
 

 

اجلـمـهـوريـة اجلــزائــريـة الديـمـقـراطـوـة الشـعـبوـة 

وزارة الرتبوة الوطنوة

مديرية الرتبوة لـــوالية اجللفة 

 مفتشوة الرتبوة و التعلوم األدادي

 - حادي حببح–املقاطعة الثانوة 

 
 ننشاط انزياضياث انسنت انثانيت االبتدائي انتخفيف -  1

انمالحظاث انمجال انمىضىع 

. رىج١ش سعُ فٍٝ ِشطٛفخ- 

سثظ رظ١ُّ ثغ١ظ ثّٕؾش ٚرق١١ٓ أش١بء فٍٝ ٘زا اٌزظ١ُّ  - 

. إرّبَ سعُ شىً ثبٌزٕبؽش- 

انفضاء 

وانهندست 

. ِذسج فٟ  ِغز٠ٛبد أفٍٝ، ٔىزفٟ ثٕمً شىً فٍٝ ِشطٛفخ-

 .دِدٙب ِـ اٌّٛاد األخشٜ فٟ أٔشغخ ِٛحذح- 

. ٠زغشق ٌٗ اٌز١ٍّز فٟ ِغز٠ٛبد أفٍٝ، ٔىزفٟ ثبٌزقشف ٚاٌزحمك ثبٌغٟ- 

... ِقشفخ أ٠بَ األعجٛؿ ٚشٙٛس اٌغٕخ- 

. رق١ٍُ ربس٠خ أٚ حذس ثبٌٕغجخ إٌٝ ربس٠خ ِقٍَٛ-  
. دِدٙب ِـ اٌّٛاد األخشٜ فٟ أٔشغخ ِٛحذح- انقياس 

انتخفيف ننشاط انتزبيت انعهميت و انتكنىنىجيت انسنت انثانيت االبتدائي  -   2

 مالحظاث مىقغ انتخفيف انمحتىياث انتي مسها انحذف

ّْ ِضّٛٔٙب ِٛخٛد فٟ ِبدح اٌزشث١خ اٌزشى١ٍ١خ-  ِدبي فبٌُ األش١بء-  أش١بء ِظٕٛفخ ثبٌمٌٛجخ ٚاٌزشى١ً-   .حزف اٌٛحذح أل

 ِدبي ِؾب٘ش اٌح١بح فٕذ اٌغفً-  أفضبء اٌحظ ٚٚؽ١فزٙب- 
ّْ ِحزٛا٘ب ِقبٌح ض١ّٕب فٟ اٌغٕخ األٌٚٝ فٟ ع١بق اٌشثظ -  حزف اٌٛحذح أل

 .ث١ٓ اٌحٛاط ٚأفضبء اٌحظ ِىٍّخ ٌٍزحض١شٞ
 

 انمضمىن انمعزفي انمحذوف
مىقعه في انمجال، انىحدة، 

 اننشاط
 مبزراث انحذف

رحزف ألٔٙب أدسخذ ٌٍّشح األٌٚٝ وّؾٙش ِٓ ِؾب٘ش إٌّٛ ٠ّٚىٓ ِقبٌدزٙب  2:اٌٛحذح 2: اٌّدبي   األعٕبْ ٚ اٌزغ١ٕٓ:  - ِؾب٘ش اٌح١بح فٕذ اٌغفً

  ِـ اٌٙضُ الحمب

: اٌفضبء

اٌّقٍّخ فٟ اٌفضبء   اٌجق١ذ -

اٌزٛخٗ فٟ اٌفضبء اٌجق١ذ -
    أدبص ِدغُ ٌحٟ عىٕٟ-

  ٠حزف اٌّدبي ثىبٍِٗ ٚ رٌه ِٓ أخً اٌزخف١ف 3: اٌّدبي 

 ٌٍزخف١ف  8: اٌّدبي  اٌضٌضاي :ِؾب٘ش إٌشبط اٌذاخٍٟ ٌٍىشح األسض١خ

 ثانيت نهسنت ال انعزبيت ة نألنشطت انهغ انتخفيف -  3

 اننشاطاث انمحتىياث انتي مسها انتخفيف مظاهز انتخفيف انمالحظاث

 اٌضّبئش إٌّفظٍخ (ٟ٘– ٘ٛ – أٔذ – أٔذ – أٔب )حزف  ِذسخخ فٟ اٌغٕخ األٌٚٝ

م
ص

ىا
وت
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ِذسخخ فٟ اٌغٕخ األٌٚٝ  اٌضّبئش اٌّزظٍخ  (إٌْٛ– اٌٙبء – اٌىبف + ا١ٌبء )حزف 

 االعزفٙبَ  (ِبرا- ِٓ – ً٘ ٚو١ف )حزف   ِذسخخ فٟ اٌغٕخ األٌٚٝ 

 حشٚف اٌدش   (فٍٝ ٚفٟ- إٌٝ )حزف  ِذسخخ فٟ اٌغٕخ األٌٚٝ

ِذسخبْ فٟ اٌغٕخ األٌٚٝ  حزف ِب  ٚ ال  إٌفٟ 

 أعّبء اإلشبسح   حزف ٘زا ٚ٘زٖ ِذسخبْ فٟ اٌغٕخ األٌٚٝ  

ِذسخبْ فٟ اٌغٕخ األٌٚٝ   األٌفبػ اٌذاٌخ فٍٝ اٌفضبء اٌّىبٟٔ   حزف فٛق ٚرحذ

 األعّبء اٌّٛطٌٛخ (اٌزٞ، اٌزٟ): حزف ِذسخبْ فٟ اٌغٕخ األٌٚٝ 

ّْ)حزف  ٌظقٛثزٙب فٟ ٘زا اٌّغزٜٛ  اٌششط (إ

 اإلضشاة (ثً)حزف  ٌظقٛثزٙب ٌٚزىشاس٘ب فٟ اٌغٕخ اٌثبٌثخ

ٌظقٛثخ رٕبٌٚٙب فٟ ٘زا اٌّغزٜٛ  خبس ِٚدشٚس + خجش + ِجزذأ : حزف اٌدٍّخ  االع١ّخاٌدٍّخ 

 اٌدٍّخ االع١ّخ إٌّغٛخخ ثىبْ ٚأخٛارٙب     (ِضبف إ١ٌٗ+ ِجزذأ ٚخجش ؽشف )حزفٙب   ِذسخخ فٟ اٌغٕخ اٌشاثقخ

ِذسخخ فٟ اٌغٕخ اٌشاثقخ  حزفٙب   ّْ)اٌدٍّخ االع١ّخ اٌّمشٚٔخ ثـ  ٚأخٛارٙب  (إ

 اإلمالء حزف اٌّٙضح فٟ آخش اٌىٍّخ ثقذ حشف ١ٌٓ حزفٙب ِذسخخ فٟ اٌغٕخ اٌشاثقخ

ٌىثشرٙب ٚرشبثٗ ِضب١ِٕٙب إر رُ االلزظبس فٍٝ ثالثخ ِٕٙب 
.فمظ ٚأثمٟ ف١ٍٙب فٟ اٌزقج١ش اٌىزبثٟ  

 إٔدبص ثغبلخ دفٛح  حزفذ ِٓ اٌّشبس٠ـ
تعبيز 

كتابي 

 ومشاريغ

. (سعبٌخ)أثمٟ ف١ٍٙب فٟ اٌزقج١ش اٌىزبثٟ  وزبثخ سعبٌخ فٟ إعبس اٌزشاعً اٌٛاعـ  حزفذ ِٓ اٌّشبس٠ـ 

ِذسخخ فٟ اٌغٕخ اٌثبٌثخ رحذ فٕٛاْ ٚطف أشخبص أٚ 
.ح١ٛأبد  

 حزفذ
شخض : ثٛسرش٠ٗ  

 انسنت انثانيت ابتدائي  انتزبيت اإلسالميتنشاط انتخفيف ل-    4

حزف فٟ ٚث١مخ اٌزخف١ف اٌغبثمخ أسوبْ اإل٠ّبْ حزف 

 انسنت انثانيت ابتدائي انمدنيت انتزبيت نشاط ل انتخفيف  -  5

 مالحظاث
مىقعه 

 (نشاط,انىحدة,مجال )
 انمضمىن انمعزفي انمحذوف

ٚحذح رق١ٍّخ -  إٌؾبفخ أحبفؼ فٍٝ: ِفَٙٛ إٌؾبفخ رىشس فٟ ٔفظ اٌغٕخ فٟ ٚحذح -   أحبفؼ فٍٝ إٌؾبفخ فٟ  ِذسعزٟ-  

ِفَٙٛ اٌزقبْٚ ِذسج فٟ ِبدح اٌزشث١خ اإلعال١ِخ -  ٚحذح رق١ٍّخ -  اٌزقبْٚ -   

أرقٍُ فٟ ِذسعزٟ فٟ ٔفظ اٌّغزٜٛ : ِىشس فٟ ٚحذح -  ٚحذح رق١ٍّخ -   أرقشف فٍٝ ِذسعزٟ -  

 

تعهق في حجزة اندرس 

 

 



 

 

 آخر طبعة   ةالدروس احملذوفة من كتاب التلموذ السنة الثاني

انهغت انعزبيت 

 اإلجزاء انصفحت انىضعيت اندرس

 رغ١١ش ثبعزقّبي وُ، ُ٘، وّب، ّ٘ب 9 أعزخشج ٚ أعزقًّ ـ غذا ٔقٛد إٌٝ اٌّذسعخ

 رغ١١ش ثبعزقّبي ٔحٓ، أٔزُ، ُ٘، ّ٘ب، أٔزّب 11 أعزخشج ٚ أعزقًّ ـ رح١خ اٌقٍُ

 رغ١١ش ثبعزقّبي وُ، ُ٘، وّب، ّ٘ب 13 أعزخشج ٚ أعزقًّ ـ  ٌزؾً ِذسعزٕب ٔؾ١فخ

 رغ١١ش ثبعزقّبي  ٚساء ، ٕ٘ب، ٕ٘بن 21 أعزخشج ٚ أعزقًّ ـ ِٕضٌٕب

 3 ٚ اٌّثبي 1حزف اٌّثبي  33 أعزخشج ٚ أعزقًّ ـ ثٕذ فغٛفخ

 رغ١١ش ثبعزقّبي ٔحٓ، أٔزُ، ُ٘، ّ٘ب، أٔزّب 35 أعزخشج ٚ أعزقًّ ـ إشبسح اٌّشٚس اٌضٛئ١خ

 1حزف اٌّثبي  47 أعزخشج ٚ أعزقًّ ـ اٌدضائش رزحذس

 رغ١١ش ثبعزقّبي  رٌه، رٍه، أٌٚئه 51 أعزخشج ٚ أعزقًّ ـ  ثغبلخ رٕٙئخ

 2حزف اٌّثبي  57 أعزخشج ٚ أعزقًّ ـ حٛاس اٌحٛاط

 1حزف اٌّثبي  75 أعزخشج ٚ أعزقًّ ـ اٌمغبس اٌّزحشن

 رغ١١ش ثبعزقّبي  اٌز٠ٓ، اٌٍٛارٟ 81 أعزخشج ٚ أعزقًّ ـ فغت فٟ اٌغ١بسح

 1حزف اٌّثبي  87 أعزخشج ٚ أعزقًّ ـ فٟ اٌغبئشح

ّّب، ٌٓ 95 أعزخشج ٚ أعزقًّ ـ فٟ اٌحذ٠مخ اٌقبِخ  رغ١١ش ثبعزقّبي  ١ٌظ، ٌُ ، ٌ

 1حزف اٌّثبي  105 أعزخشج ٚ أعزقًّ ـ فٟ اٌّضسفخ

 (إرا)رغ١١ش ثبعزقّبي  اٌششط  119 أعزخشج ٚ أعزقًّ ـ اخزجش روبءن

 121 أعزخشج ٚ أعزقًّ ـ األسٔت ٚ األعذ
؟ ، ٌّبرا ... ٌّبرا رأخشد فٕٟ  "  2حزف اٌقجبسح 

 "ٌُ رز٘ت إٌٝ اٌّذسعخ ؟ 

 131 أعزخشج ٚ أعزقًّ ـ عأٌذ اٌّغش
؟ ... ِبرا رفقً ثىً ٘زٖ ا١ٌّبٖ  "  2حزف اٌقجبسح 

 "، ِبرا رفقً فٟ اٌقغٍخ  ؟ 

 حزف 133 ألشأ ٚ أ١ِض ـ شىشا أ٠زٙب اٌشّظ

 حزف 149 أٔدض ِششٚفٟ أوزت ثٛس رشٞ

 153 أعزخشج ٚ أعزقًّ ـ حّب٠خ اٌغبثبد
أ، ِب، ِزٝ، وُ، ٌّٓ، ِـ ِٓ، )رغ١١ش ثبعزقّبي  

 (ثىُ

 165 أعزخشج ٚ أعزقًّ ـ غضٚ اٌفضبء
أ، ِب، ِزٝ، وُ، ٌّٓ، ِـ ِٓ، )رغ١١ش ثبعزقّبي  

 (ثىُ

 169 أعزخشج ٚ أعزقًّ ـ سعبٌخ ِٓ رّٕشاعذ
أ، ِب، ِزٝ، وُ، ٌّٓ، ِـ ِٓ، )رغ١١ش ثبعزقّبي  

 (ثىُ

 حزف 169 أعزخشج ٚ أعزقًّ ـ ٔششح األحٛاي اٌد٠ٛخ

 ٠ذسج وّٛضٛؿ ٌٍزقج١ش اٌىزبثٟ 174 ٚ 173 أٔدض ِششٚفٟ أوزت سعبٌخ

 انتغييزاث بما يتناسب  مغ انمنهاج

 

 انتزبيت اإلسالميت

 اإلجزاء انصفحت انىضعيت اندرس

7 إٌٝ 4ِٓ  وً أسوبْ اإل٠ّبْ  حزف 

انتزبيت انمدنيت 

 اإلجزاء انصفحت انىحدة

 حزف 15 ٚ 14 أرقشف فٍٝ ِذسعزٟ-  

 حزف 21 20ٚ  أحبفؼ فٍٝ إٌؾبفخ فٟ  ِذسعزٟ-  

 حزف 22 "1اٌٛضق١خ " رغج١مبد 

 حزف 22 "3اٌٛضق١خ " رغج١مبد 

 حزف 25 24ٚ اٌزقبْٚ-   

 الرياضيات

 اإلجزاء انصفحت انىضعياث اندرس

 حزف 27 ٚ 26 اٌىً 9

 حزف 87 86ٚ اٌىً 37

 حزف 89ٚ 88 اٌىً 38

 حزف 120 اٌىً 52

 حزف 128 اٌىً 57

 حزف 137 ٚ 136 اٌىً 62

 التربية العلمية و التكنولوجية
 الصفحة اإلجزاء انىحدة

 21 ٚ 20 حزف أفضبء اٌحظ ٚٚؽ١فزٙب- 

23 ٚ 22 حزف األعٕبْ ٚ اٌزغ١ٕٓ-   

37 إٌٝ 30 حزف :اٌفضبء  

69 ٚ 68 حزف أش١بء ِظٕٛفخ ثبٌمٌٛجخ ٚاٌزشى١ً-   

 77 إٌٝ 72 حزف اٌضٌضاي

 

http://elmahmel.3oloum.org/ 

 ِٕزذ٠بد خٕشٍخ اٌزق١ّ١ٍخ
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