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 املشكلة البيداغوجيةشروط 

  مذكرة يف القراءة ودراسة النص
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1 )التعليم املتوسطالسنة الثانية من (      مادة اللغة العربية                                   مستخدمي التربية                         املعهد الوطين لتكوين

 )السنة الثانية من التعليم املتوسط(مادة اللغة العربية 
 :داغوجيةـالبيروط املشكلة ـش
 

 :أبرزهامثة مجلة من الشروط املوضوعية جيب أن تتوفر يف بيداغوجيا املشكالت من          
 . و الثقايفاالجتماعيأن تستقي الوضعيات من احلياة اليومية للمتعلم، و من حميطه   - أ
 .تكون هلا داللة بالنسبة للتلميذ و تسمح له بالتزود مبهارات من املشاكل البسيطةأن   -ب
 .تساهم يف تكوينه الفكريواه العقلي و الثقايف، ولسنه، وأن تكون مناسبة ملست  -ج
 .، و رغباته أن تستجيب مليوله -د

رائق لتدريس أنشطة تعد طريقة بناء الدرس انطالقا من بيداغوجيا املشكالت من أنسب الطو       
 :اللغة العربية

 
ه أمام وضعيات مشكلة قراءة مفردات، دراسة النص جيد القارئ نفسوففي نشاط القراءة        

 اته اللغوية من حنو وصرف لتجاوزهذا بدفعه إىل جتنيد مكتسبمجل غري مضبوطة بالشكل التام، وو
 .هذا العائق

 
سه أمام مشكلة املعطيات املناسبة لتعليمات األستاذ فيضطر يف نشاط املطالعة املوجهة جيد نفو      

 .خارج النصعنها يف النص وإىل البحث 
 

وبذلك تبىن  جتاوز عوائق التعلموهكذا جيند املتعلم موارده، ويدجمها حلل اإلشكال و      
 .الكفاءات و تنمى

 
 
 
 
 



2 )التعليم املتوسطالسنة الثانية من (      مادة اللغة العربية                                   مستخدمي التربية                         املعهد الوطين لتكوين

 
 منوذجية للسنة الثانية املتوسطةمذكرة 

 
  ساعة:املدة             من دالئل عظمة اهللا و وحدانيته           :التعليميةالوحدة 
  قراءة و دراسة نص:احلصة

  التماثل:املوضوع
 52 النص املدون يف كتاب الكشاف ص :الوسائل
 يدرك ما يشتمل عليه من معطيات يقرأ النص و:املستهدفةالكفاءة 

 يلخصه يف فقرة من إنشائهو                      

 

الوقائع الديداكتيكية  اف التعلمأهد
املتعلماألستاذ

 أداة التقييم،
 و وسيلة التنشيط

نوع 
 التقومي

إدراك عظمة اخلالق من 
 بعض الظواهر الطبيعية

يلقي أسئلة على التالميذ 
 إلثارة نشاطهم الفكري

يفهم املطلوب يصغي، و
 و جييب عنه

من يذكر بعض الظواهر اخلارقة اليت حتدث 
  آلخر؟من حني

 عالم يدل ذلك؟

 تشخيص

القدرة على إدراك املعىن 
العام للنص من القراءة 

 الصامتة

يدعو التالميذ إىل قراءة 
 النص قراءة صامتة واعية

ميارس القراءة الصامتة 
ببصره دون حركة 
 الشفتني أو البدن

اقرأوا النص  و52 كتبكم على ص افتحوا
 قراءة صامتة ملدة أربع دقائق

 بنائي

درة على استخالص الق
 الفكرة العامة للنص

 أو أكثر يطرح سؤاال
  العامهمملراقبة الف

ينتقي يستوعب السؤال و
 اإلجابة الصحيحة

دث عن ظاهرة مطردة لدى النص يتح
 احليوان ما هي؟اإلنسان و

 عالم تدل صفة التماثل ؟
 ما الفكرة العامة اليت يتضمنها النص؟

 

القراءة اجلهرية السليمة 
 ةاملعرب

يقرأ النص قراءة جهرية 
 معربة

 
يدرب التالميذ على 
 فنيات القراءة اجلهرية

 يتابع باهتمام
 يقرأ قراءة جهرية معربة

  

حيثهم على القراءة  القراءة اإلعرابية
 اإلعرابية

 
يستوقف املخطئ 
 ليصحح خطأه

 إعرابية مدجما يقرأ قراءة
 الصرفيةمعارفه النحوية و

يصحح خطأه بنفسه أو 
 دة زميلهمبساع

 
 
 

 ...أين وقع اخلطأ؟ملاذا؟...أعد القراءة
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 أهداف التعلم الوقائع الديداكتيكية
 املتعلم األستاذ

نوع  أداة التقييم، و وسيلة التنشيط
 التقومي

استيعاب مدلول بعض 
املفاهيم و الوصول إىل 

 معطيات حمددة

يذلل بعض الصعوبات 
 اللغوية

يدرك مدلول بعض 
ري قاموسه الكلمات و يث

 اللغوي

 ائعة؟شما املراد 
 ما معىن كلمة األبدان و ما مفردها؟... 

 بنائي

يناقش التالميذ و يدفعهم  
إىل تطوير قدرام بإجياد 

 الوضعيات املالئمة

يربهن على وحدانية 
اخلالق انطالقا من حمتوى 

 النص

 أين جند التماثل شائعا؟
ى التماثل يدل على وحدانية اخلالق، برهن عل

 ذلك؟
 كيف يكون التماثل يف األشكال اهلندسية؟

 

 و هل ينطبق على اإلنسان؟و ملاذا؟ يناقش و يبدي رأيه  
ما معىن إذا دخلنا إىل األحشاء بقي من التماثل 

 حتت ضغط احلاجة؟...شيءو ضاع منه شيء 
هات أمثلة من أعضاء تتماثل و أخرى ال 

 .تتماثل
ي املعىن بكلمة أخرى تؤد" قائما" عوض كلمة 

 نفسه
 ما معىن السلم احليواين؟

 

القدرة على تلخيص 
مفهوم التماثل و جتسيده 

يف رسم حليوان من 
 إختياره

 يتوصل إىل مغزى النص 
 

 ميارس التعبري الشفوي
 يبين التماثل

 ما املغزى الذي ميكن أن نستخلصه من النص؟
 من يلخص مفهوم التماثل؟

حيوان ترمسه انطالقا من النص بني التماثل يف 
 يف البيت؟

 
 
 

 جتميعي

 
   يلخص التالميذ النص كتابة خارج القسم                    ـــالء إمـــــ

القدرة على 
املالحظة و التحليل

 
 
 

القدرة على 
 والتطبيقاالستنتاج

 يدون العبارتني املختارتني
 

يدعو إىل التأمل يف موقع 
اهلمزة و احلرف الذي 

 سبقها
 ستنتاج القاعدةيدعو إىل ا

يدعو التلميذ إىل اإلتيان 
 بأمثلة تكون

 فيها اهلمزة متطرفة من 
 إنشائه

يالحظ العبارتني 
 املدونتني

 
يكتشف موقع اهلمزة 
 واحلرف الذي سبقها
يستنتج قاعدة اهلمزة 

املتطرفة املسبوقة 
 بساكن

 ضاع منه شيء
 التماثل قائم بدءا من الليونات

 
 تني؟ما موقع اهلمزة يف العبار

 ماالذى سبقها؟
 ماذا نستنتج؟

 للهمزة املتطرفة املسبوقة أمثلةهات 
 كنبسا
 
 

 
 بنائي

 
 
 

 جتميعي
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 يةـوذجـرة منـمذك
  السنة الثانية من التعليم املتوسط:املستوى

 من دالئل عظمة اهللا و وحدانيته: الوحدة التعليمية
 ةـقواعد اللغ: شاطالن

 إسناد الفعل الناقص: املوضوع
  النص املسجل يف الكتاب، و جداول التصريف:لالوسائ

 و األمثلة املسجلة على السبورة
  القدرة على إنشاء فقرة حتتوي على أفعال معتلة الالم:املستهدفةالكفاءة 

 يف املاضي و املضارع يف وضعيات خمتلفة بدون أخطاء                      
 أنشطة التعلم األهداف  الوقائع الديداكتيكية

 املتعلم األستاذ
ع نو

 التقومي
يذكر العربة من 

 التماثل
ما احلكمة املستخلصة من نص 

 التماثل
 يسترجع حيفز للتعلم اجلديد

 
تشخيصي

يقرأ النص قراءة 
 إعرابية سليمة

 

يطلب من التالميذ العودة  قراءة النص املعتمد
  نص التماثلإىل

يكلف بعضهم قراءته 
 ببالتناو

تشخيصي يقرأ النص

القدرة على 
التحكم يف 

املعارف السابقة و 
 إعادة استثمارها

بالنظر إىل "بقي"ما نوع الفعل 
 أصوله؟

 ما هو الفعل املعتل؟
 إىل كم قسم ينقسم؟

يقيم تعلماته و  يقيم نتائج التعلم السابق
 يوظفها

تشخيصي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

استخرج من النص التراكيب اليت 
 تتضمن أفعال معتلة

  جمردة املزيدةجعل األفعالا
أين جاء حرف العلة يف كل فعل؟ و 

 كيف يسمى؟ 
ذا النمط من األفعال هو مل مسي 
 ناقصا؟

 
 هات تراكيب أفعاهلا معتلة ناقصة

 

 
 
 
 
 
 

 يعطى معىن للمفهوم
 
 

يدون تركيبني مالئمني على 
 السبورة

 
 
 
 
 
 

يدرك معىن 
للمفهوم 
 )الناقص.(الوارد
 يطبق

تشخيصي 
 بنائي

 
 
 
 

تشخيصي 
 بنائي
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 أنشطة التعلم األهداف  الوقائع الديداكتيكية

 املتعلم األستاذ
نوع 
 التقومي

  
 
 
 
 

القدرة على إسناد 
الناقص إىل تاء 

التأنيث و 
اكتشاف التغري 
 الذي يطرأ عليه

 
 
 

القدرة على إسناد 
واو الناقص إىل 

ج او استنتاجلماعة 
التغري الذي يطرأ 

 عليه
 
 
 
 
 

ة على حتويل القدر
أفعال التراكيب 

السابقة إىل 
املضارع و إسنادها 
 إىل واو اجلماعة

 
 
 
 
 
 

 ل حرف العلة يف كل فعل؟صما أ
 كيف تكون الم الناقص؟

 التراكيب الثالثة املسجلة على اقرأ
 .السبورة

 يف أي زمن وقع كل فعل
 أسنده إال تاء التأنيث

 أين الم الفعلني األولني؟
 ملاذا؟

 ج؟ماذا تستنت
 

هات أفعاال معتلة الالم مث أسندها إىل 
 تاء التأنيث

 
لنعد إىل األفعال الناقصة من يسندها 

أين (إىل واو اجلماعة ماذا تالحظ 
تأملوا حركة ما قبل ) هي الم الفعل

الواو كيف جاءت يف الفعل األول و 
 الثاين؟

 و كيف جاءت يف الفعل الثالث؟
 ماذا تستنتج؟

 و أسندها إىل هات أفعال معتلة الالم
 واو اجلماعة

 
حول أفعال التراكيب السابقة إىل 

 .املضارع
أسندها إىل واو اجلماعة ماذا تالحظ 

على حروف العلة كيف جاءت 
حركة ما قبل الالم احملذوف؟ وملاذا؟ 

تنتج؟ هات أمثلة على هذا ماذا تس
 املنوال

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 التالميذ إىل انتباهإثارة 
 دةاملعطيات اللغوية اجلدي

 
 
 

يطلب تثبيت احلكم بأمثلة 
 متنوعة

 
 التالميذ إىل انتباهإثارة 

 املعطى اللغوي الثاين
 
 
 
 
 

 يثبت احلكم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

يقرأ التراكيب 
الثالثة و حيدد 

 زماا
يسند الفعل 

الناقص إىل تاء 
التأنيث و يستنتج 

القاعدة اجلزئية 
 اليت حتكمه
 ليركب و يعل

 
 
 

يطبق، مث يستقرئ
 
 
 

يستنتج اجلزء 
 الثاين من القاعدة

 يطبق، ينتج
 
 

حيلل، يكتشف، 
 يستنتج، يطبق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يتشخيص
 بنائي

 
 
 

 بنائي
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 أنشطة التعلم األهداف  الوقائع الديداكتيكية
 املتعلم األستاذ

نوع 
 التقومي

  
القدرة على القيام 

بأنشطة و إجناز 
 مهام

 
 
 
 

 
 أسئلة اختبارية هادفة

 
 
 
 
 
 
 

 
 /م

يلقي أسئلة للتقومي التكويين 
 إثر كل خطوة

يدعو إىل قراءة القاعدة مث 
 نقلها

 

 
 يقيم تعلمه

 
 
 

ينقل القاعدة 
املستنبطة بعد 

 قراءا

 
 إمجايل

 إجناز متارين الكتاب  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حرر فقرة من إنشائك يف موضوع 
 يعجبك ا أفعال ناقصة

يكلف التالميذ بإجناز 
خل  دا3،2،1التمارين 
 القسم

يصححها يف القسم 
 تصحيحا مجاعيا

يكلف التالميذ بإجناز بقية 
خارج  ) 6،5،4(التمارين

القسم على أن تصحح 
 الحقا

يطلب من التالميذ االستعانة 
جبداول الكتاب يف إسناد 

الفعل الناقص و النسج على 
 منواهلا ألفعال أخرى

 
كتابة فقرة يوظف فيها 

 أفعال ناقصة

ينجز التمارين 
 2/6سبة خطأ بن
 
 

يصحح أخطاءه 
 الفردية

ينجز التمارين يف 
 كراسه يف البيت

 
 
 
 
 
 

يقوم باإلجناز يف 
 .البيت
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 يف األعمال التطبيقيةرة ـذكمنـوذج مل
  السنة الثانية من التعليم املتوسط:املستوى

 من دالئل عظمة اهللا و وحدانيته: الوحدة التعليمية
 )تطبيقات (3 قراءة ودراسة نص ج: النشاط
 أنشطة متنوعة: املوضوع
  النص املعتمد، األسئلة اإلختبارية:الوسائل
  :املستهدفةالكفاءة 

 القراءة السليمة مع احترم عالمات الوقف •
 ات املعرفيةبستتفعيل املكالقدرة على  •
 )حترير فقرة(القدرة على التعبري الكتايب و ممارسة اللغة  •

 األهداف األنشطة و املمارسات
 نشاط التلميذ نشاط األستاذ أنشطة التعلم

القدرة على التذكر 
 االستنتاجو

ما هو آخر موضوع تناولناه 
 يف القراءة ودراسة النص؟

ما احلقيقة اليت أراد إثباا أمحد 
 زكي

 عالم تدل الدقة يف الصنع؟

 االنتباهجيلب 
 

 إثارة األفكار

 يسترجع و جييب
 

يستخلص حقيقة و يستنتج

لى القراءة القدرة ع
 اجلهرية الصحيحة

يدعوا إىل قراءة النص  
 بالتناوب
 يصغي

يطالب التلميذ بإعراب 
 الكلمة اليت أخطأ فيها

يدفعه إىل إدماج معارفه 
اللغوية واحترام عالمات 

 الوقف

يقرأ النص قراءة إعرابية 
 سليمة

 
يدمج معارفه النحوية و 

 الصرفية بكل فوري
 حيترم عالمات الوقف
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على التحويل القدرة 

 التطبيقو

 
 ةهات أمثلة عن كائنات حي

تتماثل يف اململكتني احليوانية 
 .النباتيةو

يف النص حقالن معرفيان ما 
 مها؟

مات اليت تنتمي ل الكاستخرج
 .إىل حقل احليوان

 الكلمات اآلتية يف استعمل
 مجل مفيدة

 انطوى، خطة، استقامة
استحالة، : هات أضداد ما يأيت

 قمة، ضغط

 
إشكالية ح وضعيات يطر
يقوم املعارف و املهاراتو

 
يعيد استثمار معارفه 

 مهاراتهو
 

 يتحكم يف إجناز األعمال

 
القدرة على ممارسة 

 إدماجهاقواعد اللغة و

 
حدد عناصر اجلملة يف العبارة 

 "بقي يف التماثل شيء " 
 

هات الثالثي ارد من كل 
ل مزيد مث أسنده إال فعل فع

لذي طرأ  غيري االحظ التاألمر و
 عليه

 
إذا "يف العبارة 

 "التماثل قائما.....عدنا
فعل أجوف حدده و بني التغيري 

 الذي حلقه و ملاذا؟

 
يقترح أنشطة يف وضعيات 

 لغوية خمتلفة
 

 املهاراتيقيم املكتسبات و
تالميذ على يدرب ال

ممارسة قواعد اللغة 
 إدماجهاو

 
يثري معرفته املتصلة بقواعد 

 اللغة، و يعززها
 

يدمج مكتسباته القدمية 
 باجلديدة
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دل على الصفة و املوصوف 

 يف الفقرة األوىل
استخرج من النص فعال متعديا 

 إىل فعلني مث حددمها
 

يف النص مجلة مؤكدة اجعلها 
 غري مؤكدة

القدرة على التحليل و 
التركيب اإلنشائي 
 بتوظيف الفعل املعتل

أكتب فقرة تربهن فيها على 
ائم يف النبات، و التماثل الق

وظف فيها فعال معتال أو أكثر

يدفع املتعلم إىل التحليل و 
التركيب، وممارسة قواعد 

 اللغة

حيرر فقرة معتمدا على 
عملييت التحليل و التركيب 

و يوظف قواعد اللغة 
 املطلوبة
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 هيـري الشفـذكرة يف التعبـوذج ملـمن
 التعليم املتوسطالسنة الثانية من :  املستهدفةالفئة

  من دالئل عظمة اهللا و وحدانيته:التعليميةالوحدة 
  مطالعة موجهة:احلصة
  تعبري شفوي :شاطالن

  التحليل و التعليل:املوضوع
 )النبات، القمر(نصا املطالعة املوجهة  :الوسائل
 القدرة على تلخيص مفاهيم النص شفويا   :املستهدفةالكفاءة 

  و التعبري الشفهياالستداللالقدرة على                        
 
 

 أهداف التعلم الوقائع الديداكتيكية
 نشاط التلميذ نشاط األستاذ أنشطة التعلم

تعرفنا على دليل قوة اخلالق  
و وحدانيته من نص 
التماثل و سنتعرف على 
أدلة أخرى انطالقا من 

 نصي املطالعة املوجهة

يراقب أعمال التالميذ و 
 هم للتعليماتتنفيذمدى 

 يستمع ويتذكر

استثمار املفاهيم السابقة و 
 تنميتها

 
 
 
 
 

عالم يعتمد النبات يف النمو 
 حسب معرفتك؟

و ما هي احلقيقة اليت 
 أكدها الكاتب؟

ومن الذي أوحى إىل 
النبات ذا العمل املعقد 

 املنسجم؟

 يدفعه لتطوير معارفه
 
 
 

يدفعه إىل التفكري 
 الستخالص احلقائق

 

ينمي مكتسباته السابقة، و 
 .يعدهلا

 
 

 يفكر و يستخلص
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التدرب على التفكري 
 اإلستنتاجي و التعبري

يتكون كل نبات مكن 
بذرة فمم تتكون البذرة؟ و 

مب مم تتألف كل خلية؟ و 
 تتميز؟

تشترك النباتات يف بعض 
ختتلف يف الصفات، و

أخرى مثل لكال النوعني 
 مستعينا بصورة الكتاب

من الذي أودع يف النبات 
هذا القانون العجيب و ما 
هو السؤال احملري الذي 

 يتحدى اإلنسان؟

 يساعده على التحليل و
 استثمار املفاهيم

 
 

يدربه على املالحظة 
 التحليل و التعليلو
 
 

يدربه على التفكري 
 االستنتاجي

 حيلل و يطبق
 
 

قة بني النص يربط العال
 والصورة مث يستقرئ

 يربهنو
 

 يعربيفكر، و

 
التعرف على معطيات 

 النص
 
 

التعرف على وظيفة القمر 
 احلقيقية

 
 
 
 
 
 

 و عالم يدل ذلك
كيف يرى ذوو اإلحساس 

 القمر؟
و ما هي نظرة عامة الناس؟

 
ظيفة القمر وفيم تتمثل و

 احلقيقية؟
 و ما فوائد املد و اجلزر؟

و هل كان بإمكان القمر 
أن يؤدي هذه اخلدمات 
اجلليلة لوال وجوده يف مدار 

 حمدد؟
 

 
يدفع املتعلم إال التفكري و 

 اإلجابة
 
 

 يثري انتباه التلميذ
 
 

يدفعه إىل االستنتاج و 
 التعبري

 
 
 

 
 يستخلص نتائج

 
 
 
 
 

يكتسب أدوات مفهومية، 
 و يعرب عنها
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 االستنتاجالقدرة على 
 
 
 

القدرة على التحليل و 
 التركيب

 
 

القدرة على إثراء الرأي و 
 دعمه

 
 القدرة على إبداء الرأي

إضافة إال املعرفة م الذي 
أراد الكاتب أن يظهره يف 

 هذا النص؟
 

يتفق الكاتبان يف اهلدف و 
خيتلفان يف املوضوع و منح 

 .ذلك
 

آية بدعم رأي الكاتبني 
 قرآنية

 
إالم يدعونا التأمل يف 

 مظاهر الطبيعة؟

 
 
 
 

حيثه على التحليل و التمييز 
 و التركيب

 
 

يدعوه إىل إثراء الرأي و 
 دعمه

 
يدربه على التفكري املنطقي 

 و التعبري
 

يعمل املتعلم على تصحيح 
أخطائه اللغوية يف كل 

 املراحل

 يستنتج حقائق
 
 
 

 حيلل و مييز و يركب
 
 
 

 يثري و يدعم
 
 

 يؤول معطيات الدرس
 )يصوغ فرضية( 
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 منوذج ملذكرة يف التعبري الكتايب
 من التعليم املتوسط السنة الثانية :املستوى
  من دالئل عظمة اهللا و وحدانيته:التعليميةالوحدة 
 تعبري كتايب :احلصة
 تعبري كتايب  :شاطالن

  عرض احلال:املوضوع
  )63،62،61(كتاب التلميذ ص  :الوسائل
 حترير عرض احلال ووصفه القدرة على  :املستهدفةالكفاءة 

 وفق معايري حمددةالوقائع و األحداث                        

 األهداف األنشطة و املمارسات
 نشاط التلميذ نشاط األستاذ أنشطة التعلم املقترحة

 
 
 

التعرف على شكل 
 من أشكال يددج

 التعبري
التعرف على مفهوم 
عرض احلال و 

 عناصره
 

إذا الحظنا حدثا سارا أو غري سار 
 و أردنا نقله إىل غرينا ماذا نفعل؟

 
لنوع من و كيف نسمي هذا ا

 الكتابة؟
 

 ما هو عرض احلال؟ من حيرره؟
 ما العناصر اليت يركز عليها؟

 
تأملوا عناصر عرض احلال الوارد 

 61) ص(يف 
 
 

 يثري أذهان املتعلمني
 
 
 
 

 يدون عرض احلال
يصغي، و يصحح و يدون مفهوم 

 عرض احلال
 

يدعوا التالميذ إىل قراءة صامتة واعية
 
 
 

 يصغي و جييب
 
 
 

يتعرف على 
شكل تواصلي 

 كتايب
يستخرج أهم 
العناصر الواردة 

 يف النص
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 هذه العناصر الواحد تلو اآلخريدون ما هي هذه العناصر؟
 .........التاريخ .1
 .... و لقب و صفة احملرراسم .2
 و صفة الشخص الذي اسم .3

 .....احلاليوجه إليه عرض 
 .....املوضوع يف شكل عنوان .4
 .....العرض يف فقرات متالمحة .5
 توقيع احملرر .6

 
التعرف عل عناصر 
 صلب عرض احلال

 
 
 
 
 

على   التعرف 
العناصر اليت جيب 

 أن تدون
 
 
 

التعرف على أهم 
شروط عرض احلال

 

 
يت يتكون منها ما هي العناصر ال
 صلب املوضوع

 
 
 
 
 

و ما العناصر احمليطة باحلدث اليت 
 جيب أن تذكرها

 
 
 
 

 احلال؟عرضشروط و ما هي أهم 
 
 

 
يطلب من التالميذ التأمل يف النص، 

 ه قراءة صامتة واعيةو قراءت
 يدون العناصر املستخرجة

 املقدمة
 العرض
 اخلامتة

 
 يدون أهم الظروف اليت جيب أن

 :يف عرض احلال ددحت
 الزمان
 املكان

 الظروف احمليطة
 

 .يدوا بالتدرج
 حتديد الزمان بدقة .1
 وصف املكان و ما حييط به .2

 
يقرأ النص قراءة 

 صامتة
 العناصر ددحي

املطلوبة و 
 يسجلها

 
 

 حيدد و يسجل
 
 
 
 
 

 حيدد و يسجل
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على   القدرة 
استثمار املعلومات 
و املهارات املتعلقة 

 بعرض احلال
 
 

القدرة على حترير 
عرض احلال وفق 

 املعايري احملددة
 

 
 
 
 
 

 و ما معىن املوضوعية
 
 
 
 
 
 
 
 

أكتب عرض حال سري درس إىل 
  املعايريوفق العربية اللغة أستاذ
 املعروفة

 
 
 

التعبري عن املشاعر اليت يثريها  .3
 احلدث

 ختدم العرضذكر التفاصيل اليت  .4
اعتماد الوضوح يف التعبري و  .5

 الدقة يف األلفاظ
 عيةووضالتزام امل .6
نطباع اختم العرض حبصيلة أو  .7

 ....عام، أو بيان أمهية احلدث
 

يكلف التالميذ بتطبيق فوري 
 62 ص) 1(للتمرين

 66،63 ص) 2 (و
يطلب منهم إجناز متارين أخرى يف 

 البيت
 

 :التالميذيطلب من 
  املعايريحترير العرض وفق . أ
 إحضاره يف احلصة القادمة . ب

تصحيحه يف القسم يف احلصة . جـ 
 الثالثة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ينجز، و ميارس 
 )يطبق(
 
 
 
 

      نصاينتج
حيرر  (امكتوب

 )العرض 
حيضره يف احلصة 

 القادمة
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 نصالة ـذكرة القراءة و دراسـوذج ملـمن
  السنة الثانية من التعليم املتوسط: املستهدفةالفئة

  من أبطال اجلزائر:التعليميةالوحدة 
 غود يوسفي ز:املوضوع
 113،112 الكتاب املدرسي ص :الوسائل
  و شفويااملسترسلة، و التعبري عن معطيات النص كتابيا القراءة اإلعرابية :املستهدفةالكفاءة 

 .رسم األلف يف الثالثي الناقص رمسا صحيحا                      
 

 هدافاأل األنشطة و الوضعيات التعلمية املقترحة
 املتعلم األستاذ األنشطة و وسائل التعلم

على    القدرة 
 الرد واالستماع 

 بعبارات مناسبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القراءة اإلعرابية
 
 

قام الشعب اجلزائري بثورات متعاقبة 
 الفتكاك استقالله

 .اذكر أمهها
 من أبرز األبطال الذين شاركوا فيها؟

 
سنتعرف على بعض مالمح شخصية هذا 

 .....البطل من النص
 

 مبن تأثر البطل يف حياته؟
ما األسباب اليت دفعته إىل تبين أسلوب 

 املقاومة؟
 مل اعترب الشهيد بطال؟
 يقرأ النص قراءة جهرية

 
 

  تعلميةري وضعيتهيث
 
 

يسجل عنوان الدرس عند ذكر 
 البطل
 إىل قراءة النص قراءة يدعو
 صامتة

 
  الفهم العامراقبي

 
 
 

 يقرأ النص قراءة جهرية معربة
حيمل القارئ على إدماج 
معارفه اللغوية و تصويب خطئه

 يصغي 
 ويسترجع

 
 
 

يقرأ النص بتمعن
 
 
 

 يذكر
 

 يستخلص
يدمج معارفه 

النحوية 
 والصرفية
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 حصيلةاكتساب 
  من  جديدة

املفردات و الصيغ 
و مناقشة املضمون

 ما معىن مالمح وجهه الوعر؟
 .عوض كلمة الوعر بكلمة أخرى

هات ضدها، ما معىن كلمة املتواضع 
 كون منها مجلة

 
 

مىت ولد و أين ولد زيغود يوسف؟ و ما 
 هي احلرفة اليت كان ميتهنها؟

ما هو مدلول التعبري وتساهم يف تكوين 
 خصيتهشنفسي ل الراإلطا

يساعد على تدليل الصعوبات 
 اللغوية

 
 
 
 

  بيداغوجيةيقدم وضعيات

 معىن   يفهم
الكلمة بناء على 
 بناء على السياق

 عن   يبحث
مرادف الكلمة 

وضدها، و 
 يدجمها
 ...يوضح

 

القدرة على التعبري 
عن   الشفوي 
 املعطيات

  يف حياته؟مبن تأثر
 ؟ما هي صفات الشهيد املعنوية

 ؟خجولعالم تدل كلمة 
 ملاذا؟

 هات أمثلة أخرى على وزن فعول؟
 االنضمامما احلدث الذي دفع البطل إىل 

 إىل احلركة الوطنية؟
 ماي 08ماذا تعرف عن حوادث 

  ؟1945
 ؟اندالعما معىن كلمة 

 هات الفعل املاضي منها؟
 ما كمني،استشهد البطل بعد أن وقع يف 

 املراد بكلمة كمني؟
 و اجلديدةالكلمات تشرح   :مالحظة

 الغامضة شرحا واقيا

 ...يذكر يقدم وضعيات بيداغوجية
 
 

يكتشف مدلول 
 صيغة املبالغة
 ...يستخلص

 
 ...يذكر

 
 ...يشرح
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 ...من هو البطل؟ إجناز بطاقة فنية
 ...مىت ولد و أين؟

 ...صفاته املادية؟ما هي 
 ...وما صفاته املعنوية؟

 ...ما مهنته؟
انضمامه إىل احلركة و مىت كان تاريخ 

 الوطنية؟
 ...أين كان ينشط؟

 ...و ما تاريخ استشهاده؟

عن   جييب  يقدم وضعيات بيداغوجية
املعطيات انطالقا 
من حمتوى النص

  
 للنص قيمة وطنية تارخيية ملاذا؟

 
 النص حيتوي على السرد و الوصف

 مثّل لكل منط
 فيم يشترك نص القعقاع و هذا النص؟

 
 نستثمر النص

 
 قيم يستخرج
 النص

 يبني منط النص
 

 بني   يوازن
 النصني

القدرة على رسم 
األلف يف الثالثي 
الناقص رمسا 

 صحيحا

قال الكاتب يف حديثه عن زيغود 
 .يوسف

 يعلو كل هذا قبعة.1
مضي ...آمالهكان ميضي وراء .2

 الواثقني
 ، ماالحظ الفعل يف اجلملتني

 نوعهما؟هات ماضي يعلو ماذا تالحظ؟
مضارع الفعل مضى، ماذا تالحظ هات 
 عليه؟

 يسجل العبارتني على السبورة
 
 

يثري املعرفة املتصلة بقواعد 
 اللغة

 
 
 
 
 

 ...يالحظ
 ...يوازن
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 ماذا تستنتج؟

 
 ...يستنتج

 
 حيفظ

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

يعطي تطبيقات شفوية و كتابية 
 مناسبة

 
 
 
 
 
 

 يطبق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:القاعدة
  يسمومسا،:  كانت منقلبة عن واو   مثلإذاتكتب األلف يف الثالثي الناقص ممدودة 

 و تكتب مقصورة إذا كانت منقلبة عن ياء، مثل قضى، يقضي 
 .و يعرف أصلها بصياغة املضارع أو املصدر
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 ةـلغد الـرة يف قواعـوذج مذكـمن
  السنة الثانية من التعليم املتوسط:املستهدفة الفئة

  من أبطال اجلزائر:التعليميةالوحدة 
  قراءة و دراسة نص:احلصة
 قواعد: النشاط
  املفعول املطلق:املوضوع
  متييز املفعول املطلق عن باقي املنصوبات   :املستهدفةالكفاءة 

 ا ينوب عنهحتديد مرادفاته و م                         
 توظيفه يف التواصل شفويا و كتابيا                         

 
 األهداف الوقائع الديداكتيكية

 نشاط املتعلم النشاط املقترح للبناء و اإلدماج
نوع 
 التقومي

ءة اجلهرية القرا
املسترسلة و التعبري 

 عن املعطيات
 

 حيدد املنصوبات

كد من  من النص احملوري يتم التأانطالقا
تعلم يف املكتسبات و إعادة حتكم امل
 استثمارها

 
 :من خالل مفاهيم سابقة يتم

 ذكر املنصوبات •
 حتديدها •

 
 :يتمبأسئلة هادفة 

 استخراج أمثلة تتضمن املفعول املطلق -
 تكتب على السبورة مضبوطة بالشكل -
 تلون الكلمات املطلوبة -
 تقرأ و تصوب األخطاء إن وجدت -

 حيدد نوع النص، و غرضه -
 الصحيحةيتدرب على القراءة -
 يدمج معارفه اللغوية-
 يستنطق صورة الكتاب و يصفها-
 

 يسترجع املنصوبات اليت يعرفها
 حيدد املنصوبات الواردة يف الكتاب

 
 
 

 يناقش و يستخرج أمثلة الدرس
 )تلميذان(يقرأها 

 

تشخيص 
 تكويين

 
 
 
 

 تكويين
 بنائي



21 )التعليم املتوسطالسنة الثانية من (      مادة اللغة العربية                                   مستخدمي التربية                         املعهد الوطين لتكوين

 :لةـاألمث 
 أن سن الرجولة تبدأ يف الرابعة عشر من العمرمعرفةون إن كل األطفال اجلزائريني يعرف .1
  األبطالاستشهاداستشهد يوسف  .2
 وصفنيوصف الكاتب يوسف  .3

 
  عند األطراف قليالوارب دقيقة تلتويشله  -1
 مام إىل احلركة الوطنية اإلدراك أمهية االنضكلَّفأدرك  -2
  تقدمبعضتقدمت يف الدراسة  -3
 ركة الوطنية لوال أنه عرف احلقيقة االنضمام إىل احلهذاو ما كان ينظم  -4
 .اً سرورفرح الشهيد بلقاء ربه -5
  سوطا السجني جلالداصرب  -6
  مراتعأربصد حارس املرمى الكرة  -7
 ىينهوالُتعب العجوز فسار  -8

استخالص احلكم 
النحوي للمفعول 
املطلق و صياغته 

 و ممارسته

 دقيقة يتعرف على ةحتليليمن خالل أسئلة 
و وظيفته يف ) املفعول املطلق(فهوم اجلديد امل

 :اجلملة
 :االستنتاج األول

 مصدر منصوب يذكر بعداملفعول املطلق 
 :فعله لتأكيده مثل
 :أو بيان نوعه مثل
 :أو بيان عدده مثل

 
ختتار األستاذ أحسن الوضعيات و يسجلها 

 ويعطي تطبيقا
 

 يتمعن، يناقش، حيلل، يستنتج
 يبني مفهوم املفعول املطلق -
 ته يف اجلملةحيدد وظيف -
 يأيت بأمثلة من إنشائه -

 
 
 
 
 
 

 يطبق

تكويين 
 بنائي
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معرفة ما ينوب 
 عن املفعول املطلق

 و ممارسته

من خالل املناقشة اهلادفة ألمثلة اموعة 
 الثانية يتعرف على نائب املفعول املطلق

 
 

 :االستنتاج الثاين
 حيذف املفعول املطلق و ينوب عنه

 :ل، مثصفته .1
ضافة إىل املصدر، م) بعض(و) كل( .2

 :مثل
 :اإلشارة إليه، مثل .3
 :مرادفة، مثل .4
 :آلته، مثل .5
 :عدده، مثل .6
 :نوعه، مثل .7

 تدون أحسن الوضعيات

نائب (يتعرف على املفهوم الثاين
 )املفعول املطلق

 يستنتج األحكام املتعلقة به
 ميثل لكل حكم يستنتج

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تكويين
 على   القدرة
 نصب   معرفة
 املطلق  فعولامل

 حمذوف بفعل 

هذا العنصر يتم   من حتليل أمثلةانطالقا
التوصل إىل معرفة جواز حذف الفعل أو 

 وظيفة الفعل املطلق

يوازن، مث يستنتج علة يالحظ، و
 حذف الفعل

 

 : اجلزئي الثالثاالستنتاج 
يعرب اق عليه، وقد حيذف الفعل لداللة السي

فعل املفعول املطلق الذي يؤدي معىن ال
 احملذوف منصوبا

 تطبيق خيتاره األستاذ
 

 
 يشارك يف صياغة احلكم

تكويين 
 بنائي
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نصب املفعول 
املطلق باسم من 

 لفظ الفعل

 استخالص إىلعن طريق إثارة أسئلة يتوصل 
 احلكم النحوي

  يالحظ، يستنتج احلكم النحوي

  اجلزئي الرابعتاجستناال 
قد ينصب املفعول املطلق باسم من لفظ 

 :فعل مثلال
 تطبيق مناسب

 

 
 
 

 يطبق

 

املفعول املطلق 
 معرفة

بوضعية مالئمة يتم التعرف على هذه 
 الظاهرة اللغوية

 ...يالحظ اجلملة
 ....نتجيست

 

  اخلامساالستنتاج 
 )ال(قد يأيت املفعول املطلق معرفا ب 

 : مثل
 تطبيق فوري مناسب

 

 
 
 

 يطبق
 يقرأ القاعدة

 

 

القدرة على إجناز 
 ين التطبيقيةالتمار

القدرة على إدماج 
املفعول املطلق يف 

 التواصل

 ...ينجز متارين تطبيقية
 

حيرر فقرة تتضمن املفعول املطلق 
 يف الوصف

 
 

بنائي، 
 تكويين
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  األعمال التطبيقيةرةـوذج مذكـمن
  السنة الثانية من التعليم املتوسط:املستوى
  من أبطال اجلزائر:التعليميةالوحدة 
 )3( قراءة و دراسة نص :احلصة
 أعمال تطبيقية:  شاطالن

  تطبيقات حول النص:املوضوع
  كتاب التلميذ:التربويالسند 

 :املستهدفةالكفاءة 
 القذرة على إدماج املعارف النظرية يف التطبيقات •
  نص يف الوصف، يتضمن املفعول املطلق، أو نائبهإنتاج •
 

 األهداف الوقائع الديداكتيكية
 العناصر املفاهيمية املستهدفة للبناءرفية تستغلحمتويات مع

إثارة اهتمام املتعلم  
 بأسئلة مناسبة

 

 يصغي، مث يعرب وفق متطلبات املوقف

القراءة اإلعرابية، و 
إدماج املعارف 

 اللغوية

 .يقرأ النص قراءة صحيحة - قراءة النص
 .يدمج معارفه أثناء القراءة -
 .يصحح أخطاءه -

 
القدرة على إبداء 

 لرأيا
 يبدي رأيه يف الوصف املادي للبطل إبداء الرأي

بكلمة ) الوعر(يعيد صياغة الوصف بتبديل كلمة 
 مناسبة
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يوظف املعارف 
 يف التعبرياللغوية 

يستخرج من النص صيغة املبالغة، ويبني الفعل  صيغة املبالغة
 املشتقة منه

يكون مجلة يف موضوع يستهويه تشمل صيغة 
 ولمبالغة على وزن فع

      الصحيح   الفعل 
 و الناقص

مضعف (يستخرج من النص فعلني صحيحني  -
 )مهموز

 )أجوف، ناقص(فعلني معتلني  -
 

املفعول املطلق، وما القدرة على احلفظ
 ينوب عنه

يعرف املفعول املطلق، و يبني أقسامه و ما ينوب  -
 شفوياعنه 

 
القدرة على تطبيق 
املكتسبات يف 

 وضعيات خمتلفة

 املطلق،   لاملفعو
ملفعول ا   ونائب
 املطلق

يستخرج من النص املفاعل املطلقة، و ما ناب  -
 عنها، و يضعها يف اجلدول

 من األمساء اآلتية مفعوال مطلقا يف اسمجيعل كل  -
 مجلة تامة

 ...............بدءا ...........................
 ............. .تعزيزا..........................

 ...استرجاعا..........................
 :يضع مفعوال مطلقا يف كل مجلة من اجلمل اآلتية -

 ...تزيد يف إبراز مالمح وجهه...

 ...اعترف بزعامة ابن باديس...

 ...احترف احلدادة...
يعني املفعول املطلق أو نائبه يف كل مثال من أمثلة  -

 الوارد يف الكتاب) 1(التمرين رقم 
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نقط مفعوال مطلقا أو نائبا ملفعول جيعل مكان ال -
 )2(مطلق يف التمرين رقم 

يصنف اجلمل اليت تشمل على مفعول مطلق على  -
حدة ة اليت ال تشتمل على مفعول مطلق على حدة 

 )3(يف التمرين رقم 
) 3(يستخرج األمساء املنصوبة يف نص التمرين رقم  -

 مدرجا كال منها يف اخلانة املناسبة يف اجلدول
 

ة على حتليل القدر
 اجلمل

 

 )5(يعرب اجلمل الواردة يف التمرين رقم  - اإلعراب

القدرة على إنتاج 
نص يف الوصف 
بإدماج مكتسبات 

 لغوية

يصف بطال من اإلتيان مبفعول مطلق أو نائبه يف  - التعبري
 بعض اجلمل اليت ينشئها

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 




