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 الوضعيت الوحفزة و التفاعل التلقائي .1

 :االنطالق هقام

 ٚمشأ ْزِ انٕضؼٛخ . 

كذُٚ . ٓش ثٚ ش٤خ عأُٚ ػٖ ٓزغش هش٣ت , اُؼ٤ٓٞٔخًبٕ أؽٔذ عبُغب ك٢ اُؾذ٣وخ  

اُزلذ كإرا . ُْ ٣ٌذ اُش٤خ ٣خطٞ ثضغ خطٞاد ؽز٠ عٔغ أؽٔذ س٤ٖٗ ٗوٞد. أؽٔذ

:  أخذ أؽٔذ ٣الؽن اُش٤خ ٝ ٛٞ ٣ص٤ؼ. ثؾبكظخ ٗوٞد ِٓوبح ػ٠ِ األسض

.......................... 

 ٚذػْٕى ئنٗ ئػبدح طٛبغخ انٕضؼٛخ ثأسهٕثٓى 

كغأح . كطِت ٖٓ أؽٔذ إٔ ٣ذُٚ ػ٠ِ اُطش٣ن . ٓزٞعٜب إ٠ُ أُزغشًبٕ اُش٤خ 

 . ٌُ٘ٚ ُْ ٣زلطٖ ُٜب ٝ ربثغ ع٤شٙ . عوطذ ٓ٘ٚ ؽبكظخ ٗوٞدٙ 

 

 يزكشح رٕاطم شفٕ٘

ــــــــخ 1دـــــــــــــظـــــــــــ

 ٣٘زظ خطبثب :يكٌٕ انكفبٚخ. 

 ٣٘بد١ ٖٓ أعَ اإلخجبس: انٓذف انًًٛض. 

 ٖٕٗل٢ /إصجبد + أُ٘بدٟ +  أ٣ّزٜب  .../أ٣ّٜب.../ ٣ـب/ اُّ٘ذاء ثذٕٝ أداح :انًذز 

 1ٓشٜذ : شش٣ظ االعزؼذاد ُِٔذسعخ  

 ٣زٞاصَ شل٣ّٞب ٓغزؼٔال اُّ٘ذاء ثذٕٝ أداح أٝ ثأداح ٖٓ أعَ  :ْذف انذظخ

 اإلخجبس ٓغزؼٔال اُّشص٤ذ أُؼغْ



 ٚفسخ انًجبل نهزاليٛز نطشح آسائٓى . 

 الؽن أؽٔذ اُش٤خ ٤ُ٘جٜٚ ُؾبكظخ ٗوٞدٙ    -

 ٗبدٟ أؽٔذ اُش٤خ ٤ُؼِٔٚ إٔ ؽبكظخ ٗوٞدٙ هذ عوطذ ٓ٘ٚ -

 ٕس يب سٛمٕنّ أدًذ نهشٛخ ٚذػْٕى ئنٗ رظ . 

 .أ٣ٜب اُش٤خ ُوذ أضؼذ ؽبكظخ ٗوٞدى- 

. ٣ب عذ١ ُوذ عوطذ ٓ٘ي ؽبكظخ ٗوٞدى- 

 ع٤ذ١ ٛزٙ ٓؾلظزي ُوذ عوطذ ٓ٘ي دٕٝ إٔ رزلطٖ ُٜب      -

 ٘دٌٔ انزشاكٛت انًكزشفخ ػهٗ انسجٕسح .

 

 التدريب على اهتالك البنيت اللغويت  .2

  1هقام تواصل:  

 ٘انسُذ انجظش٘ ػهٗ انسجٕسح ػشع. 

 

 
  ٙٚمشأ يب ٚه 



كغأح طشم اُجبة ٛبٛٞ أُذ٣ش ٣صطؾت . ًبٕ اُزال٤ٓز ٣زبثؼٕٞ اُذسط ثشـق

 ٓبرا ع٤وٍٞ؟ .  ر٤ِٔزح عذ٣ذح ٝ عبء ٤ُؼِْ أُؼِٔخ ٝ اُزال٤ٓز ثزُي

 .اٗزوِذ ؽذ٣ضب ٝ اُزؾوذ ثٔذسعز٘ب   أ٣ٜب اُزال٤ٓز ٛزٙ ر٤ِٔزح عذ٣ذح- 

 .......... أس٣ذ إٔ أػشكٌْ ػ٠ِ صذ٣وزٌْ اُغذ٣ذح , ٣ب أث٘بئ٢ - 

  2هقام تواصل: 

 يب ٚهٙ  دوٚك 

ك٢  اُزصطؾجٚ رجؾش ػٜ٘ب  ٛب٢ٛ رز٘وَ ٖٓ ؿشكخ إ٠ُ ؿشكخ, ح ٓشبًظ حُغب٤ٓخ هظ

:  هبئِخ   أخزد ر٘بد٣ٜب ٗضٛخ 

 ٚذػْٕى ئنٗ رظٕس يب سزمٕنّ سبيٛخ  

 .ر٘ضٕٙع٘خشط ٍ حأُشبًظ حٛب اُوظدأ١- 

 .... ع٘زٛت ك٢ ٗضٛخ كِخ ٤ٛب٣ب - 

 ... ع٘زغٍٞ ٤ٛب ث٘ب .... اُطوظ ع٤َٔ  ك٢ اُخبسط  ... كِخ ...  كِخ       -

 :التوظيـف .3

  االسزؼذاد نهًذسسخ  ٚؼشع انًشٓذ األٔل يٍ ششٚظ 

 

  ٙٚمذو يب ٚه   

 . إٗٚ ٣ّٞ اُؼٞدح أُذسع٤خ . ؿذا ٣ٞاكن اُخبٓظ ػشش ٖٓ عجزٔجش 



 ٚذػْٕى ئنٗ انزؼجٛش ػٍ انًشٓذ   

ٛب٢ٛ األّ رض٤ق أُِغبد األخ٤شح ػ٠ِ  . اُؼبئِخ ٓغزٔؼخ ك٢ ؿشكخ اُغِٞط 

أٓب سا٢ٓ ك٤زضجذ ٖٓ أدٝارٚ هجَ إٔ . ٝ ٛبٛٞ األة ٣زصَ ثبُٜبرق . ٤ٓذػخ ع٠ِٔ 

ٝ ػٔش ٣غٔغ . عب٢ٓ ٝ عِٟٞ ٣زصلؾبٕ ًزبة اُوشاءح . ٣ضؼٜب ك٢ ٓؾلظزٚ 

  .األدٝاد أُزجو٤خ ٝ ٣شرجٜب ك٢ اُذسط

 نزبنٛخ ٚطشح األسئهخ ا 

شٌشا ُي ٣ب // ٣ب ع٠ِٔ ٤ٓذػزي أصجؾذ عبٛضح    >---ثٔب عزخجش األّ ع٠ِٔ؟   -

 أ٢ٓ

ث٢٘  عأصطؾجي ؿذا صجبؽب إ٠ُ أُذسعخ  ٣ب >---ٓبرا ع٤وٍٞ األة ُغب٢ٓ ؟ -

..... 

 :قيينالت .4

 ٚذػٕ انًزؼهًٍٛ ئنٗ ئَزبط يمبيبد رٕاطهٛخ ٕٚظفٌٕ فٛٓب انُذاء نإلخجبس. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوضعيت الوحفزة و التفاعل التلقائي .1

 االنطالق هقام: 

 ٚمذو انٕضؼٛخ : 

رؾغش ػ٠ِ . ٛبٛٞ ٣زغٍٞ ٤ٌُزشق ؽ٤ٚ اُغذ٣ذ. ؽذ٣ضب إ٠ُ أُذ٣٘خ ؽبرْاٗزوِذ ػبئِخ 

ُٔؼ . ػٖ ٌٓبٕ ٓذسعزٚ اُغذ٣ذح  ٝ رغبءٍ ك٢ ٗلغٚ.   كشام أصذهبئٚ ٝ ٓذسعزٚ

 .كبرغٚ ٗؾٞٙ. طلال ٣شرذ١ ٤ٓذػخ ٝ ٣ؾَٔ ٓؾلظخ

  ٚذػْٕى ئنٗ ئػبدح طٛبغخ انٕضؼٛخ ثأسهٕثٓى 

رٞعٚ ٗؾٞٙ . ُٔؼ طلال هبصذا أُذسعخ . ٣جؾش ؽبرْ ػٖ ٓٞهغ ٓذسعزٚ اُغذ٣ذح 

 .٤ُغأُٚ ػٜ٘ب 

  ٚفسخ انًجبل نهزاليٛز نطشح آسائٓى. 

. ًبٗذ رٞعذ ٓذسعخ هش٣جخ ع٤غأُٚ إٕ -

. ع٤٘بد٣ٚ ٝ ٣طِت ٓ٘ٚ رؾذ٣ذ ٌٓبٕ أُذسعخ -

 

رٕاطم شفٕ٘ يزكشح  

ــــــــخ 2دـــــــــــــظـــــــــــ

 ٣٘زظ خطبثب :يكٌٕ انكفبٚخ. 

 ٣٘بد١ ٖٓ أعَ اإلخجبس: انٓذف انًًٛض. 

 ٖٕاإلعزلٜبّ+ أُ٘بدٟ + أ٣ّزٜب .../أ٣ّٜب.../ ٣ـب/ اُّ٘ذاء ثذٕٝ أداح :انًذز 

 2ٓشٜذ : شش٣ظ االعزؼذاد ُِٔذسعخ  

 اُّ٘ذاء ثأداح أٝ ثذٜٝٗب ُطِت اُو٤بّ ٣زٞاصَ شل٣ّٞب ٓغزؼٔال  :ْذف انذظخ

 ثؼَٔ



 ع٤طِت ؽبرْ ٖٓ اُطلَ إٔ ٣ششذٙ إ٠ُ ٓذسعزٚ -

  رجسٛذِ فٙ يشدهخ  انذٕاس انز٘ داس ثٍٛ انطفهٍٛٚذػْٕى ئنٗ رظٕس ٔ

 .صبَٛخ 

 َٛ رذ٢ُ٘ ػ٠ِ ٌٓبٜٗب ؟ أُذسعخ ؟  أٗذ راٛت إ٠ُ  أ, ٣ب أخ٢- 

 ؟ اع٤ش ؽز٠ أثِؾ أُذسعخ ٣ٖأأ٣ٜب اُطلَ ٖٓ       -

 ٣ب صذ٣و٢ أ رٞعذ ٓذسعخ هش٣جخ ٖٓ ٛ٘ب ؟ أ٣ٖ  روغ ؟      -

 ٚذٌٔ انزشاكٛت انًكزشفخ ػهٗ انسجٕسح. 

 التدريب على اهتالك البنيت اللغويت  .2

  1هقام تواصل: 

  ٙٚمذو يب ٚه 

ػٖ  ٤ُشكٚٝ ُؼت ثبٌُشح ٢ُكوشس اُخشٝط ُِؾذ٣وخ  . ٝاعجبرٚ أُذسع٤خ ؽبرْأ٠ٜٗ 

 ..اعزـشة ٝ اؽزبس.  كِْ ٣غذٛب ثؾش ػٖ ًشرٚ . ٗلغٚ

 ٚذػْٕى ئنٗ رظٕس يب سٛفؼهّ دبرى 

 ع٤طِت ٖٓ أخزٚ إٔ رغبػذٙ ػ٠ِ اُجؾش ػٜ٘ب ، , ع٤غأٍ أٓٚ 

 أ٢ٓ َٛ شبٛذد ًشر٢ ؟ -

 ال ٣ب ػض٣ض١ أ٣ٖ رشًزٜب ؟ -

 رشًزٜب ك٢ اُؾذ٣وخ كٔب ٝعذرٜب   -

 ٣ب ػج٤ش أ٣ٖ أخل٤ذ ًشر٢ ؟  -

 ..َٛ ُٔؾذ ًشر٢ ؟ أ٣ٖ اخزلذ ٣ب رشٟ ؟   ٣ب أث٢ -

 
 :2هقام تواصل • 

 يب ٚهٙ سأٚك 

. عشٝٙ اُصـ٤ش ٝؿبدس أُ٘ضٍ  ثبة اُؾذ٣وخ ٓلزٞؽب كخشط ثالٍ راد ٣ّٞ ٗغ٢

ٛٞ ُْ ٣ؼزذ ٓـبدسح أُ٘ضٍ ٝ ا٤ُّٞ , ٙاٗشـَ ثبٍ. عذ١ٙكِْ  رٛت ثالٍ  ٤ُوذّ ُٚ اُطؼبّ

  .أششف ػ٠ِ االٗوضبء كغأح ُٔؾٚ هبدٓب



 ثالللٕنّ ٘ٚذػْٕى ئنٗ رظٕس يب ط 

 ُوذ هِوذ ػ٤ِي  أُشبًظ؟ عشٝأ٣ٖ ً٘ذ أ٣ٜب اٍ -

 ٤ًق خشعذ ٣ب ُُٞٞ ؟ ٖٓ كزؼ ُي اُجبة ؟ -

 ؟  أخ٤شا ػذد أ٣ٖ هض٤ذ ا٤ُّٞ ؟ ُٔبرا ؿبدسد -

 :التوظيـف .3

 يٍ ششٚظ االسزؼذاد نهًذسسخ   صبَٙٚؼشع انًشٓذ ال 

 

    ٙٚمذو يب ٚه 

 ... ًَ ٓغبء ٝ هجَ إٔ ٣أ١ٝ ؽبرْ إ٠ُ كشاشٚ 

   ٚذػْٕى ئنٗ انزؼجٛش ػٍ انًشٓذ 

 ٣٘غض ؽبرْ ٝاعجبرٚ أُذسع٤خ صْ ٣غٔغ أدٝارٚ ٝ ٣شرجٜب ك٢ ٓؾلظزٚ  -

 ٣زضجذ ؽبرْ ٖٓ ٓؾلظزٚ ؽز٠ ال ٣٘غ٠ أدٝارٚ -

  ٙٚمذو يب ٚه 

 ٝ ُٔب ٣لشؽ ٖٓ عٔغ أدٝارٚ رغأُٚ أٓٚ هبئِخ 

  ٚذػْٕى ئنٗ ئرًبو لٕل األو 

 ٣ب ث٢٘ َٛ ٝضؼذ ًَ ٓب رؾزبعٚ ؿذا ؟ -

 .....؟  ؽبرْ أُْ ر٘ظ ش٤ئب -

 :التقيين .4



 طهت ٚذػٕ انًزؼهًٍٛ ئنٗ ئَزبط يمبيبد رٕاطهٛخ ٕٚظفٌٕ فٛٓب انُذاء ل

 انمٛبو ثبنفؼم

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحفزة و التفاعل التلقائيالوضعيت  .1

 هقام االنطالق: 

  ٚمذو انٕضؼٛخ: 

رضطش ًَ ٣ّٞ إ٠ُ إٔ رزشًٚ ك٢ أُ٘ضٍ ثٔلشدٙ ؽز٠ .  رؼَٔ أّ كشاط ٓٔشضخ 

ٝ ًبُؼبدح هجَ إٔ رـبدس اُج٤ذ روجِٚ ثؾشاسح ٝ رٞص٤ٚ . رِزؾن ثؼِٜٔب

 » ......   « هبئِخ

 ٚذػْٕى ئنٗ ئػبدح طٛبغخ انٕضؼٛخ 

 .٣جو٠ كشاط ثٔلشدٙ ك٢ أُ٘ضٍ ألٕ أٓٚ رؼَٔ 

 ٘ ٙفسخ انًجبل نهزفبػم انزهمبئ. 

 عزٞص٢ األّ اثٜ٘ب ثإٔ ٣ؼز٢٘ ث٘لغٚ ٝ إٔ ٣ٌٕٞ ؽزسا  -

 عزؾزس االّ اثٜ٘ب ٖٓ أخطبس هذ رِؾن ثٚ ك٢ ؿ٤بثٜب  -

 

 يزكشح رٕاطم شفٕ٘

ــــــــخ 3دـــــــــــــظـــــــــــ

 ٣٘زظ خطبثب :يكٌٕ انكفبٚخ. 

 ٣٘بد١ ٖٓ أعَ اإلخجبس: انٓذف انًًٛض. 

 ٖٕ٢ٜٗ+ أٓش + أ٣ّزٜب .../أ٣ّٜب.../ ٣ـب/ اُّ٘ذاء ثذٕٝ أداح :انًذز 

 1ٓشٜذ : شش٣ظ ٝصِذ ٓزأخشا 

 ٣زٞاصَ شل٣ّٞب ٓغزؼٔال اُّ٘ذاء ثأداح أٝ ثذٜٝٗب ُطِت اُو٤بّ  :ْذف انذظخ

 ثؼَٔ ٓغزؼٔال اُج٠٘ اُِّـ٣ّٞخ أُوّشسح ٝ اُشص٤ذ أُؼغ٢ٔ



 ٚطشح انسإال ثًب سزٕطٙ األو فشاط ؟ 

.... ٣ب ث٢٘ اُؼض٣ض ال روزشة ٖٓ اٌُٜشثبء -

 .....ال رطَ ٖٓ اُششكخ كشاط -

 ال رـبدس أُ٘ضٍ ٣ب ؽج٤ج٢ ٝ ال رِؼت ك٢ اُشبسع  -

 ٣ب كشاط اٗغض ٝاعجبري ٝ اػزٖ ث٘لغي  -

 .....٣ب ػض٣ض١ ر٘بٍٝ كطٞسى -

 ٚذٌٔ انزشاكٛت انًكزشفخ ػهٗ انسجٕسح. 

 التدريب على اهتالك البنيت اللغويت  .2

  1هقام تواصل:  

 فٛذٕٚ يمطغ  ٚؼشع(يشفك vedio 1  ثبنًهف انًضغٕط  )  ػٍ طفم ٚؼجش

.  انشبسع دٌٔ اَزظبس انضٕء األخضش

 ٚفسخ انًجبل نهزاليٛز نطشح آسائٓى  .

 . ٛزا اُطلَ ال ٣ؾغٖ ػجٞس اُشبسع  -

 ٛزا اُطلَ ال ٣ؾزشّ إشبساد أُشٝس -

 ٚذػْٕى ئنٗ رمذٚى َظبئخ نًشاد 

... , اٗزظش اُضٞء االخضش, أ٣ٜب اُطلَ  -

. رؼجش اُشبسع ٝ اُضٞء اؽٔش ال ٓشاد ٣ب  -

 ٓشاد اُزلذ ٣ٔ٘خ ٝ ٣غشح ػ٘ذ ػجٞس اُشبسع  -

 ...  أ٣ٜب أُزغشع اؽزشّ إشبساد أُشٝس -

  2هقام التواصل : 

 ٕٚٚؼشع يمطغ  فٛذ(vedio 2    انًضغٕطيشفك ثبنًهف    ) ػٍ طفم ال

 .ٓشاد ٗصؼ ٕط .ُٚزظش دٔسِ



أ٣ٜب أُشبؿت اٗزظش دٝسى  -

 .....اؽزشّ ٖٓ ٣وق أٓبٓيصذ٣و٢ ٣ب   -

 ٣ب ٓشاد اصطق ثبٗزظبّ ٝ ال رزؼغَ  -

 :التوظيــــــــــــف  .3

 ٔطهذ يزأخشا"يٍ ششٚظ  ٔلٚؼشع انًشٓذ األ"

 

  ُٙٚشذ يغ انزاليٛز يب ٚه 

 صٞد اُغبػخ ري ري ريْك 

هُقجٜب رؾلعْك ٝهزيْك   إٕ رشْك

 ػغَ ٝ أكن هجَ اُشٔظْك 

 ػغَ ٝ اعجن عشط اُذسطْك 

   ٚذػْٕى ئنٗ انزؼجٛش ػٍ انًشٓذ 

ٛبٛٞ ٣ـظ ك٢ ّٗٞ . ٝ ؿبص١ ُْ ٣ـبدس كشاشٚ ثؼذ . اُغبػخ رش٤ش إ٠ُ اُضبٓ٘خ صجبؽب 

رأخش اُٞهذ ٝ ُْ . ُوذ أطبٍ اُغٜشح ك٢ ا٤ُِِخ أُبض٤خ كِْ ٣غزطغ االعز٤وبظ . ػ٤ٔن

 ٣زلطٖ 



 ٚذػْٕى ئنٗ يمبسَزّ ثًب سجك ٔ ٝ  ٚؼشع انًشٓذ انزبنٙ  ػهٗ انسجٕسح

 آسائٓى ثذاءئ

 

ٛب٢ٛ رغزؼذ ُٔـبدسح عش٣شٛب ُزغٜض ٗلغٜب ػ٠ِ َٜٓ ٝ رزغٚ . أكبهذ ٗبد٣خ ثبًشا 

 . إ٠ُ أُذسعخ 

  ٘ٚذػْٕى ئنٗ َظخ غبص 

 ٣ب ؿبص١ ْٗ ثبًشا ُزغز٤وع ثبًشا-

 ....أ٣ٜب أُشبؿت ال رطَ اُغٜشح ُزل٤ن ك٢ اُٞهذ أُ٘بعت -

 :التقيين .4

ٚذػٕ انًزؼهًٍٛ ئنٗ ئَزبط يمبيبد رٕاطهٛخ ٕٚظفٌٕ فٛٓب انُذاء نطهت انمٛبو 

ثبنفؼم 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوضعيت الوحفزة و التفاعل التلقائي .1

 هقام االنطالق: 

 ٚمذو انٕضؼٛخ : 

ثبٛزٔبّ ٝ ػ٘ب٣خ  ٝ أخزٝا ٣زبثؼٕٞ اُذسط. كذخَ اُزال٤ٓز إ٠ُ اُوغْ, سٕ اُغشط 

 .كغأح طشم اُجبة

  ٚفسخ انًجبل نهًزؼهًٍٛ نٛمذيٕا رظٕسارٓى 

  ٚؼشع انسُذ انجظش٘ ػهٗ انسجٕسح ٔ ٚخفٙ انمبديٍٛ ٔ ٚذػْٕى نهزسبؤل

 ؟  

 ٖٓ ٛزا ؟ ٖٓ اُوبدّ ؟ -

 أٛٞ أُذ٣ش ؟ أّ ٛٞ أؽذ اال٤ُٝبء ؟    -

 

 

 يزكشح رٕاطم شفٕ٘

ــــــــخ 4دـــــــــــــظـــــــــــ

 ٣٘زظ خطبثب :يكٌٕ انكفبٚخ. 

 ٣ٝؼ٤ٜ٘ب اُزٝاد رؼ٤٤ٖ ٣طِت: انٓذف انًًٛض. 

 ٖٕٛزٙ... / ٛزا |  ---  ٖٓ ٛزٙ ؟/ ٖٓ ٛزا ؟  :انًذز... 

  2ٓشٜذ : شش٣ظ ٝصِذ ٓزأخشا 

 ٣زٞاصَ شل٣ّٞب ٤ُطِت رؼ٤٤ٖ أٌُبٕ ٝ ٣ؼ٤٘ٚ ٓغزؼٔال اُّشص٤ذ   ْذف انذظخ

 ...أُؼغ٢ٔ



 

 كبيال نًشٓذا ػٍ  ٚكشف 

       

  ٙٚفسخ انًجبل نهزفبػم انزهمبئ. 

 ٖٓ ٛزا ؟ ٛزا طج٤ت ٣ؾَٔ ؽو٤جخ -

 ٖٓ ٛزٙ ؟ ٛزٙ ٓٔشضخ  -

 .... هذّ اُطج٤ت ٝ أُٔشضخ ُزِو٤ؼ اُزال٤ٓز  -

  ٚذٌٔ انزشاكٛت انًكزشفخ ػهٗ انسجٕسح 

 التدريب على اهتالك البنيت اللغويت  .2

  1 هقام تواصل : 

 ٙٚمذو يب ٚه 



أخزد رزغٍٞ ك٢ أسعبئٚ ٓغزٔزؼخ ثبُ٘غ٤ْ  .ساكوذ سٓبٍ ػبئِزٜب إ٠ُ أُ٘زضٙ 

ٝ . أؽغذ ثبُزؼت كغِغذ رؾذ ظَ ٓغغْ . اُؼ٤َِ ٝ أُ٘بظش اُطج٤ؼ٤خ اُخالثخ 

  ......ٓب إٕ سكؼذ سأعٜب ؽز٠ صبؽذ كضػخ 

 ٚؼشع طٕسح نهًجسى 

 

  ٓبرا عزوٍٞ سٓبٍ ؟ :ٚسأنٓى 

 ٖٓ ٛزا ؟   -

 .ث٤ئخ ال رغضػ٢ ٣ب صـ٤شر٢ ، ٛزا ُج٤ت  صذ٣ن اٍ: أعبثٜب األة  -

   2هقام تواصل : 

 ٙٚمذو يب ٚه 

 . هجَ إٔ  رخِذ ُِّ٘ٞ ٝ ًٌَ ٓغبء رغزٔغ سٓبٍ ُوصخ روشؤٛب ُٜب أٜٓب 

 رأِٓذ سٓبٍ ؿالف اُوصخ ك٢ ؽ٤شح ٝ عأُذ ٝاُذرٜب 

  ٍٛٚؼشع انظٕسح ػهٗ انسجٕسح ٔ ٚذػْٕى ئنٗ رظٕس انذٕاس انز٘ داس ث

 ٔانذرٓب  سيبل ٔ



 

 يٍ ْزِ ٚب أيٙ ؟: سأنذ سيبل  -

 ...ْزِ نٛهٗ طبدجخ انشداء األدًش : أجبثزٓب أيٓب  -

 :التوظيــــــــــــف  .3

 ٔطهذ يزأخشا"يٍ ششٚظ  صبَٙٚؼشع انًشٓذ ال " 

 

  ُٙٚشذ يغ انزاليٛز يب ٚه 

 صٞد اُغبػخ ري ري ريْك 

هُقجٜب رؾلعْك ٝهزيْك   إٕ رشْك

 ػغَ ٝ أكن هجَ اُشٔظْك 



ػغَ ٝ اعجن عشط اُذسطْك 

  ٚذفضْى ثبإلًٚبء نهزسبؤل ػٍ انشخض انُبئى 

 ٖٓ ٛزا ؟ -

 ٛزا ؿبص١ -

 ٚذػْٕى نزأيم انًشٓذ ٔ انزؼجٛش ػُّ 

أٓؼٖ . كلضع . ؽذم ك٢ اُغبػخ . كزؼ ػ٤٘٤ٚ ثصؼٞثخ . أكبم ؿبص١ ٖٓ ٗٞٓٚ ٓزضبهال 

" اُضبٓ٘خ صجبؽب  ٣ب اال٢ٛ ُوذ رأخش اُٞهذ : " صْ صبػ خبئلب . اُ٘ظش ك٤ٜب ٖٓ عذ٣ذ 

ٝ أخز ٣غٍٞ . ؿبدس عش٣شٙ ثغشػخ اُجشم .أخز ٣شرغق ًبُوصجخ أصبثٚ اُزػش ف. 

 . ك٢ أٗؾبء اُـشكخ ؽبئشا

 :التقيين .5

 ٛبٝرؼ٤٤ٖ اُّزٝاد ٝ ٣ؼ٤ّٖ ٕٝ ك٤ٜبطِت١ٚذػٕ انًزؼهًٍٛ ئنٗ ئَزبط يمبيبد رٕاطهٛخ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوضعيت الوحفزة و التفاعل التلقائي .1

 هقام االنطالق: 

 يب ٚهٙ ٚمذو  :

 ٝ خشعذ ٓؼٚ إ٠ُ أُشاػ٢   ٓب اُشاػ٢                      أّ اُؼ٘ضاد هذ ساكوذ ٣ٞ

 ٝ ًبٕ را ك٢ أٍٝ اُٜ٘بس    ٝ رشًذ أٝالدٛب ك٢ اُذاس     

 ٝ ًبٕ ال ثذ ُِـِن ٖٓ عجت  ٝ أؿِوذ ػ٤ِْٜ ثبثب ٖٓ خشت                             

 ال رلزؾٞٙ هظ ك٢ ؿ٤بث٢    اثوٞا ٝساء اُجبة    : ٝ هبُذ ُْٜ 

كوذ ٗغب ٖٓ أٝصذ اُجبة ٝ    إال ُٖٔ اعزأرٕ ٝ ضشة اُغشط   

 اؽزشط

 خجبسْك ٓغززش ٣غزشم األ        ٝ ًبٕ ٛ٘بى رئت ك٢ اُغٞاسْك 

 ٝ ادػ٠ أٗٚ اثٖ ػْٜٔ    كغبءْٛ ثؼذ رٛبة أْٜٓ      

 

 يزكشح رٕاطم شفٕ٘

ــــــــخ 5دـــــــــــــظـــــــــــ

 ٣٘زظ خطبثب :يكٌٕ انكفبٚخ. 

 ٣طِت رؼ٤٤ٖ أٌُبٕ ٣ٝؼ٤٘ٚ : انٓذف انًًٛض

 ٖٕػ٠ِ ٤ٔ٣ٖ ػ٠ِ  --ٛ٘بى / ٗٞاح إع٘بد٣خ كؼ٤ِّخ ؟ ٛ٘ب / ٓجزذأ+ أ٣ٖ  :انًذز

 ...أٓبّ/ رؾذ / ٝساء  –هّذاّ / ٣غبس 

 3ٓشٜذ : شش٣ظ ٝصِذ ٓزأخشا 

 رؼ٤٤ٖ أٌُبٕ ٝ ٣ؼ٤٘ٚ ٓغزؼٔال اُّشص٤ذ  ٣زٞاصَ شل٣ّٞب ٤ُطِت ْذف انذظخ

 أُؼغ٢ٔ



ٖٝٓ ال ٣أخز ثبُ٘ص٤ؾخ ال    ك٘غٞا ٝص٤خ أْٜٓ ٝ كزؾٞا     

 ٣لِؼ

 ٘ٚذػْٕى ئنٗ ئػبدح طٛبغخ انمظخ ثأسهٕة سشد 

 ٘ٚفسخ يجبال نهزفبػم انزهمبئٙ ٔ ئثذاء انشأ 

  يبرا سزفؼم ؟. فزذذ انؼُضاد انجبة فٕجذد انزئت  ثبَزظبسْب 

 عزلش اُؼ٘ضاد  ، عزٜشة اُؼ٘ضاد ، عزخزجئ  -

  أٍٚ سزخزجئ انؼُضاد ؟ : ٚذفضْى ثبإلًٚبء نطشح انسإال 

 ....كٞم اُخضاٗخ  –ٝساء اُجبة  –عزخزجئ رؾذ اُطبُٝخ  -

 ٚذٌٔ انزشاكٛت انًكزشفخ ػهٗ انسجٕسح. 

 التدريب على اهتالك البنيت اللغويت  .2

  1هقام تواصل: 

  ٙٚمشأ يب ٚه 

 اٜٗب. ثؾش ػٖ كِخ كٔب ٝعذٛب . ُؼت أ٤ٖٓ ٓغ أصذهبئٚ اُؾ٤ٞاٗبد ُؼجخ اُـ٤ٔضخ 

 .رؾغٖ االخزجبء 

 ٚذػْٕى ئنٗ يسبػذح أيٍٛ ػهٗ انجذش ػهٗ فهخ ٔ ٚؼشع يشبْذ 

 

 أ٣ٖ اخزلذ  كِخ ؟ -



   كِخ رخزجئ خِق عٞس اُؾذ٣وخ -

 (ٚشٛش ئنٗ يكبَٓب فٙ انظٕسح)فهخ ُْب  -

 

 كِخ ؟  ٢ٛأ٣ٖ - 

 كٞم اُشغشح ث٤ٖ األؿصبٕكِخ رخزجئ - 

 



 فهخ ؟  ثأدأٍٚ اخذ  -

 داخم سهخ انًًٓالد فهخ رخزجئ - 

 

 فهخ ؟  رٕاسدأٍٚ  -

 رذذ انسٛبسح فٙ انًشآة يخزفٛخفهخ - 

 

 فهخ ؟ اخزجأد أٍٚ  -



 ....ثجبَت األص ح ثئفهخ يخذ- 

 

 

   2هقام تواصل : 

٣خزبس أُزؼِْ ش٤ئب داخَ اُلصَ ٝ ٣غبػذ أصذهبءٙ ػ٠ِ اُزؼشف  :ُؼجخ رؾذ٣ذ اُشئ 

 . ػ٤ِٚ ثزؾذ٣ذ ٌٓبٗٚ 

 :التوظيــــــــــــف  .3
 

 ٔطهذ يزأخشا"يٍ ششٚظ  نشٚؼشع انًشٓذ انضب" 

 

 ٚذػْٕى ئنٗ انزؼجٛش ػٍ انًشٓذ 



ؽَٔ ٓؾلظزٚ  ٝ . شؼش ثبُخٞف ٝ االسرجبى . رأخش ؿبص١ ك٢ اُٜ٘ٞض ٖٓ ٗٞٓٚ 

ٛبٛٞ ٣غشع اُخط٠ ٝٛٞ ٣ؾبٍٝ اسرذاء . ٝ ؿبدس أُ٘ضٍ ًبُغْٜ  أخز ٤ٓذػزٚ

 . ٤ٓذػزٚ ػِٚ ٣جِؾ أُذسعخ ك٢ اُٞهذ 

 التقيين .4

ٝ ٣ؼ٤ّ٘ٞٙ  ٣ذػٞ أُزؼ٤ِٖٔ إ٠ُ إٗزبط ٓوبٓبد رٞاص٤ِخ ٣طِجٕٞ ك٤ٜب رؼ٤٤ٖ أٌُبٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوضعيت الوحفزة و التفاعل التلقائي .1

 هقام االنطالق: 

  ٚمذو انٕضؼٛخ: 

 ًْ أٗب ٓشزبم ُألًَهبٍ اُضؼِت ٣ب ٢ِ٣ٝ    

 صؼذ ػ٠ِ عٞس اُؾوَكشأٟ د٣ٌب ٓغشٝؽب    

 هبٍ ُٚ رؼبٍ أدا٣ٝيرٛت اُضؼِت ػ٘ذ اُذ٣ي   

 ؿ٤ش١ ٣شل٤يال أؽذ أٗذ صذ٣و٢ أٗذ سك٤و٢   

 

 يزكشح رٕاطم شفٕ٘

ــــــــخ 6دـــــــــــــظـــــــــــ

 ٣٘زظ خطبثب :يكٌٕ انكفبٚخ. 

 ٣طِت رؼ٤٤ٖ اُؾذس أُ٘وض٢ ٣ٝؼ٤٘ٚ: انٓذف انًًٛض .

 ٖٕٓب اُّ٘بك٤خ  اعزؼٔبٍ ٗؼْ   (--كؼِٜب ٓبض) عِٔخ، كؼ٤ِّخ + َٛ  :انًذز +

 ...عِٔخ كؼ٤ِّخ اعزؼٔبٍ ال

 4ٓشٜذ : شش٣ظ ٝصِذ ٓزأخشا 

 ٣زٞاصَ شل٣ّٞب ٤ُ٘زظ خطبثب ٣طِت ك٤ٚ رؼ٤٤ٖ اُؾذس أُ٘وض٢  ْذف انذظخ

 ٝ ٓغزؼٔال اُّشص٤ذ أُؼغ٢ٔٝ ٣ؼ٤ّ٘ٚ 



 شٌشا ُي ٣ب صؼِت شٌشا هبٍ اُذ٣ي رلؼَ خ٤شا    

 ٤ًق رصذه٢٘ ٣ب أثِٚضؾي اُضؼِت ٖٓ هِجٚ    

 أطؼ٢٘ٔ ُؾٔي ك٢ اُؾبٍكأٗب ٌٓبس ٓؾزبٍ     

 ٗوش اُضؼِت ٖٓ ػ٤٘٤ٚسف اُذ٣ي ثغ٘بؽ٤ٚ    

 ٝ دّ أؽٔش ٓ٘ٚ ٣غ٤ؼكش اُضؼِت ٝٛٞ ٣ص٤ؼ    

 سد٘ٚذػْٕى ئنٗ ئػبدح طٛبغخ انمظخ ثأسهٕة ط 

 ٘ٚفسخ يجبال نهزفبػم انزهمبئٙ ٔ ئثذاء انشأ 

  ٚطشح سإاال 

 ٓب ٗغؾذ ؽ٤ِخ اُضؼِت, ال  َٛ ٗغؼ اُضؼِت ك٢ ؽ٤ِزٚ ؟ -

 َٛ ًشق اُذ٣ي خطخ اُضؼِت ؟  ٗؼْ ًشق اُذ٣ي خطخ اُضؼِت-

 ......َٛ أًَ اُضؼِت اُذ٣ي ؟ ال ٓب أًَ اُضؼِت اُذ٣ي 

 ٚذٌٔ انزشاكٛت انًكزشفخ ػهٗ انسجٕسح 

 
 التدريب على اهتالك البنيت اللغويت  .2

 1ل صهقام توا :

  ٙٚمشأ يب ٚه 

ٝ ششع ٣ِؼت ٓغ أصذهبئٚ . أُو٠ ثٔؾلظزٚ عبٗجب . ػبد ػض٣ض ٖٓ أُذسعخ 

ر٘بٍٝ ػشبءٙ ٝ رٞعٚ إ٠ُ . ُؼت ط٣ٞال كأؽظ ثبُزؼت . ثبٌُشح ك٢ اُشبسع 

 .......اػزشضزٚ  أٓٚ كغأُزٚ  .عش٣شٙ ٤ُخِذ ُِّ٘ٞ 

  ٚذػْٕى ئنٗ رظٕس انذٕاس انز٘ داس ثٍٛ األو ٔ ػضٚض 

 ...َٛ عز٘بّ ٣ب ػض٣ض؟  -

 ....َٛ ساعؼذ دسٝعي ؟  -

 .... َٛ هٔذ ثـغَ أع٘بٗي ؟  -



  2هقام تواصل: 

 ٙٚمشأ يب ٚه 

. ٛبٛٔب ٣زغٞالٕ ث٤ٖ األشغبس أُضٔشح . ساكن ػض٣ض عذٙ إ٠ُ اُض٤ؼخ 

 : .....كغأُٚ عذٙ . ٝ ْٛ ثوضٜٔب . هطق ػض٣ض رلبؽخ ٣بٗؼخ 

 ٘دػْٕى ئنٗ رظٕس انذٕاس انز٘ داس ثٍٛ األو ٔ ػضٚض 

 .....َٛ ؿغِذ اُزلبؽخ هجَ إٔ رز٘بُٜٝب ؟  -

 .....َٛ ٣ذاى ٗظ٤لزبٕ ؟  -

 :التوظيــــــــــــف  .3

" ٔطهذ يزأخشا"يٍ ششٚظ  ساثغٚؼشع انًشٓذ ال

 

  ْم ٔطم غبص٘ ئنٗ فظهّ فٙ انٕلذ انًذذد ؟ : ٚطشح سإاال 

 ٓب ٝصَ ؿبص١ إ٠ُ كصِٚ ك٢ اُٞهذ أُ٘بعت ال -

 ٚذػْٕى ئنٗ انزؼجٛش ػٍ انًشٓذ 



ٝعذ ٓؼِٔزٚ هذ ششػذ .طشم اُجبة ٝ ٝهق خغال . ٝصَ ؿبص١ ٓزأخشا 

اػززس ٖٓ أُؼِٔخ ٝ طِت ٜٓ٘ب . ك٢ اُذسط ٝ أصذهبءٙ هذ أخزٝا أٓبًْٜ٘ 

  .   كٞثخزٚ . اُغٔبػ ُٚ ثبُذخٍٞ  

 التقيين .4

ٚذػٕ انًزؼهًٍٛ ئنٗ ئَزبط يمبيبد رٕاطهٛخ ٚطهجٌٕ فٛٓب انذذس انًُمضٙ 

ِ ٔٔ ٚؼٍّٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوضعيت الوحفزة و التفاعل التلقائي .1

 هقام االنطالق: 

  ٙٚمذو يب ٚه: 

 ك٢ عبُق األصٓبٕ هذ ًبٕ ٣ب ٌٓبٕ    

 

 يزكشح رٕاطم شفٕ٘

ــــــــخ 7دـــــــــــــظـــــــــــ

 ٣٘زظ خطبثب :يكٌٕ انكفبٚخ. 

 ٣طِت رؼ٤٤ٖ اُؾذس ك٢ اُضٓبٕ ٣ٝؼ٤٘ٚ: انٓذف انًًٛض .

 ٖٕا٤ُّٞ ،  –أٓظ / ؿذا / ا٥ٕ  <--ٗٞاح اع٘بد٣ّخ كؼ٤ِّخ ؟ + ٓز٠  :انًذز

 .األعجٞع اُلبسط

 4ٓشٜذ : شش٣ظ ٝصِذ ٓزأخشا 

 ٣زٞاصَ شل٣ّٞب ٤ُ٘زظ خطبثب ٣طِت ك٤ٚ رؼ٤٤ٖ اُؾذس ك٢ اُضٓبٕ  ْذف انذظخ

 ٝ ٣ؼ٤ّ٘ٚ ٓغزؼٔال اُؼَٔ اُِّـ١ٞ أُوّشس



 ٓضداٗخ األُٞإك٢ ؿبثخ ع٤ِٔخ    

 طٍٞ اُٜ٘بس ٣ِؼتهذ ًبٕ صٔخ أسٗت   

 ًبُجشم ٤ُظ ٣زؼت ٣ط١ٞ اُغٍٜٞ ٓغشػب  

 ٗؾٞ اُؾوٍٞ ثبًشاٝ راد ٣ّٞ إر عشٟ   

 ثط٤ئخ رٔش٢ اُؾلب       إر ٓش ع٘ت عِؾلبح  

 ُوذ ٝصِذ ٓزأخشحكصبػ ك٤ٜب عبخشا   

 ٖٓ ثطئ٢ ٓب ُي رؼغت   ٣ب أسٗت     هبُذ ُٚ

 كوذ خبة ٖٓ ٣زٌجش   إ٣بى ٝ اُزٌجش    

 عأُو٘ي دسعب ٣ب ٓـشٝس   ٛٔغذ اُغِؾلبح ك٢ عشٝس   

 اعزؼذٝا ُِغجبم    اعٔؼ٢ٗٞ ٣ب سكبم   

  ؽذد١ ٣ب عِؾلبح اُضٓبٕ   هجِذ اُشٛبٕ  أسٗٞةهبٍ 

 ٘ٚذػْٕى ئنٗ ئػبدح طٛبغخ انمظخ ثأسهٕة سشد 

  نهزفبػم انزهمبئٙ ٔ ئثذاء انشأ٘ٚفسخ يجبال 

  ِسأنذ انذٕٛاَبد انسهذفبح ػٍ يٕػذ انسجبق نزشٓذ . 

 ٓز٠ ع٤وبّ اُغجبم ؟ -

 ٓز٠ عززغبثو٤ٖ ٣ب عِؾلبح ٓغ األسٗت ؟ -

 ...ثؼذ ه٤َِ , ثؼذ ؿذ صجبؽب ، ا٥ٕ ,  ...  ؿذا ػ٠ِ اُغبػخ -

 ٚذٌٔ انزشاكٛت انًكزشفخ ػهٗ انسجٕسح. 

  اللغويتالتدريب على اهتالك البنيت  .2

  1هقام تواصل: 

 ٙٚمشأ يب ٚه  



ٛزا ٣وٞد . أخز طٚ ٣شاهت أُبسح ٖٓ اُششكخ . ػ٤ذ األضؾ٠ ػ٠ِ األثٞاة

ٝ راى ٣شاكن أثبٙ إ٠ُ ثطؾبء اُؾ٢ . ٝ رِي رؾَٔ أششطخ ِٓٞٗخ . خشٝكب 

 ...كزٞعٚ إ٠ُ أث٤ٚ ٓغزلٜٔب . ُْ ٣زٔبُي طٚ ٗلغٚ ... 

  ٚطشح أسئهخ نضًبٌ انفٓى 

  ٗرجسٛٛذ انذٕاس انز٘ داس ثٍٛ األة ٔ اثُّٚذػْٕى ئن 

 ٓز٠ ع٘شزش١ خشٝكب ٣ب أث٢ ؟. ثو٢ ُِؼ٤ذ أعجٞع  -

 .... ؿذا إ شبء هللا أصطؾجي ُزخزبس ًجش اُؼ٤ذ -

: 2هقام تواصل • 

  ٙٚمذو يب ٚه 

شبٛذ ك٢ اُزِلبص عِغِخ اُوظ ٝ اُلأس . كزؼ طٚ ًزبثٚ ٝ ْٛ ثٔشاعؼخ دسٝعٚ 

 ٝ أعشع ٤ُزبثغ اُؾِوخ اُش٤وخ  .كزشى ًزبثٚ 

 ...ُٔؾزٚ أٓٚ كغأُزٚ 

 ّٚذػْٕى ئنٗ رظٕس انذٕاس انز٘ داس ثٍٛ طّ ٔأي 

 ٓز٠ عز٘غض ٝاعجبري أُذسع٤خ ؟  -

 ٓز٠ عزشاعغ دسٝعي ؟ -

 .....هجَ إٔ أٗبّ , ٓغبء , ثؼذ ه٤َِ , ػ٘ذ اٗزٜبء اُؾِوخ  -

 :التوظيــــــــــــف  .3

  يزأخشأطهذ "ٚؼشع انًشٓذ انشاثغ يٍ ششٚظ" 



 

 ٔطم غبص٘ ئنٗ فظهّ ؟  يزٗ: ٚطشح سإاال  

 .....ٝصَ ؿبص١ ٓزأخشا ، ثؼذ ثذا٣خ اُذسط - 

 رجسٛذ انذٕاس انز٘ داس ثٍٛ  ٚذػْٕى ئنٗ انزؼجٛش ػٍ انًشٓذ ٔ

 انًؼهًخ ٔ غبص٘ 

 التقيين .4

ٚذػٕ انًزؼهًٍٛ ئنٗ ئَزبط يمبيبد رٕاطهٛخ ٚطهجٌٕ فٛٓب رؼٍٛٛ انذذس فٙ 

  انضيبٌ

 


