
 الموضوع العشرون:

 السىد:

اإلَغبٌ يٍ طفٕنزّ ٚذت ثٛزّ ٔ أْم ثٛزّ نًب ٚشٖ يٍ دبجزّ إنٛٓى ٔاعزًذاد ثقبءِ يُٓى ، ٔيب     

 أخزد رزغغ ثقذس رنك دائشحذو شٛئب فٙ عُّ ارغغ أفق دجّ ، ٔانجٛذ إالّ انٕطٍ انصغٛش . فئرا رق

يب ُٚظش إنّٛ يٍ فٙ يبضّٛ ٔدبضشِ ٔػشف) انزٍٚ ًٚبثهَّٕ( ٔطُّ ، فئرا دخم يٛذاٌ انذٛبح ٔ

شؼش َذْٕى يٍ انذت ثًثم أخالقّ ٔ َٕاصػّ ،ٔجذاَّ َّٔٔ ٔجذ فٛٓى صٕسرّ ثهغبيغزقجهّ ، ٔ

ْى  ْؤالءطهت انجقبء ، ٔنزّ نًب فّٛ يٍ غشٚضح دت انزاد ٔيب كبٌ ٚشؼش ثّ ألْم ثٛزّ فٙ طفٕ

شؼش  )، انصذٛخطُٛخ . فئرا غزّ٘ ثبنؼهى نٓى فٙ انؼشف انؼبو ْٙ انٕ ٔيذجزّ ،انكجٛشأْم ٔطُّ 

ْزا ْٕ ٔطُّ ٔكبَذ األسض كهٓب ٔطُب نّ ٔ  اإلَغبَٛخ،ثبنذت( نكم يٍ ٚجذ فٛٓى صٕسرّ 

 الال ٚؼشف ٔٔ انكجٛش،أدت انٕطٍ ٚذت انٕطٍ األكجش إالّ يٍ ػشف ٔ ال. فال ٚؼشف ٔاألكجش

  انصغٛش.أدت انٕطٍ ٚذت انٕطٍ انكجٛش إالّ يٍ ػشف ٔ

 ) عبد الحميد به ببديس (

 َٕاصػّ: أشٕاقّ  

 انؼشف: يب رؼبسف ػهّٛ انُبط فٙ يؼبيالرٓى                                                               

 

 األسئلة: 

  :البىبء الفكري 

 ُٚبعجّ.أػط انُص ػُٕاَب  .1

 ٕطٍ األكجش ؟يبرا ٚقصذ انكبرت ة: انٕطٍ انصغٛش ـ انٕطٍ انكجٛش ـ ان .2

 * ارغغ أفق دجّ نّ   ٚهٙ:اششح يب  .3

 * دت انزاد                             

  :البىبء اللغوي 

 )) ٔيب انجٛذ إالّ انٕطٍ انصغٛش (( .1

 ـ دذد ػُبصش ْزِ انجًهخ   

 ـ ػهم رشرٛت ػُبصشْب ػهٗ ْزا انُذٕ .   

 .  دذد ٔظٛفخ انجًهزٍٛ انٕاسدرٍٛ ثٍٛ قٕعٍٛ فٙ انُص .2

 أػشة يب رذزّ خط فٙ انُص . .3

  :البىبء الفىي 

 اإلَغبَٛخ (()) فئرا غزّ٘ ثبنؼهى انصذٛخ شؼش ثبنذت نكم يٍ ٚجذ فٛٓى صٕسرّ  .1

 يب َٕع انًجبص فٙ انؼجبسح انغبثقخ ؟ اششدّ . 

 

  : الوضعية اإلدمبجية 

خًغخ ػشش  )) دت انٕطٍ يٍ اإلًٚبٌ (( رٕعغ فٙ ْزِ انفكشح ثفقشح يٍ إَشبئك ال رزؼذٖ

 ـ أعهٕة يذح عطشا يٕظفب: ـ رشجٛٓب  

 



 اإلجببة عه الموضوع العشريه

  الفكري:البىبء  

 .دت انٕطٍ نهُص:انؼُٕاٌ انًُبعت  .1

األكجش: ٔانٕطٍ  انًؼشٔف، انكجٛش: انٕطٍ ، ٔانٕطٍانجٛذٚقصذ انكبرت ثبنٕطٍ انصغٛش:  .2

 .جًؼبء اإلَغبَٛخ

 انششح :  .3

 صاد دجّ نّ. نّ:* ارغغ أفق دجّ                 

 دت انُفظ  دت انزاد :*                 

  اللغوي:البىبء 

رقذو انًجزذأ ٔجٕثب فٙ ْزِ  انزؼهٛم: انٕطٍ ـ انخجش:انجٛذ   ـ  انًجزذأ:ـ  انجًهخ:رذذٚذ ػُبصش  .1

 يب ٔ إالّ  ة:هخ ػٍ انخجش ألَّ يذصٕس انجً

  انجًهزٍٛ:رذذٚذ ٔظٛفزٙ  .2

 جًهخ يٕصٕنخ فٙ يذم َصت يفؼٕل ثّ. ًٚبثهَّٕ:* انزٍٚ       

 جًهخ فؼهٛخ ال يذم نٓب يٍ اإلػشاة ألَٓب ٔاقؼخ فٙ جٕاة ششط غٛش جبصو  ثبنذت:* شؼش      

 إلػشاة : ا .3

 اعى إشبسح يجُٙ ػهٗ انكغش فٙ يذم سفغ يجزذأ. أٔالء:، ْب نهزُجّٛ ْؤالء:*       

  الفىي:البىبء  

 جبص انٕاسد فٙ انؼجبسح اعزؼبسح يكُٛخ ًان .1

أثقٗ ػهٗ أدذ ٔدزف انًشجّ ثّ ) انغزاء ( فزكش انًشجّ )انؼهى ( ٔ ثبنغزاء،شجّ انكبرت انؼهى  ششدٓب:

 نٕاصيّ ) غز٘ (

  : الوضعية اإلدمبجية 

 المالءمة : 

  انُص رٕعٛغ فكشح 

   ٍانُص ٚذث ػهٗ دت انٕط 

  اعزخذاو انزشجّٛ ٔ أعهٕة انًذح 

  االتسبق:االوسجبم و 

  رغهغم األفكبس 

  َٙرشاثط انًؼب 

  صذخ انشٕاْذ 

 سالمة اللغة و الصوابية : 

 ٙانشعى اإليالئ 

  ادزشاو قٕاػذ انهغخ 

  سعى ػاليبد  انٕقف 

  اإلتقبن:والتميز 

  اإلثذاع 

 دغٍ انؼشض 



 

 

 

 

 

 

 

 


