
 

 الخبمس و العشرونالموضوع 

 السىذ:

الثسّ ْشثب يٍ دشاسح يٍ يُّب نى ٚزًُّٗ )أٌ ُٚخهغ( يٍ ي ؟ ٔيُّب نى ٚزذّشق ٔنى ٚزصجّت ػشلب  يٍ     

ثبسد ٔثشد ، ٔرمهجّّ ثغٛش َزٚش ثٍٛ لٛط لبط ٔيُّب نى ٚسزغشة رهؼضى يُبر األسض؟ ٔيٍ ْزِ األّٚبو

لبسط، ٔثٍٛ فٛعبَبد غبيشح ٔيٕجبد جفبف جبسفخ، أٔ ثٍٛ أػبصٛش جبيذخ ، ٔدشائك غبثبد 

 يٓهكخ ؟ 

ٔيٍ يُّب نى ٚزسبءل ... يبرا دذس فٙ ْزِ انذَّٛب ؟ ٔيب أسجبة اَمالة انًُبر ػهُٛب ثٓزا انشكم 

 انًفبجئ؟

نذشاس٘" داخم غالف األسض انزفسٛش األٔدذ ٔاأللشة نكم ْزِ انفٕظٗ رهّخص فٙ " االدزجبط ا

 انجٕ٘ ، ٔيٍ صّى سخَٕخ سطذٓب ثصٕسح غٛش ػبدٚخ.

ٌّ ْزِ انظبْشح جذٚذح ػهٗ انًجزًغ انجشش٘ ، ٔإٌ نى ركٍ جذٚذح ػهٗ كٕكت األسض ، دٛش       إ

ح يُز ثذاٚخ انزّسؼُّٛٛبد ، ٔرنك ػُذيب أصذسد انٓٛئخ انذكٕيٛخ انذٔنٛخ نهزغّٛش  ّٕ غفذ ػهٗ انسطخ ثم

سسًّٛب  )ٚشٛش( إنٗ اسرفبع دسجخ دشاسح األسض ثشكم يزُبو.  رمشٚشاانزبثؼخ نأليى انًزّذذح  انًُبخٙ

 ثم ػهٗ يسزمجم كٕكت األسض كهّّ. انجششٚخ،ػهٗ يسزمجم  ثبنغب  ْزا ٚشكم خطشا   ٔ

بغك ُفبالدزجبط انذشاس٘ َبرج ػٍ يًبسسبد اإلَسبٌ انسّٛئخ ٔأثشصْب إصانخ انغبثبد ٔانً    

ٔرهٕٚش انجذبس ٔانًذٛطبد ، ٔاإلسشاف فٙ دشق انُفػ ، ٔاَجؼبس انغبصاد انعبسح انخعشاء ، 

 يٍ انًصبَغ انًُزششح ػهٗ سطخ كٕكجُب.

 عه األوتروت   

 االدزجبط انذشاس٘ : اصدٚبد دشاسح األسض.    

 .رهؼضى يُبر األسض : رغّٛشِ ٔرمهّجّ

 

 لةاألسئ

 (60)الفكري:بء البى 

 انكبرت؟ يبْٕ انشئ انز٘ ٚزسبءل ػُّ .1

؟ .2 ّٕ  يب سجت رمهّجبد انج

ّ٘ شٙء ُٚزج االدزجبط انذشاس٘؟ .3  ػٍ أ

 ْبد يشادف انكهًزٍٛ اٜرٛزٍٛ يٍ انُص : دـــــــــّش   ـ  يزضاٚذ. .4

 (60)اللغوي:بء البى 

 أػشة يبرذّ خػ فٙ انُص. .1

 يب يذم انجًهزٍٛ انٕالؼزٍٛ ثٍٛ لٕسٍٛ يٍ اإلػشاة؟ .2

ب ٚأرٙ :" فبالدزجبط انذشاس٘ َبرج ػٍ يًبسسبد ثٍّٛ سجت رمذٚى انًجزذأ ػهٗ انخجش فًٛ .3

 اإلَسبٌ انّسئخ."

 

 



 (60بء الفىّي :)البى 

 يب ًَػ انُص ؟ ػهّم رنك. .1

ٌّ ْزِ انظبْشح جذٚذح ػهٗ انًجزًغ  دذّد َٕع األسهٕة فٙ انؼجبسح اٜرٛخ ٔثٍّٛ غشظّ األدثٙ : " إ

 انجشش٘."

 (: 60الوضعية اإلدمبجية) 

ٕس انجٛئٙ ، ٔأْى األخطبس شخ انزهفبص ششٚطب ٔصبئمٛب ٚزذذّس ػٍ انزه: شبْذد ػهٗ شب الوضعيـــــة

 ٚهذمٓب ثبنطجٛؼخ ٔاإلَسبَٛخ جًؼبء ، فشذّ اَزجبْك رنك انششٚػ.انزٙ 

س انجٛئٙ يجُّٛب  :التعليمـــــــة ّٕ  ٔيمزشدب انذهٕل  أسجبثّ،اكزت َّصب  سشدّٚب  رزذذس فّٛ ػٍ أخطبس انزه

 جًهخ ٔالؼخ يفؼٕال ثّ ، ٔأخشٖ دبنٛخ. يٕظفب: نًؼبنجزّ،انًُبسجخ                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و العشريه الخبمساإلجببة عه الموضوع 

 :البىبء الفكري 

 ْٕ انزغٛش غٛش انؼبد٘ نهًُبر. انز٘ ٚزسبءل ػُّ انكبرت ٙءانش .1

2.  ّٕ  ْٕ االدزجبط انذشاس٘. سجت رمهّجبد انج

 ٔإصانخ انغبثبد  االدزجبط انذشاس٘ َبرج ػٍ يًبسسبد اإلَسبٌ انسّٛئخ ٔأثشصْب .3

، ٔرهٕٚش انجذبس ٔانًذٛطبد ، ٔاإلسشاف فٙ دشق انُفػ ، ٔاَجؼبس انخعشاء كانًُبغ

 انغبصاد انعبسح يٍ انًصبَغ انًُزششح ػهٗ سطخ كٕكجُب.

 انششح: .4

 ــــــــــــــــــــــــٓبيشادف انكهًخ

 يزضاٚذ

 دـــــــــشّ 

 يزُبو

 دشاسح

 :البىبء اللغوي 

 اإلػشاة: .1

 إػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاثٓب ـــًخ انكهـــ

 رمشٚشا

 ثبنغب  

 يفؼٕل ثّ يُصٕة ٔ ػاليخ َصجّ انفزذخ انظبْشح ػهٗ آخشِ.

 رؼذ يُصٕة ٔ ػاليخ َصجّ انفزذخ انظبْشح ػهٗ آخشِ.

 

 يذم انجًم يٍ اإلػشاة: .2

 جًهخ فؼهٛخ فٙ يذم َصت يفؼٕل ثّ. :أٌ ُٚخهغ( )                   

 جًهخ فؼهٛخ فٙ يذم َصت َؼذ.: ٚشٛش( )                   

" فبالدزجبط انذشاس٘ َبرج ػٍ يًبسسبد اإلَسبٌ انجًهخ: مذٚى انًجزذأ ػهٗ انخجش فٙسجت ر .3

 ."انسٛئخ

ٌّ انًجزذأ يؼشفخ ٔ انخجش َكشح.  ْٕ أ

 :البىبء الفىي 

 سشد٘. انُص: إخجبسًَ٘ػ  .1

ٌّ ْزِ انظبْشح جذٚذح ػهٗ  األدثٙ:سهٕة فٙ انؼجبسح اٜرٛخ ٔثٍّٛ غشظّ َٕع األ .2 " إ

 ْٕ انزٕكٛذ. انًجزًغ انجشش٘."

 :الوضعية اإلدمبجية 

 انًالئًخ:  .1

   :س انجٛئٙ يطبثمخ انزؼهًٛخ ّٕ  نًؼبنجزّانذهٕل انًُبسجخ  حالزشاأسجبثّ، ٔ ٔأخطبس انزه

 َص سشد٘ يطبثمخ انزمُٛخ: كزبثخ 

 رٕظٛف ششٔغ اإلَجبص 

 صّذخ انشٕاْذ/رشاثػ األفكبس / رسهسم األفكبساالَسجبو:  .2

ّٕ يٍ األخطبء انهغٕٚخ ٔ اإليالئٛخساليخ انهّغخ:  .3  ادزشاو ػاليبد انزشلٛى/انخه

 انزًٛض: اإلثذاع ٔ دسٍ انؼشض .4



 

 
 


