
  )أستعمل الصیغ(التعبیر الشفوي بطاقة فنیّة لمیدان 

  

  الحیاة المدرسیّة ]1[المقطع التعلّمي   اللغة العربیّة: المادة  ابتدائي 2السنة : المستوى
  ]مساء، صباح، أرجو[أستعمل الصیغ :الموضوع  الحیاة المدرسیّة]: 1[ الوحدة  التعبیر الشفوي: المیدان

  

  ]:التعبريالشفوي[الكفاءة اخلتامية مليدان 

  .حياور ويناقش موضوعات خمتلفة ويقدم توجيهات، انطالقا من سندات متنوعة يف وضعيات تواصلية دالة

  املوارد املستهدفة .4  مركبات الكفاءة .3  الكفاءات العْرضية .2  القيم واملواقف .1

 یعتّز بلغتھ 
  ،ی���رتبط وج���دانیا بأم���اكن العل���م

 .ویحافظ علیھا
  ـا( وتقدیره، )ة(احترام المعلم(  

  ینم��ي قدرات��ھ التواص��لیة
 مشافھة

 یعبّر مشافھة بلغة سلیمة 
 یحترم آداب تناول الكمة  

  مسـاء، [يكتشف ظـروف الزمـان

، وأســــــــــــلوب الرتجــــــــــــي ]صــــــــــــباح

 ]أرجو[

 يوظف الصيغ يف وضعيات دالة 

 يعّرب عن رأيه ومشاعره  

 .أسلوب الحوار -
: ظروف الزمان -

 صباح، مساء
 أسلوب الّرجاء -
  الجملة االسمیة -

  

  املراحل
  الوضعّيات التعّلمّية واألنشطة املقرتحـة

  )ة(نشاط املتعّلم   )ة(نشاط األستاذ 

وضعّية 

  االنطالق
  الستخالص اجلمل املتضمنة للصيغ املستهدفة بالدراسة إعادة تسميع نص فهم املنطوق: املهّمة

یتذكرون مضمون 
ویجیبون النص 

  فرادى عن األسئلة

بناء 

  التعّلمات

  

  

  

  

استعمل 

  الصيغ

  

  اكتشاف ظرف الزمان] 1[ الَمھّمة
  : التعلیمة

 مىت بدأ األطفال يستعدون للذهاب إىل املدرسة؟ -

  فماذا كان جوا�ا؟" مىت سأعود إىل املدرسة؟: " سأل عليٌّ أّمه -

 :المتضمنة للصیغة المستھدفة) إجابات التالمیذ(تدوین الجمل 
  األطفال للعودة إلى المدرسةآخر یوم من العطلة، استعدَّ مساءفي. 
  ّفي الّصباح ستذھبان إلى المدرسةغدا: " األم" 

  ]مساء، صباح: ظرفا الزمان[االشتغال على الصیغة 
  توظیف الصیغة في وضعیات دالة. شرح وظیفة الصیغة. تعیین الصیغة. قراءة الجملة -

یكتشف المتعلمون 
الصیغ، ثم یوظفونھا 

  في وضعیات دالة

  ]:أرجو[اكتشاف أسلوب الّرجاء ] 2[ الَمھّمة

  ماذا طلبت ليلى من أبيها؟: التعلیمة

 :المتضمنة للصیغة المستھدفة) إجابات التالمیذ( ةتدوین الجمل
 یا أبيغداأن ترافقنا أرجو: " لیلى"!  

  ]أرجو[االشتغال على الصیغة 
  وضعیات دالةتوظیف الصیغة في . شرح وظیفة الصیغة. تعیین الصیغة. قراءة الجملة -

  )المبتدأ والخبر(اكتشاف الجملة االسمیة ] 3[ الَمھّمة

  نظيفٌ القسُم / واسَعٌة   الّساحُة / نافٌع   الَعمُل : أرّكب) أيقونة(اقرأ اجلمل الواردة يف : التعلیمة

  قراءة الجمل من طرف التالمیذ .1
لى أحكامھما وال إلى إ وال یشارضمنیا، ) المبتدأ والخبر(یتم التطرق للتراكیب اللغویة : تنویھ

  عرابیّة، إال من خالل حركة الّرفع، أي النطق بالكلمتین مرفوعتینبنیتھما اإل
  .تركیب جمل أخرى من طرف التالمیذ على المنوال نفسھ .2

  )الصیغأوظف (إنجاز التمارین في دفتر األنشطة   االستثمار
یوظف التراكیب 

  المستھدفة

  




