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 مخطط تنظيم التعلمات لسنوات التعليم المتوسط 
  مادة اللغة العربية    

  لسنوات التعليم المتوسطالحجم الساعي المقرر   - أ

                  

 الحجم الساعي األسبوعي المستوى

 د 30سا و  5 السنة األولى متوسط

 د 30سا و  5 السنة الثانية متوسط

 د 30سا و  4 السنة الثالثة متوسط 

 سا 5 السنة الرابعة متوسط 

          
  

 األنشطة اللغوية ومواقيتها  - ب   

التوقيت األسبوعي  السنة األولى 

 للنشاط

التوقيت األسبوعي  السنة الثانية

 للنشاط

فهم المنطوق وإنتاجه ساعة 1 فهم المنطوق وإنتاجه  

   

 ساعة 1

قراءة (فهم المكتوب 

 +مشروحة 

 الظواهر اللغوية 

 دراسة النص

 سا1+سا1+سا 1

 

قراءة (فهم المكتوب 

 +مشروحة 

 الظواهر اللغوية 

 دراسة النص

 سا1+سا1+سا 1

 

 اإلنتاج الكتابي

  أعمال موجهة 

 تقويم ومعالجة

 د30+سا 1

 

 اإلنتاج الكتابي

  أعمال موجهة 

 تقويم ومعالجة

 د30+سا 1

 

  

  



التوقيت األسبوعي  السنة الثالثة 

 للنشاط

التوقيت األسبوعي  السنة الرابعة

 للنشاط

  فهم المنطوق وإنتاجه

االستماع والتعبير 

 الشفوي

  المنطوق وإنتاجهفهم  ساعة 1

االستماع والتعبير 

 الشفوي

 ساعة 1

قراءة : فهم المكتوب

 ودراسةمشروحة 

  النص

 الظواهر اللغويةو 

قراءة  :فهم المكتوب سا1+سا1

 ودراسةمشروحة 

  النص

 الظواهر اللغوية

  سا1+د 30سا و  1

 

 اإلنتاج الكتابي

  أعمال موجهة

 تقويم ومعالجة

 د30+سا 1

 

 اإلنتاج الكتابي

  أعمال موجهة

 تقويم ومعالجة

 د30+سا 1
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 قصر لو أنك كحلت بنوره                    أعمى لعاد إلى المقام بصيرا    



  وإذا نظرت إلى غرائب سقفه                  أبصرت روضا في السماء نضيرا     

  وعجبت من خطاف عسجده التي            حامت لتبني في ذراه وكورا    

  فأرتك كل طريدة تصويرا وضعت به صناعه أقالمها                        

  وكأنما للشمس فيه ليقة                       مشقوا بها التزويق والتشجيرا     

  وكأنما لالزورد مخرم                          بالخط في ورق السماء سطورا    

  وكأنما وشوا عليه مالءة                       تركوا مكان وشاحها مقصورا    

  مالك األرض الذي أضحى له              ملك السماء على العداة نصيرايا     

  كم من قصور للملوك تقدمت               واستوجبت بقصورك التأخيرا     

  فغمرتها وملكت كل رئاسة                   منها ودمرت العدى تدميرا    

 ا�ن 2	د�س ا�+#� 
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��� ا
�ا�
  :  ���ا
�<��� ا

��د ��72رك ����	� ا��  ,��#��� �  ا�
دوة ،أدر�ت ا�#�	� ا��72ر�� �ALر ا�	و+وف، و�7ل          

  .ا���H ا��ر��� �  �2ظ� 	ن ا���7ع 

  .ا�
ص ا�$�ري ا�	,	وع : ا�,
د 

�ت�����
  :  ا

  ��ن ا�#�	� ا��72ر�� ��	و+وف    -             

  .�7ل ا���H ا��ر��� �  �2ظ� 	ن ا���7ع    -             

  دورھ� �  ر�ط 7�2ر أ	�
� �	����7 ا�	��د    -             

  .)در��� ��3 ا��+و�ر وا�����ر �ن 	���ف ا%���ر وا�	$��ر    -             

��B�  : ا
�<��� اRد&

�ت 	
ك أّ	ك أن �+ف ��� 	� $�ھد�� و�+و�ر زرت 	��	� �72ر�� ،و�ّ	� �دت إ�3 ا���ت ، ط�         

  . 	$��رك 
2وه

	� 
  .+ور 	(�	�،�,��ل ���+ورة وا�+وت :   ا

�ت�����
  :ا
  ...) ر��2 	در,��(اذ�ر ا�	
�,�� ا��  ����ك �زور ا�	��م  -

 �2دث �ن 	و)�� و	� ��2ط ��  -

-  �
 +ف �2	� و�و

 اذ�ر )�	��، و�AOرك ��   -


� ا��72ري  -Aرا�ا��ر��� �  ا���2ظ ��3  �H��2دث ����رة �ن �7ل ا� 

�������
 : ا
�<��� ا

�  �وم 	ن أ��م ا��ط�� زرت ا2د ا%	��ن ا%Aر��، وو)" �+رك ��3 ��ض ا�	ظ�ھر ا�,����          

  . �2ّز ذ�ك ��Aرا  �  
�,ك ،و�ز	ت ��3 ا��2,�س �7رورة ا�#�7ء ��3 ھذه ا�	ظ�ھر ا�,���� 



  : ا�����	�ت

  2دد ا�	��ن ا%Aري ا�ذي زر�� و��ن )�	��  -

 +�� و+�� 	�د�� ، 	ن )ر�ب و	ن ���د  -

 +�� و+�� 	�
و��  -

 اذ�ر ا�	ظ�ھر ا�,���� ا��  $�ھد���  -

 ا)�رح ����� ��#�7ء ��3 ھذه ا�	ظ�ھر ا�,����  -

 

       ��F�>ت و�����

��8�B ا ��6��
  ا
�<��� ا
  

  	�و,ط� ا�,
� ا%و�3 ا�: ا
� ��ى

  ��م ا�	��وب :  
��	انا

  :  ا
��$ وا
��ا:=

-  ��H�� ز���  

 ��,د �راث ��ده  -

 �2ب وط
� و��  	و)�� �  ا����م  -

 ���رف ��3 أ,س ا��()�ت ا<��	����  -

��>��
�ءات ا?6
 : ا

  ���م ا�	#روء ��	� +�2�2  -

 �,�ھم �  ا��	ل ا��	��  و�
ظ	�  -

 ��S� 3�2داب ا�2د�ث  -

��&��I
�ءة ا?6
 : ا

 	$�و�� �ز��� ، ) ��	�  ,���ن	ن 	��� إ�3 	�� و(�#رأ و���م 
+و+� 	ر��� 
Aر�� و$�ر��         

  .)راءة  	
H	� ,��	�  	ن أ
	�ط 	����� �ر�ز ���� ��3 ا�و+ف وا�,رد،

�ءة?6
�ت ا�@�&  :  

  �#رأ ا�
ص و���	� �$�ل إ�	��   -

 �#رأ ا�
ص �Oداء 2,ن  -

 ا%,�,�� و���ر �
�� �O,���ب 	�
و��  ���$ف ��رة ا�
ص ا���	� وأ���ره -

 ��دي رأ�� �  أ���ر ا�
ص  -



 �(2ظ ا�ظواھر ا��Hو�� و�,�
�8 7وا�ط��، و�وظ��� 	$���� و�����  -

 �Aري ر+�ده ا��Hوي  -

�*	�� �
 :  ا
��ارد ا


� .ا%)دار. ����2ن . ا�و)ر: 	�ردات �د�دة - ��

  .ا�ز>ل .$ذى . �	���.  

 �ت ا��ر��� ا�	و+وف ا�ر��س وا�	و+و� - 

 ا�و2دات ا���ر��  - 

 ا����رات ا�	�Aرة ����Gب  - 

 أ,س ا�����ص  - 

 ا�7	�ر وأ
وا��  - 

 ���$ف أ
وا�� و ا�7	�ر�(2ظ ا���	�ت ا�	,
دة إ�3  - 

 ا�
	ط ا�و+�  و	ؤ$را��   - 

 

���>�
�ق ا�# :  

�(2ظ �ل �وم ا���م ا���طU ��	واط
� �دى ��ض ا�$��ب ،و��ور �()��م �وط
�م            

ا��زا�ر،ا�ذي ا2�7ن آ��ءھم وأ�دادھم )رو
� 	ن ا�ز	ن، و	� �ز�وا �
� و	� �رطوا ���،رVم 

�ز	ت أ
ت أن �+M2 ھذا ا���م ا���طU ، و��رھن ��ؤ>ء ا�$��ب �طO ...	�أ+���م 	ن �وز و	2ن 

  ��م �+ر��

  ا
ط()� 	ن ا�,
د ا�ذي ��ن �د�ك  

  

 	� 
  : ا

 
 أنت أيتها األرض! أنت أيتها األرض أمي ، وسأفرح يوم تضمينني إلى قلبك ، كما تضمين الغصن الذي أنا غارسه          

  حية أبدا ـ أبدا تحبلين وأبدا تلدين          

  الخريف يزيل الوقر من أذنك ،  . النار في قلبك ال تخبو . مهما كان ظاهرك فالشعور فيك ال يموت             

  والشتاء يلين قلبك ، والربيع يحرك لسانك ، والصيف يريك ثمرة أحشائك ومن أفصح منك في الربيع ؟        

  الشتاء ؟ من أشد سمعا في الخريف ؟ من ألطف ومن أكرم منك في الصيف ؟ ومن أعظم تهيجا  منك في         

  تستنشقين نتانة أمراضنا و روائحها ،! و أشفق وأحلم ؟ تقبلين منا األقذار وتعطينا عوضها األزهار        

  تسكب لك السماء كأسا من الماء الزالل فيعكره اإلنسان ، فتفيضين عليه ! وتعيدينها شذا طيبا         

  ! اتك ، ومراحمك مكافأة خير         



  ميني ، ال تعبثي برجائي وعملي ، ال تحبسي حبي عني هافتحي لي قلبك ؛ ال تج! أرض أجدادي              

  ال تحمليها. أيتها األرض التي نقبها أبي ، وحلت تحت أشجارها أمي ، ال تودعي آمالي الصخور ! دهرا          

  .لثلوج وشدة الرياح إلى قمم الجبال فتموت هناك من ا         

                                                                          

  

أمين الريحاني ـ عن كتاب المطالعة العربية ـ                                                                                  

  بتصرف

 
�ما��
                        :                                 

  .ـ يجيب المتعلم عن أسئلة الفهم العام بعد القراءة الصامتة      

 . ـ يقرأ النص قراءة معبرة ممثلة للمعاني و األحاسيس      

  .ـ يبين معنى كل كلمة جديدة ، ويوظفها      

  .ـ يحدد الفكرة العامة واألفكار األساسية للنص      

.                                                                                                       ـ يشرح مضمون النص من جوانب مختلفة      

  

 '
��� ا)و�
 :ا
�<��� ا

        

�ق � 
  :ا
  . و+ف ا����ب إ2,�,� ا��	�ق،وذ�ر �()� ا<
,�ن ��%رض             

��
�تا��� :  

  ��د )راء�ك ا�+�	��  ا,���ص ا���رة ا���	�  - 

 -  �	H
 ا)رأ ا�
ص )راءة ��ر�� 	

 ا$رح ا���	�ت ا
ط()� 	ن ,��)�� �  ا�
ص  - 

 �2ل ا�
ص إ�3 و2دا�� ا���ر��   - 

��/�V
��� ا�
 : ا
�<��� ا

             ��,�
  .ا
ط()� 	ن ا�
ص ا�	#روء ، و	و�27ت 	

�ت�����
  : ا

  ر��س ،و��ن ا%و+�ف ا��ر��� ا��  أ+���H ا����ب ���� 2دد ا�	و+وف ا� - 

 ��ف ا���ر ا����ب ا%رض و�	�ذا ؟ - 

 و,�Oرح �وم �7	�
  إ�3 )��ك �	� �7	�ن ا�H+ن ؟:( ھل �وا�#� �  )و�� - 



 	�ذا �O	ل 	ن أ	� ا%رض ؟ - 

�V
�V
��� ا�
 : ا
�<��� ا

  :ا
ط()� 	ن ا�
ص ا�,��ق            

�ت�����
  : ا

  اذ�ر A(ث �	ل ���ن ا>ر���ط ا�و�Aق ��%رض  - 

 2دد أ�	ل ���رة أ����ك �  ا�
ص و��ن �	�ذا ؟ - 

 ��ن أھم �
�+ر ا�ط���� ا�واردة �  ا�
ص  - 

 ا,��رج 	ن ا�
ص �$���� ،و��ن 	� ���ده  - 

��� ا
�ا��� �
�7�$ اRد&�ج(ا
�<��� ا ( 


ص ا�#راءة            .  

  ��ص ا��#رة ا%��رة 	ن ا�
ص �O,�و�ك ا���ص  - 

 اذ�ر ا��()� ا��  �ر�طك ���د ك ا��زا�ر  - 

 اذ�ر ا�
	ط ا��H�ب ��3 ا�
ص و2دد 
و�� - 

 

 � &�X
��� ا�
�7�$ اRد&�ج (ا
�<��� ا(  
           f�� 
  . ا
�j ا

  ا,��رج 	ن ا�
ص +�� و	و+و�� ،�$���� و	$��� ��  - 


�  –ا%)دار  –����2ن  –ا�و)ر :  وظف ا���	�ت ا0��� �  �	ل - ��
 .$ذى  –ا�ز>ل  –

 ��ص ا�
ص �O,�و�ك  - 

 ��م �
+�2م ؟. ��ذ	ر ��ض ا�$��ب 	ن وط
�م ا��زا�ر �ظروف 	�  - 

�د#� 
��� ا�
 : ا
�<��� ا


ص ا�#راءة ا�,��ق :   
 �	ا  

�ق� 
  : ا

  %,	�ء ا�	�
��  ��7	ن ا�
ص ظواھر �Hو�� 	����� �ؤدي وظ��ف 	�
و�� ، 	
�� ا        

�م��
  : ا

  �(2ظ ا�ظواھر ا��Hو��  - 

 �2دد 	��وم ا�7	�ر  - 



 �,�A	ره �  و���7ت 	�
و��  - 


�8 7وا�ط�  - �,� 

 �وظ�� 	$���� و�����  - 

�ت�����
 : ا

  2دد ھذه ا%,	�ء  - 

 -  ��
 ��ن ا�+��ت ا�	$�ر�� وا�	����� ��

 اذ�ر وظ����� ا�	�
و�� وا<�را���  - 

 ا,�
�ط أ��2	�� ا��ز��� ، ودّ�م �ل �2م �	�Aل  - 

 اذ�ر )��د��� ا���	�  - 

أ���� ا%رض أ
ت أ	  وأ� ،ا��2  �  :( ا,��رج ا�7	��ر ا�	
�+�� وا�	,��رة 		� ��   - 

 ))��ك

 �ون �	س �	ل �$�	ل �ل 	
�� ��3 7	�ر  - 

 	� ا�7	��ر ا�	,�طرة �  ا�
ص و�	�ذا ؟ - 

 

                                    

  

  

    ) .دراسة نص ( فهم المكتوب  : 
��	انا

��&��X
�ءة ا?6
يغلب عليها النمطان الوصفي )من مائة كلمة مشكولة جزئيا (يقرأ  نصوصا مركبة نثرية وشعرية   : ا

  .والسردي 

  .قراءة منغمة ، ويفهمها

�ءة?6
�ت ا�@�&  :  

  .ـ يقرأ النصوص بجودة النطق         

  .رة العامة من النص ويعبر عنها ـ يكتشف الفك        

  .ـ يصنف أفكار النص الرئيسة        

  ـ يكتشف معلومات أدبية ونقدية         

�*	�� �
  : ا
��ارد ا

  .ـ مفردات جديدة         

  .ـ ألوان من األساليب والخبرات        



  .ـ معلومات نقدية وأدبية       

  .ـ التحليل والتركيب         

  .ـ األوصاف        

�م  ��
  :ا

  .                                               ـ يكتسب المتعلم المهارات القرائية سرا وجهرا         

   .ـ يستخلص الفكرة العامة واألفكار األساسية         

  .ـ يثري لغته  بألفاظ وأساليب جديدة         

  .األدبي  ـ يحلل النص ويعين نوعه        

  ,ـ يعين األوصاف ويحدد الموصوف         

  .ـ يذكر الموصوف واألوصاف         

  :السند

  جمال الريف                                         

  حيتك في البدو كل الكائنات به                     الريح عازفة والروض صفاق         

  ن طرب                   تشدو وتهفو به ورق وأوراق والحقل محتفل األشجار م          

  والنهر في جنبات السفح منبسط                    والماء في جنبات النهر رقراق           

  وفي المزارع قطعان منوعة                            ضأن ومعز وأبقار و أنياق          

  نطلق                 والطير جذالن ـ في األوكار زقزاقوالوحش سلوان في الغابات م          

  دع الحواضر ال يغررك زخرفها                      فجوها قاتم كالغاز خناق          

  عيش البداوة نضير ال نظير له                       وجوها لعضال الداء ترياق           

  تميد من فوقها بالرزق أطباق                      أنظر تجد خلل األكواخ مائدة           

  مبسوطة لبني اإلنسان مطلقة                        على يد كلها بسط وإطالق          

  يا رب شكرك حق لست أجحده                   فما سواك لهذا الخير خالق          

                                                       

  محمد العيد آل خليفة                                                            

  

�ق� 
  :ا

  .فضل الكاتب العيش في الريف على العيش في المدينة ألسباب عدة، تغنى بها الكثير من الشعراء      

������
  : ا

  .ـ حدد الفكرة العامة للنص بعد قراءته سرا  1       

  .ـ اقرأ األبيات قراءة منغمة ممثلة للمعاني واألحاسيس  2       

  :ـ بين معاني الكلمات اآلتية من خالل السياق  3       



  .البدو ـ عازفة ـ ورق ـ ضأن ـ سلوان ـ الحواضر ـ نضير ـ ترياق             

  .ـ قسم النص إلى أفكار أساسية  4       

  .ما هما ؟. رين مختلفين ـ قارن الشاعر بين أم 5       

  ـ ما الغرض من هذه المقارنة ؟ وهل توافقه في ذلك ؟ 6       

  ـ إالم يدعو الشاعر في هذه القصيدة ؟ وما رأيك في ذلك ؟ 7       

  ـ يتكون البيت الشعري من مقطعين أساسيين، ما هما ؟ 8       

  .ـ بين نوع النص وحدد غرضه  9       

  لوب الذي اعتمده الشاعر ليعبر عن أفكاره  ؟ـ ما األس 10     

  ـ بم ختم الشاعر قصيدته ؟ وعالم يدل ذلك ؟ 11     

  ـ انثر األبيات بأسلوبك الخاص 12     

 

 

  السنة األولى المتوسطة  : ا
� ��ى

  )مطالعة موجهة ( فهم المكتوب  : ا
��	ان

��&��X
�ءة ا?6
  : ا

  مختلفة يغلب عليها النمطان الوصفي ، والسردي في وضعيات تواصلية دالة يقرأ نصوصا متنوعة من سندات         

�ءة?6
�ت ا�@�& :  

  .ـ يقرأ المتعلم نصوصا متنوعة         

  .ـ يسجل رؤوس أقال م         

  .ـ يكتشف الفكرة العامة ويعبر عنها        

  .ـ يصنف أفكار النصوص الرئيسة       

�*	�� �
      : ا
��ارد ا

  .ـ رصيده اللغوي      

  .ـ األفكار والمعاني      

    .ـ األنماط      

    .ـ مالمح البيئة     

�م��
  : ا

  .ـ يقرأ النص قراءة متأنية ويفهمه     

  .ـ يشرح المفردات الجديدة مستعينا بالمعجم      

  .ـ يستخلص الفكرة العامة واألفكار األساسية للنص      

  . ص بأسلوبه الخاص ـ يلخص مضمون الن     



	� 
  : ا

  بالدي

  أفسحت لها قلبي الثائر ، ونفسي الطامحة ، فامتلكت علي شعوري ، وأوسعت لها صدري على ما يمأل من         

  .وبلغ السويداء . فضاء فاستمكن حبها مني          

  ها العذبة المتسلسلة في هدوء ودعة ،إن مناي أن أسكن إلى ليلها الحالم في أسفار السحر ، وأناغي جداول            

  وعيونها الفياضة المتدفقة في ظل دوحة سحيقة وعلى صوت الموسيقى المنبعثة من حفيف األغصان وزفيف         

  ........ الرياح وخرير المياه          

الرائع منظر األطلس الجبار  كم أكون سعيدا وفخو اص ، المنظر. وهي األم أعبدها ، ودائما اختصها بالعبادة          

  الخالد في حلته                                   

  

  القشبية وصمته الرهيب وسخريته الالذعة من بني اإلنسان إذ حاول محاكاته بنشيد ناطحات السحاب          

  .......الضعيفة وأنى له ذلك ؟ وقد أبدعته بد صانع أزلية ال تستطيع محاكاتها هذه المخلوقات         

  كم يلذ لي أن أقف أمامه في رهبة وجالل حسر الرأس ممتلئا إيمانا أتمثل فيه رمز الخلود ، وأقرأ فيه أسرا          

  وآيات أخبار أجدادنا األولين ، وقد تترقرق في العين دمعة حرى ، تحاول السقوط ، ولكنها تستعصي على         

  العين وتأبى أن تنحدر إلى هذه األرض التي دنسها بنو اإلنسان ، من غير أن يكون لها باعثا ولعل هذه الدمعة         

  هي التي أملك في هذا المشهد الرهيب ثمنا لما اجترمنا من تقصير في حفظ تراث ألئك األسالف الكرام ،       

  .وه وديعة لدينا وتهاون في صيانة ما ائتمنونا عليه و خلف       

  ......وليدم أبناؤها في هناء الحيات وخفض العيش .. .فلتحيا بالدي        

  عبد الهادي الشرايبي ـ                           

  

�ق� 
  : ا

  .تعبير الكاتب عن حبه للوطن والتعلق به خلق كريم ، وإحساس رقيق       

������
  : ا

  .خارج القسم بمفردك ، أو مع أحد زمالئك ، وحاول فهم مضمونه  ـ اقرأ النص قراءة متأنية 1    

  .ـ اشرح المفردات التي لم تفهم معناها مستعينا بالقاموس  2    

  .ـ حدد الفكرة العامة واألفكار األساسية للنص  3    

  .ـ لخص مضمون النص بأسلوبك الخاص ، استعدادا لعرضه  4    

  .لمعالج ، واذكر نمطه ـ بين رأيك في الموضوع ا 5    

  ـ ما الصفات التي أسبغها عليه الكاتب ؟  6    

  ـ ما العبارة التي تدل على عمق حب الكاتب لوطنه ؟ وماذا يتمنى ؟ 7    

  .ـ ابرز بعض مالمح البيئة من النص  8    

  .ـ استخرج أجمل عبارة أعجبتك في النص ، وبين سر جمالها ، ثم سجلها في كراسك  9   



  

 �h<b& :  

  يقرأ المتعلم موضوع المطالعة الموجهة خارج القسم ، وفق الخطة التي يرسمها األستاذ      

  

      

  إنتاج المكتوب:  ����انا

��&��X
�ءة ا?6
  :  ا

ينتج كتابة نصوصا منسجمة التقل عن عشرة أسطر يغلب عليها النمطان الوصفي والسردي في وضعيات تواصلية       

  .دالة 

  :مركبات الكفاءة 

  .ـ يصف المتعلم الشيء بما يقاربه ويشابهه       

  .ـ يحسن انتقاء التعابير الوصفية وتوظيفها       

  .ـ يتقن إقامة العالقات بين األوصاف       

  .ـ يبني تعابير خبرية مؤكدة وغير مؤكدة       

  : ا
��ارد

  .سردي ـ  ألفاظ وعبارات مناسبة للنمطين الوصفي وال     

  .ـ  المعارف اللغوية      

  .ـ الربط بين األفكار     

  .ـ الروابط اللغوية     

�م��
  : ا

  .ـ يصف المتعلم مناظر طبيعية مختلفة ويربط بينها     

  .ـ يذكر مظاهر اجتماعية سامية     

  .ـ يعبر عن مشاعره وعواطفه     

  انطالقا سند شعري مكتوب: 
 �	ا

  جمال الريف                                         

  حيتك في البدو كل الكائنات به                     الريح عازفة والروض صفاق         

  والحقل محتفل األشجار من طرب                   تشدو وتهفو به ورق وأوراق           

  والماء في جنبات النهر رقراق                  والنهر في جنبات السفح منبسط             

  وفي المزارع قطعان منوعة                            ضأن ومعز وأبقار و أنياق          

  والوحش سلوان في الغابات منطلق                 والطير جذالن ـ في األوكار زقزاق          



  دع الحواضر ال يغررك زخرفها                      فجوها قاتم كالغاز خناق          

  عيش البداوة نضير ال نظير له                       وجوها لعضال الداء ترياق           

  أنظر تجد خلل األكواخ مائدة                       تميد من فوقها بالرزق أطباق          

  مبسوطة لبني اإلنسان مطلقة                        على يد كلها بسط وإطالق          

  يا رب شكرك حق لست أجحده                   فما سواك لهذا الغير خالق          

  

�قا� 
 قمت بزيارة إلى الريف ، فاندهشت من جماله وسمو خلق أهله ،فألهمتك هذه الزيارة ،أن تنقل إلى     : 

  .زمالئك ما عشته ورأيته كتابة 

.  

����ا��
 :  

  :أكتب موضوعا تصف فيه الزيارة مستعينا بالعناصر اآلتية      

  .....) .فسحة ، زيارة عائلية ( ـ مناسبة الزيارة        

  .ـ الرحلة إلى الريف       

  .ـ المناظر الطبيعية التي نالت إعجابك       

  ...... ) .الترحاب ، الكرم ، الحياء ( التي استحسنتها ـ المظاهر االجتماعية       

  ) .التعبير عن العواطف ( ـ االنطباع العام الذي خرجت به من القيام بهذه الزيارة       

  : تصميم الموضوع      

  .....................................بعد إنهاء الواجب الدراسي عزمت على القيام بزيارة : ـ المقدمة     

  ولما اقتربنا من............................نحو ......................... اتجهت بالسيارة  مع : ـ العرض     

  ........................................................................من الريف الحت لنا                 

بفوائد عديدة منها ................. عدت إلى ................... ....ـ الخاتمة         وبعد قضاء      

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

  

  

  

�ت�@��
  و<��� إد&�ج ا
 �� 
  األولى المتوسطة : ا

  فهم المكتوب وإنتاجه : ا
��	ان 

��&��X
�ءة ا?6
في .ينتج كتابة نصوصا منسجمة التقل عن عشرة أسطر يغلب عليها النمطان الوصفي والسردي :  ا

  وضعيات تواصلية دالة

�ءة?6
�ت ا�@�&  :  



  .                                                                         ـ يكتشف الفكرة العامة للنص ويعبر عنها      

  .ة العالقات بين األوصاف ـ يتقن إقام     

  .ـ يحسن انتقاء التعابير الوصفية و توظيفها      

  .ـ يالحظ الظواهر اللغوية ويوظفها      

	� 
  نص شعري :  ا

  أنظر إلى الكون البديع بنوره                     وظالمه وسكونه الروحاني                  

  ونه                        تبدي جليا قوة الرحمن وجباله المرساة فوق مت                 

  وسهوله ممتدة ومروجه                           خالبة بتناسق األلوان                  

  والشمس عند شروقها من مهدها               في الجو تائهة من الدوران                 

  عابها                  ذهب األصيل تحية الولهانتكسو الطبيعة من خيوط ل                 

  والقبة الزرقاء تحسب أنها                        بحر خضم واسع األركان                  

  فيها النجوم تفتقت أكمامها                    كالورد أو كالزهر في البستان                 

  عجائب وافتكر                  في كنهها وبغاية اإلمعان أنظر إلى تلك ال                 

  أنظر إلى أيامها وابحث تجد                        ال بد للتنظيم من سلطان                 

  لو لم يكن في الكون رب واحد                  فسد النظام وكل العمران                

�ق� 
  : ا

  .الطبيعة من خال قراءتك للقصيدة ، فأخذت تتأملها  استوقفتك مظاهر      

������
  : ا

  :ـ اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي ، واشرحها  1    

  :أ  ـ الموصوف الرئيس  في هذا السند هو            

  ـ السهول                  

  ـ الكون                  

  ـ الشمس                  

  ـ النجوم                 

  :ب ـ النمط الغالب على النص هو            

  ـ السرد                 

  ـ الوصف                  

  ـ الحجاج                 

  : ..................................................................علل اختيارك                 

  

  

  :األوصاف اآلتية في الخانة المناسبة ، مع ذكر السبب  ـ رتب 2     



        

 السبب المعنوية المادية األوصاف

  ـ تكسو الشمس الطبيعة من خيوط لعابه 1

  ـ المروج خالبة بتناسق ألوانها 2

  ـ الخلق كريم 3

  ـ الكون بديع بسكونه 4

  ـ االعتدال نعمة 5

 ـ السماء زرقاء كأنها بحر خضم 6

   

  

  :ـ هات معنى كل كلمة مما يلي  3    

  .البديع ـ المرساة ـ خالبة ـ الولهان ـ سلطان          

  :ـ أتمم العبارات اآلتية بما يناسبها  4     

  ............التأمل في ........... ـ طلب الشاعر من              

  .الرحمن .......... ـ  مظاهر الطبيعة تبدي جليا              

  .وعظمته ..........قوة ............ ـ تهدف هذه القصيدة إلى              

  .ـ حدد نوع المحسن البديعي الوارد في البيت األول ، وبين أثره في المعنى  5     

  .ـ استخرج األفعال الواردة في األبيات ، وصنفها حسب داللتها الزمنية  6     

  :ـ ضع ضميرا مناسبا في أول كل جملة من الجمل اآلتية  7     

  .ـ أنظر إلى الكون البديع            

  .ـ تبدي قوة الرحمن            

  .ـ الشمس تكسو الطبيعة من خيوط لعابها            

  .ـ النجم تفتقت أكمامه            

  .في الماضي والمضارع المرفوع ، واألمر : إلى الضمائر المناسبة اآلتية ) نظر ( ـ اسند الفعل  8     

  

 فعل األمر الفعل المضارع المرفوع الفعل الماضي الضمائر

  أنتما

  أنتن

  هم

  هي

 نحن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  



  

  

  :ـ قدر الضمير المناسب في الجمل اآلتية ، وبين نوعه  9      

  

 نوعه الضمير المناسب الجمل

  .بنوره وسكونه ـ الكون بديع 

  .ـ تأمل تلك العجائب وافتكر  

ـ العمران يفسد لو لم يكن في الكون رب واحد 

.  

 . ـ المروج ازدهت بمناظرها الخالبة

            ...........  

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

            ...........  

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

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

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

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

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

       

  :ـ استخرج كل ضمير مما يلي وبين محل إعرابه  10     

  .زرت معلما سياحيا فرأيت كثيرا من المناظر الخالبة المؤثرة  ، فتمنيت االهتمام بها وعدم االعتداء عليها                

  .ـ كون ثالثة مقاطع سردية يشتمل كل منها على وصف  11     

  .ـ أكتب فقرة وصفية تتحدث فيها عن جمال الكون ، وعظمة مبدعه  12     

  

                                              �������
    ا
�<��� اRد&���B ا
�� 
  األولى المتوسطة :  ا

  اإلنتاج الكتابي : 
��	ان ا

��&��X
�ءة ا?6
  : ا

ينتج كتابة نصوصا منسجمة التقل عن عشرة أسطر يغلب عليها النمط الوصفي والسردي في وضعيات تواصلية            

  .دالة 

�ءة?6
�ت ا�@�& :  

  .ـ يصف الشيء بما يقاربه ويشاكله         

  .ـ يحسن انتقاء التعابير الوصفية وتوظيفها         

  .القات بين األوصاف ـ يتقن الع        

  .ـ يبني تعابير خبرية مؤكدة         

�ق� 
  : ا

  تبينت في القصيدة االنطالقية أن تاريخ الجزائر حافل باألمجاد والبطوالت والقصيدة اآلتية توضح أن تاريخ الجزائر        

  .سلسلة مترابطة تشد بنيان هذه األمة عبر مراحل هذه الحياة       

	� 
  رينص شع:  ا



  سل ابن علناس عن ذكرنــــــــــــــــــــــــا                             وقلعة حماد عن مجدنـــــــــــــــــــــــــــــا              

  يجيبك ابن حمديس في الخالد                             ين ، ويصنع قوافيه من  وحينـا             

  ائشة كيف كانــــــــــــــــــــــت                             ترق وتقسو على بعضنــــــــــــــــــــــــــــا وتنبئك ع            

  ا وتذكر بجاية أحالفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                             وأسطولنا الضخم يغزو الدنــــــــــ            

  وفي القصر تختال بـــــــــــــــــــــــــــــالرة                             تشيع الضياء ، وتفشي السنـــــــا            

  تصاهر فيها الدها والجمــــــــــــــــــــــا                            ل ، فضم أنصارها شملنـــــــــــــــــــــــــــا                

  وأعلنت بجاية هام الجزائــــــــــــــــــــــ                             ـر ، علما وشادت صروح الهنا             

  وبارى ابن سبعين النصـــــــــــــــــــــــــــا                            ر ى، فأقحم من الحقوا ظلنــــــا              

  ــا وأرقامنا العربية مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                              لت أوربا العجوز لها طوعنــــ              

  ــــــــــىوكان أبو مدين والثعـــــــــــــــــــــــــــــــــــا                             لبي هنا ، يرفعان البنــــــــــــــــــــ              

  شغلنا الورى ومألنا الدنا                                               

  بشعر نرتله كالصـــــــــــــــــــــالة                                               

  تسابيحه من حنايا الجزائر                                                

  مفدي زكريا                                                                                     

  

  

  

�ت   �����
                              :             ا

  حدد هذه المظاهر  اموعظمتهـ ذكر مفدي زكريا شواهد حضارية عن مجد الجزائر  1       

  .الحضارية ، وبين مكانها وزمانها 

  ـ من هو ابن حمديس ؟ ولماذا اعتبره الشاعر من الخالدين ؟ 2       

  ما هي ؟. ـ  لمفدي زكريا  مقاصد محددة من هذا المقطع الشعري  3       

  ـ  من األعالم الذين احتضنتهم عاصمة الحماديين ؟ وعالم يدل ذلك  ؟   4       

  ـ فيم يشترك نص مفدي زكريا ، ونص ابن حمديس الصقلي ؟ 5       

ثرت عليها في مصادر متنوعة ، ـ عملت بنصيحة أستاذك فبحثت عن القصيدة التي ع 6       

  فعرفت قائلها ، وأدركت 

  .العريقةفشعرت باالعتزاز والفخر بهذه الحضارة  والفنية،وقيمها التاريخية  مضمونها،        



اكتب رسالة إلى أستاذك تعبر له فيها عن إعجابك وتقديرك الكبير البن حمديس          

  فيها  القصيدة الرائعة التي أشادالصقلي صاحب 

وشكر األستاذ على توجيهاته القيمة في ،  ةبجاي ةالتاريخي بمدينبتحفة قصر المنصور          

  . التعامل مع القصيدة

   $����
  : ا

 المؤشرات المعايير

  ـ الكتابة في الموضوع  الوجاهة

  ـ احترام عناصر التعليمة  

 ـ المعجم اللغوي المناسب 

االستعمال السليم ألدوات 

 المادة

  ـ يستخدم القرائن اللغوية الناسبة 

  ـ يستخدم األوصاف المالئمة للموضوع و القيم المستهدفة 

 ـ يوظف المعجم اللغوي المناسب  

  ـ التسلسل المنطقي لألفكار و الترابط بينها   االنسجام

  ـ الهيكلة السليمة للنص 

 ـ يعبر عن موقفه الشخصي إزاء الموصوف

  ـ جمال العرض واألسلوب اإلتقانالجودة أو 

 ـ اقتراحات شخصية  

  

  :خطوات تحضير المعالجة 

  ) .يركز فيه األستاذ على تحديد القيم المستهدفة ( ـ التشخيص   1     

  ـ تصنيف فئات المتعلمين حسب الصعوبات   2     

  ـ اقتراح خطة لكل فئة  3     

 
  أنماط المعالجة

  : ـ  التغذية الراجعة  1 



  .ـ تصحيح المتعلم في الحين          

  )األستاذ أو أحد المتعلمين .( ـ مقارنة التصحيح الذاتي بتصحيح يقدمه طرف آخر          

  :ـ اإلعادة واألعمال اإلضافية   2

  .ـ مراجعة مضامين معينة من التعلم          

  .ـ إنجاز تمارين إضافية لدعم المكتسبات وتركيزها          

  .ـ مراجعة المكتسبات القبلية          

  :ـ استراتيجيات تعلم بديلة  3

  من الوضعية إلى القاعدة ، أو من( ـ اعتماد طريقة تربوية بديلة قصد إرساء المكتسبات         

  ) .األمثلة إلى القاعدة             

  :ـ تدخل أطراف خارجية  4

المختصون في األرطوفونيا أو الطب ( التربوية ـ اللجوء إلى أطراف خارج المؤسسة         

  النفسي

الخ ، من أجل تصحيح خلل في التعلم ، أو ......والسمع ، وطب العيون             

  اضطراب في

  . الخ ......عسر القراءة ـ ضعف السمع أو البصر : السلوك مثل              

 
  :الشبكة التقويمية 
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