
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  احلياة العائلية                                                                                                                             احلياة العائلية                                                                                                                              :المقطع التعليمي األول السنة األوىل املتوسطة:المستوى. 
(تعبري شفوي) ؾَه امليطْم ّإىتادُ: الميدان.                                                                                         زوج أبي / وداع / يف انتظار أمني / أم السعد : الموارد المعرفية.  .زوج أبي / وداع / يف انتظار أمني / أم السعد : 

 

 

 

 الْضعٔ٘ املػهل٘ لتْدُٔ التعلنات  ّضبطَا

 

  : الكٔه ّاملْاقـ

 ٓعتص بلػتُ ّٓكدز مهْىات اهلْٓ٘ الْطئ٘ ازبصاٜسٓ٘ -   

 .ّصبتنعُ ّعاٜلتُ أضستُ علٙ ٓػاُز -  

 .ّزّابطَا ّتكالٔدٍا األضسٗ عادات علٙ حياؾظ -

 : الهؿاٛات العسضٔ٘

ّ٘ التعبريٓ٘ قدزاتُ ٓينٕ -  .مػاؾَ

ّ٘ ٓعٓبس -  .ميطذن٘ ضلٔن٘ بلػ٘ مػاؾَ

َٛ حيطً -  .ّتْظٔؿَا املعطٔات اضتكسا

 .الهلن٘ تياّل آداب حيرتو -

ٓؿَه خطابات مطنْع٘ ٓػلب  :الهؿاٛٗ اشبتامٔ٘

علَٔا الينطاٌ الْصؿٕ ّالطسدٖ ، ّٓيتذَا مػاؾَ٘ 

 .يف ّضعٔات  تْاصلٔ٘ دال٘ 

  : مسنبات الهؿاٛٗ

 .عاٜلٕ أضسٖ طابع ذٖ ضسدٖ ميطْم إىل االضتناع حيطً -

 .معُ ّٓتؿاعل امليطْم ٓؿَه -

 .للنكاو مياضب٘ ضلٔن٘ بلػ٘ مػاؾَ٘ ٓعٓبس -

 .بامليطْم اشباص٘ الطسد مْاطً علٙ ٓكـ -

 : املْازد املطتَدؾ٘

 .الٓطسد-  

 .اليعت- 

 .الؿعل أشمي٘- 

 .ّأىْاعُ الطنري- 

 .الْقـ عالمات- 

صور و مشاىد، جهاز  :الوسائل و السندات
 ..........العرض، دليل األستاذ، السبورة ، 



 

 

 األٍداف التعلنٔ٘ الــيػاطات املكرتح٘ الــْضعـٔات

الْضعٔــــ٘ 

 االىطــالقٔ٘

 : الطٔام

 .الوجود ىذا يف  مّ  لكل مالزمتان صفتان والتضحية اإلخالص
 .زمالئك على كلمة تلقي العربّية بأن اللغة  ستاذ كّلفك الفكرة هلذه تأكيًدا
 .  »أم الّسعد« موضوُعو نصًّا يأيت فيما ستْسَمع

 .جّيًدا إليو استمع -
 .واملناقشة الّشفهيّ  للّتعبري استعداًدا  قالم، كرؤوس ماُمو تراه ما سّجل -

 يتعرف على موضوع النص 
. 
 

الْضعٔ٘ 

 ازبصٜٔ٘ األّىل

التحكم يف املوارد )
 (واكتساهبا

 إمساع اليص:  

ملتعّلمني حيرتم ا على متأنّية وبصوت مسموع قراَاةً   (مرتني  و ثالث) الّن ّ يقر  األستاذ 
 .،  مع مراعاة استقطاب انتباه التالميذ(صوتيا و حركيا) فيها  ارج ااروو واألداا املعّع 

التخلٔل ىاقػ٘امل ّ :  

إشراك كّل  واملسموع بتنشيط من األستاذ مع مراعاة العدل واملساواةيناَقش الن   
جيَنُحوَن للكسل والّصمت قصد القضاا  لذينلملتعّلمني يف ىذه املرحلة مع ضرورة االنتباه ا

 .تنمية اجلر ة األدبّية على اخلجل واالنطواا وقصد
  ٘ؾَه املتعلنني أضٝل٘ ميتكاٗ ملساقب: 

 (السند واملعني والعائل) السعد مبوت زوجها؟  مماذا فقدت - 1س
يصعب ذلك وحيتاج منها ) يف غياب األب ؟ بنائهاىل يسهل على األّم تربية - 2س

 (تضحيات وصعا ألهنا تلعب دورين دورىا ودور األب يف نفس الوقت
 ٘أبياَٜا تطخٔ٘ ّ إخالص أو الطعد يف ضبٔل تسبٔ٘ :الؿهسٗ العام 

  غسح املؿسدات: 

 / .َقَطَعت :َحّزت/  .وَدؤوبٌب  دائبٌب  وىو استمّر، َجدَّ، :َدَ بَ  /.َشعره سواد خالط :َوَخطَ 
 .العمل قبل األوان: االبتسار – تتصف، : تّتِسمُ  /.انششَّ  :انْنَفَطرَ 
 .الّسعد  مَّ  الكاتب هبا خ َّ  اليت الصِّفات بعض اُذكر- 1س
 ؟ ما ىي  ىم األحداث يف حياة  م الّسعد- 2س
 .ذلك على الّدالة العبارات اُذكر ؟ مبوت زوجها تأثرت ىل- 3س
 ذلك؟ كيف ؟ زوجها رحيل بعد نشاطها وضعف الّسعد،  م استسلمت ىل- 4س
 .الريفية البيئة مالمح بعض عنّي - 5س
 .واخلُلقية االجتماعية القَيم بعض الّن ّ  من ِاستخرج- 6س
 أؾهاز اليص : 

  . مادٓا ّ معيْٓا الٓطعد أٖو الهاتبّصـ - 1

  يف حٔاٗ أو الٓطعد  ّ األحداخضسد الهاتب ألٍه احملطات- 2

 
 يستمع إلى النص و يدون 

 .رؤوس أقالم
 

 

 يتناول الكلمة و يشارك في 
 .النقاش 

 
 
 
 
 
 
 يحّدد مضمون النص 

إجماال وتفصيال و يبين مواطن 
 التأثير والتأثر فيه

. 
 
 
 
 
 
 
 

 الْضعٔ٘ االىطالقٔ٘ األو : 

 ٍرِ أىـذص, مبياضب٘ عٔد األو ّقد أّنلْا إلٔو مَن٘ إلكاٛ نلن٘ غهس ّعسؾاٌ هلا لْالدتو  حؿال مؿادٝا أضستوأقامت 

 .مبٔيا اضتخال٘ اضتبدال مهاىتَاّغانسا هلا أؾطاهلا ،  معددا مياقبَا ، ميٍْا بدّزٍا،الهلن٘

 



 

 بعض مظاٍس إخالص ّ تطخٔ٘ أو الٓطعد يف ضبٔل أبياَٜا- 3

 ْٖاالىتاج الػؿ: 

 .لديكَ  واضحة هممعالِ  وصارت الّنّ ، وناقشتَ  مسعت قد ىا
ا وكنْ  سليمة، بلغة شفهًيا  نِْتْجوُ  -  على والّردّ  بالرّ أِ  واإلدالاِ  للمناقشة مستعدًّ

 .غريك مالححاتِ 
  ٔٓ٘ال عسّضلل ضتناعالا   :غؿَ

احملافحة وترتيب األفكار مع مراعاة ،  سليمةلغة فصحىإنتاجهم شفويا بلتالميذ يقدم ا
. . رؤوس  قالم من على مضمون الن ، مستعينني مَب سّجُلوا

 .ساعدىم على صياغة  فكارىم ألتالميذ وا ا خطاب وأصلت يتدخل األستاذ- 
  ٘العسّض الػؿْٓ٘مياقػ. 

  بلغة عربية سليمة، العروضناقشة بني املتعّلمني حولامل ، يُفتح باباألستاذ من بِتنشيط
 .حيث يُديل الّساِمُعون للعروض بآرائهم  و تصويباهتم

 نتاجاهتم وآرائهم بطريقةإويرّد العاِرضون جبر ة على املالححات، ُمدافعني عن 
 .مقنعة  و مرتاِجعني عن مواقفهم الفكريّة إن اقتنعوا بضعفها  و فساِدىا

 حيث املعارو  يعقُِّب األستاذ على كّل ما َدار بني املتعّلمني، ُمَؤيًدا وُمَصوِّبًا من
 .واملعلومات املنهجّية

 .الاّلحقة المواعيد في عروضهم المتعّلمين  قّيةُ  يُلِقي أن على -
 

 ًينتج نصا شفويا انطالقا 
 .مما اكتسبه 

 
 
 
 
 
 
 
 
يحترم أد يات الحوار 

 

 

        

 الٖطِعٔد أٓو:     (1)      الطيد

َّٗ الٖطِعٔد أٓو نَاَىِت ًِ اشبَِأمٔظ العَِِكٔد يف اِمَسأ َ٘ ُعِنٔسٍا، ٔم ٘ٔ طََْٔٓل َ٘ العُِْٔد، الكَِاَم َٛ َزقَٔٔك َٔطَِا َ٘ الِبَػسََٗٔ، ب َُْع  َمِسؾ

ٕٗ ذَاَت أبََداّ، الٖسأعِٔ ًِ ربَُِلْ ال ىظََِس َٓا َغِعَسٍا، الٓػٔبُِ ََّقِد ّخََط .ٔحٓدٗٔ ٔم ًِ بٔالهَِجري ذبَِتؿَُٔظ َتَصاُل اَل َّلهَٔي  ٔم

  .ََّحَْٖٔٔٓتَا ىػََأطَا

٘ٔ قسََِٓتَا، يف الٖطِعٔد أوُٗ ىػََأتَِ َِْاقعَٔ ٘ٔ َعَل ال َِْأدٖ َضٓؿ ََٔا ال َّٓدت َعاَغِت َّب  .َّتصََ

ًُ تصّدَا َٕ َعنَِّا، اِب ٍٔ َٗ الٓطأدَض٘ تَبلُِؼ َلِه َّ ًِ َعػسَِ َٖا ُعِنٔسٍا؛ ٔم  َِّقٕت يف اليطُْٗج ناَىِت نَأمَل٘ ّلهَٔي

ٙٓ ََّقِد .ُمبهَٓس َٔا املُِتصَٖٔى٘، َحٔدٓٔجَا يف ذلو نٗل دَبل َٖا َّتصََٗسؾات ُِّدَا ؾَأَحب ًٔ شبُٔلكَُٔا َش َٔا، َُّحِط  ََّدَأَب ُضلْن

َٙ ٘ٔ ََّتِكٔدٓٔسٍا ُمِيُر اِحٔتَسأمَا َعل َٓ ُٔ بدَٔا ٘ٔ َحٔأت ٓٔ ِّٔد ََا الٖص  .َمَع

َِا َماَت ُِّدَا، َعي ًِ اِلأزَِبعَٔنَي بَلػََٔت ٔعيدَِما َش ُٔ ؾخََٔصَىِت ُعِنٔسٍا ٔم َِٔ ُُ اِىَؿَطَس بألػّا، ُحِصىا َعل ُُ َل َّبهََِت َُا،  قَلِب

ٕ٘ بٔدُمْٕع َٔا يف أٖثَس ٔمٖا ُمِدلٔص ََا، َّغريََ ٔصٓخت ٕٓٛٔ َبِعَض َمالٔمَخَا َّأَىخل  .الػ

٘ٔ ٔتِلَو ُمِيُر َٕ َأَخَرِت ٔبَا، أَلٖنِت آليت اِلَؿأدَع ََّلِه.ََّدأزٍا بُبِطتأىَا تِعَتٔيٕ َىِؿُطَا ٍ   ًِ  ٓطَُأعَدٍا أٌ تكََِبل تهَُ

َِّالُدٍا ٌٔ، بٔأمَِٔس الكِٔٔاو يف أ ٌَٖ الِبطُِتَا ٘ٔ تَتطِّه أعََِناهلَُه َناَىِت أٔل َٖا  َغري.ّاالبتَِٔطاز بٔالٗطِسَع ـِ َلِه أَى  َلِه لرَٔٔلَو؛ تَأضَِ

ًِ ًَ ٓهَُ َِا الٓصِعٔب ٔم َٔ ٌَ َعل َِّحَدٍا ُتَؤٓدٖ أ َََِت نلُٓنا باِعٔتصاشَٕ تػَُِعس َّنَاَىِت .العََِنَل  ًَ اىِت َٔأو ٔم   .ما بعََٔنٕل الكِٔ

ٌَِ ؾكََِد َْٓدِت أ ِّدَا تسَُأقَب تعََ ُٔ يف َش َْ َحَٔات ٍُ ُُ ُٓؤٓدٖ َّ ََّتَعٓلَنِت ؾَأعُِٔذَبِت الِبطُِتَاٌ؛ يف َّأدب َََازٔتُ،  ُُ ٔبن  ُحٖب َعِي

٘ٔ ّالٓتِيطٔٔل اِلَذنأل  ّالسِّعآ

 أبْ العٔد دّدّ

 



 

 األٍداف التعلنٔ٘ الــيػاطات املكرتح٘ الــْضعـٔات

الْضعٔــــ٘ 

 االىطــالقٔ٘

 : الطٔام

 .ال يهنأ لألم بال و ال تقر هلا عني إال إذا اطمأنت على  بنائها و فلذات كبدىا  
 يتناول انتحار  م »عّواد يوسف توفيق «لصاحبو والعائلة األسرة نصوص من نّصا إليك
 : لْنْنْنْنْنْن :إليو االستماع  حسن البنها
 .مناقشتها وُُتِسن معها تتفاعل معانيو، على تقف- 
 . بعاده و ىمّ  عواطفو قيمو، تستخرج -
 .ومضمونًا لو منطًا  اكيةً  نصوًصا وتنتج سليمة، فصيحة بلغة مشافهة الّتواصل ُتسن- 
 .واملناقشة الّشفهيّ  للّتعبري استعداًدا  قالم، كرؤوس ماُمو تراه ما سّجل -

 يتعرف على موضوع النص 
. 
 

الْضعٔ٘ 

ازبصٜٔ٘ 

 الجاىٔ٘

 استعمال و توظيف)
 (املوارد

 إمساع اليص:  

ملتعّلمني حيرتم ا على متأنّية وبصوت مسموع قراَاةً   (مرتني  و ثالث) الّن ّ يقر  األستاذ 
 .،  مع مراعاة استقطاب انتباه التالميذ(صوتيا و حركيا) فيها  ارج ااروو واألداا املعّع 

التخلٔل ىاقػ٘امل ّ :  

إشراك كّل  واملسموع بتنشيط من األستاذ مع مراعاة العدل واملساواةيناَقش الن   
جيَنُحوَن للكسل والّصمت قصد القضاا  لذينلملتعّلمني يف ىذه املرحلة مع ضرورة االنتباه ا

 .تنمية اجلر ة األدبّية على اخلجل واالنطواا وقصد
  ٘ؾَه املتعلنني أضٝل٘ ميتكاٗ ملساقب: 

 كانت تنتحر األّم؟  الذأمن- 1س
وىي تنتحره؟  كيف كانت حاهلا- 2س
 ّ٘صـ الهاتب سبال٘ األٓو ّقلكَا ٍّٕ تيتظس عْدٗ ابيَا:الؿهسٗ العام  . 

  غسح املؿسدات: 

 :اجلسدُ  َرَشح./ املطر قطرات :املطر رشح/  . ْظَلَمت : َْدغشت/  .ُُتّرك ترُب، :تنِكتُ 
 .محقاا، غافلة: بلهاا/  .بد ت ،  نشأت: طفقت / .عرِق
 ؟ الّنار تنكت املوقد  مام جلست اليت املر ة ىي من- 1س
 ؟ القمي  إىل نحرت ملّا شعرت مباذا- 2س
 ؟ اإلجراا ىذا يدلّ  وعالمَ  ؟  مني ابنها لزيارة إكراماً  األمّ  فعلت ماذا- 3س
راودهتا  اليت اخلواطر ما ىي .ليالً  الوصول عن  مني تأّخر ملّا شديدٌب  قلشٌب  األمَّ  انتاب- 4س
 ؟ اللححة تلك يف
 مسكتها  وقد ...فتناولتها صدرىا، يف الّرسالة وكانت « :الكاتب قولَ  تفسرُّر  مبَِ - 5س

  »؟ ...مقلوبة
 .إجابتك عّلل ؟ ال  م ذلك يف  ّقة ىي ىل ، »الزمان ىذا  والد «األمُّر  عاتبت- 6س
 .واخلُلقية االجتماعية القَيم بعض الّن ّ  من ِاستخرج- 7س
 أؾهاز اليص : 

  . حال٘ األو ّ ٍٕ تيتظس عْدٗ ابيَا- 1

 .الكلل ّ الرتقب خيامساٌ تؿهري األو  - 2

 
 يستمع إلى النص و يدون 

 .رؤوس أقالم
 

 

 يتناول الكلمة و يشارك في 
 .النقاش 

 
 
 
 
 
 
 يحّدد مضمون النص 

إجماال وتفصيال و يبين مواطن 
 التأثير والتأثر فيه

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ًينتج نصا شفويا انطالقا 



 

 .ّصْل االبً بعد أٌ ناد الٔأع ٓيال مً األو- 3

 ْٖاالىتاج الػؿ: 

 .لديكَ  واضحة هممعالِ  وصارت الّنّ ، وناقشتَ  مسعت قد ىا
ا وكنْ  سليمة، بلغة شفهًيا  نِْتْجوُ  -  على والّردّ  بالرّ أِ  واإلدالاِ  للمناقشة مستعدًّ

 .غريك مالححاتِ 
  ٔٓ٘ال عسّضلل ضتناعالا   :غؿَ

احملافحة وترتيب األفكار مع مراعاة ،  سليمةلغة فصحىإنتاجهم شفويا بلتالميذ يقدم ا
. م رؤوس  قال من على مضمون الن ، مستعينني مَب سّجُلوا

 .ساعدىم على صياغة  فكارىم ألتالميذ وا ا خطاب وأصلت يتدخل األستاذ- 
  ٘العسّض الػؿْٓ٘مياقػ. 

  بلغة عربية سليمة، العروضناقشة بني املتعّلمني حولامل ، يُفتح باباألستاذ من بِتنشيط
 .حيث يُديل الّساِمُعون للعروض بآرائهم  و تصويباهتم

 ويرّد العاِرضون جبر ة على املالححات، ُمدافعني عن انتاجاهتم وآرائهم بطريقة
 .مقنعة  و مرتاِجعني عن مواقفهم الفكريّة إن اقتنعوا بضعفها  و فساِدىا

 حيث املعارو  يعقُِّب األستاذ على كّل ما َدار بني املتعّلمني، ُمَؤيًدا وُمَصوِّبًا من
 .واملعلومات املنهجّية

 .الاّلحقة املواعيد يف عروضهم املتعّلمني بقّيةُ  يُلِقي  ن على -
 

 .مما اكتسبه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يحترم أد يات الحوار 

 

 

 

 أمني اىتظاز يف:     (2)الطيد      

ٔٓتَا علٙ دلطت ْٓب٘ بامللكط، الياز تيهت املْقد أماو حػ  تياّلت ثه .عنٔك٘ ٓدَٓا ىظسات بني امللتنع٘ ازبنسات إىل مص

 ؛ الكنٔص ٍرا إىل ىظست مٓلا قلبَا ٓػنس باسبياٌ  ّأحٓطت....ىطذُ بدأت قد ناىت األبٔض الٓصْف مً ّقنٔصا الٓصيازتني

 .عيَا َّابتعادِ شّادُ مً بالٓسغه ٓصال حيٓبَا ما ٓرنسٍا، ٓصال ما ّلدٍا

 ّأمني عٔد، لٔل٘ الٓلٔل٘ .دَٓو دداداتَا أمني لصٓازٗ إنساما ذحبت، قد ناىت الكيدٓل ّأغعلت األٓو ؾيَطت الدىٔا أدغػتّ

 .ْٓو نٓل الكسٓ٘ إىل ٓأتٕ ال

ّٗ الٓطاع٘ تهٌْ أٌ جيب الٓلٔل، تكدو  .بعد ٓصال مل ّشّدتُ ّأمني الٓطابع٘؛ متذاّش

َٔازٗ يف ضاع٘ مً أنجس تبعد ال بريّت ؟ تأٓخس ملاذا تسٚ َٔازٗ بَنا ٍل اىكلبت ىَبا، األزض تيَب اليت الٖط  تهٌْ أّ ؟ الٖط

 ىطٔع أٌ تسٓد ٍل ! ازببل ! الكسٓ٘« :لُ قالت قد ؟ تهٌْ ضْاحَٔا بني املدٓي٘ يف العٔد لٔل٘ قطاٛ علٙ محلتُ امسأتُ

ُُ ٓسحه ّمل ميَا ّاقتيع أِصَػٙ إلَٔا ٍل   »ألٓمو؟ إنساّما ٍرِ لٔلتيا  ؟ أٖم

 الٓسضال٘ ّناىت إلَٔا، ّأٓىُ مػتاْم ضٔذٕٛ أٓىُ ٓؤٓند ؛ مٓسات ثالخ دازتَا بيُت هلا قسأتَا اليت زضالتُ يف ٓؤٓند إٓىُ ال،ال،

ّ٘ أمطهتَا  ّقد– ىظساتَا ؾَٔا دبٔل طؿكتّ ّؾتختَا ؾتياّلتَا ؛ صدزٍا يف  الططْز علٙ عٔياٍا ؾتكـ – مكلْب

 .بلَاٛ معٓرب٘ ّقؿات ّاسبسّف ّالهلنات

ٌٓ غري ّٓدني ٍرا ! الصماٌ ٍرا أّالد غأٌ ٍرا .ددٓد مً الٔأُع ؾَٔا ؾدٖب طال الْقَت أ  عبْٔد : املتنٓدٌ العصٔس ٍرا يف غأٌ املتص

 .ليطاَٜه

ْ٘ ٍّٕ اأُلمْز ٍرِ يف تؿهِّس األٓو ناىت  مسعت حٖتٙ زأضَا تلكٕ ّما نادت ؾساغَا يف قعدت ثه لتياو، غسؾتَا إىل متْٓدَ

ٔٓازٕٗ ٍدَٓس ٔٓ٘ ٓدٗم دقات الباُب ؾإذا ؛ أىؿاضَا حبطت الٓطسٓل علٙ ض ُُ تعسُف إىَا دٓقُتُ ٍرِ .قْٓٓ٘ متْال  أبِْ ناٌ ٍهرا .دٖقَت

ًِ ٓأتٕ  ...قبلُ م

 )الٗصْف قنُٔص(عْاد ْٓضـ تْؾٔل
 



 

 األٍداف التعلنٔ٘ الــيػاطات املكرتح٘ الــْضعـٔات

الْضعٔــــ٘ 

 االىطــالقٔ٘

 : الطٔام

يضطر الناس يف كثري من األحيان ملغادرة  ىلهم تاركني خلفهم الكثري من الذكريات 
 .والعواطف  
 والعائلة األسرة نصوص من نصًّا املنطوق فهم حّصة يف اليوم تتناول
  »جلون بن ااميد عبد « :للكاتب » وداع  «بعنوان
 : لْنْنْن :إليو االستماع ُُتِسن  نْ  حاول

 .معها وتتفاعل مناقشتها ُُتيد اجلزئية، و فكاره العاّمة فكرتو تفهم- 
 .وقيمو عواطفو، تستخرج- 
 عليك إنتاج وَيْسُهل منسجمة، فصيحة سليمة بلغة مشافهةً  الّتواصل عليك يسهل -

 .ومضمونًا منطًا لو مشاهبة نصوص

 يتعرف على موضوع النص 
. 
 

الْضعٔ٘ 

ازبصٜٔ٘ 

 الجالج٘

توظيف القيم و املواقف )
 (و الكفااات العرضية

 إمساع اليص:  

ملتعّلمني حيرتم ا على متأنّية وبصوت مسموع قراَاةً   (مرتني  و ثالث) الّن ّ يقر  األستاذ 
 .،  مع مراعاة استقطاب انتباه التالميذ(صوتيا و حركيا) فيها  ارج ااروو واألداا املعّع 

التخلٔل ىاقػ٘امل ّ :  

إشراك كّل  واملسموع بتنشيط من األستاذ مع مراعاة العدل واملساواةيناَقش الن   
جيَنُحوَن للكسل والّصمت قصد القضاا  لذينلملتعّلمني يف ىذه املرحلة مع ضرورة االنتباه ا

 .تنمية اجلر ة األدبّية على اخلجل واالنطواا وقصد
  ٘ؾَه املتعلنني أضٝل٘ ميتكاٗ ملساقب: 

كيف كانت حال العائلة وىي تودّع ابنها املسافر؟ - 1س
ىل كانت العائلة تعلم مصري ىذه الرحلة؟ - 2س
 ٘يف ّصـ الهتاب للذْ العاٜلٕ الطاٜد عيد مػادزٗ االبً  :الؿهسٗ العام 

 .زحل٘ صبَْل٘ املصري

  غسح املؿسدات: 

/ .مسموًعا ُتدث صوتًا :تزفر/  .َسواُده :الليل َسْحمة/  .عزمتُ   حببُت،  ردُت، :َ َْمتُ 
َُعتََّمة
 .اندفاع ، انطالق: ِِجاحها .تتنازع ، تتخاصم:.َتْصطرِعُ . / املحلمة، املد ة: امل

 ؟ الّشاب الغالم تودّع وىي النْنَّْفسّية اجلّدة حالة كانت كيف- 1س
 ؟ ىذا اجلّدة سلوك يف ر يك ما ؟ وملاذا ؟ وجهو يف قذفت ماذا- 2س
 ؟ ذلك كيف ؟ مرغمً  كان وىل ؟ عائلتو مغادرة يف الشاب فّكر ملاذا- 3س
 ؟ بذلك ابنو شعر وىل ؟ ابنو يودّع وىو األب حالة كانت كيف- 4س
 والشرّارات األبيض، الدخان وكذا مسعو، الذأ الّصفري االبن استقبل كيف- 5س

 ؟ اامراا
 ؟ تزفر القاطرة كانت ملاذا- 6س
 ؟ القاطرة بركوب يهمّ  وىو كثرياً  الّشاب يف  ثّر اّلذأ ما- 7س
 ؟ الفراق احة  بيو دمعيت االبن شّبو مباذا- 8س

 
 يستمع إلى النص و يدون 

 .رؤوس أقالم
 

 

 يتناول الكلمة و يشارك في 
 .النقاش 

 
 
 
 
 
 
 يحّدد مضمون النص 

إجماال وتفصيال و يبين مواطن 
 التأثير والتأثر فيه

. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 أؾهاز اليص : 

  . تْدٓع ازبدٗ سبؿٔدٍا للنسٗ األخريٗ - 1

 .األؾهاز ّ اشبْاطس اليت خازبت االبً عيد زحٔلُ - 2

 .تْدٓع الْالد لالبً يف ضبط٘ الكطاز- 3

 ْٖاالىتاج الػؿ: 

 . نصوصا تناولت يف مضموهنا قيما  سرية و تربوية و اجتماعيةوناقشتَ  مسعت قدل
تسرد فيه تفاصيل الجو الذي ساد في عائلتك يوم   ،سليمة  لغة شفهًيا نصا أنِْتجْ  -

التحاق أخيك  إحدى الجامعات في العاصمة، مبينا أثر مغادرته عليك و على 
 .عائلتك
  ٔٓ٘ال عسّضلل ضتناعالا   :غؿَ

احملافحة وترتيب األفكار مع مراعاة ،  سليمةلغة فصحىإنتاجهم شفويا بلتالميذ يقدم ا
. م رؤوس  قال من على مضمون الن ، مستعينني مَب سّجُلوا

 .ساعدىم على صياغة  فكارىم ألتالميذ وا ا خطاب وأصلت يتدخل األستاذ- 
  ٘العسّض الػؿْٓ٘مياقػ. 

  بلغة عربية سليمة، العروضناقشة بني املتعّلمني حولامل ، يُفتح باباألستاذ من بِتنشيط
 .حيث يُديل الّساِمُعون للعروض بآرائهم  و تصويباهتم

 ويرّد العاِرضون جبر ة على املالححات، ُمدافعني عن انتاجاهتم وآرائهم بطريقة
 .مقنعة  و مرتاِجعني عن مواقفهم الفكريّة إن اقتنعوا بضعفها  و فساِدىا

 حيث املعارو  يعقُِّب األستاذ على كّل ما َدار بني املتعّلمني، ُمَؤيًدا وُمَصوِّبًا من
 .واملعلومات املنهجّية

 .الاّلحقة املواعيد يف عروضهم املتعّلمني بقّيةُ  يُلِقي  ن على -
 

 
 ًينتج نصا شفويا انطالقا 

 .مما اكتسبه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يحترم أد يات الحوار 

 

 

 ّداع:     (3)الطيد      

ٌِ َبِعَد اِلَبأب باخرتام ٍَننُت ٔعِيَدَما ... ٍَِل َّٖدِعُت َأ َِْقَؿِتٔيٕ اِلَنِئصٔل َأ ُ٘ اِضّت َٔ َٕٔ ئف ََّقَرَؾِت َدٖدٔتٕ اِلَبأن  َأاَل اِلٔنِلح ٔبَبِعٔض َِّد

ََا ُُ َزٔحَن ٌِ ٔبَرٔلَو َأَزاَدِت َلَكِد ! الٓل َٓٔتٕ َأ ًَ ُزِؤ ّٗ َتِطَن ًٖ .ُأِخَسٚ َمٖس َِْت ََّلٔه َٖٔب اِلَن ََا َخ ُ٘ ََّضاَزٔت آَماَل َِْل الٖظاَلو ٔؾٕ اِلَكأؾَل ُغاَلٕو  َح

َٙ ٘ٔ َعل ُُ الٖػَبأب َعَتَب َْدَِّع ٘ٔ ٔعِيَد ٔلُت ٘ٔ ٍَٔرِٔ اِلٔكَطأز َمَخٖط ٘ٔ اِلُنَعٖتَن ٘ٔ اِلَنِعُصَّل َْأضَع  .اِلُنَت

َٝاُت ََّناَىِت .... َْأطٔس ٔم ُٔ ٔؾٕ تِصَطسٔع اِلَد ٌَ َىِؿٔط َْٕز َأَماَو ََٓتَساَقُص اِلُنِطَتِكَبُل ََّنا ُٔ ٔبُص َٖٔلٔت ًُ َغٖتٙ ُمَد َٓ ًٔ َتَناَو َتَتَبا ُٓ ًٔ الٖتَبا  َع

َْٔز ـُ اٖلٔتٕ الٗص ََا َتِهٔػ ٖٓاُو َعِي ٍََرا .َذٔلَو َبِعَد اأَل ُِ ُنٗل  َِٔيا ٌٔ اَل ََّع ٌٔ َتَهاَدا َُ ُتَبأزَحا ًٔ، اِلَكٔلٔل َّألٔدِٔ َِّد ٌَ اٖلٔرٖ اِلَخٔصٓ  َِٓيُظُس َنا

ُُ إَلٙ َِٓبَتٔلُع  ُٔ ٌَ اِلٔبَعاُد اِبٔي ٌِ ُدّ َٙ َِٓعٔسَف َأ ُٔ َعل ُِ اٖلرٖ اِلَنٔصرَي الٖتدٔقٔٔل، َِّد  .َِٓيَتظُس

.... ّٗ ٌٔ ٔؾٕ َتَسٖدَد ََّؾِذَأ ِٔٔل ُضُهْ ٌْ َبَدَأ َذٔلَو َبِعَد ُثٖه َصٔؿرْي، الٖل َُٔض ُدٖخا َ٘ ٔؾٕ َأِب ِٔٔل َضخِن ُُ الٖل ُٛ، َغَساَزاْت َتَتَدٖلَل  ٔؾٕ َؾَتَسٖدَد َحِنسا

ََٓسِت َصٔؿرٔيِ ٔمِجَل َصؿْٔٔس َقِلٔبٕ ِٖٔيُت َؾَكِد الٖػَساَزأت َغَساَزاْت ٔمِجَل ََّتَطا َٕ اِلَكأطَسٗٔ َغَبَح اِلَخألٔو الٖظاَلٔو ٔؾٕ َتَب ٍِ ًِ  ٔلَتِهَبَح تَصِؾس َّ ٔم

ََا ًٔ َحٖتٙ ٔدَنأح ًَ َتَتَنٖه ُُْقْٔف ٔم ٘ٔ، ٔعِيَد اِل ًِ اِلَنَخٖط َٙ َل ًٔ الٖلَتنٔي َحُٔٔٔت َما َأِى ِٔ ِٕ ٔؾٕ َتَسِقَسَقَتا الٖدِمَعَت َِٔي َْ َّألٔدٖ َع ٍِ  َُٓعأىُكٔيٕ َّ

َْٖلَتا َؾَلَكِد اِلَأٔخرَي اِلٔعَياَم ٍََسَتنٔي َذٔلَو ٔإَلٙ َبِعَد َتَخ ِْ َٔنَا ُأَزصُِّع َد َٓأتٕ ٔب َ٘ ََّزٔؾٔٔكٕ َأَىا َأِصَعُد ٔنِدُت ََّما ٔذِنَس َعاَدٔت  َحٖتٙ اِلُػِسَؾ

ُٗ ََا َتِطَتِذنُع اِلَكأطَس ٍَا َُّتِطٔنُع َأِىَؿاَض ّ٘ ٔؾٕ الٖظاَله اِىَطَلَكِت ُثٖه َضاَزِت ُثٖه َتَصِحَصَحِت ُثٖه .ٍَٔدَٓس َْٔل َِْل ّ٘ ُم ْٖٔ اَل َصأزَخ َٙ َتِل  .َغٕٕٛ َعل

 دٓلٌْ بً اسبنٔد عبد

 



 

 األٍداف التعلنٔ٘ الــيػاطات املكرتح٘ الــْضعـٔات

الْضعٔــــ٘ 

 االىطــالقٔ٘

 : الطٔام

يضطر الناس يف كثري من األحيان ملغادرة  ىلهم تاركني خلفهم الكثري من الذكريات 
 .والعواطف  
 والعائلة األسرة نصوص من نصًّا املنطوق فهم حّصة يف اليوم تتناول
  »جلون بن ااميد عبد « :للكاتب » وداع  «بعنوان
 : لْنْنْن :إليو االستماع ُُتِسن  نْ  حاول

 .معها وتتفاعل مناقشتها ُُتيد اجلزئية، و فكاره العاّمة فكرتو تفهم- 
 .وقيمو عواطفو، تستخرج- 
 عليك إنتاج وَيْسُهل منسجمة، فصيحة سليمة بلغة مشافهةً  الّتواصل عليك يسهل -

 .ومضمونًا منطًا لو مشاهبة نصوص

 يتعرف على موضوع النص 
. 
 

الْضعٔ٘ 

ازبصٜٔ٘ 

 السابع٘

حل الوضعية االنطالقية )
 (و تقوميها

 إمساع اليص:  

ملتعّلمني حيرتم ا على متأنّية وبصوت مسموع قراَاةً   (مرتني  و ثالث) الّن ّ يقر  األستاذ 
 .،  مع مراعاة استقطاب انتباه التالميذ(صوتيا و حركيا) فيها  ارج ااروو واألداا املعّع 

التخلٔل ىاقػ٘امل ّ :  

إشراك كّل  واملسموع بتنشيط من األستاذ مع مراعاة العدل واملساواةيناَقش الن   
جيَنُحوَن للكسل والّصمت قصد القضاا  لذينلملتعّلمني يف ىذه املرحلة مع ضرورة االنتباه ا

 .تنمية اجلر ة األدبّية على اخلجل واالنطواا وقصد
  ٘ؾَه املتعلنني أضٝل٘ ميتكاٗ ملساقب: 

للمرة األوىل؟  ىي الصورة اليت ظهرت هبا زوجة األب ما- 1س
 ثّر على حياة البنت ؟وبوحي ممن كان ؟  ىو القرار الذأ ما- 2س
 ٘معامل٘ شّج األب للبيت ّ أثس قسازاتَا علٙ البيت  :الؿهسٗ العام. 

  غسح املؿسدات: 

 عليو  قبل :على الشيا انَكبّ  :ُمنكّبة . / جروحو :قليب كلوم . / وتتحاىر تتصّنع :تتكّلفو
:  عريُ  . لْنّمت يب:َعَرْتين .متدح، تثين.:َتْطرِأ . / عليو  قبل :العلم على  كبّ  بو، وُشغل ولزِمو

 . عريه اىتماما آخذه بعني االعتبار
 ؟  بيها زواج قبل األسرة داخل البنتُ  تعيش كانت كيف- 1س
 ذلك؟ كيف ؟ البنت إىل  سنةً  الثانية األب زوجةُ  كانت ىل- 2س
 ؟ البنتِ  إىل األبِ  زوجةُ  قّدمتها اليت اهلديّةُ  نوع ما- 3س
 ؟ اهلديّةَ  تتسلمُ  وىي البنتِ  شعورُ  كان كيف- 4س
 ؟ األسرة وسط البنتِ   حوالُ  تتأّزم بد ت مَم - 5س
 ؟  بيها طلبِ  على موافقةً  راضيًة، كانت وىل ؟ األب  خعىا مبَِ - 6س
 ؟ الّن  هلذا مناسًبا عنوانًا ضع- 7س
 أؾهاز اليص : 

  . حال٘ البيت قبل مكابل٘ شّج األب - 1

 
 يستمع إلى النص و يدون 

 .رؤوس أقالم
 

 

 يتناول الكلمة و يشارك في 
 .النقاش 

 
 
 
 
 
 
 يحّدد مضمون النص 

إجماال وتفصيال و يبين مواطن 
 التأثير والتأثر فيه

. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .لكاٛ البيت بصّج أبَٔا ّ ٍدٓتَا هلا - 2

 .تْقـ البيت عً الدزاض٘ بتدخل مً شّج أبَٔا ّ أثس ذلو علٙ مػاعس البيت- 3

 ْٖاالىتاج الػؿ: 

 يف ااص  السابقة نصوصا تناولت يف مضموهنا قيما  سرية وتربوية وناقشتَ  مسعت قدل
 .و اجتماعية

شكر لها ، تعدد مناقبها ت  األم،  دور فيههتنو ،سليمة  لغة شفهًيا نصا أنِْتجْ  -
 . ين استحالة استبدال مكانتهاوتأفضالها 
  ٔٓ٘ال عسّضلل ضتناعالا   :غؿَ

احملافحة وترتيب األفكار مع مراعاة ،  سليمةلغة فصحىإنتاجهم شفويا بلتالميذ يقدم ا
. م رؤوس  قال من على مضمون الن ، مستعينني مَب سّجُلوا

 .ساعدىم على صياغة  فكارىم ألتالميذ وا ا خطاب وأصلت يتدخل األستاذ- 
  ٘العسّض الػؿْٓ٘مياقػ. 

  بلغة عربية سليمة، العروضناقشة بني املتعّلمني حولامل ، يُفتح باباألستاذ من بِتنشيط
 .حيث يُديل الّساِمُعون للعروض بآرائهم  و تصويباهتم

 ويرّد العاِرضون جبر ة على املالححات، ُمدافعني عن انتاجاهتم وآرائهم بطريقة
 .مقنعة  و مرتاِجعني عن مواقفهم الفكريّة إن اقتنعوا بضعفها  و فساِدىا

 حيث املعارو  يعقُِّب األستاذ على كّل ما َدار بني املتعّلمني، ُمَؤيًدا وُمَصوِّبًا من
 .واملعلومات املنهجّية

 
 ًينتج نصا شفويا انطالقا 

 .مما اكتسبه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يحترم أد يات الحوار 

 

 

 أبٕ شّج:(4)الطيد

 يف لرتضه أزداُٜ يف تدّز قامت ازبدٓد، أٌ بٔتَا مً مهاىَا إىل اطنأىت أٌ بعد تلبح مل أبٕ شّج أٌ خباطسٖ ٓدز مل

ـٖ غسؾيت، ّقد مً صبلطٕ لؿٕ ّأٓىين صْزتُ، ذٍيَا ّزأٓت  الباب ؾتح إِذ البهاٛ، أثس مً ضبنستني عٔياٖ ظلت ّإٌ دمعٕ د

ٕٓ، ٓدخلٌْ ّالعٓن٘ ّالٓصّج األب ٕٓ الهالو مْدَِّا أبٕ ٓكْل ثه عل  حنْٖ شّدُتُ أقبلت ما ّضسعاٌ »  ٓا ابييت ٍيا أىٔت« :إل

 الطناٛ بُ بعجت نسميا مالنا ّخلُتَا ،تتهٓلؿُ مل ما اسبياٌ مً ؾُٔ صْتَا زقٔكا، ّناٌ الػسؾ٘ ىظاو تطسٖ ّأخرت

 .! قليب نلْو ّٓأضْ لٔطند دساحٕ

ْ٘ ٍّٕ داىبَا إىل ّضست ْٔ يف ُنيا ؾلٓنا ٓدٖ، ممطه َِ  حْل تجبتُ مجٔال عكدا ّربسج ميَا حكٔب٘، تؿتح زأٓتَا الَب

َّٓل ّناٌ العكُد ؾأعذبين املسآٗ يف ّىظست صدزٖ، علٙ العكد مجال الصػريٗ، ألىظس مسآتَا ٓدٍا حكٔب٘ مً ربسج ثه عيكٕ،  أ

ْ٘ ثػسِ علٙ ؾإذا أبٕ ىاحٔ٘ إىل عٔين ّأدزت ىْعُ، مً بُ مصاؽ ذبٓلٔت ْ٘، تػَد ابتطام َٔ  .ٓسٚ ملا باغتباطُ زاض

ٔٓ٘ الٓطي٘ تيٓصؿت ٌٓ علٙ االىهباب أغٓد ميهٓب٘ ّأىا ىَآتَا قازبت ثه الٓدزاض  ّاىكطعُت مسضُت إذ لهرلو ٖدزّضٕ، ّإ

 ّقال إلُٔ ّالدٖ دعاىٕ عٓليت، أثياٛ ؾاتين ما ألضتعٔض الدزع علٙ ّأزدت اإلقباَل أبللُت، ؾلٓنا أٓاو، عػسٗ قساب٘ املدزض٘ عً

 . »غد مير إلَٔا ترٍيب ّال املدزض٘ عً تيكطعٕ أٌ صختو علٙ خْؾا ابييت ٓا زأُٓت لكد«: لٕ

ٌِ عَْد لٕ ٓهً ّمل ُ٘، صخٔح عستين ّقد عيدِ مً ؾدسدُت آتدرِ، قساّزا أىاقؼ بأ  أبٕ شَّج أمسُع نيت أٓىين الٓدٍػ

ٔٓ٘ ملنازض٘ الْظاٜـ ال ّاألمْم٘، للبٔت ُخلكت البيَت أٌ ّترٓنس  .اسبهْم

ٕٓ باال، الػأٌ ٍرا يف حدَٓجَا أعُس أنً مل لهٓيٕ ٌٖ أعلُه نيت ألى  .الٓسأٖ غري ٍرا علٙ أبٕ أ

ٕٓ الكساز ٓبلػُ ٍرا مسعت حٓتٙ لبجت ما لهين حٔاتٕ، يف األثس أضَْأ الكساز هلرا ّناٌ ُُ بأٌ غعست أٌ أبٕ إل  صاحب٘ شَّد

الهسأٍ٘  عاطؿ٘ الهسَٓ٘، العاطؿ٘ بَرِ لرلو ّغعست صخْٔح شّدَا بأبياٛ األب، ّبسمَا شّج عً أمسعُ ما ّأٌ بُ، الْحٕ

 .مْضع ؾُٔ قبل مً هلا ٓهً مل مهاىا ميُ ّدبد قليب إىل تيدٗع

 )خلكت ٍهرا( قص٘ مً مكتطـ- ٍٔهل  حطني ضبند



 

 
 

 

 ضيدات تْضٔخٔ٘ 



 

 
 

 



 

 

 



 

 
 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 


