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مة
ّ
 مقد

العام اة  ولعال  تنمياةل الث اروة البشاري ة تتباو أ المكاناةل األهام  مان باين تعد  التنميُة من أهمِّ أهداِف المؤس سااِت 
اليم  وعلياه  أنواع الت نمية جميعها  فهي حجُر األساس المتين الذي تُبنى عليه بااقي فاروع الت نمياة  بشاكلها الس 

معرفاة   وقااادرًا علااى توظيااِف الباد   لتحقيااقِ هااذا الهادف ماان الوصااوِل بااالمتعلِّم  لاى أن يكااونل منتًجااا ومول اادًا لل
هذه المعارف في حياته الدِّراسية من جهة بوصافها هادفًا يني اًا  وفاي حياتاِه المساتقبلية العملي اة مان جهاة  ثانياة 
بوصفها هدًفا الحقًا عند انتقاله  لى سوق العمل  وهاذا يتطل اب  عماالل عقاِل الماتعلِّم وتطاوير قدراتاِه ومهاراتاِه 

 في العلوم جميعها.
لااذلك كااان البااد  ماان توظيااِف طرائااِق الاات عل م الن شااط التااي تعتمااُد علااى نشاااِط الُمااتعلِّم  بحيااث يصاابُ  دوُر 

لعملي اااة الت عليمي اااة   وتنظااايِم خطواِتهاااا وتقاااويم مخرجاتهاااا  خالفًاااا لماااا كاااان ساااائًدا فاااي ل مرشااادًا ميس اااراً س المااادرِّ 
هاام  للمعرفااة  وتعااد  الطالاابل نسااخًة ماان مدر سااه فااي التفكياار المدرسااِة التقليديااة التااي تعااد  الماادرِّس المصاادر األ

 واألداء.
ويهاادُف هااذا الاادليل  لااى  رشاااد الماادرِّس  لااى بعااض الط رائااق الت فاعلي ااة التااي تهااتم  بتفعياال دور الط الااِب 

اف     األقاران وتطوير قدرتِه على تحصيِل تعل مه من مصادر متعد دة ) األسرة  مصادر التعل م  المدرساة  الص 
ن تعل مًا ذا معنى  وُيشعره بأهمي ة ما يقوم به في سبيل تحصيِل المعارف واكتساِب المهارات.  ...(  ليكوِّ

ااافي ة  ومسااااتويات  وهاااذه الط رائاااُق مقترحاااة  لزميلناااا المااادرِّس يطبِّاااُق ماااا ياااراُه مناساااًبا لظاااروف الغرفاااة الص 
 المتعلِّمين.

سااين والت نااو ع فااي هااذه الط رائااق يعااد  ساابي اًل للااتخل ص ماان الن مطي ااة والت قليدي ااة التااي دلباات علااى أداء المدرِّ
 معظمهم.

وعرضاااانا فااااي هااااذا الااااد ليل تصااااو رًا مقترحااااًا للت قااااويم بنوعيااااه ) الش اااافوي والكتااااابي(  كمااااا عرضاااانا جاااادول 
دناا الزميال ال مادر س بنمااذج المواصفات الخاص ببنااِء االختبااراِت الت حصايلي ة لصافوف المرحلاة الث انوي اة  وزو 

 اختباري ة لالستئناس بها شارحين طريقةل بناء االختبار وفق جدول المواصفات.
سااين وكاال  مهااتمة بالعملي ااة الت ربوي ااة تزوياادنا بمالحظاااتهم حااول هااذا العماال  لتطااويِره  راجااين الااز مالء المدرِّ

نجازِه على أفضل وجه.   وا 
 واهلل نسأل الّتوفيق

                                                                                 
 المؤلِّفون
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ليل:
ّ
 أهداف الد

 مراجعته الدليل قادرًا على:سيكون المدّرس بعد 

 الت عامل مع الجديد في منهاج المرحلِة الث انوية.  -1
 الل غوي ة المتوفِّرة في كتب المرحلة الث انوية.استعمالِ الط رائق الت فاعلي ة في تدريس المهارات   -2
 توظيف بطاقات التقويم لتنمية مهارات الت عبير الش فوي بدق ة وموضوعي ة.  -3
ة بكتب المرحلة الث انوي ة   -4 قراءة جدول المواصفات الخاص  ببناء االختبارات الت حصيلي ة الخاص 

 قراءًة فاهمة.
 لمواصفات.بناء اختبارات تحصيلي ة وفق جدول ا  -5
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 جلديد يف املنهاجا
:
ّ
الً: النشاط التحضريي

ّ
 أو

نشاط  يقوم به الط الب بتوجيه من المدر س قبال البادء باالتعل م الجدياد  وياؤد ي  لاى توسايع دائارة الطالاب المعرفي اة  كماا 
 يؤد ي  لى تنمية الجوانب الشخصي ة لديه.

ااروه بالتنااوب  ففااي كال  ماارة يعارض عاادد ماان  ب جميعاًا  يعرضااون ماا حض  وضاع لاابعض الادروس  يشااارك فياه الطااال 
 الطالب من دير تسميتهم سابقًا. 

 ويمكن إجمال األهداف المتوّخاة من هذا النشاط في ثالِثة مجاالت:
 أهداف نفسي ة.   -   أهداف أدائي ة )مهاري ة( -  أهداف معرفي ة. -

 لّتفصيل في هذه األهداف على الّنحو اآلتي:ويمكن ا
  كساب الط الب معارف شاملة عن الموضوع الذي سيدرسه. -
 تشجيع الط الب على القراءة من المصادر والمراجع. -
 تدريب الط الب على مهارات البحث. -
التي يسوقها مم ا يجمعه من تدريب الط الب على المناقشِة والحوار وفن  اإلقناع باالستناد  لى البراهين والحجِج  -

 المراجع التي يعود  ليها.
  كساب الطالب مهارات الت عبير الشفوي  وتنمية قدراته التعبيري ة. -
ده بالمعارف المهم ة للموضوع المناقلش. -  تنمية شخصي ة الطالب باكتسابه الثقة بنفسه بعد تزو 
 ألنشطة التحضيري ة المتنو عة.تنمية روح المبادرة عند الطالب بتشجيعه على اإلقبال على ا -
  كساب الط الب مهارات التعل م الذاتي. -

 الفئة المستهدفة: 
ب جميعهم. -  الطال 

 دقيقة(. 15و 8بين )مّدة تنفيذه:  
 أهدافه:

تفعيل دور المتعلِّم بتنفيذ أنشطة تحضيري ة تحث ه على القراءة قبل البدء بالد رس الجديد  ليكون مشاركًا في بناِء   -1
فة شاملة في موضوع الن شاط دير مكتف بما يعرضه الكتاب  ألن  الطالب باحث عن المعرفة ونِشط في معر 

 تحصيلها.
 تدريب الطالب على العودة  لى المصادر  والحصول على معرفة موسوعي ة.  -2
ل  ليه مثل: الحوار وعرض الر أي   -3 وات خاذ تمكين الطالب من مهارات الت عبير الشفوي من خالل عرض ما توص 

 القرار ودحض اآلراء بالحجج...
 دور المدّرس في النَّشاط التحضيرّي:

ب  لى مصادر التعل م والفصل المحد د  وفي مرحلة الحقة يحد د لهم اسم المصدر  - ه الطال  في المرحلة األولى يوج 
 فحسب.
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به استعمال بطاقات يدو نون عليها المادة العلمي ة التي -  جمعوها. يطلب المدرِّس  لى طال 
 الطرائق المقترحة لتنفيذ النشاط التحضيرّي:

 الرؤوس المرق مة. -طريقة المناقشة والحوار       -طريقة الندوة     -
 مثال لنشاط تحضيرّي من الصفِّ العاشر: 

 استعن بمصادر التعل م في تعر ف:. تمهيدًا للد رس القادم
 .هاتنو ع موضوعات  و عناصر قصيدة الرثاء - أ

 الخنساء  وما فيها من صورة عن المرأة في ذلك العصر.حياة  - ب
ب المحتملة:   جابات الطال 

ااع لمااوِت عزيااز  والتااأبين ب ظهااار شاامائِلِه  يت صاال الااذي الش ااعرُ  هااول  الرثااا : بالميااِت  ويقااوُم علااى ثالثااة عناصاار  الت فج 
 مان فيهاا ُيقتالُ  كاانل  وماا المعااركِ  كثارة  ثارتِاهِ  علاى سااعدل  ومناقِبِه  والت عز ي بالعودة  لى النفس والتفكر بالحيااة والماوت  وقاد

.  أبطال 
 بين رثاء أهل وأقارب ) ابن  أخ  أم...(  ورثاء ملوك وأمراء  ورثاء ممالك ومدن. وتنّوعت موضوعاته
 شاااعراتِ  ماان أباارزِ  باان الشااريد الساالمي   واحاادة   الحااارثِ باان عماارو  بنااتُ  تماضاارُ الخنساااء واساامها  وماان أشااهر شااعرائه

 ت  القااوم  ُعرِفاا   كااان أبوهااا وأخواهااا ماان سااادةِ اإلسااالمِ  بياالل قُ  الحجااازِ  فااي باديااةِ  لاادت    وُ عصاار مااا قباال اإلسااالمفااي  العااربِ 
أخويهاا صاخرًا  فاي مجااِل الرثااِء   ذ رثات   اعاال شاأُنه شااعرة  هاي و وُعد ت من شاهيراِت النسااء  فكرها   عقلها واتزانِ  برجاحةِ 

  شااهد لهااا النابغااة بالشاااعري ة    وجاااء رثاؤهااا شااعرًا يادل  علااى حاابة ووفاااء  لماان ود عااتُهممااا قباال اإلسااالمعصاار ومعاوياةل فااي 
وكانت سي دة قرارها فرفضت الزواج من دريد بن الصم ة  وهذا دليل على مكانتها واحترام العرب للنساء  وقد أعطات صاورة 

 مشرقة للمرأة في ذلك العصر.
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:: املثانياً 
ّ
 ستوى الرتكيبي

المقصوُد به البناُء اللغوي  الذي ينقُل الفكرةل أو المعنى والعاطفةل والصورةل المتخي لةل من عالم األديب  لى عالم المتلق ي       
ًا.  فهو الهيئُة التي ُترلك ُب عليها األلفاُظ لتشك لل التراكيبل  وُترت ُب عليها التراكيُب لتشك لل نص 

وللعلماء والنق اد العرِب ُقدامى وُمحدلثين عناية  جلية  بهذا البناء اللغوي  التركيبي  تبي ُن لنا مدى أهمي ته وضرورِة دراسته      
وتدريسه  فمم ا جاء في "أسرار البالدة" لعبد القاهر الُجرجاني  ما معناه:  ن ك  ذا عملدتل  لى بيِت شع ر  أو فصِل نثر  

يبل ألفاظه بأن  يصيرل كلمات  في ُقصاصات  أو دي رتل ترتيبلها تقديمًا وتأخيرًا كيفما ات فقل فلسوفل تموُت وأب طل تل ترت
 المعاني عندئذ  ويموُت األسلوب  ألن  جمالل كلة منهما منوط  باآلخر.

ينبغي الوقوف عندها عندما نتحد ُث ومم ا قاله الناقد الدكتور عز  الدين  سماعيل:  ن  اللغةل هي الظاهرُة األولى التي      
عن األدب  ألن  األدبل ال ُيمكُن أن  يتحق قل  ال  فيها  وحينل يفرلُغ األديُب من أداء كلماته يكون قد فرغل من عمله األدبي  ... 

ف رة المفردات التي تستطيع أن  تنقلل أدق  المعاني  وأدق  ظالل  لهذه المعان ي ف ن ه  تبقى هناكل فملهما بلغت اللغُة من ول
 صعوبة  صعبة تواجه األديب في استعماله اللغةل  فقو ُة العمل األدبي  كامنة  في كلماته.

وجاء في كالم  لعلي حمد اهلل: وال شك  أبدًا أن  المعنى الماُعِجب والخيالل المطرب والعاطفةل المؤثرة  كل  هذه يمكن أن       
 ا جميلًة.تموتل  ذا لم تكن  طريقُة عرضه

 * عناصر المستوى التركيبّي َوفق ما ورد عليها من أسئلة في المناهج المطّورة للمرحلة الثانوية:

األفعال بأحد أزمنتها أو بتناوبها.   -4الجملة الحالية ) اسمية أو فعلية (.  -3الجملة الفعلية.  -2الجملة االسمية.  -1
           أسلوب القصر أو الحصر.  -1أسلوب التوكيد.    -8أسلوب الشرط.    -7المصدر.    -6المشتق ات.   -5

 الضمائر. -14 اإلنشاء والخبر.  -13قديم والتأخير.   الت -12الت كرار.   - 11أسلوب النفي.  -11

 * مجاالُت قياِس دراسة المستوى التركيبّي وتقويِمه:

 سؤال محد د عن أحد عناصره أو أكثر.                                                 -1
 تعليل الحكم في سؤال الموازنة. -2
 (   للنص   ) في دراسة المستوى الفني تحرير النص  األدبي -3
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 * عناصر المستوى التركيبّي ووظائفها الّداللية والجمالية العاّمة مقرونًة بأمثلة:

 على الثبات والديمومة واالستقرار ) في الحال أو الصفة أو الموقف أو العاطفة ...(.عادة : تدل  الجملة االسمية -1

)الصف األو ل بين دورها في خدمة المعنى.  استخرجها  ثم   استعمل الشاعر الجمل االسمية في المقطع الثالث.: 0مثال
 قصيدة اعتذار( –الثانوي 

هو  – ن ك كالليل  –أنت ... واقُع  –ال أنا مأمون  –ال حِلفي على البراءة نافُع  –ال ذو الضغن عني مكذب  –هو طائع 
 ال العرُف ضائُع. – ال الن كُر معروف   –أنت ربيع   –هو ضالُع  –أن  المنتأى واسُع  –مدركي 

حاول الشاعر باستعماله هذه الجملل االسمية عرضل المعاني التي يريد أن  يبل غها المتلق يل بصورة الثبات واالستمرار 
 والديمومة وتقريرلها في ذهنه على أن ها حقائُق ال مجال للشك  فيها.

ة من المقطع األّول. حّددها ثّم اذكر أثرها في خدمة : استعمل الشاعر الجمل االسمّية في األبيات الثالثة األخير 7مثال
 (الغابقصيدة  – األدبي الثانوي الثالث)الصف المعنى. 

أنيُن الناي يبقى:  كان لها أثر  في الد اللة على ثبات نظرة الشاعر  لى  –الغنا يمحو المحن  -ديوم النفس تبدو   -
 ة في الحياة التي يريد أن  ُيقنع بها المتلق ي.الطبيعة الِبكر والنفِس البشرية  ويرائه الفلسفي

 (الوطنقصيدة  – األدبي الثانوي الثالثالصف ) : بم تعّلل كثرة الجمل االسمّية في الّنص؟3مثال
ثبات المعاني التي يعرُضها الشاعر  فالوطُن باق  مع تغي ر كلِّ ما سواه  وتأكيِد ثبات أسهمت الجمل االسمي ة في 

 الوطن صار سجي ًة في نفس أبنائه  وِفطرًة ُفطروا عليها. العاطفة  فحب  

: تدل  على التغي ر والحركة وتمن  النص  الحيوية أكثر   ذ  تتبد ى في النص  األسيقة الزمانية واألفضية الجملة الفعلية -2
 الحركية.

ل الثانوي) : بَم تفسر استعمال الشاعرة الجمل الفعلية أكثر من استعمالها الجمل االسمية؟ 0مثال قصيدة  – الصف األو 
 للخنساء( رثاء أخ

لى ما يعتمل في دخيلتها من المشاعر المتأج جة التي تقض  مضجعها مثل  يعود ذلك  لى عدم استقرار حالتها النفسية  وا 
فال تدُع لها أي  حال  من الهدوء واالستقرار  ويعوُد ذلك  لى تعد د المستويات الزمنية في القصيدة الحزن واألسى واللهفة  

بين الماضي المؤث ر ب لحاِحه على ذاكرة الشاعرة  ومن ثلم  على نفسها  وبينل الحاضر المؤث ر بما فيه من مأساة تحاصُر 
 الشاعرة أينما توج هت.

الصف )ة بين فعلّية واسمّية في البيتين الثالث والرابع. صّنفها في جدول وفق اآلتي: : تتوّزع الجمل الخبريّ 7مثال
 (وطنيقصيدة  –الثالث الثانوي األدبي 
 الوظيفة الّداللّية الجمل االسمّية الوظيفة الّداللية الجمل الفعلّية

 غاب خلف البحر شاطئ -
 
 رقد –أرّقين   - 

 إبراز الغياب احملّقق وتأكيد أثره
 يف نفس الشاعر

 .تأكيد معاناة الشاعر 

 كّل ما أرقين فيه رقد-
 فيه ربعي فيه جنات - 

 
 الرزق مجد  -

 استمرار حال الشاعر وثباهتا ...
إعطاء صورة ثابتة للوطن كما يراها 

 الشاعر
 داللة على ضيق العيش وامتناع الرزق
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 .الثاني. مّثل لهما، ثّم بّين أثر كّل منها في خدمة المعنىاستعمل الشاعر الجمل االسمّية والفعلّية في المقطع  :3مثال
 قصيدة المشردون( –الصف الثالث الثانوي األدبي )

وأبرزت التفاعل بين  وتجاهل معاناة المقهورين  أكل الفراغ نداءنا: دل ت على تحق ق الحوادث -: تهد موا وتشر دوا فعلية
 الحوادث والعالم الخارجي.

الري  بعض دطائنا: دل ت ثبات حال هؤالء المشر دين بكل  ما فيها من بؤس  –الجوع كل  ندائنا  -مدت : أي امنا جاسمية
 وجوع كما دل ت على استمرار معاناتهم.   

ته في خدمة المعنى. استعمل الشاعر الجمل االسمية والفعلية، مثل لكل منهما من المقطع األول واذكر ما أدّ  -0
ل الثانوي)  (األرملة المرضع – الصف األو 

مثل: أثواُبها رثة  الرجُل حافية  الدمُع تذرفه  وقد اسهمت في رسم صورة وصفي ة تفصيلية واقعي ة لألرملة  الجمل االسمية
 المرضع كما لقيها الشاعر . 

كثرل انفعااًل قد أثقل اإلمالق  رسمت صورة حركية لهذه األرملة تجعل المتلق ي أ –تمشي  –مثل: لقيتها  الجمل الفعلية
 وتأث رًا بحالها الزري ة  وساعدت في خلق الحوار بين الشاعر واألرملة .

* فنتج عن تكامل الجمل االسمية والجمل الفعلية صورة واقعية متكاملة لتلك المرأة يستطيع المتلق ي أن  يتخي لها بكل  
 أجزائها. 

ور الكلي ة أو الجزئية أو الهيئات المختلفة في مقام  ما أو عند ) اسمية أو فعلية (: تفيد في نقل الص الجملة الحالية -3
حدوث     شيء  ما  فترسم صورة حركية حادثة  أو صورة وصفية ثابتة  وقد تأتي الجمل الحالية لتصوير حال  ماضية 

 استحضارًا لها وتقريبًا  لى األذهان.  

الصف الثاني الثانوي )بين أثر ذلك في خدمة المعنى؟ مثال: أكثَر الشاعر من استعمال الجمل الحالية في النص، 
 (مأساة قرطبة -األدبي 

أسهمت في تصوير حال قرطبة الماضية   ذ  كانت عامرًة مزدهرة  و كان أهلها يتنع مون بما فيها من جمال وملذ ات  
 ها ماثلة  أمامه. فساعدت هذه الجمل على تكوين صورة لقرطبة قريبة من ذهن المتلقي لتبدو كأن  

: يدل  على وقوع الحدث في زمن  مضى  أو يؤك د تحق ق الفعل  وينفي الشك  في حدوثه  الفعل الماضي -: األفعال -4
 ويبي ن أن  أثره ما يزاُل ماثاًل في نفس األديب ووجدانه  أو أن  الذكرياِت حاضرة  في ذهن األديب.

المقطعين األول والثاني. استخرجها، ثم بين دورها في إظهار معاناة  : استعمل الشاعر األفعال الماضية في0مثال
 (عتذارقصيدة ا -الصف األو ل الثانوي)       الشاعر.
ُكب لت. كان لها دور بارز في تقرير ما جرى من أحداث وتأكيِده  –أتاك  –نطقت  –قلت  –لمتني  –أبيت  –أتاني 

 الشاعر من خوف  من دضب الملك وعقابه  وقلق  يستبد  به.فأظهرت  مدى األثر الذي تركته في نفس 

 (لوعة الفراق –الثاني الثانوي األدبي) : لّم أكثر الشاعر من استعمال الفعل الماضي في النّص؟7مثال
لحاح ذكرياته على نفسه وردبته في عودته من جديد.  لتعل قه بالماضي الجميل وا 
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والتكرار  وُيضفي على النص  ظالاًل من الحركة والحيوي ة  ويدفُع المتلق ي  لى تخي ل : يدل  على التجد د الفعل المضارع -
 الصورة أو المشهد  ويسهم في بعض األحيان في حكاية الحال الماضية.

الصف األو ل ): أكثر الشاعر من استعمال الفعل المضارع في المقطع األول، بين أثر ذلك في خدمة المعنى. 0مثال
 (ألرض نحنا –الثانوي

جاءت األفعال المضارعة مثل: يمر   يتجد د  يتوق ُد  ينهض  ...  لتدل  على تجد د اإلصرار على المقاومة والتضحية  
 واستمراِر التجذ ر في األرض وحمايتها.

الثاني ): بّين أثر التنويع في األفعال الماضية والمضارعة في إبراز الحالة االنفعالية للشاعر وخدمة المعنى. 7مثال
                                  (مأساة قرطبة –الثانوي األدبي 

 الفعل المضارع الفعل الماضي
 دوره يف إبراز احلالة االنفعالية دوره يف خدمة املعىن دوره يف إبراز احلالة االنفعالية دوره يف خدمة املعىن

نقل احلوادث اليت انقضت يف 
زمٍن مضى وحتقيقها بصورة 

 سردية.

إبراز املشاعر اليت خّلفتها تلك 
احلوادث وأثارهتا الذكريات يف نفسه 

 مثل احلزن.

الداللة على تكرار املأساة 
وجتّددها، وعلى مثول 

 مشاهدها أمام عينيه.

إبراز املشاعر اليت تبعثها املأساة 
املتجّددة واملشاهد املؤملة يف نفسه 

  مثل التحّسر.
 – الثالث الثانوي األدبي) المضارع والماضي في تكوين اإلحساس بالمأساة، وفق الجدول:: بّين دور صيغّتي 3مثال

 (األمير الدمشقي
 داللته صيغته اللفظ

دُّد اإلخبار واستمراره فعل مضارع سأخربكم  جتج
 جتّدد الّّتّقب واستمراره فعل مضارع ترقب
 جتّدد القطاف واستمراره فعل مضارع يقطف
 جتّدد احلزن واستمراره فعل مضارع حيزن
قُّق املوت وثبات وقوعه فعل ماض مات  حتج

 حتقق الوجود وثبات وقوعه فعل ماض وجدتج 
حدد كاًل منهما في المقطعين األول والثاني ثم اذكر دور كل  ،: استعمل الشاعر الفعلين الماضي والمضارع4مثال

 (ا الشهدجمرة  –الصف الثاني الثانوي األدبي)منهما في المعنى. 
 قلت. –أتيت  –خلفتها  –درجت  –أتيت  –الفعل الماضي: خلفت 

قناع المتلقي بأنها قد تحق قت وأصبحت  واقعًا الشك  فيه.  دوره في المعنى: مك ن من سرد الحوادث وا 
 تلف ني. –تجر ني  –أحس   –يموج  –أستلهم  –تكون  –يدل ني  –ينتصب  –الفعل المضارع: يعتصر 

 )  دوره في المعنى: من  النص  الحيوية والحركة  ودل  على تجد د هذه األفعال وتكرارها. )وكل فعل له مدلوله الخاص 
: يدل  على الطلب الحقيقي واالستعالء  وقد يخرُج  لى أدراض  بالدي ة  منها: الد عاء  وااللتماس  والتمن ي  فعل األمر -

 يير  ...والوعيد والتهديد  واإلباحة  والتخ
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 : استعمل الشاعر في المقطع األّول فعل األمر غير مّرٍة. بّين أثر هذا االستعمال في تجلية الحالة االنفعالية.0مثال
 (21انتصار تشرين  –/أ 12)

صراره على التضحية والفداء واالعتزاز بذلك )فاسق األرض  ادتسل(  كما  أوحى فعل األمر بعنفوان الشاعر وعز ته وا 
 عتزازه بالنصر والبطوالت التي صنعت ذلك النصر )انزل هنا مرة أخرى  وبالشهيد بعطر الوحدة اكتحل(أوحى با

 (171قوة العلم  –/أ 12) : استعمل الشاعر في األبيات أسلوب األمر غير مّرة. فما أثر ذلك في خدمة المعنى؟7مثال
أفاد في بيان حرص الشاعر على  بالغ رسالته في الحث  على طلب العلم وتأكيد أهميته في حياة األمم بصورة  يعازي ة 

 مباشرة.
 (73فخر عربي   – 11)  استعمل الشاعر األفعال في أزمنتها جميعها لسوق فكره في النص، بم تفسر ذلك؟ :3مثال

حركية ومشهدية متكاملة لحاله في األزمنة الثالثة الماضي والحاضر  ُيفس ر ذلك بأن  الشاعر أرادل أن يرسم صورة
والمستقبل  فكان الماضي لما قد تحق ق في نفسه أو  قناع المتلق ي بأن ه حقيقة مؤك دة ) لوى اهلل ... تبعُت ... جاهدُت ... 

. (  أو على االستمرار ) يعلم ... يتلو (  بلغنا ... (  وكان المضارع للداللة على تجد د الفعل وتكراره ) ينكر ... تحس  ..
را (. ا ... تهج   وكان األمر تنبيهًا واسترعاًء لالهتمام وخلق التفاعل بين النص  والمتلق ي ) دض 

: يدل  على الفاعلية  أو ات صاف المقصود بالكالم بالصفة المستمد ة من الفعل  أو نسبة اسم الفاعل -: المشتّقات -5
 المقصود بالكالم  كل  ذلك على سبيل الحدوث ال الثبات المطلق.الفعل  لى 

جمرة  –/أ 11)مثال: أكثر الشاعر من استعمال أسما  الفاعلين في المقطع الثالث، بين أثر ذلك في خدمة المعنى؟ 
 (167الشهداء 

ا  فهي التي تبعث الخصب الداللة على الفاعلية وات صاف دماء الشهداء بهذه الصفات إلبراز أثر الشهادة في حياتن
 وتهدي وتسمع و ...  

 : تفيد ما يفيده اسم الفاعل وتدل  عليه مع المبالغة في قو ة الفعل أو تكراره  أو المبالغة في الوصف ... المبالغة -
الطفولة نبض  –12) أكثر الشاعر من استعمال صيغة مبالغة اسم الفاعل. حّددها، وبّين أثرها في خدمة المعنى. مثال:

 (174وجمالها 
لموم  رؤوم  خصيم  طفور  بغوم: دل ت على ات صاف األم  والحفيد بهذه الصفات واألفعال على وجه المبالغة  فالصفات 

رة.   راسخة  واألفعال مكر 
 : يدل  على المفعولية  أو بيان من وقع عليه الفعل على سبيل الحدوث ال الثبات.اسم المفعول -
 : تدل على ثبات الصفة في المقصود بالكالم ثباتًا مطلقًا أو مستمر ًا مد ة طويلة من الزمن.هةالّصفة المشبّ  -

 (17عرس المجد  –12) مثال: بم تعّلل اعتماد الّشاعر على الّصفات المشّبهة في تعبيره عن اإلنسان العربّي والمحتّل؟
ة واإلباء مستمر  على مر  الزمان  وات صاف المحتل  بالبغي للداللة على ثبات الصفة في كل  منهما  فاتصاف العربي  بالحري

 والضعف ثابت فيه.
اًل عليه  فيدل  على اشتراكهما في صفة  أو أكثر  لكن ه ُيظهر تفو ق المفض ل على اسم التفضيل - اًل وُمفلض  : يقتضي ُمفلض 

 المفلض ل عليه  أو على كل  من هو سواه.
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: قد يفيدان ارتباط األديب بأحِدهما  فقد يدل  اسم المكان على تعل ق األديب بالمكان  وُيظهر حب ه اسما الزمان والمكان -
له      أو حنينله  ليه  أو الخوف منه  أو ...  وقد يدل  اسم الزمان على ذكريات  ما  أو حنين   لى زمن  حدلثل فيه حادث  

 أث ر في الشاعر  أو ... 

 لة  والمطلق في الفعل أو الصفة  والمبالغة في ذلك.   : يوحي باألصاالمصدر -6

مثال: استعمل الشاعر في البيت السابع الفعل المضارع للتعبير عن نفسه األولى، والمصدر للتعبير عن نفسه األخرى. 
 (13المهاجر  –/أ 12) وّضح داللة كّل من المضارع والمصدر في تجلية عذاب الشاعر وتمّزقه الروحّي.

الفعل المضارع ) تسير( دل  على تجد د حال نفسه األولى التي يعيش بها في دربته  وعب ر عن نفسه األخرى بالمصدر ) 
رهن ( داللًة على تعل قها المطلق بوطنه  وأن ها ال تنفصل عنه مهما بعدت المسافات  فتجل ى لنا شد ة معاناة الشاعر في 

 اب والحنين.                بالد الغربة وتمز قه الروحي بين االدتر 

: أسلوب  لغوي  مكو ن من جزأين بينهما ارتباط  سببي  أو تالزمي  أو تقابلي    ذ  يتحق ُق الثاني بتحق ق أسلوب الشرط -7
ُب األول  فيفيُد دالبًا ربط األسباب بالنتائج  ويؤك د في كثير  من األحيان وقوع الجواب بوقوع الفعل   ذ  ال يمتنُع الجوا

" فيها احتمال الوقوع أو  ة باختالف األداة  فا " ذا" تفيد تحق ق الوقوع  و" ن  ضرورًة بامتناع الفعل  وتختلف داللته الخاص 
 الشك  فيه  و"لو" للممتنع المتمن ى أو الممتنع الذي سب ب الندم ... 

 (14حت ام تغفُل  –/أ 12): بّين فائدة أداتي الشرط في قول الّزهاوي:               0مثال

ُل                   ن  هو لم يسكت فموت  معج    ذا سكتل اإلنسان فالهم  واألسى           وا 

أفادت  ذا تحق ق ما بعدها عند الشاعر  فسكوُت الناس على جرائم العثماني ين واقع  ال شك  فيه  وهو حال عام ة في مجتمع 
 الشاعر.

ن  حدث فهو حال  فردية قليلة.وأفادت  ن  احتمال ما بعدها  ف  عدم السكوت دير مؤك د بل محتمل  وا 

 (13المهاجر  –/أ 12) : استخرج من المقطع األّول أداة شرط، وبّين دورها في إبراز معاناة الشاعر.7مثال
رة  وربطت تجد د المعاناة بتجد د أسبابها  فكان السبب متمث   اًل بفعل الشرط  األداة: كل ما أبرزت معاناة الشاعر المتكر 

 والنتيجة مثمث لة بجواب الشرط وملحقاته.

( أسلوب التوكيد -8 : يكون بأداة أو أكثر  ويفيد ) في الخبر الطلبي ( دفعل التوه م ونفي الشك   و) في الخبر اإلنكاري 
 اإلثبات وتغيير الموقف أو الرأي وصواًل  لى اإلقناع.

عل أو الصفة على المقصور عليه  فال يتبادر الذهن  لى أي  فعل  يخرل أو : يفيد قصر الفأسلوب القصر أو الحصر -1
 صفة  أخرى.
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 : استخرج من المقطع الثاني أسلوب قصر، واذكر المقصور والمقصور عليه، وبّين أثره في خدمة المعنى.0مثال
 (17حت ام تغفُل  –/أ 12)

 أسلوب القصر: وماهي  ال دولة  همجية .
 المقصور عليه )دولة  همجية (. /المقصور )هي( والمقصود الدولة العثمانية 

أثُر القصر في خدمة المعنى: توضي  المعنى وتأكيده بكشف حقيقة الدولة العثمانية عندما قصرها على الجهل والهمجية 
 والحكم وفقل األهواء واألطماع  فدفع بذلك التوهم بصفاتها المزيفة من عدل وعلم.

 (13المهاجر  –/أ 12) في البيت الرابع أسلوب قصر. استخرجه، وبّين أثره في خدمة المعنى. :7لمثا
 أسلوب قصر: وليس يرويك  ال نهلة.

 أثره: تقوية المعنى وتوكيده والمبالغة في  ظهار اإلعجاب بعذوبة ماء الوطن والتعل ق به وعدم االرتواء بسواه. 

األفعال أو الصفات أو ديرهما عن المقصود بالكالم  وقد يدل  على شيء  من الرفِض : يدل  على نفي أسلوب النفي -11
 أو عدم الر ضا  أو نفي حال  عام ة أو موقف أو ...

 (151رقيقة الخلق  –/أ 12) كّرر الشاعر استعمال النفي. استخرجه ثّم بّين أثره في خدمه للمعنى. :0مثال
 تأكيد أهمية المرأة وشد ة حضورها وجمالها ونفي تفوق جمال الطبيعة على جمالها. ليس الربيع: أثره -فما تزهو محاسنها 

مع  –/أ 11): استعمل الشاعر أساليب النفي في المقطعين الثاني والثالث. استخرجها، ثم بين داللة استعمالها. 7مثال
 (181الشهداء 

صرارها على التحد ي.  –ال نجهل   ال نسأل: يدل على ثقة الشعوب بنفسها وا 
 لن يطول الحوار: يدل على التفاؤل بالنصر بالمقاومة ال بالحوار دير المتكافئ. 

   : يفيد تأكيد المعاني أو الفكر أو الصفات أو األفعال أو ديرها وتقريرها في ذهن المتلق ي  وقد يكشُف ما ُيلالتكرار -11
 على األديب من بيئته أو ماضيه أو ما يعتمل في وجدانه أو دير ذلك.

انتصار  –12) : كّرر الّشاعر )أطفال تشرين( في المقطع الثاني غير مّرة، بّين أثر هذا التكرار في خدمة المعنى.0مثال
 (21تشرين 

زل رسالته  ليهم بأن هم أمُل األمةكرر الشاعر عبارة )أطفال تشرين( ليؤك دل ثقتله بهم  ويشيدل بدورهم في ال  مستقبل  ويعز 
 ومصدُر فخرها القادم وأن  عليهم المعو ل في متابعة المسيرة. 

 : تكرر أسلوب العطف في األبيات. بين أثر ذلك التكرار في خدمة النمط المتبع في النص. 3مثال

 خدمًة للنمط السردي. كان لهذا األسلوب دور في الترتيب والتسلسل  والسيما تسلسل األحداث

. : التكرار:4مثال ر الشاعر  كلمة: )مهر( لتوكيد التضحيات المقد مة  وإلعطاء جمال موسيقي   كر 
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: للتقديم والتأخير البالدي أدراض  متعد دة يكشف عنها سياق الكالم  ومن أبرزها االهتمام والعناية التقديم والتأخير -12
سببًا يجُب معرفته  ومنها التخصيص الذي يكون دالبًا في تقديم شبه الجملة أو المفعول به ...  بالمقد م  لكن  لهذه العناية 

 ومنها التشويق  لى المتأخ ر  ومنها التفاؤل وتعجيل المسر ة  وديرها.

 –أ  /11) : في البيتين األخيرين حالتا تقديم وتأخير استخرجهما وبين أثر كل منهما في خدمة الغرض الشعري. 0مثال
 ( 77أرض األحب ة 

ه  ال  لى الرسول عليه السالم.    ليك وجهت: أفاد التقديم القصر والتخصيص  فالشاعر لم يتوج 
 أرجو منك مكرمة: أفاد التقديم التخصيص   ذ   ن  رجاء الشاعر من الرسول عليه السالم وليس من ديره. 

دفاع عن  –/أ 11) وضع، بين أثر ذلك في خدمة المعنى. : قدم الشاعر الضمائر العائدة إلى اللغة في غير م7مثال
 بي ن أهمية اللغة العربية وسبقها في كل  ميدان من الميادين التي ذكرها الشاعر.    ( 111العربية 

 (17حت ام تغفُل  –/أ 12): منها نشأت 3مثال 
 لجور: قصر الظلم على الدولة العثماني ةلهم أثر  لقّدم الضمير العائد على البالد ألهّميتها وقصر النشو  عليها  / 

: الفائدة العام ة لإلنشاء: الداللة على حال الشاعر في االنفعاالت المختلفة واالضطرابات أو تغيير اإلنشا  والخبر -13
ذهن  المواقف ...  والفوائد العام ة للخبر: نقل المعلومات أو اإلخبار  والوصف والتصوير  وتقرير الحقائق وتثبيتها في

 المتلق ي  والسرد  ذا كانت األفعال ماضية  والعناية بالجزئي ات أحيانًا.

: ما الفائدة التي أّداها استهالل النّص باألسلوب اإلنشائي ثّم االنتقال إلى األسلوب الخبري في المقطعين الثاني 0مثال
 (17حت ام تغفُل  –12) والثالث؟

يقاظ الغافلين  لما يحمله اإلنشاء من داللة  يعازية  فيساعد ذلك على  فائدة االستهالل باألسلوب اإلنشائي: شد  االنتباه وا 
تهيئة المتلقي الستيعاب الكالم  والتعبير عن حال االنفعال التي يعيشها الشاعر من دضب  مبعُثه سوء الحال  وتعج ب  

نكار ال شاعر هذه الحال وهذه الغفلة. أم ا االنتقال  لى األسلوب الخبري: فليناسبل عرض من دفلة العرب عن ذلك  وا 
 .الواقع ويصو ر الجرائم والممارسات وُيخبر عنها

 (55أحزان البنفسج  –12) : لجأ الشاعر إلى الجمل الخبرّية في النّص كله. اذكر مسّوغات ذلك.7مثال
وتصوير معاناة الكادحين بشيء من التفصيل  ونقل مظاهر الحياة عرض الواقع بأسلوب تقريري أو تسجيلي كما هو  

 االجتماعية على أن ها حقائق ال مجال للشك فيها.
 (72شعوري  –/أ 12) : ما دور كّل من الخبر واإلنشا  في تفسير الحالة الشعورّية التي تكتنف الشاعر؟3مثال

الشاعر  فعكس اإلنشاء بما يحمله من دالالت انفعالل الشاعر  أسهم الخبر واإلنشاء في التعبير عن الحالة الشعورية لدى
وسخطله على شعوره القاتل بأسلوب النداء المفعم بالغضب واأللم )يا شعوري  يا حيًة تنفث السم ( واالستفهام )أي  عرق لم 

...؟( الذي أبدى ألمه الشديد من اآلثار التي خل فها الشعور فتركه جسدًا منهك  ًا.تلتهمه وعظم 
 أما الخبر فقد تمحور في محورين: األول: عرض معاناة الحب  المستمرة كما في البيتين الثاني والرابع.

والثاني: الكشف عن الحرمان النفسي  والردبات المكبوتة في تحقيق األمني ات عند الخالص من شعوره  وهذا جلي  في 
 المقطع الثاني.



 

17 
  

 –/ أ 12) ًا طلبّيًا، وآخر غير طلبّي، وبّين أثر كّل منهما في خدمة المعنى.: استخرج من النّص أسلوبًا إنشائيّ 4مثال
 (147لوعة الفراق 

ع واأللم في نفس الشاعر.  طلبي: يا فؤاد  أظهر حال التوج 
 دير طلبي: لعل  وصااًل يوافي المعن ى: أظهر رجاءه وردبته الشديدة في لقاء األحب ة بعد طول دياب

الدية لإلنشاء والخبر فكثيرة  يدل  عليها الغرُض العام  للنص  ومناسبة النص  والسياق الذي يرُد فيه أم ا األدراض الب **
 األسلوب  وُيكتفى منها بما وردل في المناهج التي درسها الطالب.

 : تختلف دالالت الضمائر باختالف الضمير ونسبة ورود هذا الضمير والسياق  ومن دالالتها مثاًل:الضمائر -14
األنانية  أو التفر د في األفعال أو الصفات ...  أو الذاتية عند استعمال ضمائر المفرد المتكلم. والداللة على انخراط 

 األديب في الجماعة أو مشاركتهم في حال  ما  أو وحدة المصير أو المعاناة ... عند استعمال ضمائر الجماعة.
 غرافي ين أو النفسي ين.وللضمائر أيضًا داللة على الحضور والغياب الج

 وقد تفيد الضمائر الداللة على التعظيم واإلجالل أو التحقير واالستصغار. 
: استعمل الشاعر في المقطع الثاني ضمير الغائب. ثّم ضمير المتكلم في المقطع الثالث. بّين دور كل منهما 0مثال 

 (17عرس المجد  –12) في خدمة المعنى.
ئب لالعتزاز باألجداد في الماضي المجيد  فأوحت داللة الغياب بالبعد الزمني  وعلو  مكانة استعمل الشاعر ضمير الغا

األجداد  أم ا ضمير المتكلم فقد استعمله عند االعتزاز ببطوالت العرب في الحاضر  فأوحت داللة الحضور بالنجدة 
ستمرة  فحق ق بذلك الشاعر ربطل حاضر األم ة والحمي ة الحاضرة للدفاع عن األرض  وتأكيد الوجود العربي وبطوالته الم

 بماضيها.
 (87وطني  –12): ما الضمير الذي أكثر الشاعر من استعماله في النّص؟ وما عالقة ذلك بالنّص؟ 7مثال 

 ألن  الشاعر في دربة  ومعاناة بسبب ديابه عن وطنه وبعده عنه. الغائبضمير 

: هذه الفوائد والدالالت عام ة وال ُيكتفى بسردها عند اإلجابة عن سؤال ما  بل ال بد  من توضي  الداللة بما يناسب تنبيه
النص  المدروس   ذ ينطلق الطالب من الداللة أو الفائدة العامة  لى ربط ذلك بالغرض العام أو الموضوع أو القضية أو 

 فة ...      المعنى أو الموقف   أو المقام أو العاط

 :بعض المالحظات في المستوى التركيبيّ 

 .التعريف البالدي لإلنشاء الطلبي: هو ما يستدعي مطلوبًا دير حاصل وقت الطلب 
 القصر اصطالحًا: تخصيص شيء بشيء يخر  أو تخصيص أمر بأمر يخر 
  في النص  )حقيقة أو تخياًل أو ضمير المتكل م يوحي ببروز ذاتي ة الش اعر  وعيشه التجربة الشعري ة التي يعرضها

 تعايشًا(
  تحل ل األفعال الواردة في الجمل الفعلي ة في ضوء الموضوع  وفق مقتضى الحالة الشعوري ة والمعاني التي

 استطاعت األفعال أن تعب ر عن رسم الصورة المناسبة للموضوع.
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  ًما يدل  على صفة متنق لة ال ثابتة  وهذا  ضرورة األخذ بطاقة النحو  فالحال كما هو معروف في علم النحو دالبا
 تبد ل ما يلت  ليه حال قرطبة بعد عيشها الرديد. -في مثالنا  -يفس ر 

 املستوى اإلبداعي: -رابعاً 
أنشطة تهدف  لى قياس مهارات التفكير اإلبداعي )الطالقة والمرونة واألصالة( مهارات املستوى اإلبداعي: 

لألفكار التي تجعل المتعل م قادرًا على تغيير طرائق تفكيره النمطي ة  لى طرائق ذات طابع دير مألوف )التفكير خارج 
فسة مع أقرانه في مجال اإلبداع  الصندوق( لينظر  لى الظاهرة أو المشكلة من منظورات متنو عة تعطيه دافعًا للمنا

ة: ومن 
ّ
 يف كتب املرحلة الثانوي

ّ
 أمثلة املستوى اإلبداعي

حّول المقطع الثالث من نص )اعتذار( للشاعر النابغة الذبياني )األّول الثانوي( إلى حوار بين الملك النعمان  -0
 والشاعر، مضيفًا ما تراه مناسبًا للموضوع.

نص األرملة المرضع )الصف األّول الثانوي( مشكلة اجتماعّية. تعاون على  عرض الشاعر معروف الرصافي في -7
 تحليل المشكلة واقتراح الحلول المناسبة.

افترض أّن المستوطن عثر على سامي )بطل قّصة العائد لصباح محي الّدين( في البستان، وتخّيل أحداثًا دارت  -3
 بينهما وارِوها لرفقائك. )ثاني ثانوي(

 ع الثالث من نص الشهدا  للشاعر سميح القاسم )ثاني ثانوي( صورًا مشرقة تكمل ما رآه الشاعر. أضف إلى المقط -4
 ؟نحّدد عدد األسطر( )تخّيل أّن الشاعر افتتح قصيدته بمخاطبة العثمانّيين. ما الذي كان يمكن أن يقوله لهم  -5

 يمكن اإلجابة عن مثل هذا النوع من األسئلة بأن ينّظم الطالب أفكاره فيحّلل جزئيات السؤال المعروض، مثل: 
 م من االعتداء على هذه البالد بعد دعوته  لى قراءة تاريخها وتعر ف نضال أهلها.هتحذير  -
 تحذيرهم  من محاولة فرض هيمنته على هذه البالد بالقو ة أو الحيلة. -
 ن الشعب المؤمن بالتضحية منطلقًا لرفض الذل  واالستسالم.تحذيرهم م -

 ختم الّشاعر قصيدته بدور األبطال في حماية األرض وحفظ كرامتها، أضف إلى هذه الخاتمة ما يعّزز هذا الّدور. -6
ة والمرافق العام ة  ومن  تقع على عاتق األبطال مسؤولي ة الحفاظ على األرض والد فاع عنها  وحماية الممتلكات الخاص 
البطولة أيضًا الحفاظ على ثروات الوطن الماد ية والبشري ة كالعقول واألرواح  وتتجل ى البطولة كذلك في المساهمة في 

ومتابعة الد راسة وتطوير الذ ات واالهتمام بالتقانة والبرمجة والحواسيب  بناء الوطن وازدهاره من خالل طلب العلم
لت  ليه هذه الدول من علوم.   واالستفادة من خبرات الدول المتقد مة ويخر ما توص 

مع زمالئك على إضافة مقطع نثرّي جديد إلى النّص، مع مراعاة المستجّدات التي تمّر بها األّمة العربّية، وال  اعمل -2
 ما أّن هذه القصيدة كتبت منذ زمن.سيّ 
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مازال األبطال يقاومون  ولكن  قضي ة فلسطين قد شابها الكثير من اإلهمال ولم تعد قضية العرب األولى  وهناك بعض 
الدول التي خذلت المقاومين وأقامت صلحًا منفردًا مع كيان االحتالل مم ا أضعف قضيتنا كثيرًا عند شعوب العالم 

 معظم اإلعالم العالمي بيد الصهاينة وملن يتعاطف معهم.وخصوصًا أن  

: -خامسًا 
ّ
 حترير النص

:
ّ
 األدبي

ّ
 حترير  النص

ُ
 منهجية

مجموعة متشابكة من العالقات تتوق ف فيها األجزاء على بعضها  وترتبط كل ها بالنص  لتشك ل وحدة : بنية العمل األدبي
نا ندرس عباراته وصوره وموسيقاه  وأفكاره وتركيباته اللغوي ة والعواطف عضوي ة. وحين ندرس البناء الفن ي  للنص  ف ن  

  )المشاعر( وعالقة كل  ذلك بعضه ببعض. وعليه ف ن  بناء النص  أوسع وأشمل من األسلوب الذي هو نسيج لغوي.

وُتذكر فيها القضية التي  : ُيستفاد في كتابتها من الموضوع الذي يتناوله النص  أو مم ا ورد في مدخل القصيدة المقدمة *

.  تناولها النص 

نته ) ما دراسة المستوى الفكري * : ُيربط بين المقدمة والمستوى الفكري ربطًا منطقي ًا  ثم  ُتدرس الِفكر والمعاني التي كو 

ني بمقولة معان  ( مع الحرص على اإليجاز وربط المعا -ِفكلر فرعية  –ِفكلر رئيسة  –يتوف ر في النص  من: فكرة عامة 
 النص  الرئيسة أو موضوعه وبالمواقف االنفعالية للشاعر والقيم. 

: في االنتقال  لى المستوى الفني ُتدرس الوسائُل الفنية التي وظ فها الشاعر إلظهار معانيه دراسة المستوى الفّني *

أسلوب الشرط  –الجمل الحالية  –سمية الجمل الفعلية واال –األفعال  –وتجلية مشاعره  مثل: ) الحقول المعجمية لأللفاظ 
الصور الفنية  –أسلوب التوكيد  –األساليب الخبرية واإلنشائية واألدراض البالدية التي خرجت  ليها  –التقديم والتأخير  –

ورها في الموسيقا(  فيذكر ما توافر منها في النص  مع بيان دالالتها ود -النمط الكتابي  –المحس نات البديعية  –ووظائفها 
 خدمة المعاني وكشف الرؤى والمراد واإلفصاح عن المشاعر والحال النفسية.

يصال مضمونه  لى المتلقي  * خاتمة: ُتظهر تكامل المستويين الفكري والفني وتآزرهما إلبراز مقولة النص  الرئيسة وا 

قناعه.  للتأثير فيه وا 

 توجيهات:

   نة له  بل ال بد  من ربط بعضها ببعض.ليس في تحرير النص  فصل  بين المستويات المكو 
 .  ال ُيشترط دراسُة كلِّ ما ُذكر على سبيل االستقصاء  وال ُيحصر بعدد  ما  بل ُيدرس ما هو بارز  منها في النص 
 .ُيراعى في تحرير النص  أن  ُيقد م بنسيج  لغوي  سليم مترابِط األجزاء وأسلوب  رشيق 
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  .ُيستفاد في تحرير النص  مم ا وردل عليه من أسئلة وأجوبة في الكتاب 
  رل ال يص   تحرير النص  وف قل ُأطر  أو قوالبل معد ة  ألن  لكلِّ نصة أدبي  مكونات  فكري ًة ووسائلل فني ًة ومضامينل ُأخل

 خاصًة به.

ة على 
ّ
:مناذج تطبيقي

ّ
 األدبي

ّ
 حترير  النص

ُ
 منهجية

    (:الثّاني الثانويّ )تحريُر المقطِع األّوِل من نّص " ال تعُذليه " البِن ُزريٍق البغداديِّ  -0

 قد قلِت حّقاً ولكْن ليَس يســــــــــــمُعهُ   ال تعُذليــــــــِه فإّن العـــــــــــــذَل يولعُـــــــــــــــــــُه          
 مـــــن النّـــــــــــوى كلَّ يــــــــــــــوٍم ما يُـــرّوعـهُ   يكــفيــــــــِه من لـــوعِة الّتْشـــــــتيِت أّن لُه          
 اللـــــــِه يــــذرُعهُ مـــوّكـــــــــــٌل بــفـــضـــــــــــــــاِء   كأنّمــــــا هـــــو فـــــــــــــي حلٍّ ومرتحــــــــــٍل          
 زِق كــــــــــــّداً وكــــــــم مّمــــــــــــن يـــوّدعهُ للرّ   تأبــى المطــــــامُع إاّل أْن ُتجّشـــــــــــــــــمُه          

زق  فايم مل شا ُطر  الشاعُر ابُن ُزريق  البغدادي   لاى ِهجاراِن وطنِاِه وِفاراق زوِجاِه طلباًا للار  طرل األنادلِس يبتغاي نلاوال األمياِر اض 
ف ِق األمانيِّ  فماتل الشاعُر دريبًا  ثارل خيباِة أمال  وقهار  ُمِماضة فلتلكا ا باه  عبِد الرحمن األندلسيِّ  لكن  الخواتيمل لم تأِت على ول

ُ  بأريج الحنيِن الممتزِج باللوعِة والحسرِة مات ُمخلِّفًا قصيدًة تترجُم معاناتلُه في الغربِة وتجِربتلُه المر ةل في البعِد والِفراق  وتنضل 
 المشحوِن باأللِم والعذاب.

ااة تتجس اُد فااي تصاوير         وتنطااوي علاى ِفكلاار  فرعيااة معاناااِة الشاااعِر ماان كثاارِة الترحاالتشاف  هااذه األبيااُت عاان فكارة  عام 
اِحها نادماًا علاى عادِم األخاذ باه  وثلن اى  بالتمااِس الكافِّ عان عذِلاهِ بدأها الشااعُر  بتصاوير معاناِتاِه ُمقار ًا لزوِجاِه بصاواِب ُنص 

اِل الادائممتذر عًا بما ُيكابُدُه من لوعة الِفراق وُحرقة الِبعاد  ثم  بي ن  اليومية اندل  لياه حاَلاه باين اإلقاماِة والّترح  ان  ُأس     ذ  هاو كلمل
داال ً علاى ممانعاِة المطاامع ووعاورِة المساالك  مكابدِتِه المشاقَّ طلباًا للارزققياُس األرض طواًل وعرضًا  وانتهى  لى  ظهااِر 

  ليها. فالغربُة اختيار  صعب  وألم  ال يع ِدله ألم  ُتلجُئ  ليه ضرورات  مختلفة  ومقاصُد شت ى.

األسالوُب ُن ُزريق  وسائلل فني ًة تت سُم بالدق ِة واإلتقاِن لتوضي  هذه الِفكِر والمعاني وتجليِتها للمتلق ي  أبرُزهاا وقد وظ ف اب     
الااذي عكااس عناصاارل المعاناااِة التااي يكابااُدها الشاااعُر فااي الُبعااِد والِفااراِق واالرتحاااِل الاادائِم وتااألب ي المطااامع   الخبااري  االبتاادائي  
الاذي جااء لتأكياد صاواِب ماا نصاحت  لاه زوُجاُه )  والخباُر الطلباي  في صدرِه من يالِم الغربِة ولوعِة الِفراق   وأظهر ما يعتلجُ 

قد قلِت حق ًا (  وعمِق المعاناة في الن وى ) أن  له من الن وى ... (  وممانعِة الرزِق وتجش ِم العناء في سبيله ) تأبى المطاامع 
مثل: ) يرو عه  يذرعه  تأبى  تجش مه  يود عه  ... ( دور  في الد اللة على تجد د معانااِة  رعةِ المضا لألفعال ال  ... (  وكان 

 الشاعر كل  يوم  وتكراِرها مر ًة بعدل مر ة.

فهاو الماتكل م  وهاو الغائاب فاي ين  معاًا   ذ  جار د  الضامائِر ومم ا ُيلحُظ في هذه األبياِت أن  الشااعرل قاد أحسانل توظيافل      
نفسااه شخصااي ًة أخاارى راح يلااتمُس لهااا األعااذارل والمسااو داِت تقويااًة لموقِفااه أمااامل المخاطبااِة ) زوِجااِه ( وداللااًة علااى البعااِد ماان 

 الجغرافيِّ والغياِب الحقيقيِّ الذي يضغُط على نفسِه العاشقِة التي أضناها الِفراُق وأضر  بها البعد.
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والفن ااي  قااد تااآزرا وتكاااملال تكاااُماًل ال ُيتاايُ  الفصاالل بينهمااا لتقااديم صااورة  واضااحة  وماان ذلااك نجااُد أن  المسااتوييِن الفكااري       
ااادقِة فااي الِفااراِق والغربااة  تلااك المأساااة الماار ة المت رلعااة بالمعاااني الوجدانيااِة التااي تتجااد ُد علااى ماادى األيااام  لتجربااِة الشاااعِر الص 

 لم يجف  بع ُد وأن  عينيِه ما تزاالن تنضحاِن بالدموع.فتؤث ر في المتلقي وتجعُله يشعُر أن  ِمدادل الشاعِر 

 )ثالث ثانوي(: نص انتصار تشرينتحريُر   -7
اءل وصورتلها المشرقةل  لذلك نجد  أعاد انتصار تشرين لإلنساِن العربيِّ ثقته بنفسِه  وأعادل لألم ِة العربي ة وجهلها الوض 

دًا تضحياِت الش هداِء في نصة بناه على: الشاعر السوري  سليمان العيسى يتغن ى بهذا االنت التغّني صاِر العظيِم ممج 
 بالّنصر والمقاومة. 

  فال سبيل للن صر ديمومة أعراس المقاومة والتضحيةودار النص  حول فكرتين رئيستين أوالهما حديث الشاعر عن 
األرض من رجس المعتدين  والمقاومة هي التي تعيد من دون بذل الد ماء وتحم ل معاناة المقاومة  فالد ماء هي التي تطه ر 

 ما بقي من أراض  محتل ة.
فهم الجيل وثقته بأطفال تشرين وصمودهم وعز تهم ورفضهم الذ ل   أمل الشاعر بجيل المقاومةأم ا الفكرة الثانية فكانت 

  الذي سيحقق المزيد من االنتصارات لتستمر  األفراح في ديارنا.
التي  دل ت على احتدام  استعمال أفعال األمرمنها كثرة  عر ببعض الوسائل الفن ي ة إلبراز معانيهوقد استعان الش ا

تها. ومنه )أطفال تشرين( ثالث مر ات ليوض   ثقته بجيل المقاومة  ويؤك د أمله  تكرار العاطفة وحد ة انفعاالت الشاعر وقو 
 بمواصلة المقاومة على أيديهم.

كالعرس وكفن  التي أوحت بالفرحة والتخل ص من يثار النكسة واإلحباط والكسل المعب رة موزالر يخُل الن ص  من ولم 
التي وض حت معنى الصمود وعدم الخضوع  وحس نت من  الصور الفّنّية   ضافًة  لى مجموعة من التاريخ وديمة الشلل

  عجابه وافتخاره بالمقاومة وسالحها وجيلها.المتمث لة ب بمشاعر الشاعرصورة سالح المقاومة وأمالت القلوب  ليه  وأوحت 
 كالط باق بين ) الجد  والهزل( الذي لم يكن عبثي ًا بل وض   المعنى من خالل  ثارة المحّسناتونصٌّ كهذا ال يخلو من 

 التناقض في ذهن المتلق ي بين تصر فات جيل المقاومة وتصر فات ديرهم.
عذبة ناسبت الحالة الن فسي ة للشاعر  كان التصريع والتكرار ووحدة الوزن  موسيقاوهذا النسيج الفن ي  المحكم رافقته 

 والقافية من أهم  مصادرها... 
: أد ى كلٌّ من المستويين الفكري  والفن ي دورله في  براز مقولة الن ص   من خالل نسيج  لغوية ال يمكن الفصل وصفوُة القول

 تكاملة  ال تنفصُم عراها. وحة  مبين مكوناته وساهما في رسِم ل

نستطيع الحديث عن الّندا  واالستفهام والتقديم والتأخير واستعمال الجمل الفعلّية واالسمّية أو أّي ظاهرة بالغّية )تنبيه: 
 (بارزة...
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ل والثَّاني من نّص الزَّهاويّ  -3  :تحرير المقطعين األوَّ

شة  دخلت أرضنا العربي ة في عتمة الليل  وفي دفلة من الز من   ن ها الد ولة العثماني ُة المستبد ة الت ي ذئاب  بشري ة  متوحِّ
ي ًة تندِّد بجرائمهم ووحشي تهم.  أرهقت أجدادنا ألربعة قرون مضت  فجاءت قصيدة الز هاوي صرخًة قومي ًة مدوِّ

 )التَّحريض على العثمانّيين، والدَّعوة إلى مقاومتهم(.حيث تناول الش اعر فكرًة محوري ًة عام ًة تدور حول 

  فشبابنا العربي  دارق  في خموله الدَّعوة إلى إنقاذ البالد وترك الغفلةوتوازعت الن ص  فكرتان رئيستان ُأوالهما تتمث ل في 
 مصائب األي ام. وجهله  مستسلم  آلالمه  تنهشه

وء على    فالد ولة العثماني ة حمقاء مستبد ة تحكم بميولها وشهواتها  ُتكرم زيف اإلصالحات العثمانيَّةأم ا الث انيُة فتلقي الض 
 الحمقى وُتهين العقالء.

أدث ( لنص  الش باب   هوقد استعان الش اعُر ببعض الوسائل الفن ي ة إلبراز معانيه  فاستعمل أفعال األمر مثل ) انتب
يقاظهم من دفلتهم وجهلهم  ودعوتهم  لى  داثة البالد.  وا 

ما كما نو ع الش اعُر بين األسلوبين اإلنشائي  والخبري  إلثارة االنفعاالت  فلجأ  لى اإلنشاء الط لبيِّ بصيغة االستفهام بقوله: )أ
 ( إلثارة الن خوة والحماسة في نفوس الش باب .ظهيرمن 

 ( ليؤكِّد كثرة المصائب التي حل ت بالبالد.ي  بقوله : ) قد عدت عليها عواد  وقد اعتمد األسلوب الخبري  الط لب

 كما برع شاعرنا في توضي  حالة البلد المريض الذي يستغيث بأبنائه مستعماًل صورًة بياني ًة معبِّرًة بقوله :

 (  فأقنعت المتلقِّي بصدق معناها.) أدث بلداً 

وما أجمله حين وظِّف أسلوبل القصر! ليساهم في قصر صفة الهمجي ة على الد ولة العثماني ة في قوله : ) وما هي  ال  دولة 
 همجي ة  (.

وهذا الن سيج الفني  الجميُل دذ ته موسيقا متنادمة  مع حالة الش اعر الن فسي ة  فجاءت حروف الجهر القوي ة لتقرع يذان 
اخبة مثل ) يعضدالش ب  همجي ة ( .  اب الن ائم بموسيقاها الص 

براز الت ناقضات في ممارسات العثماني ين ووعودهم  ووظ ف الش اعُر المحسِّنات البديعي ة التي ساهمت في توضي  المعنى  وا 
 باإلذالل من كان يعقل () فترفع باإلعزاز من كان جاهاًل               وتخفُض   كالمقابلة في قوله :  باإلصالح

يصال مضمونه  لى المتلق ي للت أثير فيه   ومم ا سبق يظهر جلي ًا تعاضد المستويين الفكري  والفن ي  في  براز مقولة الن ص   وا 
قناعه بسطوة المستبدِّ.  وا 
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ل نّص المهاجر لنسيب عريضة -4  :تحرير المقطع األوَّ
ظل  في شوق  وطنه األمِّ  فظل  الت دف ُق العاطفي  كامنًا في أعماق روحه المشتعلة . و لم تستطِع الهجرُة أن تنتزع الش اعر من 

 .دائم لتلك الر بوع

(  وهذه الفكرة عب رت بدورها عن تمز ق تصوير المعاناة والتَّوق إلنهائهاعن فكرة عام ة تمثلت في ) الشاعروقد عب ر 
 الش اعر وحيرته بين الغربة والوطن .  

وجاءت الغربة لتلهب مشاعر الشوق في أعماق الشاعر وإليصال تلك المعاني استعان بأدواته الفني ة فاستعمل اللغة 
المأنوسة المشحونة بطاقات عاطفي ة تظهر اكتواءه بنار الغربة والشوق ولكن ها لم تخُل من الكآبة والحزن نذكر على سبيل 

  المهاجر( . –خافقة  –المثال )هائم 

 لى اإلنشاء الطلبي  بصيغة االستفهام المقترن بأم المعادلة للداللة على تساوي األلم والحيرة والشوق في نفس الشاعر ولجأ 
بقوله: ) أحاضر أنت أم باد  ( ؟ فكأنه وقع بين براثن الصراع بين ما يحمله في جوانحه من ماض  عريق يلهمه الهدوء 

 ى حاضر دريب عن واقعه.وبين ما يلهب أحزانه حين يدرك أنه لجأ  ل

 ثم  عمد  لى أسلوب الشرط إلظهار تكرار تلك المعاناة واستمرارها بقوله : ) كلما هبت الرياح خافقة ....حسبتها (

 وقد جاء أسلوب الشرط في البيت الرابع ليؤك د بأن ه ال ُيروى  ال  بماء الوطن.

بين انتمائه وأصالته في باديته وتمز قه الروحي  في الحاضرة واستطاع الطباق  ظهار المعاناة ب براز التناقض والصراع 
ل الكامن في أعماقه .  إلظهار التأص 

أم ا الصورة فقد جاءت في البيت الثاني ) هبت الري  خافقة تجر  في ذيلها( إلظهار حالة االضطراب الكامنة في نفس 
 المتلق ي بصدق عاطفتها . الشاعر ومدى شوقه من خالل هبوب الري  التي تجر  ذيلها فأقنعت

سهمت الموسيقا ب يقاعاتها الخفي ة في اإليحاء بمناخ الحزن والحنين المشتعل في مكنونات ذاته معتمدًا الحروف أوقد 
 سلسال (.   –الهامسة بقوله ) نسمات 

 الحنين للوطن. كما ألهم حرف الروي الن ون المكسورة ب ظهار انكسار الشاعر وأنينه الداخلي  المترافق مع حالة

يصال مضمونه  لى المتلقي للتأثير فيه  ومم ا سبق يظهر جلي ًا تعاضد المستويين الفكري  والفني  في  براز مقولة الن ص وا 
قناعه بمدى المعاناة في داخله والت وق  ل   نهائها . ىوا 
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ة -سادسًا 
ّ
ي
ّ
 :ووظائفها الصورة الفن

 نفسها على المبدع في لحظة من الزمن تعبيرًا عن حالة نفسية وشعورية. الصورة هي الومضة التلقائية التي تفرض
قدامة بن جعفر " . أم ا رأي الجاحظ " الشعر ضرب من التصوير  وكان يريد أن يطرح فكرة التقديم الحسي للمعنىوفي 

ي ل المادة وصودها  وهوبالتالي ف ن الصورة هي الوسيلة التي يستعان بها في تشكي  " الشعر صورة للمعاني أن   يرىف
 .محاكاة حرِفية للماد ة الموضوعة

ونظر  لى الشعر على أنه معنى ومبنى ية  تصلها بالنفس وتمزجها بالقلب  الصورة بروابط شعور  الجرجانييربط و 
 ينتظمان في الصورة.
لشعري وهو ما يقارب وركز في الجانب البصري في التصوير ا بين الشعر والرسم  أسرار البالغةوقد قارن في كتابه 

 طروحات القدامى في قولهم: "  ن أفضل الشعر ما قلب السمع بصرًا."
 لى  ثارة صور لها صلة بكل اإلحساسات  ينبغي لنا تجاوزهاعلى األنماط البصرية فقط  بل  قصرُ الال يمكننا )اليوم( 

 الممكنة التي يتك ون منها اإلدراك اإلنساني .
 وال سيما الغربيين :برز في النقد الحديث قد و 

 الصورة المجازية . -3الصورة الرامزة .    -2الصورة الذهنية.     -1
 وبناًء على ذلك ف ن للصورة عدة وظائف : 

 :خطوة أولية في اإلقناع  ذ  ن   قناع اآلخر بمعنى من المعاني يتطلب شرحه وال بد  مناإلبانة الشرح والتوضيح   
 .لى الزائد ومن المعنوي  لى الحسي لى األوض  ومن الناقص  االنتقال في الصورة من الواض  

  أنت كاألسد: وضحت الشجاعة من خالل رفع الضعيف أنت  لى األقوى األسد. –من الناقص  لى الزائد 
   من المعنوي  لى الحسي  : وديظ  على األيام كالن ار في الحشا            ولكنه ديظ األسير على الِقد 

انتقل من المعنوي )الغيظ(   لى الحسي  )الن ار(  فتجسد المعنى بذهن المتلقي واضحًا ال لبس فيه. ويمكن القول 
فيها أنها من الواض   لى األوض  وذلك ألن الغيظ دير واض  والن ار هي األوض  .وذلك ألن المعنوي أقوى من 

 .  الحسي 
 وهوى دون بلوغ األرب          : درج البغي عليها حقبةً خطوة أولية في اإلقناع 

وعدم قدرته على  وض حت ضعف الظلم وخيبته  شب ه البغي بالكائن الذي يدرجدرج البغي: مشى ضعيفًا كالط فِل 
 السيطرة على البالد.

 مالحظة : يكتفى بذكر جزئية واحدة من جزئيات الشرح والتوضي  . 
 :وض  ما تكون في التشبيه رفع الشيء  لى حدوده العليا وهي أ يقصد بهاو ال يشترط وجودها في كل صورة.  المبالغة

 المقلوب.
 كأنها خوط بانة  قصف             حوراء جيداء يستضاء بها  ل قيس بن الحطيم:اق مثال:    
  بهبالغ في توضي  بياضها حتى تحولت  لى نور يستضاء. 
  كقوله تعالى ) بلغت القلوب    لى حد أعلىبالغ الشاعر في التصوير إليصال المعنى أو الشعور أو الصفة

 ) المقصود بالمبالغة تجاوز الحد  المعروف في الوصف( بالغ في التصوير إليصال شعور الخوف. الحناجر(.
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  جعل المتوهم كالمتخيل: فالمتوهم هو أمر وهمي ال نعرف عنه حقيقته ومبالغ فيه  أما المتخيل فهو ما أمكن
 الخيال.تحقيقه وأبني له صورة في 

ق  كأنياب أدوال  قال امرؤ القيس: أيقتلني والمشرفي  مضاجعي؟         ومسنونة  ُزر 
 الغولنعرف الناب األزرق لكننا ال نعرف الغول متوهم ليس له صورة ثابتة في الذهن  جعل له أنيابًا زرقًا " نحن 
 .         بالغةبل نتوه م صورته  وعند تركيب المعروف مع المتوه م تحق قت وظيفة الم

 :التحسين والّتقبيح 
 وله :  شباع الصفة  وجعل الُحسن يجري فيها بغرض الترديب أو التقريب أو  مالة النفس والتحبيب : كقالتحسين

 تعالى " وحور  عين  كأمثاِل اللؤلؤ المكنون" في تشبيه الحور العين باللؤلؤ حبب بالجنة.
 وجعل القب  يجري فيها بغرض التقبي  والتنفير كقوله تعالى: " أيحب أحدكم أن يأكل لحم   التقبي :  شباع الصفة

 جعل المغتاب كمن يأكل لحم اإلنسان الميت للتنفير من الغيبة  وتقبي  السلوك. حيث أخيه ميتًا فكرهتموه" 
 :كمعنى المماثلة والمشابهة والتقليد. الوصف والمحاكاة 

 جعل المحاكاة جوهر الشعر وكان دالبًا يريد به التشبيه المرئي . حازم القرطاجني 
  .الحق ) مثال : والشعر العربي القديم قائم على تشبيه األشياء باألشياء  والوقوف على تفاصيل الصورة في الذهن

 .شبه الحق ببناء له أركان تتزلزل أركانه تتزلزل (
  : لذهن شريطة أن تكون هذه الهيئة معبرة موحية.  ذ ال يكفي تخيل مالم  هيئة تثيرها الكلمات الشعرية في ا اإليحا

الصورة وتفاصيلها  ولكن هذه التفاصيل توحي بمعنى أو شعور أو داللة  تخرج بالصورة من الداللة الحرفية  لى 
أو  –إلشراق أو ا –أوحت الصورة باالنطالق (: تخيلته بلدًا من عبير)  يحاءات متنوعة يفهمها المتلقي. مثال: 

 ( ...الجمال والسالم
 : وذلك في تحميل الطبيعة مشاعر األديب فتنعكس مشاعره على  إضفا  نفسية المبدع على الطبيعة أو األشيا

 الطبيعة بمكوناتها.  ذ يكون عنصر الصورة مستمدًا من الطبيعة.
بيئة التي يعيش فيها " التربة " فالزهو لإلنسان وليس زهو اإلنسان على جزء من ال مثال ) تربتنا لن تزدهي ( أضفى

 للتراب لكنه قام ب ضفائه على التراب. 
 :لها القارئ ويستمتع بها. فالرمز هو  الرمز وسيلة الش عر لإلشارة واإليحاء والتكثيف  ففيه تختبئ معان  ودالالت يؤو 

 داللة واحدة أو دالالت متنوعة.  يحاء الكلمة " أي الرمز يكون في كلمة واحدة " قد يكون للرمز
 ألننا وجذور الشمس في يدنا      نقاتل الحلك البادي سننتصرمثال: 

 .لملجأ الشاعر  لى الرمز " الشمس " ليوحي بالحق ورمز " بالحلك " بالعدوان الصهيوني الظا
 تنبيه: ليس من الضرورّي أن تحقق الصورة كّل الوظائف. 
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ني: -ابعاً س
ّ
 احلكم يف املوازنة بني نص

 منهجيُة الموازنة بين بيتين أو نّصيِن شعرّيين:
 تكون الموازنة من حيُث: الشكل أو المضمون أو الموقف  فال بد  من االنتباه  لى ما ُيطلُب منها  لمراعاة ما يقتضيه.

 * الموازنة من حيث المضمون:
1- .  ذكر نقطة تشابه صحيحة على األقل 
 نقطة اختالف صحيحة على األقل.ذكر  -2
عطاُء القيمة في تفضيل أحِد الشاعرين على اآلخر  أو استجادة نص  أحِدهما أكثرل من اآلخر  متبوعًا بتعليل   -3 الحكُم وا 

 ُمقنع أو أكثر  ودالبًا ما يكون التفضيل في: بالدة المعنى  وُمراعاة المقام  وصدق العاطفة استنادًا  لى ما يأتي:
 رُز األسس التي ُيمكُن االستناُد إليها في الحكِم:* أب
 رفد المعنى وتعزيزه بمعنى يخر –2تأكيد المعنى                                                 -1
                 مناسبة األلفاظ للمعنى المراد والمقام             -4االحتجاج والتدليل أو التعليل                              -3 
توظيف األساليب البالدية                                      –6توظيف الصورة الفن ية                                        –5
براز جمالي اته      -7         توظيف المحسنات البديعية                            -8استثمار طاقات عناصر المستوى التركيبي وا 
 المعايشة الحقيقي ة والتجربة الذاتية -11مالءمُة موسيقا النص  للجو  النفسي                         –1

 * أمثلة على الموازنة:
 قال الشاعر ابُن ُشهيٍد األندلسي يرثي قرطبة: -1

واتها وُرواتاهاااااا                               اااااارل ني على سل اااااااازل رُ       حل  وثِاقاااااااتاهاااااااااااااااااا وُحماااااااتِاهااااااااااا ياتاااااكاار 
         وقال شاعٌر آخُر يرثي ُطليطلة:

رِت الد                           ُر ما تكاااااااااااار   هااااااااااااااااااااااااورُ فيا أسااااافاُه يا أساااااااااااااااااافاُه حاااااازنًا             يكاااااااار 
ر / المتجد دالتشابه        : كال الشاعرين يذكر / يصف / يبي ن / يصو ر حزنه المتكر 

      االختالف
 الشاعر اآلخر ابن ُشهيد

ر على ثقات قرطبة وحماتها وسرواتها  حزنه يتكر 
 ورواتها 

ر على مر  الدهور / ما تكررت الدهور / على  حزنه يتكر 
 الزمن ... طول

 : الشاعر اآلخر أجاد أكثر  ألنه:الحكم
ر المفرداِت والتراكيبل     جعل حزنه دائمًا /  –وظ ف التكرار لتوكيد المعنى والعاطفة  أوأك د المعنى والشعور عندما كر 

مناسبة األلفاظ للمعنى  –بالغل في  ظهار حزنه وأسِفه الشديد بتكرار "يا أسفاه"  أومستمر ًا على طول الزمن / الدهور  
ظهار الحزن واألسى  مالءلمة موسيقا النص  للجو  النفسي    ذ  جاءت  –والمقام   ذ  جاءت األلفاظ مناسبًة لمقام الر ثاء وا 

رة ) س  رًا فضاًل عن صفة ه ( مالئمًة لحال البوح بالحزن  –ف  –الحروف الهامسة المكر  واألسى  وجاء حرف الر اء مكر 
 التكرار التي هي أظهر صفاِته مناسبًا جد ًا للتعبير عن تكرار أحزان الشاعر ومأساته. 
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 قال الشاعر جميل صدقي الزهاوّي: -7
 أما عّلَمْتَك الحاُل ما ُكْنَت تْجَهُل؟!  أال فانـَْتِبْه لألْمِر، َحّتاَم تْغُفُل؟!  

 الشاعر إبراهيم اليازجّي محّذرًا قومه العرب من العثمانيين: وقال   
 تنّبهوا واستفيقوا أيّها العربُ 

 

 فقد طمى الخطُب حتى غاصِت الرُّكـبُ  
 

 
 : كالهما ينب ه قومه العرب على مكائد العثمانيينالتشابه

 االختالف
 اليازجيّ  الزهاويّ 

 ويدعوهم  لى اليقظةينب ه العرب  ينب ه العربي  ويستنكر دفلته 
 - فعللي األمر مستعمالً : اليازجي أجاد أكثر  ألنه خاطب العرب جميعًا بصورة مباشرة تالئم الموقف االنفعالي الحكم

بي ن سببل دعوته العربل  لى التنب ه  –وظ ف صورًة جميلة تكشف هول المصائب التي تستوجب من العرب محاربتها 
 واالستفاقة.

 سليمان العيسى:الشاعر قال  -3
 ي، وأرضي صالَة الّسيِف لم تّزلِ ليل  لْم يرْكْع، وَمزَّقنيتِعْبُت والسَّيُف 

 و قال عمر أبو ريشة:     
 ِس نباٌل وفي األكفِّ بواتر  ما حملنا ذّل الحياة وفي القو

. التشابه ُه الخنوعل والذل  والضعفل  : كالهما يؤكُد رفضل
 االختالف

 عمر أبو ريشة سليمان العيسى
 يرفض الذل  مادام السالُح بيده يرفض الركوع ويصر  على المقاومة ردم المعاناة 

 ذكر من األسلحة السيف والنبال ذكر من األسلحة السيف فقط
جعل  -: سليمان العيسى أجاد أكثر  ألن ه يؤك د  صراره على المقاومة ردم اآلالم والمعاناة  وفي موقفه هذا قو ة أكبرالحكم

ورل الفنيةل توظيفًا حسنًا جل ى لنا هذا  -السيف واألرضل شركاءل في موقف اإلباء والرفض واإلصرار على المقاومة وظ ف الص 
 الموقف وهذه المعاني.

 قال جميل صدقي الّزهاوي: -4
 توالْت عليها الحادثاُت فكّلما            ترّحــــَل عنهـــا ُمشــــــكٌل حـــلَّ مشــــــكلُ                     

 :وقال ابُن خفاجة واصفًا ما حّل بمدينة بلنسية     
 أرٌض تقاذفِت الخطوُب بأهِلها        وتمـّخـضـــــــْت بخــــــرابهــــــــا األقـــــــدارُ                      

 : كالهما يتحد ث عن المصائب التي حل ت بالبالد.التشابه
 االختالف

 ابن خفاجة الّزهاويّ 
 الخطوب تتقاذف أهل البالد المصائب تعاقب على البالد
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 –: أجاد ابن خفاجة أكثر  ألنه ذكر أثر المصائب في البالد وفي أهلها  ولم يقتصر على ذكر األثر في البالد فقط الحكم
وظ ف صورتين للمبالغة في تصوير ما  –الخراب الذي حل  بالبالد  لى األقدار  وهذا أبلغ من  سناده  لى المصائب أسند 

ناسبل بين اللفظ والمعنى المراد والموقف   ذ  جاء الفعالن "تقاذفت و تمخ ضت" واألسماء "الخطوب  –حل  بالبالد وأهلها 
 لك المصائب وما جر ته على البالد  وهذا كل ه يؤث ُر في المتلق ي أكثر.وخراب واألقدار"  أبلغ ما يكون لنقل هول ت

ال يشترط أن  يكونل الشاعر المفض ل مت فقًا عليه  ألن  الغايةل هي تمليك الطالب مهارة التحليل والتفكير الناقد  -: تنبيهان* 
بداء الر أي المعل ل  فكل  حكم معل ل تعلياًل منطقي ًا سليمًا مقبول  .وا 

ال ُيكتفى في تعليل الحكم بذكر أحد األسس كما هو مجر دًا  بل ال بد  من توضي  هذا االساس بربطه بمعاني البيت  -
 وبيان دوره في بالدة المعنى أو مناسبة المقام أو صدق العاطفة كما رأينا في األمثلة السابقة.

ؤوس المرق مة  –شارك فك ر زاوج  –المناظرة  * طرائق مقترحة لتنفيذ نشاط الموازنة:  دائرة تطوير اإلبداع. –الر 
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مة وفق الطرائق املقرتحة:ا
ّ
 ألنشطة املصم

 الثالث الثانوي العلمي / األدبي –النشاط: مهارات االستماع من نّص " عرس المجد " 

المهارات  التقــــويم البنــــــائي مســـــار الدرس و اســـتراتيجيّـــــات التدريـــــــس  مؤّشرات األداء
 المستهدفة

 الزمن

قادرًا الطالب  سيكون
 :على
 
 

حال الشاعر  تبيين -
كما تبد ت في 

 األبيات.
 
 

 
الجوانب  توضي  -

التي أسهمت في 
تحقيق الجالء كما 
.  برزت في النص 

 ستراتيجيةاوتطبيق  مهارات االستماع 
 "اكشْف أوراَقك"

 مجموعات.أوز ع الطالب في  -
لة على القرص. -  أسم ع الطالب أبيات القصيدة المسج 

أطلب  لى الطالب قراءة سؤال االستماع ) الشق   -
األول ( وكتابة اإلجابة على بطاقات )قصاصات 

 ورقي ة(.
جابته على بطاقته منفردًا وال  ) كل  طالب يكتب اسمه وا 

 ُيط لُع رفاقه على ما كتب (
 

ا أوراقهم وأن  يجمعل قائُد كل  أطلب  ليهم أن يكشفو  -
 مجموعة البطاقاِت ويعلنل األجوبة.

 
 ُتعاد اإلجراءات ذاتها في اإلجابة عن الشق  الثاني.  -

 
 

اختر اإلجابةل  -1
الصحيحة مم ا 

 يأتي:
بدا الشاعُر في 

:  النص 
 –معتز ًا  –) محذ رًا 
 الئمًا (. –مدافعًا 

 
 

ما الجوانب  -2
التي أسهمت في 

الجالء كما تحقيق 
؟  بدت  في النص 

 االستماع
 

 المالحظة
 

 التفكير
 
 التذك ر

 د 2
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عملي ة عقلي ة فكري ة تشمل تفسير الرموز  وفهم المعاني  وربط الخبرة السابقة بهذه المعاني  واالستنتاج  والنقد  القرا ة: 
 والحكم  والتذو ق  وحل  المشكالت.

 الثالث الثانوي العلمي / األدبي –من نّص " نبُض الطفولة وجمالها "  النشاط: القراءة الصامتة

المهارات  التقــــويم البنــــــائي مســـــار الدرس و اســـتراتيجيّـــــات التدريـــــــس  مؤّشرات األداء
 المستهدفة

 الزمن

سيكون الطالب قادرًا 
 على:
 

على  وضِع أدل ة -
 تعل ق الشاعر بوطنه.

 
 

على  وضع أدل ة -
منزلة الطفل السامية 
 في نفس الشاعر.

 ستراتيجيةاوتطبيق  القرا ة الصامتة 
 شارك" -زاوج  –"فّكر 

 أوز ع الطالب في مجموعات  -
أطلب  لى الطالب قراءة األبيات قراءة صامتة  ثم   -

 اإلجابة عن أسئلة القراءة الصامتة.
  *  كل  طالب يفك ر منفردًا ويدو ن  جاباته.

نه مع زميِله  ويناقشان  * ثم عند اإلشارة يتبادل ما دو 
  جابتيهما  ويتفقان على اإلجابات.

* ثم عند اإلشارة يتبادل أفراُد كل  مجموعة مشتركين  
دة.  ويناقشون اإلجابات وصواًل  لى  جابات موح 

مها. -  أتلق ى اإلجابات من ممث ل كل  مجموعة  وأقو 
 

هات من  -1
دليلين المقطع األول 

على تعل ق الشاعر 
 بوطنه.
 

 
 

هات من النص   -2
ما يدل  على منزلة 
الطفل السامية في 

 نفس الشاعر.

القراءة 
 الصامتة
 

 التفكير 
 

 الحوار
 

 المناقشة
 

 التواصل

 د 2
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 الثاني الثانوي العلمي / األدبي –النشاط: المستوى الفكري من نّص " عبرات شاعر " 

المهارات  التقــــويم البنــــــائي ســـتراتيجيّـــــات التدريـــــــس امســـــار الدرس و  مؤّشرات األداء
 المستهدفة

 الزمن

قادرًا الطالب سيكون 
 على:
 

ي موقفل  توضي  -
الشاعر من أهل 

 العشق.
حالي  تبيين -

الشاعر بينل التعق ل 
 واالستسالم.

 
تعل ق  توضي  -

اإلنسان بالدنيا 
 ومتاعها.

لجوء  تعليل -
 الشاعر  لى الحكمة.

 
 

 ستراتيجيةاوتطبيق  ( 6-3المستوى الفكري )  
 "الرؤوس المرّقمة"

أوز ع الطالب في مجموعات متساوية وأعطي كل   -
 مجموعة رقمًا  وكل  طالب  في مجموعته رقمًا. 

على أطلب  لى أفراد كل  مجموعة أن يتعاونوا  -
محد دة من المستوى اإلجابة عن األسئلة األربعة ال

لوا  ليها 6 -3الفكري ) نوا اإلجابات التي توص  (  ويدو 
 بعد التفكير والمناقشة.

أطلب  لى أحد أصحاب األرقام المتشابهة الوقوف  -
)على سبيل المثال ال الحصر : أطلب  لى رقم ثالثة 

ه األسئلة بالتتالي   لى الطالب الوقوف(  ثم  أوج 
مها.  الواقفين  وأتلق ى اإلجابات وأقو 

وقفل الشاعُر  -3
من أهِل العشِق 

موقفيِن متعارضين  
ً منهما.  وض   كال 

بدا الشاعر في  -4
المقطع الثاني 
متعق اًل حينًا 

ومستسلمًا حينًا 
 يخرل  وض   ذلك.

من فهمك  -5
المقطع الثاني 
وض   تعل ق 
اإلنسان بالدنيا 

 ومتاعها.
بمل تعل ل لجوءل  -6

الشاعر  لى الحكمة 
 في المقطع الثاني؟ 

 التفكير
 

 التحليل 
 

 الحوار
 

 المناقشة
 

 التواصل

 د 01
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 971ص –الوحدة الّسادسة  -ثالث ثانوي أدبي  -خطوات طريقة حّل المشكالت المّتبعة في تناول المستوى اإلبداعّي 

البااارودي فااي األبيااات  بعااض المشااكالت االجتماعي ااة  وقااد م بعااض الحلااول لهااا  حاااول أن تقتاارحل ذكاار الش اااعر محمااود سااامي 
( –انتشار الجهل واألمي ة  حلواًل جديدة للمشكالت اآلتية مم ا لم يذكره الش اعر)  في قصيدة )قو ة العلم(. مشكلة الفساد اإلداري 

 طوات هي:( ست خ6ضمن ) نفيذ الن شاطة المقترحة في تتسير الخط  
بصااورة أساائلة  والمطلاااوب  ط الااب ماان خااالل عاارض المعلومااات علاااى ال :اإلحساس بالمشكلة -0

 اإلجابة عنها. 

 ما العالقة بين العلم والمكانة االجتماعية ؟ -
 ما العالقة بين التربية والتعليم وقوام المجتمع الس ليم؟   -
 الموازنة بين العلم والجهل.  -
 واالجتماعي. مشكلة الفساد اإلداري -
 العلم سبيل لصالح حال األمة.  -

العمل على توضيح المشكلة وفهم طبيعتها  -2
 : تحديدها وصياغتها ثمَّ  ،وأجزائها

 انتشار الجهل واألمية وتفاقم الفساد اإلداري :المشكلة هنا

تي الجهااال بمشاااكلقاااة البياناااات والمعلوماااات المتعلِّ  فاااي هاااذه الخطاااوة ُتجماااع :البحث عن الحلّ جمع البيانات و  -3
 )االستعانة بمصادر التعل م( .والفساد اإلداري  

مناساابة  طالاابن هااذا العنصاار اإلجابااات أو الحلااول التااي يراهااا الويتضاام   :اقتراح الحلّ  -4
 عروضة.المأو المشكالت  سئلةلأل

 بناء المدارس 

 .ربط الت عليم بالعمل والت طبيق 

  .الدعوة لإلصالح 

  .التربية االجتماعي ة 
 ب جراء تحليل سوات الذي يتضمن نقاط القوة ونقاط الضعف والبدائل. :المقترح المناسب اختيار الحلّ  -5
في ضوء   لط البل  ليها بعض اوص  تمن خالل مناقشة الحلول التي  :وتقويمه تنفيذ الحلّ  -6

 تحليل سوات.
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 المناظرةتدريس الموازنة بطريقة 

 على نقطة الت شابه ونقطتي االختالف:قبل بدء المناظرة يتم  االتفاق  .1
 حدوٍد رهيبٍة نكرا ُ     وتالَشْت مع القيوِد أساطيرُ    قال سالمة عبيد متغّنيًا بالوحدة العربّية: 

 يا ليالي الّضياِع والقيِد زولي        نحن باقون وحدًة لن تزوال   قال سليمان العيسى في عيد الوحدة:
 القيود والخالص منها.: كالهما يتحد ث عن التشابه

 االختالف
 سليمان العيسى سالمة عبيد

 يطلب من القيود أن تزول القيود تالشت
ياع مع القيود تالشت أساطيُر الحدود مع القيود   يطلب أن تزول ليالي الض 

 ثم  يطلب  لى الطالب البحث ووضع الحجج حول أفضلية البيت الذي اختاروه
الحوار اا المد ة اا الفريق األول والفريق الثاني قبل يوم من بدء المناظرة  بهدف البحث  ويحدِّد يحدِّد المدرِّس : مدير  .2

 المحك مين من الجمهور  وأصول المناظرة داعيًا الط رفين  لى احترام الوقت وقواعد المناظرة.
 الموسيقا...(  )بثالث مجاالت للنِّقاش(يضع محاور النقاش للمفاضلة  بين الشاعرين مثل ) األسلوب ا الصور ا  .3

 في اليوم الثاني:
: يبدأ مدير الحوار باإلثارة: مثاًل: اتفق الفريقان على نقطة الت شابه )حديث الش اعرين عن القيود والخالص  اإلثارة -

ول شاعر على كما واتفقا على نقطتي االختالف  ويقرأ نقطتي االختالف من الجدول  ولكن هما اختلفا في تفضيل ق
 يخر

 : يعرض مدير الحوار المهم ة: المهّمة -
 أي البيتين )سليمان العيسى وسالمة عبيد( هو األفضل؟ 

 : تحديد المهام:سير المناظرة -
 الفريق األول مع  بيت سالمة عبيد ضد بيت سليمان العيسى
 الفرق الثاني مع بيت سليمان العيسى ضد بيت  سالمة عبيد

 ن ه يسأل بهدف توسيع ساحة النقاش وتغطية  أكبر لجوانب االختالف.من مهام الجمهور أ 
الموسيقا (  –الصور  –ومن مهام مدير الحوار أن ه يحد د الجوانب التي سيقارن فيها بين الشاعرين من حيث )األسلوب  

براز النتائج.  ويختم الجلسة برأي المحك مين وا 
لفريق صاحب الحجج األقوى بعد أن يجمع مجريات الجلسة مستعماًل بطاقة : ا المدر س يختم الجلسة بمكافأة االّتقويم

 المالحظة الخاصة بالمناظرة للتقييم.
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 الثاني الثانوي العلمي / األدبي –النشاط: المستوى اإلبداعي من نّص " ال تعذليه " 

التقــــويم  مســـــار الدرس و اســـتراتيجيّـــــات التدريـــــــس  مؤشرات األداء
 البنــــــائي

المهارات 
 المستهدفة

 الزمن

 ( تطبيق استراتيجية0المستوى اإلبداعي )  سيكون الطالب قادراً على:
 "اإلجماع على تحديد الموقع"

 أوز ع الطالب في مجموعات رباعية -
أعطي كل  مجموعة ورقة عمل مقسمة  لى أربعة أجنحة  -

 يتوسطها مستطيل.
أكل ف كل  طالب تحديد المطلوب من عناصر القصة في  -

 الجناح الذي أمامه 
 العقدة والحل ( –الحوادث  –الزمان والمكان  –) األشخاص 

أطلب  ليهم بعد انتهاء المد ة الممنوحة أن يناقش بعُضهم  -
 البعضل اآلخر فيما حد ده كلٌّ منهم  ثم  تدوينه في المستطيل.

ستراتيجية "دائرة تطوير ا( وتطبيق 7المستوى اإلبداعي )
 اإلبداع"

أعطي كل  طالب ورقة مقس مة  لى أربعة أقسام متساوية   -
وأطلب  ليه أن يكتب القصة بأسلوبه وحبكته موظ فًا العناصر 

نة أمامه.  المدو 
ر كل  طالب ورقته  لى الذي  - عند انقضاء الوقت المحد د يمر 

مها ويعيد صيادتها في يليه )على يمينه( ليقرأ قصته ويقو  
 المكان المخص ص لذلك.

يعاد ذلك ثالثة ورابعة  ثم  تعود كل  ورقة  لى صاحبها ليعيد  -
ته بعد أن يلفيد من تقويم زمالئه وصياداتهم.  صيادة قص 

) كل  طالب يسج ل اسمه في المكان المخص ص له  ويكتب 
 بلون مغاير (

التصويب وتطوير ما ) مهم ة الطالب الثاني والثالث والرابع 
 كتبه األول (

مها خارج الحصة الدرسية ويضع  ) يجمع المدر س أوراق الطالب ليقو 
  ( الدرجات

حد د  -
عناصر 
القصة 
استنادًا 
 لى ما 
ورد في 
 األبيات.
 
 
 
 

ُصغ  -
القصة 
 بأسلوبك.

 التحليل
 

 التركيب
 
 التقويم
 

الكتابة 
 اإلبداعية

 د 5
 
 
 
 
 
 
 
 د 05

عناصر القصة  تحديد -
الُمراد كتابتها 
المكان  –)األشخاص 

الحوادث  –الزمان  –
 الحل( -العقدة  –

 
قصًة قصيرة  صوغِ  -

مستمدة مم ا ورد في 
 األبيات.

 
ما يكتبه  تصويب -

عادةزمالؤه   .صوده وا 
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 بطريقة التعّلم بالبحث واالكتشاف الموّجه 951نشاط تحضيري الثاني الثانوي  العلمّي ص
يعتمد في أساسه على تفعيل مصادر متنوعة لجمع المعلومات ومعالجتها واستنتاج حل أو  :التعلم بالبحث واالستكشاف

 مقترح أو توصية.
 خطواته:

 )يتم فيها تحديد عنوان االستقصاء )واقع مدارس أبناء الشهداء في سورية والخدمات المقدمة فيها :مرحلة التخطيط -أواًل 
أسئلته ودراساته التي تمث ل بذاتها عناوين فصول بحثه ومصادر المعلومات ووصف ويقوم بتحديد 

 اإلجراءات ) بتوجيه المدر س(:
يقد م المدر س عددًا من األسئلة  ويطلب  لى الطالب اإلجابة عنها إلتمام أسئلة البحث:  - أ

اقشة مع المدّرس )توضع بتخطيط سابق من الطالب، ثّم من النشاط  ومن األسئلة التي يمكن عرضها:
 لتثبيت النقاط ذات العالقة واستبعاد ماال يتصل اتصااًل وثيقًا بهدف الموضوع(

 كم عدد مدارس أبناء الشهداء في سورية؟ -1
 أين تقع مدارس أبناء الشهداء؟ -2
 ما الفئات العمرية التي ترعاها مدارس أبناء الشهداء؟ -3
 لشهداء؟ما أشكال الرعاية التي يتلقاها أبناء ا -4
 ما المشكالت التي يعاني منها أبناء الشهداء؟ -5

ه المدر س الطالب  لى مصادر المعلومات اآلتية  وتحضير األسئلة مصادر المعلومات:  - ب يوج 
 السابقة على بطاقات لتوجيهها للجهة التي سيقابلها.

جراء مقابلة مع مديرها وبعض طالبها. -1  زيارة ميدانية إلحدى المدارس وا 
 ي الشابكة  في موقع مدارس أبناء الشهداء.البحث ف -2

مرحلة جمع  -ثانيًا 
 :المعلومات

وفيها يتم  اختيار االستراتيجية للبحث أو لحل المسألة والطرائق التي يجمع بها معلوماته  ويفض ل 
 استعمال جهاز تسجيل في أثناء  جراء المقابالت  ويمكن تنفيذ هذه المرحلة على النحو اآلتي:

للطالب االستعانة بذويه أو أحد أصدقائه للحصول على بعض المعلومات حول موقع المدرسة يمكن 
وكيفية الوصول  ليها واالسترشاد بتوجيهاتهم  ثم القيام بزيارة المدرسة وتوز ع المهمات من قبل قائد 

 الفريق: ) منهم من يجري لقاء مع مدير المدرسة ويخرون مع الطالب (.
الجة مرحلة مع -ثالثاً 

 :المعلومات
عادة صودها وكتابة المسودة األولى للبحث أو حل   وفيها يتم  تفريغ المعلومات ودربلتها وتحليلها وا 

مسألة أو  جراء تجربة تقوم المجموعة بتنظيم اإلجابات التي حصلت عليها وكتابتها  ثم  عداد عرض 
 اء الزيارة.تقديمي موث ق بالصور وبمقطع فيديو مسج  لما قاموا به في أثن

 أو كتابة حلقة بحث مما جمعه الطالب عبر الشابكة تتضمن اإلجابة عن أسئلة البحث
مرحلة النتائج  -رابعاً 

 لتوجيهات:وا
ل  ليها في بحثه ن فيها الطالب االستنتاجات التي توص   يدو 

 رعاية الدولة أبناء الشهداء مستمرة حتى انتهاء الدراسة والدخول  لى سوق العمل.  -1
 أبناء الشهداء ( –يوجد مدرستان في دمشق: ) بنات الشهداء   -2
 مهما قد م الوطن ألبناء الشهداء ف نه قد ال يعوضهم فقدان األب.   -3

م الطالب ما قد مه وفق بطاقة تقويم ُمعد ة.  تعرض المادة البحثية أمام الطالب  ويقو 
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 ) تطّبق على دروس التمهيدّية والمطالعة( بطاقات األسئلة المعّدلة
 ( بطريقة بطاقات األسئلة المعّدلة83تحضير درس مطالعة ) أدب المقاومة ص

 .الن ص   )أو الط ال ب( يقرأ المدر س .1
مجموعًة من البطاقات ومجموعًة من األسئلة مع  جاباتها  ويحد د المقطع الذي ُأخذ منه السؤال والجواب   عد  المدر سيُ  .2

  مع اإلجابات. ) تبعًا لعدد الطالب وعدد األسئلة( و اثنينأسؤااًل  ى كل  بطاقةيكتب علثم  
بطاقة لكل  مقعد  ذا كان عددهم قلياًل(  أوعلى الطالب جميعًا )   هايوز ع  ثم  ...(3  2  1يرق م المدر س البطاقات )  .3

 .) ذا كان عدد الط ال ب كبيرًا(
يحد د المدر س بلد ء الزمن  فيسأل كل  طالب ) أو الفريق األو ل( أسئلته لزميله ) أو الفريق الثاني( ويعطيه ثالثل دقائقل  .4

ذا لم يتوص ل الطالب المسؤول   لى اإلجابة يعطيه صاحُب الس ؤاِل اإلجابة للبحث عن اإلجابة في المقطع المحد د  وا 
 الد قيقة.

 يعود الطالب الثاني ويسأل الطالب األو ل أسئلته ويعطيه الزمن نفسه وهكذا... .5
ر السؤال عند الطالب  وهكذا حت ى يتداول كل  طالب  .6 يجمع المدر س البطاقات ويعيد توزيعها مر ة ثانية بحيث ال يتكر 

 دقيقة( 61و  45هذه المرحلة بين  البطاقات جميعًا ) تستغرق
نها الط ال ب.  يثبت المدر س األسئلة على السبورة مع اإلجابات ويدو 
 نماذج لبطاقات األسئلة من درس المطالعة:   ) أدب المقاومة(

 

 

 
 

 (1( المقطع ) 1البطاقة ) 

 ما وظيفة شعر المقاومة؟: 1س
من  هم بما استطلعل لها  ويخبرُ  المكتشفينل  صبوةِ رًا عن معب   المجاهلل  الذي يرودُ  افُ الكش  : 1ج

 .أخرى يفاق   أمامهم الستطالعِ    ويطيرُ تلك اآلفاقِ  هم على  دراكِ ها  ويحث  يفاقِ 

 (2) المقطع  ( 3البطاقة ) 

 عّدد ممارسات االحتالل الصهيوني لفلسطين؟: 3س
رفض منهم  ن  مل    واضطهادُ هموتهجيرُ  ها العربِ أهلِ    وتذبي ُ ةِ العربي   أرض فلسطينل  تصابُ دا: 3ج

 همتِ  بادل  هم  بل محاولةُ ضد   العنصريِّ  التمييزِ  أقسى أنواعِ  باألرض  وممارسةُ  ثل وتشب   الهجرةل 

 ( 3المقطع )  (2البطاقة ) 

 ما واجب العرب في ظل  االحتالل االسرائيلي ؟: 2س
 ضد   بالكلمةِ  فعل مقاومة   أن  الشعر هو أن يعوا سرائيليِّ اإل االحتاللِ  في ظلِّ  على العربِ : 2ج

هم ويجعلوا من عروبتِ  وا بهِ وا ويعتز  وأن يتيقظ   ةِ المحتل   فلسطينل  لعروبةِ  ةِ اإلسرائيلي   ة االدتيالِ عملي  
 والموتِ  بين الوطنِ  الذي هو حدٌّ  ي الصارخِ هم في ذلك التحدِّ تِ شعارًا لمقاومل 
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:مخط ط توزيع البطاقات في ا  لص ف 
 3البطاقة  2البطاقة    1البطاقة 

   
 6البطاقة  5البطاقة  4البطاقة 

   
 1البطاقة  8البطاقة  7البطاقة 

   
 12البطاقة  11البطاقة  11البطاقة 

   
  15البطاقة   14البطاقة   13البطاقة 
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 طريقة جيكسو   -التعبير الكتابّي  
 ثانويالثالث الصف ال مقااًل صحفياً تتناول فيه مكانة المرأة، ودورها في بناء المجتمع، مستفيداً مّما ورد في النّص(.)اكتب 

  شفيق جبري.                            الوقت المخصص: حّصتان. –النّص رقيقة الخلق 
   (. فااي المجموعااة 6ب كااون الفكاار عااددها  [ طااال6يااوز ع الطااالب فااي مجموعااات )يحااد د الماادر س العاادد وهنااا يفضاال]

 األم.
  يعطااى نشاااط المقد مااة  لااى المجموعااات كل هااا  وتنف ااذ المجموعااات النشاااط نفسااه فااي وقاات معااًا  فتصااوغ كاال مجموعااة

 مقدمة.
  ثم  يطلب  لى األرقام المتشابهة أن تجتمع مع بعضها. لتشكيل مجموعات فرعي ة. وهنا تعطى كل  مجموعة فكرة  حيث

 بصيادتها ستقوم
 :توز ع الفكر التي يمكن االستفادة منها وفق ما جاء في قصيدة رقيقة الخلق 

 وصف المرأة الملهمة المبددة للوحشة. -1
 المرأة مصدر العطاء والجمال. -2
  .ةمنُ  الشاعر المرأة صفات مادية وأخرى معنوي   -3
  .تغليب الجمال الخلقي -4
  عجاب ( بالمرأة  –ما بدا في النص ) حب  -5
  .الجمال المادي والمعنوي مقومات -6

 .رشادهم  يبدأ بحث وحوار ضمن المجموعة الواحدة  ويكون دور المدر س هنا متابعة عمل المجموعات وتوجيههم وا 
  بعد االنتهاء يعود الطالب  لى المجموعات األم  ثم يوصل كل  طالب نتاجه  لى أفراد مجموعته )الفكارة التاي صاادتها

 للمعلم دور في  رشاد الطالب  لى الحل  هنا  ألن هذا تم  في المرحلة السابقة. مجموعة الخبراء(  وال يكون
 .ر كل  مجموعة المقالة بأسلوبها  وتضع الخاتمة المناسبة  تحر 
 :م المقالة بالتبادل بين المجموعات  على أن يحد د المدر س طريقة وضع المالحظات وفق اآلتي  تقو 
-     . .    الخطأ النحو  –الخطأ اإلمالئي  .     –ي   المنهج العقلي  في العرض –الخطأ اللغوي 
 التزام خط ة المقالة. – دناء الفكر.     –االلتزام بالفكر.     -

 وتوضع المالحظات على بطاقة مصم مة لهذا الغرض.
  كتابة المقالة بأسلوبه. –كل طالب على بمفرده  –يطلب المدر س  لى الطالب 
  ..... :مرحلة التقويم 

درجااات(  درجااة البنااائي  لكاال  طالااب  ودرجااة التعاااوني   11تعاااوني  –درجااات  11) بنااائي  جااانبينن التقااويم ويتضاام  
ذا حصل أي  طالب مان طاالب المجموعاة علاى  درجاات فماا دون فاي البناائي  تناال المجموعاة كاملاًة  6للمجموعة كاملة  وا 

.  درجة الصفر في التعل م التعاوني 
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الجزء المركزي يكتب به كل عضو بعد  1

 االتفاق

1 

3 

4 2 

 الثالث الثانوي )نص الجسر(المستوى اإلبداعي: 
 المقترحة: اإلجماع على تحديد الموقع الطريقة

دناء الحوار   ثم  شخصية مؤث   )اجعل شخصية الجندي القديم في النص    .أجر التغيير الالزم( رة في مجريات األحداث وا 
المهاااارات  التفكيااار الناقاااد  األسااائلة طااارح  تولياااد األفكاااار   القاااراءة  االساااتماع تهاااتم هاااذه االساااتراتيجية بمهاااارات التحاااد ث 

 االجتماعية مثل التواصل.
 الخطوات :

ب  يقسما 1   .طالب في كلِّ مجموعةأربعة  فة منمجموعات صغيرة مؤل  الطال 
 :يقدِّم المدرِّس مخططًا تنظيمياً ا 2

  ليكتاااااب رأياااااه  األجااااازاء األربعاااااة مخص صاااااة لكااااال  طالاااااب
وعناااد االتفااااق الجمااااعي يكتاااب  ...ويناااقش أفاااراد مجموعتاااه

 الفكرة أو الرأي داخل الجزء المركزي 
 يجلس عليهاط بحجم الطاولة التي مالحظة : المخط  

 ص لهطالب الجزء المخص   بحيث يقابل كل    أربعة طالب
به السؤال :3  ا يقد م لطال 

دناء األحداث مجريات في مؤثرة شخصية الن ص في القديم الجندي شخصية )اجعل  ( الالزم التغيير أجر ثم   الحوار   وا 
 ا يكتب كل  عضو في الفريق األفكار في المساحة المخص صة له.4
ل بقراءة ما كتب. 5  ا  يبدأ العضو األو 
 ا يناقش جميع أعضاء الفريق فكرة زميلهم.6
ل  الفكرة داخل الجزء المركزي.ا  ذا حدث اتفاق 7  جماعي على فكرة زميلهم يكتب العضو األو 

ة أعضاااء الفريااق ماان خااالل اسااتراتيجية المساااجلة الحلقيااة  لضاامان مشاااركة جميااع أعضاااء تعاااد الخطااوات مااع بقي اا
 .الفريق

   أربعة مجموعاات فيالب الط يوز عوفيها   مالحظة : المساجلة الحلقية طريقة الكتشاف المفاهيم القبلية أو الخاطئة
   .يطرح المدر س المشكلة أو الفكرة المعينة ثم    مجموعة من أربعة طالب ف كل  بحيث تتأل  

 ا تكتب األفكار داخل كل  دائرة لدى كل  عضو في المخط ط   ويتم  مشاركتها مع بقي ة المجموعات.8
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 خير الدين الزركليتحضير نّص شعري بعنوان: ) مروءة وسخاء ( ...  للشاعر 
 .القبعات الست المقترحة: طريقةال
صورة أو عرض مشهد تمثيلي يصو ر االبن جاثيًا أمام أم ه  يحاول التخفيف عنها مع رصد  جذب االنتباه: -0

 مالم  الفقر.
 يسأل المدر س عن الصورة وما القضية التي تطرحها.

لمتدربين اإخبار  -7
 :باألهداف

 نهاية هذا الدرس على:ستكون قادرًا في 
 تعر ف المشكلة االجتماعية المعروضة. -أ

 قراءة النص  قراءة معب رة تتمث ل فيها معاني الحزن واإلشفاق. -ب
. -ج  تحليل النص وفق طريقة القبعات الست 

التذكير بالمعلومات  -3
 :السابقة

مستفيدًا مما ورد في يسأل المدر س عن القضايا االجتماعية التي تناولها األدب العربي 
 درس القراءة التمهيدية.

  عطاء فكرة عن الشاعر. -أ :عرض المضمون -4
. -ب  التمهيد للنص 
ل أو المدر س (. –ج   االستماع  لى النص  ) من المسج 
 قراءات فردية من الطالب. –د 

: -أ تقديم اإلرشادات: -5  يشرح المدر س لطالبه طريقة القبعات الست 
لبيضاء تتناول: ) الحقائق أو المعلومات أو األحداث أو الشخصيات أو الفكرة القبعة ا  

 العامة (.
 القيم (. -القبعة الصفراء تتناول: ) اإليجابيات والنقاط المضيئة في النص  

 القبعة السوداء تتناول: ) السلبيات واألخطاء والموقف الذي ترك أثرًا سلبيًا في نفسك (.
 تلخيص النص  (. -الدروس المستفادة   -ول:) اتخاذ القرار القبعة الزرقاء تتنا

تغيير مجرى  –اقتراح حلول أو نهايات  –القبعة الخضراء تتناول: ) أفكار جديدة 
 لصورة (.وظائف اشرح  –بطاقة حوار  –األحداث 

 دوافع (. –انفعاالت  –القبعة الحمراء تتناول: )مشاعر 
 يطلب المدر س  لى الطالب:

ارتداء القبعة البيضاء  ثم يبدأ بطرح األسئلة  ويسأل عن فكرة النص  والموضوع الرئيس  
 والشخصيات واألحداث المهمة وتسلسلها .

؟ ولماذا؟   ارتداء القبعة الصفراء  ويسأل المدر س: ) ما الشخصية التي أعجبتك في النص 
 يجابية التي وردت في النص؟وما المواقف اال                                        
 المواقف السلبية (. –األخطاء  –ارتداء القبعة السوداء : ) سلبيات النص  

؟  ارتداء القبعة الزرقاء: ما الدروس التي استفدتها من النص 
شخصية  –ويقترح  ضافة نهاية  –ارتداء القبعة الخضراء: تتناول كل ما هو  بداعي 
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 محس نات. –أخرى 
 دوافع . –انفعاالت  –ة الحمراء: مشاعر ارتداء القبع

 يطلب المدر س  لى طالبه ارتداء القبعة البيضاء ويطرح مجموعة أسئلة: -ب
 ما المشكلة االجتماعية التي يطرحها النص؟ -
 ما الفكرة العامة للنص؟ -
 ما الذي فعله االبن من تخفيف معاناة والدته؟ -
 ما مظاهر المعاناة البارزة في المقطع الثاني؟ -
؟ مث ل سمتين له. - -  ما المذهب األدبي الذي ينتمي  ليه النص 
 اعتمد الشاعر نمطين السردي والوصفي  مث ل بمؤشرين لكل  منهما. -

 يستمع المدر س  لى  جابات الطالب . استنباط األدا : -6
 ويطلب  ليهم محاولة القيام بالعمل

 استمع  ليها يضيف أو يعق ب على اإلجابات التي تقديم التعليقات: -2
ز اإلجابات الصحيحة. تقييم األدا : -2  يصو ب المدر س الغلط الوارد ويعز 

 التنفيذ
يطلب المدّرس إلى  -

طالبه ارتدا  القبعة 
الصفرا  ويطرح 

 األسئلة اآلتية:

 ما الشخصية االيجابية في األبيات؟
 في النص صورة ايجابية لألسرة العربية أوحى بها الشاعر. تقص  مالمحها.     
ز اإلجابة الصحيحة.       يستمع المدر س  لى اإلجابات ويصو ب الغلط  ويعز 

يطلب المدّرس ارتدا   -
القبعة السودا  
ويطرح األسئلة 

 اآلتية:

 كيف بدت األم كما صو رها الشاعر في المقطع األول؟
 الحالة التي كانت عليها سعدى وابنها في البيتين الخامس والثامن؟ما 

ز اإلجابة الصحيحة.       يستمع المدر س  لى اإلجابات ويصو ب الغلط  ويعز 
 

يطلب المدّرس ارتدا   -
القبعة الزرقا  ويطرح 

 األسئلة اآلتية:
 

 األسرة الفقيرة؟ما القيم االجتماعية التي يمكن استنباطها من موقف الشاعر تجاه 
 ما الدور المترت ب على االبن تجاه أمه؟

أضف  لى المقطع األخير من النص  حوارًا متخياًل بين األم والشاعر تبرز فيه رد ة فعلها 
 على اإلحسان.

 قال المتنبي في الزمان:
 رب ما تحسن الصنيع ليالا       ايه ولكن تكد ر اإلحسانا                 

 البيت والبيت الرابع من النص  من حيث المضمون. وازن بين هذا
ز اإلجابة الصحيحة.  يستمع المدر س  لى اإلجابات ويصو ب الغلط  ويعز 

يطلب المدّرس ارتدا   -
القبعة الخضرا  

 على هذا الحل  أم ال؟ اقترح حلواًل تراها مناسبة. اقترح الشاعر حاًل لمشكلة الفقر. أتوافقه
 لو كنت مكان سعد أو سعدى ماذا يمكن أن تفعل؟   
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ويطرح األسئلة 
 اآلتية:

 

في قول الشاعر: ) هاج بي البكاء ( صورة بالدية  حل لها وبي ن أثرها في شرح المعنى 
 وتوضيحه.

ز اإلجابة الصحيحة.  يستمع المدر س  لى اإلجابات ويصو ب الغلط  ويعز 
مدّرس ارتدا  يطلب ال -

القبعة الحمرا  
ويطرح األسئلة 

 اآلتية:
 

 دضب. – عجاب  –يأس  –انسب الشعور العاطفي  لى البيت المناسب: حزن 
 الخامس –الثالث  –الحادي عشر  –السابع             

 مث ل ألداتين للشعور استعملهما الشاعر إلبراز مشاعر الحزن في البيت األول.
 ت الرابع في  براز مشاعر األمل  وض   ذلك.ساهم الطباق في البي

.  بي ن أثر التنويع بين الخبر واإلنشاء في توضي  االنفعاالت الواردة في النص 
ز اإلجابة الصحيحة.  يستمع المدر س  لى اإلجابات ويصو ب الغلط  ويعز 

تعزيز عملية  -9
 الحفظ ) النقل (:

بآالم الجماعة والعمل على إزالة تلك اآلالم اكتب مقااًل تتحّدث فيه عن ضرورة اإلحساس 
 مقترحًا حلواًل مناسبة.
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 تعبير كتابّي ظاهرة انشغال الشَّباب باأللعاب اإللكترونّية:
 عبَر خمسِ مراحل:دائرة التَّعلم  الطريقة المقترحة:

االنشغال : يقوم فيها المدرِّس بطرح أسئلة حول األجهزة المحمولة واأللعاب االلكتروني ة ومن يصمِّمها وكيفية انتشارها – 1
شعارهم بقصور معلوماتهم حول مفاهيم الموضوع بدق ة وتثير لديهم الدافعي ة  بحيث تكون األسئلة قادرة على  ثارة انتباههم وا 

  للفضوِل والبحث واالستكشاف
ب بعض مصادر المعلومات ومراجع 5-4االستكشاف : يقس م المدرِّس الصفل  لى مجموعات ) – 2 ( ثم يعطي للطال 

 )عبر الشابكة واألجهزة المحمولة نفسها (
لما ينبغي أن يتعل مه الطالب فقط يوجههم عبر األسئلة  المعل ميجمع المعلومات عن هذا الموضوع دون تحديد من قبل 

 :اآلتية
 ما المعلومات المحدد ة التي سيكتشفها الطلبة؟  –أ 

 ما النشاط الذي سينفِّذه الطلبة ليصلوا  لى المعلومات الالزمة حول موضوعهم؟ –ب 
 ما أنواع المالحظات والمعلومات التي سيحتفظون بها؟  –ج 
يتم النقاش حول الظاهرة ويفسر الشرح والتفسير: ضمن المجموعات واستنادًا للمالحظات والمعلومات المستخرجة  – 3

 الطالب بعضهم لبعض العناصر التي يدور حولها الموضوع تحت  شراف المدرس كمثال 
   . يجابياتها -       .أضرار األلعاب -        

نطلقوا التوس ع في الش رح : خالل هذه المرحلة يرتكز الطلبة على المفاهيم والمالحظات التي استخرجوها وناقشوها لي – 4
  لى عناصر أوسع كمثال 

  من يخترع هذه األلعاب 
  يلية تصميمها 
  الهدف منها 

 ثم تلخيصها ويستخدموا كل  المعلومات الس ابقة لطرح األسئلة واقتراح الحلول واتخاذ القرارات وتسجيل المالحظات  
 تقويم ممكن أن يكون مرحليًا من قبل المدرس لكل مجموعة ما توصلت  ليه وتعرضه على شكل  مقال  متكامل.  – 5

 .ما صياغة مقالة حول ظاهرةوهدف الت قويم الت غلب على الصعوبات في 
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طريقة تقوم على قلب  جراءات التدريس   ذ يط لع المتعل م  في البيت  على الدرس وما يرتبط به  الصف المقلوب:
ة الدرسي ة للتطبيق واألنشطة ب شراف  –مستفيدًا من مصادر التعل م )كتب  مقاطع فيديو ...(  ويخص ص وقت الحص 

 المدر س. 
 ثالث ثانوي – جيكسو -التعّلم التنافسي  – الصف المقلوبتحضير قراءة تمهيدية )فّن الرواية ( بطريقة 

ب قراءة الد رس -  وتدوين رؤوس أقالم تتعل ق ببعض التفاصيل التي تس هل فهم الدرس  يكل ف المدر س الطال 
وال سي ما " بحوث في الرواية الجديدةالعودة  لى كتاب "بعد   اإلجابة عن األسئلة الواردة في نهايتهثم 

 .للدرس القادم تحضيراً " تقنية الروايةبحوث في الفصل المسم ى "
نة من ) - ب مجموعات مكو  .8-6يقس م المدر س الطال  ب الصف  ب بما يناسب عدد طال   ( طال 
 خمسدراسة )تعريف الرواية ونشأة الفن  الروائي( في خالل مد ة أقصاها يطلب المدر س  لى كل  مجموعة  -

 –بعد أن يتأك د المدر س من دق ة دراستها الفقرة  -النشاط تنفيذ من  انتهتالمجموعة أو ل دقائق  وتكل ف 
التحد ث أمام بقي ة المجموعات عن تعريف الرواية ونشأة الفن  الروائي  ويترك مجااًل بعد عرض الفقرة 

لإلجابة عن تساؤالت بقي ة المجموعات  والمجموعة المناِقشة ُتكل ُف اإلجابة عن أسئلة المجموعات 
م المدر س النشاط األخرى  ثم  ي ذا كان دير قو  )شفويًا( بالسؤال: أجب با )صحي ( أو )دير صحي ( وا 

)ميغيل دي ثربانتس(  يطالي  –صحي  فما اإلجابة الصحيحة؟ دانييل ديفو صاحب رواية )دون كيشوت( 
 الجنسي ة.

 من الدرس بالطريقة السابقة نفسها.والرابعة تنف ذ الفقرة الثانية  -
   و)عناصر الرواية(.)فن  الرواية في سورية( وفق مراحلهاكل  من لدراسة طريقة جيكسو المدر س يت بع  -
 يقوم المعلم بتوزيع بطاقات تحتوي مجموعة أسئلة تناسب المقطع الذي تقرؤه المجموعة. -
 ما تعريف الرواية ؟ -1
 ؟متى بدأ فن الرواية بالظهور وأين  -2
 ؟رتبط نشوء فن  الرواية في أوروبةبمل ي -3
 وامل التي ساعدت على نشوء فن الرواية عند العرب؟ما الع -4
 ما أول عمل سردي حكائي؟ -5
 بها الفن الروائي عند العرب؟  ما المراحل التي مر   -6
 اذكر عناصر الرواية  واشرح واحدًا منها. -7

ة وتثبيت أهم النقاط في الرئيس رسم خريطة مفاهيم لتوضي  الفكربتكليف الطالب  المدر ستهاء يقوم وعند االن
  الدرس.  
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 القراءة التمهيديّة أدب القضايا الوطنية والقومّية بطريقة )لوحة االختيار(
ثاام  يعاارض  ينرسااايعاارض الماادر س مااادة فيلمي ااة عاان الشااهداء وحاارب تشاارين والمقاومااة الفلسااطيني ة  ثااارة للد

 يقرأ الطالب النص  قراءة جهري ة.  أهداف الدرس

ب وقتاًا   ويأخاذ كال  مانهم رقمااً   الرؤوس المرق مة" نوز ع طاالب الصاف   لاى مجموعاات "بطريقة يعطاى الطاال 
مستعينين باإلجابة عن السؤال: ما الذي أريد أن أتعّلماه  ( دقيقة على األقل، لمدراسة النّص وتحليله71)محاد دًا 

 والقيم؟من النص القرائي ألفهمه وأحّلل مضمونه في ضو  المعارف والمهارات 

يقاف مان كال  مجموعاة كال    ماثال الارقم "ثالثاة"  ثم باستعمال المكع اب يختاار المادر س رقماًا ال علاى التعياين
ثم  يضيف الثاني ما لم يذكره   يلخ ص األو ل ما ورد في المقطع األو ل من أفكار ومعاِن وقيم  من يحمل الرقم ثالثة

ثم  يختار المدر س رقمًا يخر ليقف كل  من يحمال هاذا   ا نقص وهكذاويرمم الثالث م  زميله أو يصح   ما أخطأ فيه
 الرقم ليناقش المقطع الثاني وهكذا حتى انتهاء الدرس .

 التقويم باتباع خطوات "لوحة االختيار".

  (: x oخطوات لوحة االختيار ) 

وخلف   1 لى  1يرق م المربعات من مرب عات( 1يقوم المدر س بتحضير لوحة مرب عة مقس مة  لى مرب عات متساوي ة ) -1
 كل  رقم يكتب سؤااًل بشكل مخفي .

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 1 

  
 : وفق أرقامها األسئلة الموضوعة

 وما الغرض من هذا األدب؟ مع ذكر أمثلة عنه. ما الظروف التي دعت  لى أدب وطني قومي؟( 1)
 االستعمار العربي واالحتالل الصهيوني؟ما الذي تضمنته أعمال األدباء العرب في مواجهة ( 2)
 ؟نتائج المترت بة على هذا التحو لما االسباب التي أد ت  لى التحو ل في مفهوم الوطن وال  (3)
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 ما المالم  األولى للشعر القومي العربي؟ وأين ظهرت؟  (4)
ويخر من عندك تغن ى الكثير من األدباء بعيد جالء المستعمر عن سوري ة  هات مثااًل من النص  واشرحه    (5)

 واشرحه.
 .شك لت فلسطين قضي ة األدباء العرب المحوري ة  وض   ذلك  (6)
ر في حرب تشرين التحريري ة. وهات  (7) وض   دور األدباء في رسم صورة الواقع العربي  بعد االنتصار المؤز 

 .مثاالً 
ة؟ اشرح األبيات الموجودة  (8)  في النص. ما األسباب التي جعلت قصيدة اليازجي تكتسب أهمي ة خاص 
 د اها كل  منهما.أواذكر المهم ة التي  سم  اثنين من أوائل األدباء العرب الذين حملوا راية الشعر القومي    (1)

 (  x oتختار كل  منهما رمزًا معي نًا لها مثل )   يقس م المدر س الصف   لى مجموعتين -2
وباستعمال "الكرة" ُيختار طالب " بشكل عشوائي ليختار رقمًا وُيطرح السؤال   القرعة تبدأ  حدى المجموعتينب -3

ف ن وفق يوضع رمز   المخص ص لهذا الرقم عليه ويعطى زمنًا محد دا ليتشاور مع مجموعته ثم  يجيب عن السؤال
ل السؤال  لى المجموعة الثانية وهكذا.. حتى ن  مجموعته على الرقم في اللوحة ن أخطأ يحو  نتهي من عرض وا 

 والمجموعة التي تشك ل خط ًا مستقيمًا أو ال هي الفائزة.  األسئلة على المجموعتين بالتناوب
  1 
  X 

  2 
   X 

  3 
   O 

  4 
  O 

  5 
   X 

  6 
   o 

  7 
  O 

  8 
   O 

  1 
   x 
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َ
 
ام
ّ
َ؟تغفلَحت

   حصص درسّية. مخسمّدة تنفيذ الدرس: 
 التعلُّم باملناظرة. –جمموعات )جيكسو(  –الرؤوس املرّقمة  -التنّقل يف مجيع األحناء الطرائق المعتمدة: 

 خطّة الدرس:
 المّدة المتوّقعة النشاط التسلسل

 دقائق 5 زماهنا وّل  اليت املوضوعات هذه مثل حبث جدوى حول الطلبة لبعض حمّضر نقاش :اإلثارة -1
 دقائق 8 األنحاء( جميع في التنّقل) الممارسات التعّسفّية للعثمانّيين في مصادر التعّلممناقشة ما حّضره الطلبة حول  -2
 دقيقتان ربط موجز عرب إطاللة على حياة الشاعر واملدخل إل النصّ  -3
 دقائق 5 (اجليش )أو من القرص املدمج بصوت اإلعالمّي مجالاستماع الطلبة إل النّص بإلقاء امليّسر  -4
 دقائق 5  الرؤوس املرّقمة طريقةاالستماع ب سؤالحّل  -5
 دقائق 5 القراءة اجلهريّة للطلبة  -6
 دقائق 15 الرؤوس املرّقمة طريقةالقراءة الصامتة وحّل األسئلة العاّمة ب -7
 دقيقة 25 جيكسو جمموعات طريقةبالنّص ملقاطع  املستوى الفكرّي حّل أسئلة  -8
 دقائق 11 احملّضرة يف سؤال املوازنةتنفيذ املناظرة  -9

 دقائق 11 الفكريّ  املستوى يف تقومي مطبوع جلميع الطلبة -11
 دقيقة 21 جيكسو جمموعات طريقةبالنّص ملقاطع  املستوى الفيّنّ حّل أسئلة  -11
 دقائق 11  الفيّنّ  املستوى يف تقومي مطبوع جلميع الطلبة -12
 دقائق 11 الفكرّي والفيّنّ  املستويني أسئلة حلّ  حترير النّص اعتماداً على -13
 دقائق 5 (األحناء مجيع يف )التنّقل للعثمانيني الظاملة السياسات حول خطّة املقال الصحفيّ  -14
 دقيقة 21 (األحناء مجيع يف للعثمانيني )التنّقل الظاملة السياسات حول مناقشة املقال الصحفيّ  -15
 دقائق 11 (األحناء مجيع يف التنّقل)السؤال األّول من املستوى اإلبداعّي  -16
 دقائق 5 إلقاء أبيات من القصيدة  أو غناؤها بشكل مجاعّي وفق حلن ُمعّد مسبقاً  -17
 دقائق 11 املرّقمة الرؤوس طريقةوحتديد أفكاره، وشواهده من النّص ب األدبّ اقّتاح نّص للتعبري  -18
 دقيقة 41 جيكسو جمموعات بطريقةالتطبيقات اللغويّة: مبحث االستثناء، وأسلوب املدح والذّم  -19
 دقائق 5  اجلالء بقصائد املتعّلق التحضرييّ  للنشاط املناسبة التعّلم مصادر حنو الطلبة توجيه -21
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  :يفهم الطالب النّص األدّب فهماً تفصيلّياً وجممالً المعيار. 
  األداء:مؤّشرات 

 يعرّب الطالب عن فهمه النّص فهماً عاّماً بعد استماعه إليه. -1
 يقرأ النّص قراءة جهريّة سليمة معرّبة. -2
 يعرّب عن فهمه النّص فهماً تفصيلّياً وفق مستويات الفهم القرائّي. -3
 يستخرج املعاين الضمنّية يف النّص. -4
 مواقعها.يستخرج القيجم الواردة يف النّص حمّدداً  -5
 معاٍن(. -بديع  –بيان  –يدرس النّص دراسًة بالغّيًة: )تركيّب  -6
 يدرس موسيقا النّص. -7
 يكتب مقااًل صحفّياً مستعيناً مبعاين النّص. -8
 يدرس قواعد اللغة البارزة يف النّص. -9

 :الوسائل المستعملة 
مقطع فيديو من مسلسل أو فيلم يتحّدث عن احلقبة  –جهاز التسجيل  –القرص املضغوط  –املعجم  - الكتاب املدرسيّ 

 أوراق التقومي ... –أوراق العمل  –جهاز احلاسوب  –جهاز اإلسقاط الضوئّي  –شاشة عرض  –العثمانّية 
 :اإلجراءات التفصيلّية لسير الدرس 

 دقائق 5 ... مثل هذه املوضوعات اليت وّل زماهناحبث بعض الطلبة حول جدوى حمّضر لنقاش  :اإلثارة -9
 وميكن حتضري اإلثارة سابقاً، باالتفاق مع عدد من الطلبة املشّتكني فيها.

 ، ويقول: ينهض أحد الطلبة بعد دخول امليّسر
 أستاذنا لو مسحتج يل أحّب أن أتكّلم حول فكرة أزعجتين وأنا أحّضر يف مصادر التعّلم هلذا الدرس، فهل تأذن يل؟ -
 مشروع عملنا بفكرة إشكالّية؟ ملج ال؟ تفّضل. : أتريد أن نبدأامليّسر -
أستاذي الكرمي، زمالئي األعزّاء: أمعقول أن ننسى كّل اهلموم اليت نعيشها يف واقعنا احلايّل، ونبدأ املنهاج اجلديد مبوضوع عن  -

املطلوب مّنا اليوم؟ هل تريدون  العثمانّيني، وقصيدة تكشف جرائمهم وممارساهتم الالإنسانّية ؟ وأين حنن اآلن من هذا األمر؟ وما
 وصارت عظامهم مكاحل؟ أن نتحّدث عن أناس خرجوا من بالدنا منذ مئة عام، وماتوا

 طالب ثاٍن: أتسمح يل بالرّد على تساؤل زميلنا أستاذنا الكرمي؟ -
 امليّسر: رائع، يسّرين ذلك. -
 أريد أن أوضح لزميلنا وسائر الزمالء وجه املصلحة يف هذا املوضوع إذا مسحتم؟ :الثاين طالبال -
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إذا نظرنا اليوم إل الدول االستعماريّة وجدنا عندها رغبات مشاهبة لرغبات االحتالل العثمايّن وغريه يف السيطرة على بالدنا 
اليوم أن نتعّلم دروس التاريخ لنحّصن أنفسنا وبالدنا من ومقّدراتنا واستعباد شعوبنا، فما أشبه احلاضر باملاضي! وما أجدرنا 

 األخطار املتجّددة! أليس كذلك يا أصدقاء؟! 
)إل مجيع الطلبة(: ما أروع نقاشكم هذا! وما أرقاه! ولعّلنا نصبح على قناعة أكثر إذا ناقشنا معًا النشاط التحضريّي،  امليّسر -

وازنّا بينها وبني سياسات الدول االستعماريّة اليت جاءت بعده، واليت ال تزال تّتّبص بنا واستعرضنا سياسات االحتالل العثمايّن، و 
 إل اليوم كما تفّضلتم.

 دقائق 3 (األحناء مجيع يف التنّقل) التعّلم مصادر في للعثمانّيين التعّسفّية الممارسات حول الطلبة حّضره ما مناقشة -2
 ؟ وما موقف أبناء األّمة والسّيما األدباءللعثمانّيني التعّسفّية املمارسات حولإذاً، ماذا وجْدمت يا أعزّائي يف مصادر التعّلم  :امليّسر -

 من هذه املمارسات؟
 حوار متخّيل ملا ميكن أن يقوله الطاّلب يف نقاشهم:

وأيُّ مصادرة حلرّيّة : طالب -طالب: أوه يا أستاذ، ممارسات يندى هلا جبني اإلنسانّية خجاًل، أيُّ سلب ملقّدرات البالد؟  -
 نفٌي، كمٌّ لألفواه أو قتل لألبرياء ... )طبعاً احلوار هنا عفوّي(. سجٌن أو: طالب -العباد؟ 

 ورقة تقويم النشاط التحضيرّي:
 ّسفّية اليت قام هبا العثمانّيون حبّق الشعوب العربّية من األبيات اآلتية إلبراهيم اليازجّي:التع استخرج املمارسات 

ارُكم -1  نجاز لجدددددددددددددددددددددددةٌ   التُّدددددددددددددددددددددددْر    ُعيُدددددددددددددددددددددددون   يف أجقْدددددددددددددددددددددددج
دددددددددددددالُحُهمْ  -2  مجْكدددددددددددددرُُهمُ   اخلجْصدددددددددددددم    ُوُجدددددددددددددوه    يف   س 
يددددددددددددددددددددددزجاهن  مْ  يف   وجالُبطْدددددددددددددددددددددددلُ  وجاحلْجدددددددددددددددددددددقُّ  -3  ُشدددددددددددددددددددددددرجعٌ  م 

 

 ُمغتجصجدددددددددددددددددبُ   التدُّدددددددددددددددددْر     أجيْدددددددددددددددددد ي  بدجدددددددددددددددددنْيج  وجحجقُّددددددددددددددددددُكم 
دددددددددددددددددددددددرُ  يدْ ددددددددددددددددددددددددذ بُ   التَّْدل يددددددددددددددددددددددددسُ   ُجْنددددددددددددددددددددددددُهمُ   وجخج  وجاْلكج

دددددددددددددددوجى  ميج يدددددددددددددددل  فجدددددددددددددددال  الدددددددددددددددذَّهجبُ    مجيَّددددددددددددددددلج   مجدددددددددددددددا  س 
 

 أخرى هلم من عند . أضف ثالث ممارسات 
 خيار آخر لالستخراج من نّص للشاعر خليل مطران:

دددددددددددددددددددنج  فجاْشدددددددددددددددددددرجبْ  تجْسدددددددددددددددددددتجط عْ  إ نْ  ْدددددددددددددددددددرجةً  الددددددددددددددددددددَّم   م   مخج
 أجْعراضجدددددددددددددددددددددددددددُهمْ  وجاْسدددددددددددددددددددددددددددتجب حْ  وجدجمَّدددددددددددددددددددددددددددرْ  وجاْذبجدددددددددددددددددددددددددددحْ 

 

مج  وجاْجعجددددددددددددددددددددددددددددددل   ن عجدددددددددددددددددددددددددددددداال عجاب ددددددددددددددددددددددددددددددد يكج  مجججدددددددددددددددددددددددددددددداج 
دددددددددددددددددددددددددددددددددداال أجسددددددددددددددددددددددددددددددددددىً  ب الجدجُهددددددددددددددددددددددددددددددددددمُ  وجاْمدددددددددددددددددددددددددددددددددألج   وجنجكج

 ج

يقّسم امليّسر الصّف إل جمموعات أّم ويرّقم الطاّلب داخلها، ويطلب إليهم حتضري أنفسهم ملا سيكّلفون القيام به من  مالحظة:
 مهاّم.
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 دقيقتان            النصّ  إلى والمدخل الشاعر حياة على إطاللة عبر موجز ربط -8
 1863عام  بغداد يف الددمولود الزهاويّ  صدقي مجيلاجلريء  عراقيّ الصحفّي ال شاعرامليّسر: أعزّائي الطلبة النّص الذي بني أيدينا لل

ا فوقه   من تعلنُ  حرّاً، منرباً  احلرّة النفوس   صحابج مّثل أل – الذين مّروا معناكغريه من الشعراء   -، وشعره م 1936واملتوّّف عام   ثورهتج
 .ومقاومته مناهضته إل داعياً  واستبداده العثماين االحتالل ظلم   لفضح   وسيلةً و  الظاملني، على

يؤثّر فيها تأثريًا إجيابّياً؟ وإل أّي مدى ولكن كيف كانت حال اجلماهري العربّية آنذا ؟ وما موقف الشاعر منها؟ وهل استطاع أن 
 ميكن أن نُفيد اليوم من كّل تلك الع ربج يف مواجهة حتّدياتنا اجلديدة؟ فلنستمع للنّص.

 دقائق 5   متمّثالً االنفعاالت المطلوبة والمعّبرة عن المعاني الميّسر بإلقاء النصّ  إلى الطلبة استماع -4
 ثّ  املعاين، عن واملعرّبة املطلوبة االنفعاالت متمّثالً  القرص املضغوط بصوت اإلعالمّي مجال اجليش(النّص )أو من  امليّسر يلقي

 املرّقمة. الرؤوس اآليت بطريقة اإلجابة عن السؤال اجملموعات إل يطلب
 دقائق 5         المرّقمة الرؤوس طريقةب االستماع سؤال حلّ  -5

، إلى اْستَمعْ  سؤال الكتاب:   :يأتي مّما كلٍّ  في الصحيحة اإلجابة اختر ثمّ  النصِّ
 .اإلنسايّن؟( أم القوميّ  أم )الوطينّ : الشعر من النصُّ  -
 .؟(املناضلني مباركة أم اإلصالح فئة مناصرة أم العثمانّيني على التحريض): النصّ  من الشاعر غايةُ  -

 دقائق 5 للطلبة الجهريّة القراءة -6
، ويطلب إليهم تسجيل قراءة مقطع من املقاطع اليت حيسن الوقوف على هنايتها )بيتني أو ثالثة( يطلب امليّسر إل كّل طالب

 املفردات اليت يرون أهّنا غامضة عليهم.
 دقائق 95 المرّقمة الرؤوس طريقةب العاّمة األسئلة وحلّ  الصامتة القراءة -7

 ... اآلتية من الكتاب األسئلة عن تحضري اإلجابةبلب اجملموعات ايط ثّ  صامتًة، قراءة النّص قراءةً  امليّسر إل مجيع الطلبة يطلب
 (. مستفيداً من سياقها يف النّص )حوار بني أفراد اجملموعة اليت تراها غامضة املفردات اشرح -1
 .النصّ  يف ورودها يناسب ما منها اخّت ثّ  ،(غرارة  عوادٍ ) كلميت معاين تعّرف يف باملعجم استعن -2
 ما الفكرة العاّمة للنّص؟ -5          .مبضمونه الّنصّ  عنوان   ارتباطج  بنِي  -4      قومه؟ تنبيه وراء الشاعر دافعُ  ما -3
 .العثمانيَّة للدولة ، وثالث ممارساتصفات ثالث النصّ  استخرج من -6
 .الثالث املقطع فهمك من ذلك وّضح. التّتيك حماوالت العرب به واجه قوميّ  نزوع على النصّ  انطوى -7

حتضري سؤال املوازنة الذي يف الكتاب؛ لتنفيذه يف احلّصة القادمة، ّث يذّكر الطلبة  الطاّلبامليّسر احلّصة بالطلب إل  يغلقمالحظة: 
 .النشاط بطريقة املناظرة تنفيذروائز املوازنة اليت سّتضح أكثر عند بلمحة سريعة عن 
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 دقيقة 25      جيكسو مجموعات بطريقة النصّ   لمقاطع الفكريّ  المستوى أسئلة حلّ  -3
وناقش مهاّمها بطريقة الرؤوس املرّقمة، للتذكري، فإّن امليّسر سبق له أن قّسم الصّف جمموعات أّم، وطلب إليها تنفيذ بعض املهاّم، 

ول، ويكّرر العملّية مع الرقم )اثنني( و)ثالثة( وأّما اآلن، فإنّه يدعو الرقم )واحد( من كّل جمموعة، ويكّون منهم اجملموعة الفرعّية األ
 وهكذا إل آخر جمموعة. ....

يعطي كّل جمموعة ورقة عملها اخلاّصة هبا، ويطلب إل الطاّلب بدء العمل يف جمموعاهتم اجلديدة، وحنن افّتضنا أّن لدينا سّتًة  
موعات فرعّية، وأعددنا لكّل من اجملموعات الفرعّية أسئلة وثالثني طالبًا يف الصّف، وقّسمناهم سّت جمموعات أُّم، ث سّت جم

تتعّلق مبقطع من القصيدة، منها ما هو يف الكتاب املدرسّي، ومنها من إعداد امليّسر، مبا يغّطي املستوى الفكرّي يف كّل مقطع من 
عات الفرعّية يطلب امليّسر عودة كّل طالب إل املقاطع املوّزعة على اجملموعات الفرعّية، وبعد هناية النقاش بني طاّلب كّل اجملمو 

جمموعته األّم؛ ليشرح لرفاقه ما تعّلمه يف اجملموعة الفرعّية، ويناقشهم باألنشطة، وميكن أن يسّجل كّل طالب يف دفّته النتيجة 
 ناضجة للزمالء بطريقة أو بأخرى.النهائّية اليت مّت التوّصل إليها باملناقشة، كما ميكن االستعاضة عن كّل ذلك بتصوير املناقشة ال

واألسئلة اآلتية أمثلة موّسعة ألسئلة اجملموعات الفرعّية، وميكن للميّسر أن يصّمم أنشطًة تناسب املّدة الزمنّية للنشاط من جهة، 
 ومستويات الطلبة من جهة ُأخرى.

حيسن بامليّسر أن حيّضر جمموعًة إضافّية من األسئلة األعلى مستوًى لكّل جمموعة فرعّية يشغلها هبا يف حال سبقت  ظة:حمال
 زمالءها باإلجناز، ويقّدمها هلا على حنو املكافأة من باب )أكثركم مهّمات أكثركم طاقات(.

 خّصصنا لكّل منهما مناذجج من أوراق العمل. وبالطريقة ذاهتا ميكن العمل يف املستوى الفيّنّ وقواعد اللغة، وقد 
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َ
 
ام
ّ
 لمجموعة الفرعّية األولىل المستوى الفكريّ ورقة عمل  ؟تغفلَحت

 تغفدددددددددددددددددددددددددلُ  حتّدددددددددددددددددددددددددامج  لألمدددددددددددددددددددددددددر   فانتبدددددددددددددددددددددددددهْ  أال -1
 عددددددددددددجتْ  فقددددددددددددْ  نشدددددددددددأتج  منهدددددددددددا بلدددددددددددداً  أغدددددددددددثْ  -2
 عزُمددددددددددددددهُ  احلددددددددددددددقَّ  يعُضدددددددددددددددُ  ظهددددددددددددددريٍ  مددددددددددددددن أمجددددددددددددددا -3

 ج

ْتددددددددددددددددكج  أمجددددددددددددددددا   جتهددددددددددددددددلُ  كنددددددددددددددددتج  مددددددددددددددددا احلددددددددددددددددالُ  عّلمج
 تعّجدددددددددددددددددددددددددددددددددلُ  للددددددددددددددددددددددددددددددددددمار عدددددددددددددددددددددددددددددددددوادٍ  عليهدددددددددددددددددددددددددددددددددا
 تتزلددددددددددددددددددددددددددددددددددزلُ  أركانُددددددددددددددددددددددددددددددددددهُ  جعلددددددددددددددددددددددددددددددددددتْ  فقددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 حّوهلا التحذير من الغفلة واجلهل،: األّول البيت فكرة -1
 البيت: ............................... هلذا شرح إل

.................................................. 
 ........................ فكرة البيت الثاين: بنّي  -2
شرح البيت الثالث: )أليس فيكم يا بين قومي سنٌد  -3

ينصر هبّمته حّق وطنه املهّدد بالتداعي على باطل 
 عدّوه؟!(، اختزله بفكرة فرعّية هلذا البيت.

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

 .ستك لهمن درا الفكرة الرئيسة هلذا ملقطع استنتج -4
.................................................. 

 ...................املّتّدي؟  األّمة واقع مظاهر ما -5
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 

هات عبارة من األبيات توحي بقيمة حّب الوطن  -6
 : ......................................هوالدفاع عن

َ
َ
 
ام
ّ
َالثانيةالفرعّية  للمجموعة الفكريّ  المستوى عمل ورقة؟َتغفلَحت

 فتيددددددددددددددددددددددددددددددةٍ  غددددددددددددددددددددددددددددددرارةُ  إالّ  رابددددددددددددددددددددددددددددددين ومددددددددددددددددددددددددددددددا -4
 مهجيّددددددددددددددددددددددددددددةٌ  دولددددددددددددددددددددددددددددددددةٌ  إاّل  هددددددددددددددددددددددددددددديج  ومددددددددددددددددددددددددددددا -5
 جددددددددددددددددداهالً  كدددددددددددددددددان مجدددددددددددددددددن بددددددددددددددددداإلعزاز فّتفدددددددددددددددددع -6

 
 ج

 تتأّمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلُ  الو  إصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالحاً  تؤّمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لُ  
دددددددددددددددددددددلُ  هواهدددددددددددددددددددددا يجقضدددددددددددددددددددددي مبدددددددددددددددددددددا تسدددددددددددددددددددددوسُ   وتعمج
 يدجْعق ددددددددددددددددددددلُ  كدددددددددددددددددددان مجددددددددددددددددددددن بددددددددددددددددددداإلذالل وُُتْفدددددددددددددددددددض

 

 الدولة بإصالحات الفتية اغّتار الشاعر استنكر ملج  -1
 .........................................العثمانّية؟ 

.................................................. 
وحشّية االحتالل العثمايّن : اخلامس البيت فكرة -2

 البيت: .................. هلذا شرح إل حّوهلا وعبثّيته،
.................................................. 

 عبثّيته االحتالل ومن دالئل: )السادس لبيتا شرح -3
اجلهالء، ويهني  العثمايّن ظلُمه يف تقومي الناس، فهو يكرم

 .البيت هلذا فرعّية بفكرة اختزله ،(العلماء
.................................................. 

استخلص من املقطع ثالث ركائز تقوم عليها سياسة  -4
 العثمانّيني:

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

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

.................................................. 
 .له دراستك من ملقطع هلذا الرئيسة الفكرة استنتج -5

.................................................. 
 هات عبارة من األبيات توحي بقيمة رفض الظلم. -6

.................................................. 
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َ
 
ام
ّ
َالثالثةالفرعّية  للمجموعة الفكريّ  المستوى عمل ورقة؟َتغفلَحت

 كبدددددددددددددددددددددددارقٍ  إاّل  اإلصدددددددددددددددددددددددالح فئدددددددددددددددددددددددةُ  ومدددددددددددددددددددددددا -7
 بلدددددددددددددددددددددةٍ  كددددددددددددددددددددلّ  يف للجددددددددددددددددددددور أثددددددددددددددددددددرٌ  هلددددددددددددددددددددم -8

 
 ج

 يجهط دددددددددددددددددددددلُ  لددددددددددددددددددددديس الدددددددددددددددددددددذي بدددددددددددددددددددددالقطر يغدددددددددددددددددددددرُّ ج  
 ميثّددددددددددددددددددددددددددلُ  مددددددددددددددددددددددددددا أطمدددددددددددددددددددددددددداعهم مددددددددددددددددددددددددددن ميثّددددددددددددددددددددددددددل

 

العثمانّية،  اإلصالحات فكرة البيت السابع: زيف -1
 حّوهلا إل شرح هلذا البيت: ..........................
.................................................. 
.................................................. 

الثامن: )مظامل العثمانّيني النابعة من  البيت شرح -2
جشعهم الشديد تنال مبصائبها كّل بالدنا(، اختزل هذا 

 الشرح بفكرة هلذا البيت: ............................
 .له دراستك من ملقطع هلذا الرئيسة الفكرة استنتج -3
 .................................................. 

إلمام علّي كّرم اهلل وجهه: )إمّنا حيتاج إل من أقوال ا -4
 الظلم الضعيف( وّضح ذلك من فهمك البيت الثامن:

.................................................. 
استخلص من املقطع ثالث ركائز تقوم عليها سياسة  -5

 ......................................العثمانّيني: .
.................................................. 

.................................................. 
 .الظلم هات عبارة من األبيات توحي بقيمة رفض -6

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

  

َ
َ

َ
 
ام
ّ
َالرابعةالفرعّية  للمجموعة الفكريّ  المستوى عمل ورقة؟َتغفلَحت

 عسدددددددددددددددددددددفهم يددددددددددددددددددددددُ  سدددددددددددددددددددددوريَّةٍ  إل فطالدددددددددددددددددددددت -9
 أفاضدددددددددددددددلٌ  رجدددددددددددددددالٌ  فيهدددددددددددددددا نبغدددددددددددددددتْ  كددددددددددددددمو   -11

 ج

دددددددددددددددددددددددددلُ  تكدددددددددددددددددددددددددنْ  لدددددددددددددددددددددددددددم مدددددددددددددددددددددددددا حتِمُلهدددددددددددددددددددددددددا   تتحمَّ
 ترّحلددددددددددددددددددددوا عنهددددددددددددددددددددا العسددددددددددددددددددددفُ  دهاهددددددددددددددددددددا فلّمددددددددددددددددددددا

 

 هدف مبيناً  سورية، يف العثمانينّي  ملظامل أثرين هات -1
 املظامل: ....................................... هذه

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

.................................................. 
فيما  -شرح البيت التاسع: )وصل ظلم العثمانّيني  -2

 هذا اختزل إل سورية، فكّلفها أعباًء فوق طاقتها(. –وصل 
 البيت:  هلذا بفكرة الشرح

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

 وأصحاب العلم برجال البيت العاشر: التنكيل فكرة -3
 البيت: ............... هلذا شرح إل حّوهلا الكفايات،

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

.................................................. 
 .له دراستك من ملقطع هلذا الرئيسة الفكرة استنتج -4
 .................................................. 

 .الظلم رفض بقيمة توحي األبيات من عبارة هات -5
.................................................. 
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 َ
 
ام
ّ
الخامسةالفرعّية  للمجموعة الفكريّ  المستوى عمل ورقة؟َتغفلَحت  

 هبدددددددددددددددم أصدددددددددددددددبحتْ  قدددددددددددددددد العلدددددددددددددددم دار وبغدددددددددددددددداد -11
 عدددددددددددددددددددزِه   مدددددددددددددددددددواطن عدددددددددددددددددددن يُدنجّحدددددددددددددددددددى شدددددددددددددددددددريفٌ  -12
 واألسدددددددددددددددددددى فددددددددددددددددددداهلمُّ  اإلنسدددددددددددددددددددان سدددددددددددددددددددكتج  إذا -13

 ج

دددددددددددددددددددددددددددددلُ  اجلهدددددددددددددددددددددددددددددل   مدددددددددددددددددددددددددددددن داءٌ  يهدددددددددددددددددددددددددددددّددها   ُمْعض 
 يُكبَّدددددددددددددددددددددددددددددددددددلُ  باحلديدددددددددددددددددددددددددددددددددددد حدددددددددددددددددددددددددددددددددددددرٌّ  وآخدددددددددددددددددددددددددددددددددددرُ 

دددددددددددددددددددددددددلُ  فمدددددددددددددددددددددددددوتٌ  يسدددددددددددددددددددددددددكت مل هدددددددددددددددددددددددددوج  وإنْ   ُمعجَّ
 

بيتها املناسب، ّث توّسع انسب كّل فكرة ممّا يأيت إل  -1
 فيهما إل شرح إمجايّل هلذين البيتني:

 ، يف البيت: ............األحرار وأسر الكرام إذالل -
 ...........................................الشرح: 

.................................................. 
 .......يف البيت: .... ،الشعوب جتهيل على العمل -

 ...........................................الشرح: 
.................................................. 

 ظلم يف ما أسوأ ومن: )عشر الثالث البيت شرح -2
 وبني والغمّ  اهلمّ  على الصرب بني ُُيريَّ  املرء أنّ  العثمانّيني

 بفكرة الشرح هذا اختزل(. االعّتاض حال يف القتل مواجهة
 : .......................................البيت هلذا

 .له دراستك من ملقطع هلذا الرئيسة الفكرة استنتج -3
.................................................. 

 هات عبارة من األبيات توحي بقيمة تقدير العلم. -4
.................................................. 

 

َ
َ
 
ام
ّ
َالسادسة )في األبيات اإلضافّية(الفرعّية  للمجموعة الفكريّ  المستوى عمل ورقة؟َتغفلَحت

 تجْسدددددددددددددددددددتدجْنه ُجونه العندددددددددددددددددددف   طريدددددددددددددددددددقج  ولددددددددددددددددددددْجُتم -1
دددددددددددددهم أجمدددددددددددددرج  فوَّضدددددددددددددوا قدددددددددددددومٍ  ويدددددددددددددحج  فجدددددددددددددديا -2  نفس 
 ُمدددددددددددددددددددددددددددربَّأً  وينفدددددددددددددددددددددددددددي مدددددددددددددددددددددددددددال ذا فديدُفدقدددددددددددددددددددددددددددد ر -3

 ج

 
 

 ؟مجْعددددددددددددد لُ  قددددددددددددومُ  يددددددددددددا العنددددددددددددف طجريددددددددددددق عجددددددددددددن أجمجددددددددددددا
 ُيْسددددددددددددددددددأجلُ  لدددددددددددددددددديس فعلدددددددددددددددددده عددددددددددددددددددن مدددددددددددددددددددلكٍ  إلدددددددددددددددددددى

 ويقتدددددددددددددددددددددددددددلُ  ويجسدددددددددددددددددددددددددددب مظلومددددددددددددددددددددددددددداً  ويدسددددددددددددددددددددددددددددجن

 

انسب كّل فكرة ممّا يأيت إل بيتها املناسب، ّث توّسع  -1
 فيهما إل شرح إمجايّل هلذين البيتني:

 : ...البيت يف ،ممارسة السلطان العثمايّن جلرائم متعّددة -
 : ...........................................الشرح

.................................................. 
 ، يف البيت: ........انتهاج العثمانّيني سبيل العنف -

 ...........................................الشرح: 
.................................................. 

 الدُمستبّد:موقف الشعب من خليل مطران يف قال  -2
 فجصجاال يجُصولج  أجنْ  أجرجاُدوا وجُهمُ    حتججكُّماً  فجاْستجبجدَّ  حجكَُّموهُ  ُهمْ 

 فكرة بيت مطران تلتقي مع فكرة البيت: ..... من املقطع
 ........................موقف الشاعرين من اجلماهري: 

 .له دراستك من ملقطع هلذا الرئيسة الفكرة استنتج -3
................................................... 

 هات عبارة من األبيات توحي بقيمة رفض الظلم. -4
................................................... 
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 دقائق 91     الموازنة سؤال في سابقاً  المحّضرة المناظرة تنفيذ -1
 قال الشاعر إبراهيم اليازجّي حمّذراً قومه العرب من االحتالل العثمايّن: -

ـــــــــــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــــــــــربُ   تنّبهـــــــــــــــــــــــــــــوا واســـــــــــــــــــــــــــــتفيقوا أيّه
 

ـــــــــــبُ   ـــــــــــى غاصـــــــــــِت الرَُّك  فقـــــــــــد طمـــــــــــى الخطـــــــــــُب حّت
 

َوازن بني هذا البيت والبيت األّول من النّص من حيث املضمون. -
فكرة االتّفاق، والفكرة اليت تفّرد هبا كّل من الشاعرين عن اآلخر، واحلكم بتمّيز أحدمها عن اآلخر مع بيان سبب هذا املوازنة تتطّلب حتديد تذكرة: 

 الرأي، ونستفيد هنا من عناصر املستوى الفيّنّ.
كلٌّ منهما طرفًا يف املناظرة، ويُفضَّل يف   ؛ ليمّثلُيتلف أحدمها مع اآلخر يف احلكم على متيُّز أحد الشاعرين ُيتار امليّسر طالبني أو فريقنيمالحظة: 

بييت املوازنة، ويتوّجه بالسؤال  املرّة األول أن يلعبج امليّسر دور مدير املناظرة، فيعّرف اجلمهور يف مقّدمته مبوضوع املناظرة وأمهّيّته، وبطريف املناظرة، ويقرأ
ين عن رأيه مبدى صّحة تلك الفكرة وإن كان عنده ما يضيفه، ث يتحّول إل االختالف، ثّ مباشرة إل الطرف األّول حول فكرة االتّفاق، ثّ يسأل الثا

خبصوص تفّوق أحد الشاعرين على اآلخر مع بيان سبب الرأي لكّل منهما، ّث يأخذ رأي اجلمهور أو جلنة احلكم يف أداء كلٍّ من  إل رأي كّل طرف
 واملوّدة بعد جّو التنافس اإلجياّب البّناء. طريف املناظرة، خامتاً مبا يضفي جوَّ املرح

 دقائق 91 الفكريّ  المستوى في الطلبة لجميع مطبوع تقويم -91
 الدرجة المستحّقة: ........ –     91الدرجة العظمى:   -...........  ............عمل الطالب: .............َبطاقة تقويم

 قال الشاعر مجيل صدقي الزهاوّي:
ــــــــــــــــــتَ  أم   استصــــــــــــــــــرخت قــــــــــــــــــد -9  بحجرهــــــــــــــــــا رَبِْي
 راجيـــــــــــــــــــــــــاً  نفَســـــــــــــــــــــــكَ  بــــــــــــــــــــــــا مال تـعـلّــــــــــــــــــــــــلُ  -2
 فتيـــــــــــــــــــــــــةً  تنـــــــــــــــــــــــــدبُ  باألوطـــــــــــــــــــــــــان كـــــــــــــــــــــــــأّنيَ   -8

 

 َتســـــــــــــــــــــألُ  لْســـــــــــــــــــــتَ  غافـــــــــــــــــــــلٌ  عنهـــــــــــــــــــــا وإنّـــــــــــــــــــــك 
 التـََّعلُّــــــــــــــــلُ  ُيْجــــــــــــــــدي كــــــــــــــــان لــــــــــــــــو لهــــــــــــــــا ســــــــــــــــالماً 
 الـــــــــــــــــــــُمَعوَّلُ  -الزمــــــــــــــــــــاُن  ضــــــــــــــــــــام إذا - علــــــــــــــــــــيهم

 

 (  د2) أّواًل: اختر اإلجابة الصحيحة: -
 عدم اهتمام الشاّب الساذج باستغاثات وطنه، هي فكرة: -1
 البيت الثاين.           -البيت األّول.                ب -أ

 رئيسة للمقطع كّله.  -البيت الثالث.               د -ج
  بقيمة: توحي (حبجرها رجب ْيتج  أمٌّ  )استصرخت عبارة: -2
 ة على الوطن.     الغري  -رفض الظلم.               ب -أ

 حّب الوطن. -تقدير األّم.                د -ج
 :ا تيين السؤالين عن أجب: ثانياً  -
 (  د3) العثمانيَّة للدولة صفات ثالث النصّ  يف تعّلمته ممّا هات -1

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

من أبيات الزهاوّي  الثاين البيت بني املضمون حيث من وازن -2 
  (د5)                         : اليازجيّ  إبراهيم الشاعر قول وبني
عُدُكم   ب اآلمجدال التدَّعجلُّدلُ  ف يمج   ُتجْدج

 ُسلُدبُ  القجنجدا  رجاحجات    بدجنْيج  وجأجنْدتُدمُ                            
 ......................................يّتفق البيتان على فكرة: 

 يتفّرد بيت الزهاوّي بفكرة: ...................................
 : ..............................بفكرة اليازجيّ  بيت بينما يتفّرد

 ...........  بددددددأرى أّن بيت ....... متّيز عن بيت ........ ؛ 
.......................................................... 

.......................................................... 
 –انتهت األسئلة  -
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َدقيقة 21  جيكسو مجموعات بطريقة النصّ   لمقاطع الفّنيّ  المستوى أسئلة حلّ  -99
َ
 
ام
ّ
  لمجموعة الفرعّية األولىل المستوى الفّنيّ ورقة عمل  ؟تغفلَحت

 تغفدددددددددددددددددددددددددلُ  حتّدددددددددددددددددددددددددامج  لألمدددددددددددددددددددددددددر   فانتبدددددددددددددددددددددددددهْ  أال -1
 عددددددددددددجتْ  فقددددددددددددْ  نشدددددددددددأتج  منهدددددددددددا بلدددددددددددداً  أغدددددددددددثْ  -2
 عزُمددددددددددددددهُ  احلددددددددددددددقَّ  يعُضدددددددددددددددُ  ظهددددددددددددددريٍ  مددددددددددددددن أمجددددددددددددددا -3

 ج

ْتددددددددددددددددكج  أمجددددددددددددددددا   جتهددددددددددددددددلُ  كنددددددددددددددددتج  مددددددددددددددددا احلددددددددددددددددالُ  عّلمج
 تعّجدددددددددددددددددددددددددددددددددلُ  للددددددددددددددددددددددددددددددددددمار عدددددددددددددددددددددددددددددددددوادٍ  عليهدددددددددددددددددددددددددددددددددا
 تتزلددددددددددددددددددددددددددددددددددزلُ  أركانُددددددددددددددددددددددددددددددددددهُ  جعلددددددددددددددددددددددددددددددددددتْ  فقددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 والثالث؟ األّول البيتجني من كلٍّ  يف االستفهام خرجج  إالمج  -1
.................................................. 

 من ذلك بنّي . والتوضيح الشرح الصورة وظائف من -2
 (: احلال عّلمتك: )التالية الصورة دراسة

 ..................................حتليل الصورة:  -أ
................................................... 

................................................... 
 .....................................تسميتها:  -ب

 .................................. :وظيفتها بيان -ج
.................................................... 

 يف العاطفة تّيار كّونت اليت العاطفّية املشاعر من -3
 .عليه يدلّ  تركيباً  املقطع من هات( واحلزن األمل: )النصّ 

.................................................. 
 .املقطع يف الداخليَّة املوسيقا مصادر من ملصدر مّثل -4

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

َ
َ
 
ام
ّ
َالثانيةالفرعّية  للمجموعة يّ الفنّ  المستوى عمل ورقة؟َتغفلَحت

 فتيددددددددددددددددددددددددددددددةٍ  غددددددددددددددددددددددددددددددرارةُ  إالّ  رابددددددددددددددددددددددددددددددين ومددددددددددددددددددددددددددددددا -4
 مهجيّددددددددددددددددددددددددددددةٌ  دولددددددددددددددددددددددددددددددددةٌ  إاّل  هددددددددددددددددددددددددددددديج  ومددددددددددددددددددددددددددددا -5
 جددددددددددددددددداهالً  كدددددددددددددددددان مجدددددددددددددددددن بددددددددددددددددداإلعزاز فّتفدددددددددددددددددع -6

 
 ج

 تتأّمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلُ  الو  إصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالحاً  تؤّمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لُ  
دددددددددددددددددددددلُ  هواهدددددددددددددددددددددا يجقضدددددددددددددددددددددي مبدددددددددددددددددددددا تسدددددددددددددددددددددوسُ   وتعمج
 يدجْعق ددددددددددددددددددددلُ  كدددددددددددددددددددان مجددددددددددددددددددددن بددددددددددددددددددداإلذالل وُُتْفدددددددددددددددددددض

 

 يف القدماء )حماكاة: النصّ  يف االتّباعّية مسات من -1
 .........................من املقطع:  مّثل هلا. املعاين(

.................................................. 
 املقصور واذكر قصر، أسلوب هذا املقطع من استخرج -2

 خدمة املعىن: ............. يف أثره وبنّي  عليه، واملقصور
.................................................. 

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

 .الفنّدّية قيمتها وبنّي  مقابلة، السادس من استخرج -3
 ..................................................

 يف العاطفة تّيار كّونت اليت العاطفّية املشاعر من -4
 .عليه يدلّ  تركيباً  املقطع من هات( والسخط النقمة: )النصّ 

.................................................. 
 .املقطع يف الداخليَّة من مصادر املوسيقا ملصدر مّثل -5

.................................................. 
َ
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َ
 
ام
ّ
َالثالثةالفرعّية  للمجموعة يّ الفنّ  المستوى عمل ورقة؟َتغفلَحت

 كبدددددددددددددددددددددددارقٍ  إاّل  اإلصدددددددددددددددددددددددالح فئدددددددددددددددددددددددةُ  ومدددددددددددددددددددددددا -7
 بلدددددددددددددددددددددةٍ  كددددددددددددددددددددلّ  يف للجددددددددددددددددددددور أثددددددددددددددددددددرٌ  هلددددددددددددددددددددم -8

 
 ج

 يجهط دددددددددددددددددددددلُ  لددددددددددددددددددددديس الدددددددددددددددددددددذي بدددددددددددددددددددددالقطر يغدددددددددددددددددددددرُّ ج  
 ميثّددددددددددددددددددددددددددلُ  مددددددددددددددددددددددددددا أطمدددددددددددددددددددددددددداعهم مددددددددددددددددددددددددددن ميثّددددددددددددددددددددددددددل

 

هات (. القدماء حماكاة: )النصّ  يف االتّباعّية مسات من -1
 مثااًل هلا من املقطع:................................
.................................................. 

 ؛الشاعر يف البيت الثامن ما األسلوب الذي استخدمه -2
 .......................... على كثرة األطماع ؟ليدّل 

.................................................. 
 يف العاطفة تّيار كّونت اليت العاطفّية املشاعر من -3

 .عليه يدلّ  تركيباً  املقطع من هات( والسخط النقمة: )النصّ 
.................................................. 

 .هلا وظيفةً  واذكر السابع، البيت يفالفنّدّية  الصورة حّلل -4
 ..................................حتليل الصورة:  -أ

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

................................................... 
 .....................................تسميتها:  -ب
 .................................. :وظيفتها بيان -ج

.................................................... 
 .املقطع يف الداخليَّة املوسيقا مصادر من ملصدر مّثل -5

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

  

 

َ
 
ام
ّ
الرابعةالفرعّية  للمجموعة يّ الفنّ  المستوى عمل ورقة؟َتغفلَحت  

 عسدددددددددددددددددددددفهم يددددددددددددددددددددددُ  سدددددددددددددددددددددوريَّةٍ  إل فطالدددددددددددددددددددددت -9
 أفاضدددددددددددددددلٌ  رجدددددددددددددددالٌ  فيهدددددددددددددددا نبغدددددددددددددددتْ  كددددددددددددددمو   -11

 ج

دددددددددددددددددددددددددلُ  تكدددددددددددددددددددددددددنْ  لدددددددددددددددددددددددددددم مدددددددددددددددددددددددددا حتِمُلهدددددددددددددددددددددددددا   تتحمَّ
 ترّحلددددددددددددددددددددوا عنهددددددددددددددددددددا العسددددددددددددددددددددفُ  دهاهددددددددددددددددددددا فلّمددددددددددددددددددددا

 

 ماذا أفاد استخدام الشاعر لد)كم( يف البيت العاشر؟ -1
.................................................. 

 أسلوب الشرط يف البيت العاشر؟ الشاعر مل دمج استخد -2
 .................................................. 

بنّي النمط الكتاّب الغالب على هذا املقطع، واذكر  -3
 مؤّشرين عليه: ......................................
 ................................................... 

 يف ةالعاطف تّيار كّونت اليت العاطفّية املشاعر من -4
 .عليه يدلّ  تركيباً  املقطع من هات( والسخط النقمة: )النصّ 

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

 . والتوضيح الشرح الصورة وظائف من -5
 عسفهم(:  )يد :التالية الصورة دراسة من ذلك بنّي 

 : ..................................الصورة حتليل -أ
................................................... 
................................................... 

 : .....................................تسميتها -ب
 : ..................................وظيفتها بيان -ج

.................................................... 
 .املقطع يف الداخليَّة املوسيقا مصادر من ملصدر مّثل -6

.................................................. 
َ
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َ
 
ام
ّ
َالخامسةالفرعّية  للمجموعة يّ الفنّ  المستوى عمل ورقة؟َتغفلَحت

 هبدددددددددددددددم أصدددددددددددددددبحتْ  قدددددددددددددددد العلدددددددددددددددم دار وبغدددددددددددددددداد -11
 عدددددددددددددددددددزِه   مدددددددددددددددددددواطن عدددددددددددددددددددن يُدنجّحدددددددددددددددددددى شدددددددددددددددددددريفٌ  -12
 واألسدددددددددددددددددددى فددددددددددددددددددداهلمُّ  اإلنسدددددددددددددددددددان سدددددددددددددددددددكتج  إذا -13

 ج

دددددددددددددددددددددددددددددلُ  اجلهدددددددددددددددددددددددددددددل   مدددددددددددددددددددددددددددددن داءٌ  يهدددددددددددددددددددددددددددددّددها   ُمْعض 
 يُكبَّدددددددددددددددددددددددددددددددددددلُ  باحلديدددددددددددددددددددددددددددددددددددد حدددددددددددددددددددددددددددددددددددددرٌّ  وآخدددددددددددددددددددددددددددددددددددرُ 

دددددددددددددددددددددددددلُ  فمدددددددددددددددددددددددددوتٌ  يسدددددددددددددددددددددددددكت مل هدددددددددددددددددددددددددوج  وإنْ   ُمعجَّ
 

 (. متانة الّتاكيب: )النصّ  يف االتّباعّية مسات من -1
 هلا: من املقطع مثاالً  هات

 ................................................. 
كيف انعكست كثرة اجلمل االمسّية على األفكار اليت   -2

 قّدمها الشاعر يف هذا املقطع؟ ......................
................................................. 

 يف العاطفة تّيار كّونت اليت العاطفّية املشاعر من -3
 .عليه يدلّ  تركيباً  املقطع من هات( األمل واحلزن: )النصّ 

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

 . والتوضيح الشرح الصورة وظائف من -4
 :(اجلهل   من داءٌ : )التالية الصورة دراسة من ذلك بنّي 

 : ..................................الصورة حتليل -أ 
................................................... 

 : .....................................تسميتها -ب
 : ..................................وظيفتها بيان -ج

.................................................... 
 .قطعامل يف الداخليَّة املوسيقا مصادر من ملصدر مّثل -5

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

َ
 
ام
ّ
َالسادسة )في األبيات اإلضافّية(الفرعّية  للمجموعة يّ الفنّ  المستوى عمل ورقة؟َتغفلَحت

 تجْسدددددددددددددددددددتدجْنه ُجونه العندددددددددددددددددددف   طريدددددددددددددددددددقج  ولددددددددددددددددددددْجُتم -1
دددددددددددددهم أجمدددددددددددددرج  فوَّضدددددددددددددوا قدددددددددددددومٍ  ويدددددددددددددحج  فجدددددددددددددديا -2  نفس 
 ُمدددددددددددددددددددددددددددربَّأً  وينفدددددددددددددددددددددددددددي مدددددددددددددددددددددددددددال ذا فديدُفدقدددددددددددددددددددددددددددد ر -3

 ج

 
 

 ؟مجْعددددددددددددد لُ  قددددددددددددومُ  يددددددددددددا العنددددددددددددف طجريددددددددددددق عجددددددددددددن أجمجددددددددددددا
 ُيْسددددددددددددددددددأجلُ  لدددددددددددددددددديس فعلدددددددددددددددددده عددددددددددددددددددن مدددددددددددددددددددلكٍ  إلدددددددددددددددددددى

 ويقتدددددددددددددددددددددددددددلُ  ويجسدددددددددددددددددددددددددددب مظلومددددددددددددددددددددددددددداً  ويدسددددددددددددددددددددددددددددجن

 

 (.جزالة األلفاظ: )النصّ  يف االتّباعّية مسات من -1
 ........................... هلا: مثاالً  املقطع من هات

تنوّعج أسلوُب الشاعر بني اخلرب واإلنشاء، مّثل لكّل  -2
 منهما، وبنّي فائدة هذا التنوّع: 

 مثال اخلرب: ........................ نوع اخلرب: ......
 نوع اإلنشاء: ... .....................مثال اإلنشاء: 

 ......................: .................التنوّع فائدة
 : شعور على يدلّ  تركيباً  املقطع من هات -3
 (: .................................والسخط النقمة)

 .هلا وظيفةً  واذكر ،(العنف   طريق) الصورة: حّلل -4
 : ..................................الصورة حتليل -أ

................................................... 
 .....................................: تسميتها -ب
 ...............................: ..وظيفتها بيان -ج

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

 .املقطع يف الداخليَّة املوسيقا مصادر من ملصدر مّثل -5
.................................................. 
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 دقائق 91   الفّنيّ  المستوى في الطلبة لجميع مطبوع تقويم -92
 الدرجة المستحّقة: ........ –     91الدرجة العظمى:   -  عمل الطالب: ........................َبطاقة تقويم

 قال الشاعر جميل صدقي الزهاوّي:
 حبجرهدددددددددددددددددددا رجب ْيدددددددددددددددددددتج  أمٌّ  استصدددددددددددددددددددرخت قدددددددددددددددددددد -1
دددددددددددددددددددددددكج  بدددددددددددددددددددددددداآلمال تدعدلّددددددددددددددددددددددددلُ  -2  راجيددددددددددددددددددددددددداً  نفسج
 فتيددددددددددددددددددددددددددةً  تندددددددددددددددددددددددددددبُ  باألوطددددددددددددددددددددددددددان كددددددددددددددددددددددددددأيّنج   -3

 ج

 
 

 تجسددددددددددددددددددددددألُ  لْسددددددددددددددددددددددتج  غافددددددددددددددددددددددلٌ  عنهددددددددددددددددددددددا وإنّددددددددددددددددددددددك
 

 التدَّعجلُّدددددددددددددددددلُ  جُيْددددددددددددددددددي كدددددددددددددددددان لدددددددددددددددددو هلدددددددددددددددددا سدددددددددددددددددالماً 
 الددددددددددددددددددددددُمعجوَّلُ  -الزمدددددددددددددددددددداُن  ضددددددددددددددددددددام إذا - علدددددددددددددددددددديهم

 

 (د2) أّواًل: اختر اإلجابة الصحيحة: -
 :شعور على يدلّ  راجيدداً( نفسجكج  بداآلمال )تدعدلّدلُ  الّتكيب -1
 الندم.  -األمل.                     ب -أ

 العتب. -شوق.                   دال -ج
 

 :التدَّعجلُُّل( – دلُ دعدلِ تُ من أمثلة املوسيقا الداخلّية يف البيت الثاين ) -2
 .ناقص جناس -ب .            جناس تامّ  -أ

يجغ اشتقاقّية. -د              تكرار لفظّي. -ج  تكرار ص 

 :ا تيين السؤالين عن أجب: ثانياً  - 
 هاستهالل أّداها اليت الفائدة ما يف الكتاب، النصّ بعد دراستك  -1

 املقطعني يف اخلربي األسلوب إل االنتقال ثّ  اإلنشائي باألسلوب
 (د2) ......................................... والثالث؟ الثاين

............................................................ 
 .هلا وظيفةً  واذكر ،(تندبُ  األوطان: )الصورة حّلل -4

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

............................................................ 
 –انتهت األسئلة  -

  
 دقائق 91   والفّنيّ  الفكريّ  المستويين أسئلة حلّ  على اعتماداً  النصّ  تحرير -98

ذا النشاط صّفّيًا أو ال صّفّياً تنفيذ همن أجل يستعني امليّسر بالرؤوس املرّقمة ملراجعة قواعد حترير النّص، ّث يّت  اجملال للمتعّلمني 
حبسب ظروف طاّلبه وانضباطهم بالوقت وفق اخلطّة الدرسّية، ّث يشرف على عملّية تصحيح األوراق عرب التبادل الثنائّي بني 

 املتعّلمني، مع اّطالعه الكامل على مناذجج منها، وإبداء املالحظات حوهلا.
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 دقائق 5   (األنحاء جميع في التنّقل) للعثمانيين الظالمة ياساتالس حول الصحفيّ  المقال خطّة -94
 ، ويبدأللعثمانيني الظاملة يقرأ امليّسر نّص السؤال من الكتاب، ويطلب إل املتعّلمني العودة إل نّص القصيدة الستخراج السياسات

 املطلوبة.توّصل إل ما يقارب األفكار ال حّّت يتمَّ  مجيع األحناء يف بطريقة التنّقل
 ب املسّودة األول للمقال الصحفّي وفق مدخل عملّيات الكتابة، وميكن استخدام طريقة الثنائّيات.كتج تُ 
 فكرة مقّدمة مقترحة على سبيل المثال:  -
حل األجنّب على ض الشعوب الواقعة حتت االحتالل للظلم واالضطهاد بسبب سياسات حمتّليها اهلادفة إل حتقيق مصاتعرُّ  -

 سياسات االحتالل العثمايّن يف الوطن العرّب.ما تعّرض إليه أجدادنا بسبب  حساب تلك الشعوب .... ومن ذلك
 )ميكن للميّسر أن يوّجه الطاّلب إل أّي مقّدمة مناسبة وال جيوز أن يعطيجهم قوالب جاهزة للكتابة(.

 أفكار العرض:  -
 خال هم منتقومي بسوء الناس مظلُمه -م وقيادهتم البالد باهلوى واملزاجّية وعبثّيته وحشّيتهم -بالدنا ضارة العثمانّيني حلتدمري  -
 لو وص -اّدعاؤهم الكاذب لإلصالح  -انتشار مظاملهم ومطامعهم يف مجيع ارجاء البالد العربّية  – العلماء وإهانة اجلهالء ماكر إ

 جتهيل على العمل - الكفايات وأصحاب العلم برجال همتنكيل - طاقتها فوق أعباءً  فهاوتكلي سورية، إل العثمانّيني همظلم
 نشرهم للرعب وإلرهاب للناس من خالل قتل األحرار املناهضني لسياساهتم. – األحرار وأسر الكرام إذالل - الشعوب

 وميكن إضافة أفكار ُأخرى ممّا تعّلمه الطالب.
  خاتمة مناسبة .............. -

 نشاطاً بيتّياً، ويناقش يف احلّصة التالية.يُكتب املقال بصورته النهائّية مالحظة: 
 دقيقة 21  (األنحاء جميع في التنّقل) للعثمانيين الظالمة السياسات حول الصحفيّ  المقال مناقشة -95

من مّقدمة يلقيها متعّلم، ّث يشري إل زميل ُيتاره، فيقرأ ما بلوره  األحناء مجيع يف التنّقلعرب  الصحفيّ  مناقشة املقالامليّسر يباشر 
يشرف  ثّ حول الفكرة األول يف العرض، وهكذا ... إل اخلامتة، ويتوّل امليّسر تسجيل مالحظاته الضروريّة؛ ليلفتج إليها املتعّلمني، 

 .حوهلا املالحظات وإبداء منها، مناذجج  على الكامل اّطالعه مع املتعّلمني، بني الثنائيّ  التبادل عرب األوراق تصحيح عملّية على
 وبصورة مشاهبة ميكن التعامل مع موضوع التعبري الكتاّب )األدّب(.

 دقائق 91 (األنحاء جميع في التنّقل) اإلبداعيّ  المستوى من األّول السؤال -96
 (.السابق)ميكن لفت املتعّلمني إل التحضري  ميكن أن يقوله هلم؟ُتّيل أّن الشاعر افتتح قصيدته مبخاطبة العثمانّيني. ما الذي 

 دقائق 5 سابقاً  ُمعدّ  لحن وفق جماعيّ  بشكل غناؤها أو  القصيدة من أبيات إلقاء -97
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 دقائق 91  المرّقمة الرؤوس بطريقة النصّ  من وشواهده أفكاره، وتحديد األدبّي، للتعبير نصّ  اقتراح -93
 ،فنّبهوا الشباب الّساذّج من غفلته عن واقع أّمته املّتّدي احلديث، العصر يف العرب األدباء اهتمام والقومّية الوطنّية القضايا شغلت

التحّدي حيناً بنربة من  وفاضحني جرائمهم ،كاشفني زيف إصالحاهتم جبرأة حيناً  ،واستنكروا اخنداعه بطبائع احملتّلني العثمانّيني
 :اآليت الشاهد موظّفاً  املناسبة، بالشواهد إليه تذهب ما وأيّد السابق، املوضوع ناقش  .آخر

 َفُحرَّا ُحّراً  َأْحَرارَها َواقْـُتلوا            ا َوبـَرّ  َبْحراً  َأْخَياَرَها شرُِّدوا    قال الشاعر خليل مطران: 
 املرّقمة( الرؤوس بطريقة اآلتية األفكار يقارب ما إل )نتوّصل خطّة الموضوع:

 : ا تي التمهيد مثلأفكار مقترحة للمقّدمة:  -
 ووقوعه فريسة تلك األطماع غري مرّة بسبب -أطماع احملتّلني بوطننا العرّب عرب تارُيه بسبب موقعه املتمّيز ومقّدراته وإرثه حضارّي 

يف أواخر العهد اململوكّي  ها من أوج القّوة إل حضيض الضعفالواقُع املرُّ لألّمة العربّية بعدج احندار  -شهوات  الطامعني، وتنازع أبنائه 
روح التحّدي لدى مفّكري األّمة وأدبائها، ودفعهم إل بعث الروح القومّية لدى أبنائها؛ من أجل الذود عن  هذا الواقع أيقظ  -

 كرامة األّمة وحياض األوطان.
  :العرض أفكار -
وحتريضهم إيّاه لتلبية نداء الواجب حنوها، ، األدباء العرب لجيل الشباب الّساذّج من غفلته عن واقع أّمته المترّدي تنبيهُ  -9

 وإنقاذها من براثن االستبداد، وتغليب حّقها الساطع على باطل املستبّدين العثمانّيني .... 
 الشاهد: )مجيل صدقي الزهاوّي املقطع األّول(.

القائمة على الوحشّية، وتسّلط األهواء،  ،أدبائنا انخداع الشباب الّساذّج بطبائع المحتّلين العثمانّيين استنكارُ  -2
  (.الثاين املقطع الزهاويّ  صدقي مجيل: )الشاهدواالستخفاف بقدر أشراف الناس، وتفضيل شرارهم على خيارهم .... 

ة حقيقتهم أمام العامل، وتوعية غري املدركني حلقائق مطامعهم، وهتلك لتعري ؛أدبائنا بجرأة زيف إصالحات العثمانّيين فُ كشْ  -8
 (.8 - 7البيتان  الزهاويّ  صدقي مجيل: )الشاهدقناع القداسة الذي حياولون بوساطته سّت مظاملهم .. 

، وذلك لزيادة احملتّلني هؤالء بطش من ينتظرهم قد مبا آهبني غري العثمانّيين بنبرة من التحّدي المحتّلين أدبائنا جرائم حُ فضْ  -4
 إحراجهم أمام شعوب األرض، وحماولة ردعهم عن سلوكهم العدوايّن على حقوق شعبنا وحّريّته وحياته ...

 َفُحرَّا ُحّراً  َأْحَرارَها َواقْـُتلوا             َوبـَّرا َبْحراً  َأْخَياَرَها شرُِّدوا     :مطران خليل الشاعر الشاهد: قال
 .العثمانّيني إذا مل يُنْب عنها شاهد توظيف فكرة فضح جرائم أبيات الزهاوّي املتبّقية لالستشهاد هبا على حتفجظملحوظة: 

..............  مناسبة خاتمة -
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 دقيقة 41جيكسو  مجموعات بطريقة والذمّ  المدح وأسلوب االستثناء، مبحث: اللغويّة التطبيقات -91
 :(االستثناء مبحث) أّواًل:

، ّث الكتاب خرج أوابحث االستثناء يف قسم قواعد اللغة مب مستعيننيحّل أوراق العمل اآلتية  اجملموعات الفرعّيةيطلب امليّسر إل 
 .يتبادلون التعلُّم يف اجملموعات األّم، وبتمامه جيري امليّسر تقوميه الفردّي الكتابّ 

 
َاألولىالفرعّية  للمجموعة ( االستثناء مبحث)قواعد اللغة  عمل ورقة

 حّدد أركان االستثناء، مبّيناً حكم املستثىن فيما يأيت: -1
 أبدع املتعّلمون يف التفاعل إاّل األناينَّ. -

 األركان: ..........................................
 نوع االستثناء: ....................................

 ....................................حكم املستثىن: 

 وملاذا؟ منقطع؟ وأيّهما مّتصل؟ االستثناءين أيّ  -2
ا إاّل  السوق إل البضاعةُ  وصلت -  . .........أصحاهبج

.................................................. 
 . ..........الفاكهةج  إاّل  السوق إل البضاعةُ  وصلت -

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

َالثانيةالفرعّية  للمجموعة قواعد اللغة )مبحث االستثناء( عمل ورقة
 حّدد أركان االستثناء، مبّيناً حكم املستثىن فيما يأيت:

 صادفُت زمالئي يف جمموعات  العمل إاّل معتصماً. -
 ..........................................األركان: 

 : ....................................االستثناء نوع
 حكم ما بعد إاّل: .................................

 .معتصمٍ  سوى العمل جمموعات   يف زمالئي صادفتُ  -
 : ..........................................األركان

 : ....................................االستثناء نوع
 ............: ........................سوى إعراب

 : ..................................معتصمٍ إعراب 
 

 

َةالثالثالفرعّية  للمجموعة قواعد اللغة )مبحث االستثناء( عمل ورقة
 فيما يأيت:حّدد أركان االستثناء، مبّيناً حكم املستثىن 

 .وميّسره أصدقائه مع املتفاعل إاّل  املتعّلمون بدعي مل -
 األركان: ..........................................

 : ....................................االستثناء نوع
 حكم ما بعد إاّل: .................................

 .وميّسره أصدقائه مع غري املتفاعل   املتعّلمون أبدع ما -
 : ..........................................األركان

 ......................: ...............االستثناء نوع
 ....................: ...................غري إعراب

 ................................ أهنا  إعراب آخر؟
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َالرابعةالفرعّية  للمجموعة االستثناء(قواعد اللغة )مبحث  عمل ورقة
 حّدد أركان االستثناء، مبّيناً حكم املستثىن فيما يأيت:

 .وميّسره أصدقائه مع املتفاعل إاّل  بدعي ال -
 ...........................األركان: .......................

 ......................: ......................االستثناء نوع
 .....................حكم ما بعد إاّل: ....................

 .وميّسره أصدقائه مع غري املتفاعل   أبدع ما -
 .........................: ..........................األركان

 ......................................: .......االستثناء نوع
 ...................................: ............غري إعراب

...... :  .....................................إعراب املتفاعل 
 

َالخامسةالفرعّية  للمجموعة قواعد اللغة )مبحث االستثناء( عمل ورقة
 حّدد أركان االستثناء، مبّيناً حكم املستثىن فيما يأيت:

 طرائق التعّلم.املتفاعل مع  إاّل  كافأت اإلدارُة أحداً  ما -
 ................األركان: ...................................

 .................: ............................االستثناء نوع
 .............حكم ما بعد إاّل: .............................

 املتفاعل  مع طرائق التعّلم. سوى اإلدارُة أحداً  لن تكافئ -
 .................: ..............سوى الحتمال األّول إلعرابا

 ...........: ....................سوى إلعراب الثاين االحتمال
 .أصدقائه مع التفاعل يف املقّصر عدا ما املتعّلمون أبدع -

 ...............إعراب املصدر املؤّول: / ما عدا /: ............
 

َالسادسةالفرعّية  للمجموعة اللغة )مبحث االستثناء(قواعد  عمل ورقة
 حّدد أركان االستثناء، مبّيناً حكم املستثىن فيما يأيت:

 يف التفاعل مع أصدقائه. املقّصر املتعّلمون ما عدا أبدع -
 األركان: ..........................................

 ......: ..............................االستثناء نوع
 إعراب عدا: ......................................

 : ....................................املقّصر إعراب

 .أصدقائه مع التفاعل يف املقّصرج  خال املتعّلمون أبدع -
 ...................: ...................خال إعراب

 :  ...................................إعراب املقّصرج
 .أصدقائه مع التفاعل يف املقّصر   خال املتعّلمون أبدع -

 : ......................................خال إعراب
 : ...................................املقّصر   إعراب

 

 تيني:عن السؤالني اآل األّم اإلجابةيطلب امليّسر إل اجملموعات تدريب إضافّي بالرؤوس المرّقمة:  
 .منفّي، ثّ إل ناقص منفيّ  تامّ  إل)عرب املتسابقون اجلسرج إاّل سامراً(  املثبتالتاّم حّول االستثناء  -1
 .مثبت تامّ منفّي، ثّ إل  تامّ  إل)مل أرتشْف غريج املاء (  نفيّ املناقص ال االستثناءحّول  -2

 

َفرديّاً لجميع المتعّلمين االستثناء(قواعد اللغة )مبحث  تقويم
 بنّي نوع االستثناء، وحكم املستثىن فيما يأيت: -1

 وما هي إاّل دولٌة مهجّيٌة   تسوس مبا يقضي هواها وتعملُ 
 ....................: ........................االستثناء نوع

 .................حكم ما بعد إاّل: ........................

حّول االستثناء فيما يأيت إل تاّم منفّي، مبّيناً ما ميكن أن يتغرّي  -2
 .فتيٍة( غرارةُ  إاّل  رابين يف حكم ما بعد إاّل: )ما

.......................................................... 
.......................................................... 
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 :(أسلوب المدح والذمّ ) ثانياً:
َاألولىالفرعّية  للمجموعة(  والذمّ  المدح أسلوب)قواعد اللغة  عمل ورقة

 يكون أن على بالذمّ  خمصوصاً ( االستبداد) اجعل -1
 (: ...............................ال)بد حمّلىً  الفاعل

 أعرب )ن ْعمج( يف قولنا: ن ْعمج صديُق املرء  الويفُّ. -2
.................................................... 

 

َالثانيةالفرعّية  للمجموعة(  والذمّ  المدح أسلوب)قواعد اللغة  عمل ورقة
 الفاعل يكون أن على بالذمّ  خمصوصاً ( اهلمجّية) اجعل -1

 ........(: ......................ال)بد حمّلىً  إل مضافاً 
 قولنا: ن ْعمج الصديُق سعيٌد.( يف سعيدٌ أعرب ) -2

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

َالثالثةالفرعّية  للمجموعة(  والذمّ  المدح أسلوب)قواعد اللغة  عمل ورقة
 الفاعل يكون أن على بالذمّ  خمصوصاً ( اجلجور) اجعل -1

 ...........................: بتمييز مفسَّراً  مستّتاً  ضمرياً 
الصديُق( يف قولنا: ن ْعمج الصديُق سعيٌد:     أعرب مجلة )ن ْعمج  -2

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

َالرابعة الفرعّية للمجموعة(  والذمّ  المدح أسلوب)قواعد اللغة  عمل ورقة
 الفاعل يكون أن على باملدح خمصوصاً ( العلم) اجعل -1

 :التمييزيّة( ما)بد مفسَّراً  مستّتاً  ضمرياً 
.................................................... 

 أعرب /حّبذا/ يف قولنا: حّبذا الصدُق. -2
............................................ :  حبَّ
 ذاْ: ...............................................

 

َالخامسةالفرعّية  للمجموعة(  والذمّ  المدح أسلوب)قواعد اللغة  عمل ورقة
 الفاعل يكون أن على بالذمّ  خمصوصاً ( اجلهل) اجعل -1

 ......................................... :إشارة اسم
 الويفُّ: صديقاً يف قولنا: ن ْعمج  صديقاً أعرب  -2
 ......................... وبنّي فاعل ن ْعمج: .........  

 

َالسادسةالفرعّية  للمجموعة(  والذمّ  المدح أسلوب)قواعد اللغة  عمل ورقة
 الفاعل يكون أن على املدحب خمصوصاً ( العدل) اجعل -1

 .............................: ............إشارة اسم
قجات   تُدْبُدوا إ ن﴿ :تعال قوله يف ما أعرب -2  فجن ع مَّا الصَّدج

يج 
 ................................. (279سورة البقرة ) ﴾ه 

 

 يف مجل تستويف مجيع أنواع فاعل فعل املدح. باملدح خمصوصاً ( التسامح) اجعل: لجميع الطاّلب التقويم اإلفراديّ 
 

 دقائق 5  الجالء بقصائد المتعّلق التحضيريّ  للنشاط المناسبة التعّلم مصادر نحو الطلبة توجيه -21
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 نشاط بيتّي إثرائّي 
 أجب عن األسئلة ا تية من قصيدة: )حّتاَم نغفل؟( مستعيناً بمصادر التعّلم، والسّيما قواعد اللغة في آخر الكتاب.

    (دولٌة َهمجيَّةٌ  إاّل  هي وما) :تعمل أدوات النفي في لِـَم لمْ  -9
 قوم يا العنف َطريق َعن كبارٍق(، )َأَما إالّ  اإلصالح فئة )وما

 يَهِطُل(؟ َمْعِدُل(، )ليس
 كلٍّ  دالالت وبّين األسماء الموصولة النصّ  من استخرج -2

 فيها. والعائد صلتها، وحّدد وأعربها، منها،
 على الخبر فيها تقّدم استخرج من البيت الثامن جملةً  -8

 .السبب وبّين وجوبًا، المبتدأ
استخرج من النّص أساليب الشرط، وبّين في كّل منها نوع  -4

 األداة، وداللتها، وإعرابها، وأعرْب جملتي الشرط والجواب.
 إحداهما في اسمّيتين جملتين األخير البيت من استخرج -5

 المبتدأ. ُحذفَ  اأُلخرى وفي الخبر، حذف
 الفاعل. نائب للمجهول، واذكر مبنّياً  فعالً  النصّ  من استخرج -6
 نوعه. وبّين بداًل، النصّ  من استخرج -7
 األبياُت اإلضافّية:  من مقطع استخرج -3
 .ذلك فرعّية، ووّضح منهما كلّ  إعراب عالمة واسماً  فعالً  -أ

 منادًى مبنّياً في محّل نصب، واذكر نوعه. -ب
 اسمين مشتّقين، وحّدد نوعيهما. استخرج -ج
 ، واألبيات اإلضافّية.أعرب المفردات ا تية من النصّ  -1
 فئُة، هواها، تتأّمُل، ال غرارُة، ظهيٍر، من عواٍد، أَما،  حّتاَم، ، أال

 هَو، ولـْجُتم، َمْعِدُل. ُمْعِضُل، كم، تكْن، يُد، الذي،
 أعرب الجمل ا تية من النّص، واألبيات اإلضافّية. -91
  ،(تحمُِّلها) ،(يغرُّكَ ) ،(تؤّمــِلُ ) ،(تتزلزلُ ) ،(نشأتَ  منها)
 .(ُيْسَألُ  ليس فعله عن)، (ُيكبَّلُ ) ،[(داءٌ  يهّددها) بهم أصبحتْ  قد]

 من ممنوعة( أفاضل –سورية  -مواطن ) الكلمات -99
 النّص. في صرفها سبب ذلك. واذكر عّلل باألصل الصرف
 (.يَقضي -)َأِغْث : الفعلين في الصرفّية العّلة وّضح -92
أفاضل ُمبرًَّأ(، مع  –بّين نوع الهمزة في الكلمات: )أَثر  -98

 التعليل.
 ،(سكتَ : )الكلمتين من كلّ  في مبسوطة التاء كتابة عّلل -94
 .(يـَُنّحى: )الفعل في مقصورة ، واأللف(موت)

 أبيات إضافّية
 تجْسدددددددددددددددددددتدجْنه ُجونه العندددددددددددددددددددف   طريدددددددددددددددددددقج  ولددددددددددددددددددددْجُتم -1
دددددددددددددهم أجمدددددددددددددرج  فوَّضدددددددددددددوا قدددددددددددددومٍ  ويدددددددددددددحج  فجدددددددددددددديا -2  نفس 
 ُمدددددددددددددددددددددددددددربَّأً  وينفدددددددددددددددددددددددددددي مدددددددددددددددددددددددددددال ذا فديدُفدقدددددددددددددددددددددددددددد ر -3

 ج

 
 

 مجْعددددددددددددد ُل؟ قددددددددددددومُ  يددددددددددددا العنددددددددددددف طجريددددددددددددق عجددددددددددددن أجمجددددددددددددا
 ُيْسددددددددددددددددددأجلُ  لدددددددددددددددددديس فعلدددددددددددددددددده عددددددددددددددددددن مدددددددددددددددددددلكٍ  إلدددددددددددددددددددى

 ويقتدددددددددددددددددددددددددددلُ  ويجسدددددددددددددددددددددددددددب مظلومددددددددددددددددددددددددددداً  ويدسددددددددددددددددددددددددددددجن

 

 

 انتهى الدرس
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 الطالب المعلم طريقةتدريس المطالعة وفق 
أو فيلمي للموضوع الذي   ( تحضير عرض تقديمي  أو عشوائي عمتطو  طالب أو مجموعة )  لىس طلب المدر  ي .1

تها  ن كان الموضوع وصح   محور حوله الدرس مع مراعاة جمال الصورة  وتطابقها مع الموضوع المقصود ت
 مرتبطًا بالتاريخ.

ليوم  عطاء جميع الطالب تحضير الدرس سابقًا  وتقد م كل  مجموعة في اليوم التالي )السابق  يطلب المدر س  لى .2
الدرس( بطاقة تتضم ن مجموعة أسئلة حول المستوى الفكري والفني  لينتقي المدرس األسئلة األفضل واألعمق 

 واألدنى  ويعطيها درجات )نقاط(.
رة يعرض )الطالب/المجموعة( الفيلم أو الصور التي جمعوها  مع شرحها وطرح بعض  .3 في الحصة المقر 

مع قراءة الدرس بشكل جهري للجميع بمرافقة مؤثرات صوتية مناسبة تترافق  اإلضاءات حول الكاتب والموضوع 
 مع العرض والقراءة. 

بعد القراءة والعرض من قبل الطالب المعلم  يعرض المدرس البطاقات )التي قدمت سابقًا وقام بتقويمها وانتقاء  .4
الطالب  الذين صار بمقدورهم اإلجابة أفضل ما فيها من أسئلة( ليقوم بتعميم هذه األسئلة المنتقاة على جميع 

 .عنها بعد قراءة الدرس
نون األسئلة  مع تقديم اقتراحات لتطوير العمل في دروس قادمة. .5  يقي م الطالب أداء زمالئهم  ويدو 
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عبري 
ّ
  الكتابيالت

ّ
 للثالث الثانوي

 :أّواًل: التعبير األدبيّ 
 مجموعة فكر  حداها خارجي ة.

 التعبير المقالي  : ثانياً 
 .اكتب مقالة تتناول فيها يثار الغربة النفسي ة في المغترب مقترحًا ما تراه مناسبًا من حلول تضع حد ًا لمعاناته 

.ثالثًا: تحرير نّص:  ر الن ص  مراعيًا المستويين الفكري  والفن ي   حر 
 ) كتابة تقرير  محضر اجتماع( رابعًا: التعبير الوظيفّي:

  مدرسُتك حفاًل بمناسبة عيد الش هداء  وكل فك مشرف األنشطة كتابة تقرير عن الحفل. اكتب تقريرًا عن وقائع أحيت
 هذا الحفل مستوفيًا عناصر التقرير.

  ًفي مدرستك لجنة للتمكين لل غة العربي ة وأنت أمين سر  فيها  اكتب محضر اجتماع  عن  حدى جلساتها مراعيا 
 خطوات كتابة المحضر

(مساً خا  : دراسة نص وفق المنهج النفسي أو االجتماعي  ) خاص باألدبي 
 أمثلة للتعبير:

  تناول األدباء العرب القضايا الوطني ة والقومي ة  فند دوا بممارسات العثماني ين  واستنكروا خداع الفرنسي ين (( : األدبي 
دوا الت ضحياِت المشر فةل التي حق قت   الجالء((.الشعوبل العربي ة  ومج 

 ناقش الموضوع السابق  وأي د ما تذهب  ليه بالشواهد المناسبة  موظ فًا الشاهد اآلتي: -
 
 
 

 الموضوع:خّطة كتابة 

 اإلعداد الس ابق ) التخطيط للكتابة (: -1
في هذه المرحلة  يقرأ الطالب نص الموضوع المطروح حول القضايا الوطني ة والقومي ة  ثم  يحل له  لى عناصره 

 قي د به.يضع تصميمًا واضحًا لموضوعه ويت الش اهد أو الدليل على فكره   ثم   دويحد  
 تطبيق المرحلة األولى: -

 تحليل نص الموضوع:       

نبدأ بتحديد المق دمة مستفيدين من الجملة المفتاحي ة   وهي " تناول األدباء العرب القضايا الوطنية  - أ
 والقومية" 

 نتابع تحديد العنصر األول مستفيدين من عالمات الترقيم " فند دوا بممارسات العثمانيين "  - ب

:  جهروا بتحريِر الش عوِب وأثقلت   قال خيُر الديِن الزركلي 
 

 متنل الشعوِب سالسل  وقيودُ  
 

 خدعوِك يا أم  الحضارِة فارتمت   
 

 تجني عليِك فيالق  وجنودُ  
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 عوب العربي ة ".العنصر الثاني : " واستنكروا خداع الفرنسيين الش  - ت
 العنصر الثالث: " ومج دوا التضحيات المشر فة التي حققت الجالء".  - ث

دة(: -7  التحرير األّول ) المسوَّ
ر الطالب موضوعه تحريرًا أولي ًا   ويعد  خط ة واضحة لما سيتبع في كتابة موضوعه  في هذه المرحلة يحر 

فيه  والخاتمة وما سيتناوله فيها   ثم  يحد د طريقة العرض (  وما سيتناوله فيها  والعرض وما سيتناوله المق دمة)
التي سيعرض معلوماته من خاللها ) الس ير وفق تسلسل  منطقي مقنع مري  يت صف بالسهولة والوضوح   والبعد 

أو عن التكل ف ( ثم  يحد د األسلوب التعبيري  الذي سيتبعه ) لغة معب رة موحية   صور جميلة   مشاعر متدف قة   
  ثم  يجمع والعطفة  وبين الخيال والواقع (لغة دقيقة وعبارات موجزة   وخطاب مباشر    أو الجمع بين العقل 

  وصح ة روايتها  ثم يكتب موضوعه مؤل فًا بين ة متحريًا الدقة في نسبهاواألدل   المعلومات ويدعمها بالشواهد
 الكتابي المناسب.المعلومات   تأليفًا متماسكًا مستعماًل النمط 

 :تطبيق المرحلة الثانية -
 مة:المقد   - أ

 انطالقًا من الجملة المفتاحي ة " تناول األدباء العرب القضايا الوطنية والقومية " نصو غ المقد مة:
" تطو ر األدب العربي  مع تطوِّر منهج الحياة من حوله   وعندما شعر العرب بالخطر المحدق على هويتهم 

بالدهم تمس كوا بعروبتهم على أن ها الهوي ة الفكري ة والثقافي ة والسياسي ة التي تجمعهم جميعًا   وعروبتهم و وحدة
 وهذا ما نجده من خالل أدبهم نثرًا وشعرًا ".

 ) اقترح مقد مة أخرى مراعيًا األسلوب الشائق الذي يجذب القارئ  لى متابعة القراءة (.
 معالجة العنصر األو ل في العرض:  - ب
 نسم ي الفكرة األولى كما وردت في نص الموضوع ونبدأ بها شرحنا مستفيدين مم ا ورد في القراءة التمهيدي ة .  -1

وهي " ند دوا بممارسات العثمانيين " ونبًد بشرحها " لقد رزح الوطن العربي  تحت سيطرة  الفكرة األولى:
شعب العربي  شت ى ألون االضطهاد والظلم من االحتالل العثماني  الغاشم الذي دام أربعة قرون  ذاق فيها ال

ذالل لألحرار فند د الش عراء بممارسات االحتالل تشريد  وتهجير  وتجهيل  لألمة  لى قتل  للعلماء وتنكيل  وا 
  ومنهم الش اعر جميل صدقي الز هاوي ال ذي فض  سياسة الدولة العثمانية الهمجي ة ال تي حكمت العثماني

 التي تتناسب مع أطماعها في نهب خيرات البالد قائاًل: البالد وفق أهوائها
 تسوس بما يقضي هواها وتعملُ   وما هي إاّل دولٌة همجّية 

 شرح العنصر األّول وشاهده نحرص على إيجاد الرابط المناسب بين هذا العنصر  بعد االنتها  من
الفكر وتدرجها مّما يشّكل  نتقال بين العناصر، واتساقوالعنصر الذي يليه وهذا يسهُم في حسن اال 

 وحدة الموضوع وترابطه.
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وبعد أن تحدثنا عن التنديد بممارسات العثمانيين  لى قضي ة أخرى   وهي استنكار خداع الفرنسيين الشعوب 
أوهم الشعوب  ذ  ن ه   اه أكثر مكرًا وخداعً ن  أالعربي ة فلم يكن المستعمر الفرنسي بأفضل من العثمانيين    ال  

 -األمم والشعوب من الظلم والقهر كتحقيق الحري ة والمساواة وتخليص - كاذبة ظاهرها بر اق ي ة بشعاراتالعرب
وباطنها جيوش  مدج جة بأنواع األسلحة  ال تي عملت على تدمير البالد  والنيل من أبنائها فمن اعتقال  

األحرار ال ذين كشفوا خداع المستعمر  وتعذيب   لى قتل  وتنكيل باألحرار  ولم يكن ذلك خافيًا على الشعراء
 الكاذب بأشعارهم   كشاعرنا خير الدين الزركلي ال ذي قال في ذلك:

 متن الشعوب سالسٌل وقيود  جهروا بتحرير الّشعوب وأثقلت
 تاجاناي عاليك فايالٌق وجنود  خدعوك يا أم الحضارة فارتمت 

يات المشر فة ال تي حق قت هب  بعضهم لتمجيد التضحولم يكتف الشعراء باستنكار وفض  خداع المستعمر بل 
عمر عن أرض   فهذه الد ماء الطاهرة ال تي عط رت  تراب الوطن كان لها الفضل األكبر في طرد المستالجالء

عند عدد  من الشعراء الذين أرادوا تخليد هذه البطوالت وتمجيدها  ا  وقد ظهر ذلك جلي  بالدهم الحبيبة سورية
زدانت بعطر الشهادة  وألق االعتزاز باألحرار الشرفاء األباة   ومنهم الشاعر عمر أبو ريشة ال ذي في قصائد ا

 قال أعذب األشعار ممجدًا تضحيات األحرار بقوله:
 لم ُتعطَّر بدما حرٍّ أبيٍّ   لن تري حفنة رمٍل فوقها

 صوُغ الخاتمة:
يرس خ الفكر الواردة فيه لدى المتلق ي من دون الغاية من الخاتمة تكثيف عناصر الموضوع وتلخيصها بما 

  ضافة جديد.
 يمكن البدء بصوغ الخاتمة بعبارات    نحِو  ومجمل القول ... وهكذا يمكن القول ....ومما سبق يتبي ن لنا .... 
ة " وهكذا من خالل ما سبق ذكره نكون قد أخذنا لمحًة عن دور األدباء العرب في تبن ي قضايا أمتهم الوطني  

  كذب وخداع المستعمر الفرنسي  والقومي ة   فقد كان منهم من ند د بجرائم المحتلِّ العثماني   ومنهم من استنكر 
د تضحيات أبناء األمة العربي ة لنيِل حريتها واستقاللها .  باإلضافة  لى فئة  أخرى راحت تمج 
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 :ط كتابة مقالة عن الغربة
ّ
 خمط

  :الغربة  تعريفها  أسبابها...   مقّدمة 
 :أ(  يثار الغربة النفسي ة في المغتِرب.  العرض 

 ب( اقتراح الحلول للحد  من معاناة المغتِرب.         
 .خاتمة مناسبة 

 موضوع الغربة
 مقدمة: 

 (أسبابها –) تعريفها 
 العرض: 

 يثار الغربة النفسي ة للمغترب. -
 المغترب.اقتراح الحلول للحدِّ من معاناة  -

 خاتمة مناسبة.
 المقّدمة

في النفس ابتعاُد اإلنسان عن موطنه الذي ولد فيه  وعاشل فيِه أجمل مراحل حياته من طفولة  ما يقعلعل  من أشدِّ 
ومراهقة رسخت في ذاكرته  فاستحال نسيانها عليه   وهذا البعد عن الوطن هو الغربة  وبما أن  هذا البعد يشك ل هاجسًا 

 نه جسدي ًا؟يؤر ق صاحبه فما هي األسباب التي حملت هذا اإلنسان لالبتعاد ع
فرب ما كانت الظروف االجتماعي ة التي مر  بها اإلنسان من اضطهاد  و فقر  وعوز   وعدم القدرة على تحقيق ذاته من خالل 

  يجاد المكانة االجتماعي ة التي تليق بتحصيله العلمي سببًا مهم ًا في دربة اإلنسان .
اماًل وطنه في قلبه تاركًا وراءه ذكريات كانت كفيلًة ب شعال وهذا ما دفع اإلنسان  لى حمل حقيبته مغادرًا أرضه ح

نار الشوق والحنين في فؤاده  فكل ما هب ت رياح الوطن  تحر كت لواعج الشوق والحنين لتجد دل  ألمله وحزنله وحسرتله   فعاش 
عه في دربته و روح  ال تزال تسكُن حالًة نفسي ة متردي ة مليئة بالقلق واالضطرابات النفسي ة ال تي قسمته  لى جسد  يعيش م

 في وطنه.
 آثار الغربة:

والصدمة الكبرى كانت في خيبة أمل المغترب في تحقيق ما كان يصبو  ليه من أحالم  وردي ة  معسولة  بناها قبل هجرته   
عالم  ماديٌّ ُيبعُد اإلنسانل عن فال الواقع أسعفه في تحقيق أمانيه  وال البعد منحه هناًء وسعادًة في دربته  فعالم الغربِة 

  نساني ته فال األهُل أهُله  وال األصدقاء أصدقاؤه.
ولنقف مع أنفسنا برهًة متسائلين: لو أن  هذا المغترب حق ق شيئًا مم ا كان يحلم به في وطنه  هل ترك ذكرياِت 

 طفولته وصباه وأهله و أحب ته خلف أفق  قاصدًا المجهول؟
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 دِّ من معاناة المغترب.اقتراح الحلول للح
ال شك  أن  هذا اإلنسان لو وجد ظروفًا اجتماعي ة مالئمة تحق ق تطلعاته المادي ة والفكري ة من حياة  كريمة   ورقية فكري  
بعيدًا عن االضطراب والقلق والحاجة التي ذهبت بخياله  لى الغربة لما دخل في ديابات هذا المجهول القاسي  ال ذي ال 

عواقبه  ال  بعد أن يذوق اإلنساُن ويالت الغربة  ومعاناتها النفسي ة والجسدي ة التي خط ت على جبينه رواية عاشق  فُ ُتعرل 
 ابتعد عن معشوقه ) الوطن(.

 الخاتمة:
وفي الختام كانت وال زالت الغربة تستنزف عقول وطاقات شباب امتلكوا الكثير من القدرات والمواهب والمهارات 

ا الوطن  فكانوا كشجرة شاخل جذعها وهي في قم ة العطاء  ال  أن  هذه الجذور لن تنمول وتعطي أكللها  ال  في التي يعوزه
 تربتها األولى  فالوطن أمٌّ تحلُم برؤية عطاء أبنائها.

مم ا لتنعم بدفء الحنان  وتسعد األهل واألصدقاء لتتخل ص أما ين األوان أن ترجع الطيور  لى دفِء أعشاشها  
 ؟!شابها من أمراض  نفسي ة ال يداويها  ال الوطن
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 كتابة التقرير 

 السّيد مسؤول األنشطة المحترم
 م الذي يقضي بتكليفي  عدادل تقرير حولل احتفال المدرسة بعيد الشهداء 2117/  5/  5بناًء على كتابكم الصادر بتاريخ  

 أرفع  ليكم التقرير اآلتي: وبعد االط الع على الوضع 
 في الحيثّيات والوقائع :  -0

 أ( بدأ الحفل في التوقيت المحد د  وحضر بعض أولياء الطالب من دير المدعوين.
 ب( انقطعت الكهرباء في أثناء الحفل  ولم تكن المول دة جاهزة.
 ج( لم يحضر بعض وجهاء الحي  بسبب عدم دعوتهم رسمي ًا.

 أقترح عليكم ما يأتي:  حات:في الحلول والمقتر  -7

 أ( اختيار مكان أوسع لالحتفال في المر ات القادمة.
 ب( اختبار أجهزة الصوت والمول دة وتوفير البدائل في حال الضرورة.

 ج( توجيه دعوات رسمي ة مطبوعة في المر ات القادمة.
 وتفّضلوا بقبول االحترام                                         

 2117/ 5/  7في                                                                       
 االسم والت وقيع:                                                                
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 ة يف مدرسة األوائل
ّ
غة العربي

ّ
 حمضر اجتماع جلنة التمكني لل

 اسم اللجنة: لجنة الت مكين لل غة العربي ة  –(  2رقم المحضر ) 
م  اجتمعت اللجنة اجتماعها الدوري  بناًء على الدعوة 2116/ 6/   23في الساعة الثامنة صباحًا من يوم األحد في 

هة من رئيسها بتاريخ :   2116/ 6/    21الُموج 
 األساتذة والطالب: .........  وذلك بحضور

 اب كل  من :................./ بعذر أو من دون عذر/ودي
وبعد تالوة محضر الجلسة السابقة وتوقيع األعضاء على صفحاته تال أمين السر  جدول األعمال الذي تضم ن النقاط 

 اآلتية: 
 استعمال الل غة العربي ة الفصيحة في مواقع التواصل االجتماعي.  -1
 ي دروس المواد األخرى.استعمال الل غة العربي ة الفصيحة ف -2
ة والشعر والمسرح في المدرسة. -3   قامة مسابقات أدبي ة للقص 

ين األول والثاني  وتعديل المقترح الثالث ليتضم ن تمثيل المسرحي ة الفائزة على مسرح  وقد أوصت اللجنة ب قرار المقتلرحل
 المدرسة.

 اختتمت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحًا 
 الحاضرون : 

 أمين السر                      الرئيس                                                            
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ةثانيًا: 
ّ
 :املشروعات التعليمي

 :تعريف المشروع التعليمّي 
 ًا ب شراف المدر س.أو جماعي   اً الطالب فردي   ينفذه له هدف ومضمون وخطة يسير عليها نشاط 

  التعّلم القائم على المشروعأهمّية:  
ة تحساااااين االتصاااااال والمهاااااارات الشخصاااااي  ويعمااااال لة أوساااااع  المفااااااهيم  وقاعااااادة معرفي ااااا إلدراكيحق اااااق عمقاااااًا أكبااااار  

  والقاادرة علااى وتحسااين مهااارات الكتابااة وضاابط عمليااات التفكياار  اإلبااداع  تعزيااز مهااارات القيااادة  وزيااادةلة  و واالجتماعي اا
 .التعامل مع المحيط بما يواجهه من مشكالت  ويوف ر فرصًا للطالب لممارسة أنشطة التعلم التي يميلون  ليها

 مالحظة:
لهـا أهـداف واضـحة، إذ تجعلهـم  اتليسـت مجـرد أعمـال يشـغلهم بهـا المـدرس، فهـي مهّمـ اتالطالـب أن هـذه المهّمـ مَ ينبغي أن يعلَ 

 ها قد دخلت في تقويمهم السنوي وفق نظام التقويم الجديد.وتستثير نشاطهم، وأنّ  رون قيمة بذل الجهديقدّ 
 :تصنيف المشروعات 

 :المشروعات المثيرة للتحدي الذاتي (1
وفيها يكون الطالب منافسًا لذاته  فالطالب يعمل بجد ويثاابر ماد ة أطاول عنادما يواجاه الصاعوبات ويعتماد علاى كمياة 

 نه سيحققها وعندما ينج  في أدائها وتنمو لديه الدافعية الداخلية.الفائدة التي يتصور الطالب أ
 المشروعات التنافسية، لها محوران : (7

 اآلخرين ويؤدي  لى نجاح الجميع  بسبب االعتمادي ة اإليجابية المتبادلة. معالعمل  -1
اآلخرين ويؤدي  لى سرعة اإلنجاز  واستثارة الدافعية  ويزيد من مستوى تحصايل الطاالب  ومان  معالتنافس  -2

  مستوى أداء المهارات واإلنجاز اإلبداعي.
 :أساليب العرض 

 يستطيع الطالب في  نجاز مشروعه أن يختار أسلوبًا من األساليب اآلتية:
وهاو عارض مخطاط لاه و مانظم  لماا قاام باه الماتعلم فاي موعاد محادد مان أجال  ظهاار  العرض التقاديمي: ( ب

 مدى امتالكه لمهارات محددة )صور  رسومات  شرائ   لكترونية..(.
عرض توضيحي أو شفوي أو عملي يقوم به المتعلم أو المجموعة لتوضي  فكرة  إلظهار  العرض التوضيحي: ( ت

 قة و لغة واضحة )مثل  شرح درس أو ربط ظاهرة أدبية بالواقع...(.مدى قدرة الطالب على طرح أفكاره بطري
وهو  جراءات ينفذها الطالب إلظهار معرفته أو مهاراته من خالل أدائه لمهمات عملية )  األدا  العملي: ( ث

  نتاج مجسم  مجلة   رسم صورة ....(.
كرة  سرد قصة أو رواية  ...( يتحدث الطالب عن موضوع معين خالل فترة محددة وقصيرة ) شرح ف الحديث: ( ج

 بهدف  ظهار قدرته  على التعبير والتلخيص ونقل المعلومات لبقية الطالب.
عرض الطالب نتاجهم الفكري أو العملي في مكان ما ووقت متفق عليه إلظهار مدى قدرتهم على  المعرض: ( ح

 وية....(.توظيف مهاراتهم لتحقيق نتاج مشترك ) عرض نماذج مجسمات  لوحات  منتجات يد
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يماءات يتطل بها الدور  المحاكاة ولعب األدوار: ( خ ينفذ الطالب فكرة أو حوارًا أو نقاشًا مع ما يرافقه من حركات وا 
في موقف يشبه موقفًا حياتيًا إلظهار مهارته المعرفية واألدائية  ويمكن أن يكون الموقف معدًا أو مرتجاًل أو 

 معتمدًا على التقنية اإللكترونية.
لقاء بين فريقين مع مدير اللقاء  ونقاش تعاوني أو تعاكسي فيما بينهم بهدف  ظهار قدرة  اقشة والمناظرة:المن ( د

ق الحجج المؤيدة أو المضادة.  المتعل مين على اإلقناع والتواصل السليم الفعال وسلو 
 :طريقة تنفيذ المشروعات 

 . حصتين درسّيتينعلى مدى  عرض المشروعات على الطالب: .1
يعرض المدرس للطالب فكرة المشروعات بشكل عام والهدف منها  ثم يناقش كل مشروع على حدة من حيث:  .0

 ب( طريقة العرض.    أ( الفكرة
ويطلب المدرس  ليهم دراسة هذه التفصيالت بتأن الختيار المشروع الذي يناسب ميولهم وقدراتهم  على أن يسمي 

 . أسبوعالطالب مشروعهم المختار خالل 
 شكيل مجموعات للقيام بالمشروعات، وله أن يقدم مشروعاً فردياً.لتمالحظة: يترك للطالب الخيار 

بعد  قرار العنوان من الطالب في األسبوع الذي يلي أسبوع عرض المشروعات  يقرر المدرس عقد جلسة مدارسة  .2
جراءات تنفيذه  وتقسيم بينه وبين الطالب ) كل مجموعة على حدة( الهدف منها توضي  تفاصيل المشروع  وا 

 األدوار بين أعضاء المجموعة الواحدة ) ُيدرس مقترح الطالب في تقسيم أنفسهم(
 مالحظة: مع نهاية المشروع يجب أن يكون كل أعضاء المجموعة قادرين على القيام بكل المهمات الجزئية المرتبطة بمشروعهم.

 ز العمل وصواًل  لى التسليم النهائي. يتفق المدرس مع طالبه على خطة زمنية مرحلية إلنجا
-5. يقدم المدرس  رشادات حول تنفيذ المشروع وعرضه   ذ يطلب  لى كل مجموعة أن تقدم عرضًا مدته تتراوح بين )3

دقائق(  ويطلب  لى المجموعات تسليم نسخة  لكترونية وأخرى ورقية  للمشروعات التي تحمل طابعًا بحثيًا أو عماًل  11
 .تقديمياً 

. يتابع المدر س المشروع مع طالبه بشكل أسبوعي أو نصف شهري وفق مقتضيات المشروع وخصوصيته  ويفض ل أن 4
 تكون خارج أوقات دوام المدر س ويمكن أن تكون عبر أدوات التواصل.

 وتكون المتابعة وفق منحيين: 
التي يقوم بها الطالب في العودة  لى المراجع : طريقة المعالجة ) األداء في المشاهد التمثيلية  واإلجراءات األول -

 وتهيئة األسئلة / مقابلة  ندوة ../
 منحى المادة العلمية. :الثاني -

. التقديم: يحدد له وقت معين ويعطى الحد األدنى والحد األقصى) قبل االمتحان الفصلي بأسبوعين(  يدقق المدرس 5
ب في األسبوع التالي بحضور لجنة تحكيم   وفق المشروع    يتم المشروعات في أسبوع ثم يتم عرضها أمام بقية الطال

 تنسيقها  داريًا مع الزمالء واإلدارة.
. التقويم: يصمم المدرس بالتعاون مع مجموعة المدرسين المعنيين بطبيعة المشروع بطاقة تقويم تتكون من المحاور 6

ملمحي واألدائي التفاعلي  مستفيدًا من بنود التقويم الواردة الموضوعة لبطاقات التعبير الشفوي وتشمل الجانب الفكري وال
 في البطاقات المصممة.
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 لبطاقات تقويمية يمكن أن يضع المدرس بنودها وفق المشروع المراد تقويمه . مقترحةوفيما يلي نماذج 
  أدا  مسرحينموذج مقترح لبطاقة مالحظة لتقويم مهارة الطالب في مشروع: 

 
 ال نعم العمليات الرقم

   اختار النص المناسب  1
   أدى الدور المسند  ليه بشكل معبر. 2
   استعمل لغة سليمة 3
   تفاعل مع زمالئه أثناء األداء  4
5 .......    

 
 

 :نموذج مقترح لبطاقة تقويمية )سّلم تقدير لفظي ( لعرض تقديمي 
 

 ضعيف مقبول متوسط جيد ممتاز مؤشرات األدا  

لة 
مرح

طيط
لتخ

ا
 

      .الهدف من تقديم العرض د دح
      .تنب أ بالمعلومات ال تي يعرفها الحاضرون

      .مصادر المعلوماتد حد  
      .مع معلومات على البطاقاتج
      .ومترابط لالمعلوماتِ  بشكل متسلس قنس  
      .شواهد ة والمعلومات بأدل   دأي  
      .المعينات البصري ة دحد

ابة
لكت
ة ا

رحل
م

 

      .كتب الهدف من العرض فاي الشريحة األولى 
      .كتبل فكرة العرض فاي الشريحة الثانية

      استعمل الجمل القصيرة المعبرة.
      قسم النص  لى عنوانات واضحة.

      اعتمد التسلسل المنطقي في عرض الفكر.

لة 
مرح

ميم
ص
الت

 

      استعمل الخط الواض  الملون.
      أدرج صورًا مناسبة.

      وزع نشرات توضيحية على الحضور.
 تدرب على التقديم مسبقًا.
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ض
عر

ة ال
رحل

م
 

      لون صوته في أثناء التقديم.
      أقبل على المشاهدين بوجه مبتسم.

      وزع نظره على الحضور.
      مع الحضور بشكل مناسب.تواصل 

      لخص فكره في الخاتمة.
      سجل مالحظات الحضور.

      أحسن التخلص في مواطن الخطأ.
 
 :دور المدّرس في التعّلم القائم على المشروع 

 جمع أكبر عدد من المشروعات التعليمية المتنوعة لتناسب ميول الطالب وقدراتهم. -1
 كافية الختيار مشروعاتهم بأنفسهم لقراءة المراجع المتعلقة باختيارهم قبل  قراره. عطاء الطالب فرصة  -2
اإلشراف على المشروعات)كل على حدة( ومتابعة خطواتها خطوة خطوة والتأكد من السير الصحي  باتجاه تحقيق  -3

 المشروع.
 توجيه الطالب  لى مراجع  ضافية  ذا كانت المراجع التي عاد  ليها دير كافية. -4
 مناقشة الطالب بالطريقة األمثل لعرض مشروعاتهم. -5
 التعاون مع مدرسي المواد المتنوعة وفق ما يتطلبه المشروع )مسرحية  دناء...( -6
 :دور الطالب في التعّلم القائم على المشروع 
 لفردي  التعاون مع زمالئه في وضع الخطوط الرئيسة للمشروع الجماعي   وضع الخطة األولية للعمل في المشروع ا -1
طالعه على الخط   -2  .ليةة األو  مراجعة المدرس وا 
 مناقشة المدرس في المراجع التي يمكن االستفادة منها في المشروع. -3
 ه بالمادة المناسبة.ه نحو المصادر والمراجع التي تمد  التوج   -4
 وضع رؤوس أقالم تتعلق بمشروعه وما يمكن أن يقوم به إلنجازه. -5
 المراجع ومراجعة المعلم لمناقشته.جمع المادة العلمية من  -6
نة لمشروعه) ذا كان أدائيًا(. -7  التدريب على المهارات المكو 
 التعاون مع الجهات اإلدارية وأخذ الموافقات الالزمة إلنجاز مشروعه وتأمين المكان المناسب لذلك. -8
 وضع الخطوط النهائية للمشروع ومراجعة المدرس بها -1

 أخذ الموافقات الالزمة لذلك.تهيئة المكان وتحديد الزمان و  -11
  جراء عرض تجريبي للمشروع قبل تنفيذه أمام الجمهور. -11
وضع  عالن يتضمن: ) عنوان المشروع  المكان  الزمان اليوم  التاريخ  الساعة[( ووضع اإلعالن في لوحة  -12

 اإلعالنات أمام القاعة التي سيناقش فيها
 تفقد جهوزية عرض المشروع. -13
 عرض المشروع. -14
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  هانوع وفق الواردة في صفوف المرحلة الثانوّيةتصنيف المشروعات: 

 

 الصف بحث علمي لكترونيإعمل  عمل أدائي
*مناظرة : الموضوعات الشعرية 
البارزة وأبرز علمين مع المقارنة 

 والحكم.  
 *تلحين قصيدة من شعر العصر .

 *مسرحية عن عمل أدبي بعد تحليله .
 *مقابلة مع أديب أو مفكر.

 *ندوة عن عالم عربي .
 *مسرحية  من المقامات. 
 *تلحين  قصيدة وطنية.

*مجلة  لكترونية عن 
 عمل أدبي

*مجلة  لكترونية نقدية 
 حول عمل أدبي ما 
*صفحة على موقع 
تواصل حول دور 

العربية في تعزيز الهوية 
 واالنتماء. 

 *األدراض الشعرية وتطورها عبر العصور 
ودراسة مقارنة بين *أحد الفنون األدبية 

 أديبين كتبا  في الغرض ذاته .
 مع قصصها عربية أمثال  مجموعة*

ن ي  مقارنة بين شاعرل -*أدب اجتماعي 
  .ن كتبا في نفس الموضوعي  اتباعيل 

 طرائق تدريس –بحث *

وي
لثان

ل ا
ألو

ا
 

 *ندوة حول اللغة العربية .
*مشهد تمثيلي من قصص وردت في 

 الكتاب. 
 جمرة الشهداء .*تلحين قصيدة 

 *مسرحية من مسرحيات الكتاب .

*مجلة  لكترونية : جمع 
 .أعمال عن الشهادة

*بحث عن التأثير والتأثر بين شعراء 
المشرق والمغرب ودراسة مقارنه بين 

 شاعرين .
*شعر الحكمة عبر العصور ومقارنة بين 

 أديبين حكيمين  مع الحكم. 
*الوصف وعالقته بالبيئة ومقارنة بين 

 شاعرين وحكم .
 *األدراض البالدية لإلنشاء مع تطبيق 
*نشأة المنصب اإلبداعي وتوازنه بين 

 شاعرين عربي/دربي .
 *مسؤولية األدب في الدفاع عن الوطن .

وي
لثان

ي ا
لثان

ا
 

 *مجلة حائط )أدب المقاومة(
*مناظرة حول أدب االدتراب بين 

 الماضي والحاضر. 
 *تلحين بعض قصائد الكتاب .

 *تمثيل مشاهد من وحي القصائد.
 
 

*صفحة على موقع 
تواصل )أعمال سورية 

 خالدة(.

 *دراسة نقدية وفق المنهج النفسي .
 *دراسة نقدية وفق المنهج االجتماعي .

 *القيم الوطنية في األدب السوري .
*دراسة تحليلية لرواية ما وفق المنهج 

 .المدرسي
 *النحو وأثره في المعاني .

 البالدية  لإلنشاء الطلبي .*األدراض 

وي
لثان

ث ا
لثال

ا
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  ةلأمث
ّ
فسي

ّ
 على دراسة املنهج الن

 دراسة املقطع األول من نص شعوري للشاعر نديم حممد وفق املنهج النفسي:

د األلم بوصفه باعثًا على  الشاعر نديم محمد شاعر سوري اتسم بحسه المرهف ومعاناته التأملية العميقة  رومانسي مج 
اإلبداعي  فاخضل ت تلك المشاعر بالدموع وُتوجت باآلهات  لتترك يثارًا نفسية وجسدية فيه   ذ  ن  األلم واألسى  التوهج

 أنهك جسده وافترس أعضاءه  فلم تُبِق منه  ال جسدًا ناحاًل.

الشاعر  لى لقد استبطنت هذه المعاني خزائن الالشعور فكشفت عن حبة مخفق ويمال منكسرة وأمنيات خائبة دفعت 
التسامي النفسي باتخاذه الفن  المبدع وسيلة للتعبير عن ردباته المكبوتة في الالشعور  الذي اتخذ أشكااًل فنية للكشف عن 
نفسه  فراح يرسًم باأللفاظ  الموحية  ما يعبر عن حالة األلم واإلخفاق من مثل) السم   عل تي  حزني  عذابي  عاصف  

ثيقة مهمًة في كشف خفايا الالشعور لديه  فاستخدم رموزًا  كامنة في أعماق الالشعور نحو خراب ( واستعمل الرموز و 
 )حي ة(  التي توحي بحالة األلم الذي ُيبلي جسده.

ووظف الشاعر الصورة للتعبير عن مكنونات الالشعور   ذ  ن ها  تجر دت من حس يتها واكتست بظالل الالشعور حتى باتت 
لها الالشعور  لى صور يقتحم بها ساحة الوعي ورقابته الصارمة ومن تلك خير معب ر عن األفكا ر الالشعورية التي حو 

 الصور )شعوري حية( التي كشفت عن خوف الشاعر ومعاناته. 

ومما سبق نرى أن  النص الشعري شك ل وثيقة شعرية مهمة كشفت من وجهة نظر المنهج النفسي شخصية المبدع وما  
 لتعبير عن الالشعور.اتخذه من أقنعة ل
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 تحليل قصيدة نزار قباني وفق المنهج النفسي
 المقطع الثاني

 النص:
 أشيلك يا ولدي فوق ظهري مئذنة كسرت قطعتين

 وشعرك حقل  من القمر تحت المطر
 ورأسك في راحتي وردة  دمشقي ة ....وبقايا قمر
 أواجه موتك وحدي وأجمع كل  ثيابك ودي

 العاطراتوألثم قمصانك 
 ورسمك فوق جواز السفر
 وأرخ مثل المجانين وحدي
 وكل  الوجوه أمامي نحاس
 وكل العيون أمامي حجر
 فكيف أقاوم سيف الزمان

 وسيفي انكسر؟!
نزار قباني شاعر سوريٌّ ولد في أحياء دمشقل   ن ه العاشق الدمشقي  الذي تسل ل الحزُن  لى قلبه من خالل موت زوجه 

 ابنله توفيق  فغدا العاشق منكسرًا حزينًا أمام هذا الواقع الجديد.بلقيس  وفقده 
  وهي: ) مشهد الموت  وأثره لهذا المقطع الفكرة العاّمةوللدخول  لى عالمه النفسي  ال بد  لنا بحار معانيه المتمث لًة با 

 النفسي  على الش اعر (.
المتوف ى الذي حمله بين يديه  ثم  راح يصف لنا شعره  ففي مشهد الموت: نرى انكسار المئذنة التي عب رت عن ابنه

األشقر  فجعله حقاًل من القم   فهو مصدر الخير والعطاء في حياة األب  وتتابعت المعاني واصفًة لنا مشهد الرحيل 
 بتفصيالته ليزداد المشهد  يالمًا  فالوجه مشرق  كالقمر بصفاء  عك ره الموت.

ب الش اعر أثرًا عميقًا حيث أصب  الش اعر وحيدًا ردم وجود الكثير من الن اس حولُه  فتقبيل بينما ترك مشهد الموت في قل
الشاعر لثياب ولده و لصورته على جواز سفره أظهر تعل قًا وحب ًا له  فكانت القمصاُن قد فتحت بوابة الذاكرة  لى حياة 

ي ُحِفرت في ذاكرته  والبقايا المادي ة من صور وثياب وجواز االبن من بدايتها  لى لحظة الوفاة  فذكريات ابنه الجميلة الت
سفر قد سها الشاعُر  ألنها ارتبطت بصورة االبن المثالي ة في ذاته صراعًا تمث ل باالنفعال والجنون الذي كان نتيجة 

ه من حوله فقدت عاصفات الذكريات في نفس الشاعر مع التركيز على وحدانيته لفقدانه من كان يسانده  فتعابير الوجو 
 قيمتها بسبب الحزن  فبصيرة اإلنسان توق فت عن العمل  واالبن الذي يعين أباه قد رحل.

وهكذا فقد أظهر النص  الصراع النفسي الكامن في أعماق الشاعر جر اء فقده البنه  وتمث ل ذلك بحالة االنكسار التي بدأ 
المثالية لالبن التي ذهبت به  لى ديابات نفسه  فكان اإلبداع  يعاني منها الشاعر  والحب المتمثل باستحضاره للصورة

 الشعري  لهذا النص أداًة حقق الش اعر من خاللها ذاتله.
 وعندما نصُل  لى المحتوى الكامن وراء الالشعور نراه متمث اًل في أدوات  عد ة كان من أبرزها:
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الشاعر المبدعة لتظهر ما يجول في داخلها من طاقات التي استطاعت أن تعب ر عن نفس  األلفاظ الموحية المعبرة:
 -قمر -عاطفية تمثلت باالنكسار تارًة والحب  تارًة أخرى  فجاء الحقل المعجمي للحب من خالل األلفاظ اآلتية ) وردة 

ذا ما انتقلنا للحقل المعجمي لالنكسار فقد تمث ل في األلفاظ اآلتية: ) كسرت  –أصرخ  – موتك –بقايا  -العاطرات ( وا 
انكسر ( فقد احتدم الصراع في نفس الش اعر بين االنكسار والحب وكانت النهاية أن انتصر االنكسار لفقد  –مجانين 

 الشاعر سنده.
وكما كان الرمز وسيلًة من وسائل التعبير عن مكنونات الشاعر التي فرضتها األنا األعلى  فحاول أن يكبتها في  الرمز:

 لى بعض الرموز مثل ) المئذنة ( التي حملت رمزًا ديني ًا للتضر ع  لى الخالق أن يرحم ابنه ورمزت داخله  فانظروا معي 
لى حالة االنكسار لحظة الوفاة.   لى شموخ االبن في حياته وا 

مثابة ) السيف ( الدمشقي  الذي رمز  لى الجمال والقوة واألصالة والدفاع الذي أعده الشاعر لنائبات الزمان فكان فقده ب
 الصاعقة التي قصمت ظهر الش اعر.

الصور: وقد رسم لنا الشاعر في هذه الرموز صورة كانت تشكل أداًة أخرى من أدوات التعبير والكشف عن أعماق  
الش اعر  وتكثيف الحالة االنفعالي ة المتمث لة بالحزن واالنكسار مثل الصور اآلتية ) أشيلك كمئذنة كسرت قطعتين(  

ورة من حسي تها وكانت أداًة ساعدت في تسل ِل الالشعور باالنكسار الحاصل نتيجة الوفاة والحمل الثقيل على فتجر دت الص
 ظهر األب جراء المصيبة.

) شعرك حقل من القم  (  ال  أن نسمات من الذكريات العطرة ساندت الشاعر في هذه اللحظات القاسية فنظر  لى رأس 
من القم   فانساب جمال االبن من الالشعور عن طريق الصورة التي كانت بوابًة تتدفق  ابنه ليرى  بداع الخالق في حقل
.  منها مشاعر اإلعجاب والحبل

) رأسك وردة  دمشقي ة / وبقايا قمر( فقد أظهرت نقاء وصفاء نفس ابنه عندما شبهه بالوردة الدمشقي ة التي حملت الحد 
لون الزهرة الدمشقي ة فالرموز اللوني ة للصورة ساهمت في  ظهار الصراع  األعلى للجمال من خالل اختالط لون القمر مع

 النفسي الحاصل نتيجة فقد االبن.
 ) سيفي انكسر ( هذه الصورة عبرت عن الخيبة واالنكسار في عالم الالشعور للشاعر فلقلد  فلقلدل سلنده وأعلى ما يملك.

دقًا عن مكنونات الش اعر الكامنة وراء موت ابنه  فحملت مشاعر ومما سبق نتبي ن أن المقطع الشعري جاء تعبيرًا صا
 الحزن واالنكساِر والحبِّ بكلِّ صدق  وأظهرت لنا الصراعات النفسي ة التي كانت تدور في أعماق الش اعر وذاته. 
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 لبدوي اجلبل وفق املنهج االجتماعي: نص نبض الطفولة ومجاهلادراسة 

 النص:
  

 طاروا وللريح ضّجٌة       وللرعد زأٌر في الّدجى وهزيمُ فراٌخ وإن 
 تـالقـى عـلـيـها عــاذٌر ومـلـيمُ     فطـرنا عـلى حـبِّ البنيِن سـجّيةٌ 

 يشبُّ الفتى منهم ويبقى لرحمتي    كما كـان في عـينيَّ وهو فطيمُ 
أرخت بسدولها على الواقع الصعب  فهذا لقد عصفت بالمجتمع العربي  تطورات اجتماعي ة عميقة نتيجة ظروف سياسي ة 

تعل قه بهم ليعيشوا بدفء وحنان وسط  واصفاً   ينظر  لى مستقبل األطفال( حمد سليمان األحمد )بدوي  الجبلالشاعر م
 عالم مغلف باآلالم واألحزان. 

صعوبات الحياة التي تريد  حيث افتت  الشاعر أبياته مشبِّها أطفاله بالفراخ الصغيرة مصو رًا خوفه عليهم من المعاني:
كسر أجنحتهم  وحب هم طبع  و فطرة ات فق عليها الجميع على اختالف يرائهم  وهذا الصغير يبقى في نظر أبيه مهما كبر 

 يات هذا المجتمع.يرًا يحتاج  لى رعاية  أمام تحد  واشتد  عوده رضيعًا صغ
متميزة بين األجيال في مجتمعنا   فاألب يعشق عائلته وأبناءه انطوى النص  على العالقة ال تحديد الظاهرة االجتماعية:

وأحفاده   فمهما كبر االبن يبقى خوف األب عليه من الظروف االجتماعي ة المحيطة به كما كشف النص عن الصراع بين 
 نظرة األب للتربية المثالي ة والواقع األليم المحيط باألبناء.

قة بين الش اعر والمجتمع  فنظر الشاعر من يمكننا مم   دراسة المحتوى الواقعي: ا سبق أن نؤكِّد العالقة التبادلي ة الخال 
حوله ليرى مجتمعًا مليئًا باأللم والمعاناة  فخشي على الجيل الصاعد من رياح المجتمع القاسية  أن تجرفه  لى ديابات 

مجتمع  فجس د  بداعه فكرًا فني ًا موظِّفا قصيدته ليبي ن الحزن واأللم  فوجد في التالحم األسريِّ االنطالقة األولى إلصالح ال
 أهم ية هذه الرابطة الفريدة بين األبناء ويبائهم   ف صالح األسرة سيشك ل أساسًا إلصالح المجتمع.

ه  لى المتلق ي ويحافظ على رقي  الشكل الفني فيت   دراسة الوسائل الفنية: خذ من فقد كان المضمون واضحًا ألن  األدب يتوج 
( هذه الرموز عب رت عن الواقع المصطخب بالحركة المتجد دة  دجى –ريح  –رعد األلفاظ المشحونة بالدالالت رموزًا كا ) 

اتها بالجيل الصاعد  ولفظة )  ( كانت رمزًا للجيل الضعيف أمام  فراخالتي يخاف األب على أبنائه أن تلحق منغص 
 مصائب المجتمع.

( وليست هذه الصورة للتزيين فحسب بل  ضافة  لى اعتماد الشا عر على الصورة المعب رة النابضة بالحياة مثل ) الرعد زأر 
 أد ت وظيفة من خالل اإليحاء بالخوف على األطفال من براثن المجتمع.

د بين جميع أبناء الشعب على محب ة  –كذلك استخدم الطباق بين ) عاذر  األطفال  ويبدو مليم ( فقد أوحي التناقض بالتوح 
 أن  الش اعر انطلق من نفسه في تطبيق هذه التجربة.
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والمذهب االتباعي  جعل من الش اعر ناصحًا ألبناء مجتمعه معتمدًا على العقل والمنطق فقد حاكى األقدمين في نظرتهم 
 ق عاطفة األبو ة ورق ة المشاعر.المثالي ة  لى أبنائهم وخوفهم عليهم من دادرات الزمان ألنهم كانوا المثال الذي يحتذى بصد

نجد أن  عملية اإلبداع الفن ي في المنهج االجتماعي هي اتصال  وجدانيٌّ واع  بين ذات األديب المبدع  ومّما سبق
 والمجتمع  فهذا التالحم بين األجيال ساهم في رسم لوحة متكاملة ال يمكن الفصل بين مكوناتها.
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ل:التقويم 
ّ
 مفهومه وجماالته ومستوياته وفق بلوم املعد

 تعريف التقويم. -0
 أسس التقويم. -7
 أنواع التقويم. -3
 أغراض التقويم. -4
 بعض أدوات التقويم واستعماالتها. -5
 مؤشرات األدا . مجاالت -6
 مستويات المجال المعرفي وفق بلوم المعّدل. -2
 بطاقات تقويم مهارات التعبير الشفوي. -2

 :لتعريفات أن ه يطب ق في سياقينا وتشير  ات أو معايير محددةعملية قياس األداء مقارنة بمحك  هو ف تعريف التقويم:  -0
  .لتحقيق نواتج التعل م المستهدفة  باألول: يرتبط بتقييم أداء الطال   -
 سة التعليمي ة.الثاني: يرتبط بقياس جودة العناصر داخل  طار المؤس   -

 ينبغي أن يكون التقويم:  -أسس التقويم -7
 شاماًل لجميع نواتج التعل م. -2-1
 في التشخيص والعالج واإلثراء. يمكن توظيفه اً مستمر  -2-2
 صادقًا . -2-3
 موضوعي ًا وعاداًل. -2-4
 قياس عمليات التفكير ومهاراته. قادرًا على -2-5
 متعد د األدوات والمستويات. -2-6
 واضحًا شفافًا. -2-7

 أنواع التقويم: -3
 لتعرف خبرات المتعل مين.                                        ليتسن ى للمدر س  ويكون قبل تقديم الخبرات والمعلومات التقويم القبلي: -3-1
ر الدراسيفي ويطلق عليه التقويم المستمر ويكون  التقويم البنائي: -3-2                                                                .أثناء سير المقر 
مواطن القوة والضعف وتحديد أسباب الضعف والصعوبات التي  التقويم التشخيصي: ويهدف  لى اكتشاف -3-3

 فيلجأ المدر س  لى )العالج(.  يواجهها المدر س
ر معين. يجرىالتقويم النهائي:  -3-4  في نهاية المقرر الدراسي لتحديد مدى تحق ق نواتج التعل م لمقر 
م  ومن أنواعه: التقويم -  .األقران الذاتي  وتقويم وهناك التقويم المتعل ق بالمقو 

 أغراض التقويم: -4
 كون التقويم لتحقيق ثالثة أدراض:وي  التقويم عملية حس اسة ومعق دة

 تشجيع التعل م وتعزيزه )التقويم البنائي(.  -4-1
 )التقويم النهائي(.  يجاد أساس الزم الت خاذ القرار في النجاح أو الرسوب -4-2
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 والمقررات.أسباب ترتبط بتحسين جودة التدريس  -4-3
 التقويم واستعماالتها: بعض أدوات -5

 .التقويم  والسي ما االختبارات التحصيلي ة عملي ة في والقلم الورقة اختبارات -5-1
 .األداء مهارات تقويم أثناء في المالحظة بطاقة -5-2
 والمتعد د الوسائط. المستمر   التقويميوف ر  بالمتعل م خاص   الحافظة  وهي سجل   -5-3
لة اختبارات) التتب عي لتقويمفي عملي ة ا والقلم الورقة اختبارات -5-4  اللغة مهارات في( التعل م أثر بقاء لقياس مؤج 

 .جميعها
 .جميعها اللغة مهارات في التقويم في المقابالت -5-5

 :                                     مؤشرات األدا مجاالت  -6
 المجال المعرفي.                -6-1
  حركي أو المهاري. المجال النفس -6-2
 المجال الوجداني أو االنفعالي أو العاطفي .  -6-3

 المجال المعرفي:  -0
 من وديرها وحقائق ونظريات بمعلومات تتعلق وذهنية عقلية معرفة الطالب فيه يكتسب الذي المجال بأنه ويعرف
 .رةالذاك وتشغيل والتفكير العقل  عمال منه تتطلب التي المعرفة

 المستخدمة في صوغ أهداف هذا المجال: يحل ل  يفترض  يقارن  يفس ر  يصم م  يكتشف .....ومن األفعال 
جراءات يةحرك مهارات الطالب فيه يكتسب الذي المجال بأنه ويعرف: المهاري المجال  -2  من وديرها عملية وا 

 .الحسي العصبي الجهاز مع وتوافقها العضالت استخدام تتطلب التي األعمال
 المستخدمة في صوغ أهداف هذا المجال: يكتب  يرسم  يجري تجربة .... ومن األفعال

  
 واالتجاهات  والمبادئ  األخالق  الطالب فيه يكتسب الذي المجال بأنه ويعرف: العاطفي الوجداني المجال -3

 .والروحانيات والوجدانيات العواطف تتطلب التي األعمال من وديرها والجماليات  والروحانيات 
 األفعال المستخدمة في صوغ أهداف هذا المجال: يقد ر  يتذو ق  يحترم  يثم ن ....ومن 

 بلوم المعّدل:المجال المعرفّي وفق مستويا ت  -2
يعر ف بأنه القدرة على استرجاع الجزئي ات والكلي ات  والعملي ات واألنماط  والحقائق  مستوى المعرفة والتذكر:  -0

   والرموز ......
  يرت ب -يذكر  -يعد د  -ي يسم   -التي تناسب هذا المستوى: يعر ف األفعال من 
 :  القواعد. -األسماء  -الحقائق  -التعريفات  -المفردات  تستخدم فيما يخص 
 القدرة على استيعاب المفاهيم والقواعد والمبادئ والقوانين واستيعابها.: الفهممستوى  -7
  يحد د. -يبي ن  -يذكر  -يستنتج  -يوض    -يشرح  -يسم ي  -يمي ز  األفعال التي تناسب هذا المستوى:من 
  القواعد :  الحقائق. -التعريفات  -الكلمات  -تستخدم فيما يخص 
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القدرة على استخدام األفكار المجر دة المتعل مة سابقًا  وتوظيفها في مواقف ماد ي ة محسوسة  التطبيق :مستوى  -3
 جديدة.

  يصن ف  لى فئات –ينظ م  - يستخدم -يضرب أمثلة  -يوظ ف  -يطب ق  مستوى:األفعال التي تناسب هذا المن. 
 :الطرائق. -األنماط  -األساليب  -القواعد  تستخدم في 
القدرة على تجزئة المرك ب أو الموقف  لى عناصره  وتحليل الكل   لى األجزاء التي يشتمل  التحليل :مستوى  -4

 والعالقات التي تربط بينها.عليها  والقدرة على رؤية التفاصيل 
  يفر ق. -يقارن  -يمي ز   - يحل ل األفعال التي تستخدم في صيادة أهداف التحليل:من 
 وجهات النظر . -المواقف  -اآلراء  -الجمل  -العبارات  :تستخدم في 
بداء الرأي فيها  من خالل التقويم : مستوى  -5 القدرة على وصف األشياء وتثمينها  وتقويمها  والحكم عليها  وا 

 الرجوع  لى محك ات ومعايير معي نة صادقة وموضوعي ة  ثم  ات خاذ القرار بشأنها.
  ر التقويماألفعال التي تستخدم في صيادة أهداف من يعب ر  -يدافع عن رأي  -يصح     -يحكم على  -: يبر 

 عن رأي.
 السلوك. -األشخاص  -األسس  -األعمال  - : األفكارتستخدم في 
القدرة على  نتاج فريد ممي ز  أو اشتقاق عالقات مجر دة جديدة  ويدخل في هذا المستوى حل  مستوى اإلبداع:  -6

عداد مشروع  ورسم خط ة  وتصميم تجريبي  ....  المشكالت  وا 
  يضع خط ة  -يصوغ  -ُيملي  -يروي  -يكتب  -يؤل ف  التركيب:األفعال التي تستخدم في صيادة أهداف من

 يشرح. -ينظ م  -يشتق  تعريفًا  -
 التعبير بأشكاله. -القصائد  -المفاهيم  -المواقف  :تستخدم في 

 نشاط تدريبي:
 مقالية:السئلة األ صوغ

 واشرحها.  اختر صورة جميلة من المقطع الثالث -
 اكتب أربع عبارات كمقد مة لندوة تقدمها حول ظاهرة الزواج المبكِّر. -
 رصد الشعر مفهوم الوطن عبر العصور . ناقش ذلك. -

 )مالحظة السؤال المقالي جوابه مفتوح من تأليف الطالب بالكامل(.
 نشاط تدريبي:

 مع تصحي  الغلط: الصحيحة ديرضع كلمة ص  أمام العبارة الصحيحة وكلمة دلط أمام العبارة  -
 يأتي )أم( حرف عطف و تسمى المعادلة المتصلة  ذا سبقت باستفهام. -1
 اسم الفاعل من الفعل كم ل هو كامل. -2
 بلوتو (  لى مجال الفلك. -شمس  -تنتمي الكلمات )مجر ة   -3
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 بطاقات تقويم )تعبير شفوي( 

 
1 

الجانب 
 الفكري

األفكار 
 الرئيسة

األفكار 
 المحددة

 متنوعة واضحة المترابطة المتسلسلة المتوالدة المبتكرة

الجانب  2
 الّلغوي

فصاحة 
 الل غة

سالمة 
 التراكيب

الكلمات 
 الموحية

الت نو ع في  الل غة المرك زة الجمل المباشرة
 األساليب

الضبط  الوضوح
الل غوي 
 الس ليم

الجانب  3
 الّصوتي

وضوح 
 الصوت

نطقه 
الحروف 

نطقًا 
 سليماً 

مالئمة 
طبقة 

الص وت 
 للمعنى

الوقوف بالوقفة 
الص حيحة 

 )عالمات الت رقيم(

    

الجانب  4
 الملمحي 

تعبيرات 
الوجه التي 

تقوي 
 المعنى

حركات 
 الجسم

تمث ل 
المعاني 
 وتجس مها

الن ظر في أعين 
 المستمعين

    

الجانب  5
التفاعلي 

 اإللقائي

 ثارة 
المستمعين 
 واستمالتهم

احترام 
 المستمعين

الوسائل 
المرئية 

 ن 
 وجدت

االستماع  اإليجاز والت ركيز
بعناية آلراء 
 المستمعين

توجيه 
 الحديث

ترك 
انطباعات 
سارة لدى 
 المستمعين

ختم 
الحديث 
بصورة 
 مريحة
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 طاقة تقويم االستماع )المستِمع(ب

 
 المستوى 
 

   
 المهارة                  

 التقدير                         
 

 المطلوب أقّل من مقبول وسط جيد ممتاز
 
 
 
 
 
 لفكريا  

ًا )قضية الن ص   الفكرة   -فهم الن ص  فهمًا عام 
 –نوع الن ص   –مقولة النص  -مغزى النص -العام ة

.)  موقف الش اعر أو الكاتب من الن ص 

     

      فهم المفردات الجديدة في الن ص  المستملع  ليه
      الرئيسةاستنتاج الفكر 

      استنتاج الفكر الفرعية
      ِذكر الفكر أو األحداث وفق تسلسلها في الن ص  

      1استنتاج مكونات الن ص  
      تمييز مكونات الن ص  بعضها من بعض

      اكتشاف القيم والمواقف واالتجاهات 
      ...( -اسئلة  - ضافات -نهايات -لاقتراح ) حلو 

اإلجابة عن اسئلة جديدة دير معروضة في 
 الكتاب. 

     

      تلخيص ما يستمع  ليه 
       عادة صوغ الن ص  بأسلوب جديد

 بداء الرأي في الن ص  المستمع  ليه وفق محددات 
 يضعها لنفسه

     

 
 

 الل غوي   

      الضبط الصحي  من دير الصحي  سماعاً  تمييز
...( -سهلة  –ذات سمات) جزلة  استخراج كلمات

 أو دالالت.
     

      استقصاء اإليحاءات والدالالت المختلفة للكلمات
      تسمية الحقول المعجمي ة للن ص  المستمع  لي

الَمْلَمحي          
 التفاعلي

      الت واصل المستمر مع المتحدث 
      ) حركات اليدين والوجه(2التفاعل مع الن ص  

 

 

  

                                                           
 خامتة(.–جسم " عرض"  –مكونات املقالة )مقدمة ، و احلوادث( -ة الزمانية واملكانية البيئ –) الشخصيات  مكونات القصة، مكونات النص ُتتلف باختالف النص- 1
 مع مراعاة احلاالت اخلاصة- 2

 مالحظة) على الزميل املدرس مراعاة شروط اإللقاء (.
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 املقابلة

من أنواع االتصال الش فهي المباشر  وذلك لحدوثها وجهًا لوجه. لذا ف ن  األمر يستلزم مراعاة مهارات االتصال اللفظية 
 -مقابلة االستشارات –ودير اللفظية  خوفًا من تشويه المعنى المقصود  وهناك العديد من أنواع المقابالت منها اإلعالمية 

 مقابلة الت وظيف. -مقابلة الت دريب

 مراحل المقابلة :

 جمع المعلومات عن المشاركين في المقابلة. -1
 الت ركيز على الت فاصيل. -2
 التزام المظهر الالئق. -3
 الدخول بثقة. -4
 الن ظر  لى عيون الضيف والت وجه  ليه. -5
 المرونة. -6
 دعم الكالم باألمثلة. -7
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 المقابلةم تقويم سلّ 

 التقدير المهارة المستوى   

 ضعيف متوّسط  جّيد جيد جداً  ممتاز

 
1 
 

      تحديد هدف المقابلة بوضوح الفكري
      التزام محاور الموضوع

المهارة في ابتكار اسئلة وفق مقتضى 
 الموقف

     

المهارة في الحصول على أكبر قدر من 
 المعلومات الدقيقة

     

      المهارة في حسن الت خلص
2  

 الّلغوي
      سالمة األلفاظ و التراكيب 

      الت نو ع في األساليب
      االلتزام بقواعد اللغة

      اللغة الموجزة المعبرةاستعمال 

3 
 

 األدا 
 )الصوتي(

      وضوح الصوت
      نطق الحروف نطقًا سليماً 

      طبقة الص وت للمعنىمالءمة 
      مراعاة عالمات الت رقيم أدائياً 

      لوين الصوتي المناسب للمعنى واالنفعالالت  
      مراعاة السرعة المناسبة لألداء

 األدا 
 الملَمحي

       يماءات الوجه 
      حركات الجسم

      المظهر الالئق عند الط رفين
 األدا 

 التفاعلي
     التأثير في المستمعين واستمالتهم

 
 

      ُحسن اإلنصات 
      الل غة الموجزة

      الن ظر وجهًا لوجه
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      المرونة
التَّحضير  4

 الّسابق
      دقة المعلومات وكفايتها

      تحديد الزمان والمكان المناسبين للضيف
      دقة األسئلة ووضوحها.
      الد قة في توزيع الوقت
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 املناظرة

شكل  من أشكال الخطاب العام  وهي مواجهة كالمية بين متحدثين أو أكثر حول قضية معينة ضمن وقت  تعريفها:
 محد د.

متعارضة أو وجاء في القاموس المحيط أنها نقاش رسمي يدور حول قضية معينة  ويتم في جلسة عامة تقدم فيها حجج 
متصادمة  ودالبًا ما تنتهي بتصويت من الجمهور أو لجنة التحكيم بحيث يفضي هذا التصويت  لى ترجي  كفة حجج أحد 

 الط رفين.

  :ضوابطها 
 تقام في  طار محدد زماني ومكاني. -1
 يديرها حكم أو رئيس تحكيم. -2
 تشمل متحدثين أفرادًا أو فرقًا. -3
 المتناظرين ويمن  كل  منهما وقتًا محددًا لتقديم الحجج واإلثبات. تعرض قضية المناظرة على الفريقين  -4

 ان هما :ظر انالفريقان المت 
 : يتناظر حول الموضوع يدعمه ويدافع عنه .لوّ فريق األ ال (1
 يعارض ويفند فريق المواالة وحججه . ثاني:فريق الال (2
 والزمن المخصص لكل فريق . ،يؤخذ بالحسبان تسلسل الحجج 
  تثير الجدل وتشد انتباه الجمهور وتجذب اهتمامهم. ،المناظرة ال حصر لهامواضيع 

 (: آداب المناظرة .) تقاس 
 النقاش مع المخالفين بُخلق رفيع وتقبل يرائهم بسعة صدر ودون انزعاج ممن يخالفنا الرأي . -1
 . احترام الرأي والرأي اآلخر  فليس المقصود بالنقاش التغلب على اآلخرين أو افحامهم -2
 الغاية من النقاش  ثبات صحة الفكرة وليس  ثبات الذات . -3

 : أهمية المناظرة 
لها دور هام في تنمية الل غة الش فهية لدى المتعلمين  وهي صورة من صور الجدل الحاد  تعتمد على 

 العرض المثير للمزايا والعيوب لموضوعات  متعددة .
 مالحظة : 

 التحقق مما يلي لتقويم المشروع . إذا كانت المناظرة مشروعًا فال بد من
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 . تحقيق الهدف من المشروع 
 . اإلفادة من مصادر التعلم  فيما يخص موضوع المناظرة 
 . مدى  تاحة المشروع الفرصة للتدرب على التفكير الجماعي والفردي في النقاط المهمة 
  اتخاذ  – بداء الرأي  – النقد –مدى تطبيق المهارات المتعلقة بالمناظرة واإلفادة منها كالحوار

 القرار.
 . قدرة المشروع على تكوين بنية عميقة عن الموضوع المطروح عند الحضور 
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 م تقويم المناظرةلّ س

 التقدير المهارة المستوى       
 دون المطلوب مقبول وسط جيد  ممتاز

 
1 
 

      التزام األفكار المحددة الفكري
      تسلسل األفكار
      ترابط األفكار

      وضوح األفكار
      دعم الفكرة بالحجج المقنعة ) قو ًة وعددًا(.

      سالمة األلفاظ و التراكيب  الّلغوي 2
      الت نو ع في األساليب
      االلتزام بقواعد اللغة

      استعمال اللغة الموجزة المعبرة

3 
 

 األدائي

 
 الصوتي

      وضوح الصوت
      نطقه الحروف نطقًا سليماً 

      مالئمة طبقة الص وت للمعنى
      مراعاة عالمات الت رقيم أدائياً 

      التلوين الصوتي المناسب للمعنى واالنفعال
      مراعاة السرعة المناسبة لألداء

 
 الملمحي

       يماءات الوجه 
      الجسمحركات 

      الن ظر وجهًا لوجه  لى المناظرين
      التأثير في المستمعين واستمالتهم التفاعلي

توظيف الوسائل المساعدة على اإلقناع  
 ) ن وجدت(

     

      االستماع بعناية آلراء المناظرين.
تقويم  4

مدير 
 المناظرة

      البعد عن الذ اتي ة
      الموضوعمعرفة جوانب 

      االرتقاء بالمناظرة  لى مراحل متقد مة
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      الحزم و  دارة الوقت
      القدرة على حفز الفريقين 

      سالمة الل غة واألداء
 

 الميول ( -القدرة –مالحظة : تكليف المدر س اختيار مدير الندوة وفق معايير يراها مناسبة ) الردبة 
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 النَّدوة

هي جلسة تعقد من أجل الحوار بين مجموعة من األشخاص حول موضوع معين تشارك فيها مجموعة من  تعريف الندوة:
وطرح أفكار  لم يتم  التطرق  ليها   من أجل الحصول على معلومات  جديدة  المختصين  ويتم االستماع  لى يراء الحضور

 مسبقًا. وتعد من وسائل الت واصل المهم ة التي تزيد من نسبة التفاعل بين الحضور والقائمين عليها. وتعقد في عد ة أماكن 

 عناصرها:

د  : يتابع الن دوة من البداية  لى النهاية  وله الحق في توزيع األدوار بين المشاركين والحضورالمشرف  -1 ارة وا 
 الحوار أثناء انعقاد الن دوة .

: مجموعة  من األشخاص الذين يمتلكون الخبرة الكافية لطرح أفكارهم ويرائهم المعتمدة على مصادر المشاركون -2
 ومراجع متخص صة.

: هم األشخاص الذين تتم دعوتهم  لحضور الن دوة باإلعالن عنها أو بتوجيه بطاقة دعوة  خاصة  لهم . الحضور -3
 دورهم على االستماع للحوار القائم والمشاركة فيه عندما تسن  الفرصة .ويعتمد 

 كيف ُتقاس الندوة : -
 . هل حدد هدف الن دوة 
 ) هل أحسن اختيار الفئة المطلوبة )ترتبط بهدف الن دوة 
 . مثال : عقد ندوة أدبية يتط لب دعوة المفكرين والمثقفين من ذوي الخبرة 
 ذكر المعلومات الرئيسة المتعلقة بها (  تحديد الفئة التي ستحضر الن دوة . (هل أعلن عن تفاصيل الن دوة 
  صفحات الت واصل (. –لوحات  –صحف (طريقة اإلعالن 
 .) توجيه الدعوات )تصميم بطاقات تتضمن المحتوى 
  تسجيل(.–فيديو –توثيق الن دوة )تصوير 
 ُيراعى أيضًا: -

 شخص مدير الندوة:  -0
 هل حدد الموضوع؟ -1
 األسئلة؟هل حدد  -2
 هل ناقشها مع األطراف المشاركة؟ -3
 هل األسئلة مناسبة للموضوع؟ -4
 األدائي ة؟اللغوية و  القدرةهل امتلك  -5
 هل خرج عن الن دوة؟– -6
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 لم مشاركًا الُمنتدين؟هل عاد  لى مصادر الت ع  -7
كل مقومات الت عبير الش فوي التي ُذكرت في بداية  ،المتحاورونال بد من أن نضع في الُحسبان : أن يمتلك  -

 المحاضرة.
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 الندوةتقويم  بطاقة

 التقدير المهارة المستوى       

 ضعيف متوّسط  جّيد جيد جداً  ممتاز

 
1 
 

 
 

 الفكري

      التزام محاور الن دوة
      تنو ع الفكر ضمن المحاور

      ترابط األفكار
      تسلسل األفكار
      وضوح األفكار

       دناء محاور الن دوة باألمثلة والش واهد
2 
 

 
 

 الّلغوي

      سالمة األلفاظ و التراكيب 
      الت نو ع في األساليب
      االلتزام بقواعد اللغة
      الل غة الموجزة المعبرة

3 
 

 األدائي
 )الصوتي(

      وضوح الصوت
      نطقه الحروف نطقًا سليماً 

      مالءمة طبقة الص وت للمعنى
      مراعاة عالمات الت رقيم أدائياً 

      لوين الصوتي المناسب للمعنى واالنفعالالت  
      مراعاة السرعة المناسبة لألداء

 األدائي
 الملَمحي

       يماءات الوجه 
      حركات الجسم

      توزيع الن ظر بين المتلقين 
األدائي 
 التفاعلي

      التأثير في المستمعين واستمالتهم

      ُحسن اإلنصات 

توظيف الوسائل المساعدة على اإلقناع 
 ) ن وجدت(
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تقويم مدير  4
 الّندوة

      البعد عن الذ اتية
      الدراية  بالموضوع وحسن األداء

      اختيار المشاركين في الن دوةحسن 
      حسن توزيع األدوار على المشاركين

      حسن  دارة الوقت
–زمان  –اإلعالن عن الن دوة ) موضوع 

 مكان.. (.
     

      توجيه الد عوات "  ن  تلطلل ب األمر"
 

 الميول (. -القدرة –دبة يراها مناسبة ) الر  دوة وفق معايير مالحظة : تكليف المدر س اختيار مدير الن  
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 لحوار:ا

تبادل الحديث بين طرفين أو أكثر  حول موضوع معي ن يهدف  لى تنمية القدرة على توليد معرفة جديدة  )اكتساب 
 معرفة(.

 والحوار الفّعال يرّكز على:

  ثارة التفكير. -
 .مشاركة فع الة تؤدي  لى انتقال المعرفة المتحاورينمشاركة  -
 تحليل األفكار أو اآلراء. -
 اقتراح الحلول المالئمة للموضوع المطروح للنِّقاش. -
 الدِّفاع عن وجهة الن ظر بالمعلومة الص حيحة واألفكار ذات الصلة بالقضية التي تناقش. -
 القدرة على تقب ل نقد اآلخرين واحترام وجهات الن ظر. -
 .انية واالستئثار بالحديثبآداب الحوار واالبتعاد عن األن االلتزام -
 السماح بمخالفة الر أي بكل تقدير واحترام. -

 لكي تكون محاورًا ناجحًا:

وح المتفائلة. -  أعط انطباعًا بالحيوية والر 
 .الحديث في ضعفك نقاط اعرف -
 .ن عتتص وال طبيعتك على كن -
 . بالموضوع مرتبطة تعبيراتك اجعل -
 .تخطىء عندما كلماتك صح   -
 .عنقك حركة في هادئاً  كن -
 .ومناسب واض  بصوت تكلم -
 .وهدوء بانتظام ستنف   -
 .الث قة بابتسامة الن قد قابل -
 .المفهوم دير الكالم تجن ب -
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  :مدير الحوار أنمن نجاح الحوار يتطّلب و 

ذا دار حول فكرة ف ن     أبعاد المشكلة  ذا دار حول مشكلة. ليتمكن المتحاورون  من الوصول  لىيوض   - الحل. وا 
 الغاية تطوير الفكرة.

 يقد م معلومات للمتحاورين حول الماد ة المراد التحاور من أجلها )تحضير األفكار للمتحاورين (. -
ل  ليها المتحاورون. -  يلخ ص أهم  الن قاط التي يتوص 
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 تقويم العرض التقدميي التفاعلي
نة على شرائ   وفق تقنية محد دة باستعمال أحد برامج العرض الحاسوبية أو العرض التقديمي التفاعلي:  عرض معلومات مدو 

 الشرائ  الشفافة بوساطة جهاز العرض الرأسي .

م العرض من خالل ناحيتين:  ويقو 

 أواًل: الناحية العلمية ودقة المعلومات المقد مة بالعرض

 الطالب: الذي يتجل ى من خالل أربع مراحل:ثانيًا: أداء 

مرحلة العرض         -4مرحلة التصميم       -3مرحلة الكتابة     -2مرحلة التخطيط    -1        

 مؤشرات األدا  ممتاز جيد مقبول غير مقبول مالحظات
 مرحلة حد دت الهدف من تقديم العرض     

يعرفها أت بالمعلومات التي تنب        التخطيط
 الحاضرون

 حد دت مصادر المعلومات      
 جمعت المعلومات على البطاقات     
نس قت المعلومات بشكل متسلسل      

 ومترابط
 أي دت المعلومات بأدلة وشواهد     
 حد دت المعينات البصرية     
كتبت الهدف من العرض في      

 الشريحة األولى
 مرحلة الكتابة

كتبت فكرة العرض في الشريحة      
 الثانية

 استعملت الجمل القصيرة المعب رة     
قس مت النص   لى عنوانات      

 واضحة
اعتمدت التسلسل المنطقي في      

 عرض الفكر
مرحلة  استعملت الخط الواض  الملو ن     

أدرجت الصور المناسبة والمعينة       التصميم
 على الفهم

أعددت نشرات للمادة المعروضة      
 لتوزيعها على الحضور

تدر بت على العرض التفاعلي      
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 مسبقاً 
نت الصوت في أثناء العرض       مرحلة العرض لو 
أقبلت على الحضور بالوجه      

 المبتسم
 وز عت النظر على الجمهور     
 تصر فت بهدوء عندما أخطأت     
التواصل مع  استعملت عبارات     

 المستمعين
 مألت أوقات الوقف بما يناسب     
 لخ صت الفكر في الخاتمة     
لت مالحظات الحضور       سج 
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 جدول املواصفات للمرحلة الثانوية : 
 :اختبار األول الثانويجدول مواصفات  -0

 مالحظات مج تقومي حتليل تطبيق فهم تذكر األسئلة ودرجاهتا وفق املستويات

 فكري
املستوى اإلبداعي: يقسم  14 1 1 1 8 3 األسئلة

 وفق اآليت:
سؤال مهارات عليا له  -1

 ( درجة.41)
سؤال تعبري كتاب  -2

( عناصر 3)أدب( من )
 ( درجة121له )

 141 11 11 11 81 31 الدرجة

 فين
 8 1 2 3 2 1 األسئلة
 91 1 25 35 21 11 الدرجة

 قواعد
 8 1 1 3 3 1 األسئلة
 111 1 11 51 31 11 الدرجة

 اإلبداعي
 4  األسئلة
 161  الدرجة

 القيم
 1  األسئلة
 11  الدرجة

 35 1 4 7 13 5 مضافاً إليها اإلبداعي والقيم األسئلةمج 
 511 11 45 95 131 51 مج الدرجات مضافاً إليها اإلبداعي والقيم
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 ةتحصيلّية للصفوف الثالثالختبارات مقترحة لالنماذج 

 النموذج المقترح لطالب الصّف األّول الثّانوي                                                                                     وزارة التربية 
 ماّدة اللغة العربّية                                                                           المركز الوطني لتطوير المناهج التربويّة

 :في قومه قال الشاعر عمرو بن كلثوم
 وقددددْد علدمج القبائدُل مْن معددددٍّ 

 

دهدا بُند يدندددددا   إذا قُبٌب بأبطدح 
 

 األبطح: املكان الواسع
 إذا قد ْرنددددددا املطع دمددونج بأنَّدا 

 

 وأنَّدا املهل كددونج إذا ابُتلديدنددا 
 

 
 وجنْشرجُب إْن وجرجْدنا املاءج صجفواً 

 

رُنداوجيجْشرجُب   رًا وط ينجدا  غجيدْ ددج  كج
 

 
 حّت ضدداقج عجنّدا البجددرَّ مجأْلنددا 

 

دلجدؤهُ )ومداُء البجحددر     سجف ينجدا (منج
 

 
 لجنددا صبديٌّ إذا بدجلجدددغج الف طجدددامج 

 

دينجدا ُتج رُّ    لجُه اجلجبابدُر ساج 
 

 
 درجات( 91لكل إجابة  –درجة  281أواًل: اختر اإلجابة الصحيحة من كل مما يأتي:                          )

 تذّكر( –عمرو بن كلثوم، من شعراء: )فكري  -1
 العّباسيالعصر  د العصر األموي ج ما قبل اإلسالم ب صدر اإلسالم أ

 قراءة( –فهم  –يندرج النّص حتت غرض: )فكري  -2
 اهلجاء د الرثاء ج احلكمة ب الفخر أ

 فهم( -الفكرة العامة للنص السابق: قوم الشاعر )فكري  -3
 أفضل األقوام د سادة العرب ج عددهم كبري ب كرام مع ضيوفهم أ

 فهم(   -يرى الشاعر يف قومه من خالل البيت الثالث: )فكري  -4
 الفصاحة د السيادة ج القوة ب الكرم  أ

 فهم( –أشار الشاعر يف البيت الثاين إل: )فكري  -5
 مساحة قومه وعفوهم عند املقدرة د مساحة قومه ودهاؤهم ج كرم قومه ومساحتهم ب كرم قومه وقّوهتم أ

 فهم( -ُيضع األبطال لقوم الشاعر عندما: )فكري  -6
 يذكرون أمام القبائل د يتجاوز طفلهم الرضاعة ج تبحر سفنهم ب ميأل جيشهم الرب أ

 فهم( -ذاع صيت قوم الشاعر ألهنم: )فكري  -7
 أذكياء بسطاء د أذكياء أقوياء ج كرماء بسطاء ب كرماء أقوياء أ

 فهم( –كثرة قوم الشاعر جعلتهم: )فكري  -8
 يطمعون يف السيطرة على كّل شيء د على مقّدرات الناسيسيطرون  ج يسيطرون على اليابسة واملاء ب يسيطرون على ما ينتجه الرّب والبحر أ

ها( يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات يف باب )فكري  -9  قراءة( -تطبيق  –جند كلمة )أبُطح 
 األلف مع مراعاة الطاء فاحلاء د احلاء مع مراعاة الطاء فالباء ج الباء مع مراعاة الطاء فاحلاء ب األلف مع مراعاة الباء فالتاء  أ

 فهم( -كّرر الشاعر أسلوب الشرط ليعرب عن إميانه بد: )فين -11
 إيثار قومه د عفة قومه             ج صدق قومه         ب قوة قومه أ

 تطبيق( -يف البيت الرابع خربان: )فين  -11
 طلب وإنكاري د طلبيان ج ابتدائي وطلب ب ابتدائيان أ

 فهم( -كدر(: )فين   –احملّسن يف )صفو  -12
 تصريع د طباق ج مقابلة ب جناس أ

 تطبيق( -ليس من مصادر املوسيقا املوجودة يف الثالث )فين  -13
 تناغم حروف اهلمس واجلهر د الصيغ االشتقاقية ج تكرار األحرف ب تكرار الكلمات أ

 تطبيق( -الشعور األبرز يف النص )فين  -14
 األمل د احلزن ج القلق ب االعتزاز أ

 تذكر( -)قواعد احلرف "إْن" يف البيت الثالث: -15
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 حرف شرط غري جازم د إن املخففة من الثقيلة ج حرف نفي ب حرف شرط جازم أ
 فهم( -للكلمات اآلتية  )قواعد  إل العائلة النحوية تنتميالكلمة اليت ال  -16

 ساجدين د املطعمون ج سفني ب املهلكون أ
 فهم( -سفينا": )قواعد  الثاين من البيت الرابع "وماء البحر منلؤه الشطراخلرب يف  -17

 مجلة د شبه مجلة "ظرف ومضاف إليه" ج شبه مجلة "جار وجمرور" ب اسم مفرد أ
 فهم( -الكلمة اليت ُيتلف إعراب الضمري )نا( عن سواها: )قواعد  -18

 وردنا د مألنا ج قجد رنا ب غرينا أ
 تطبيق -العلة الصرفية يف كلمة )القبائل(  قواعد  -19

 إبدال د إعالل بالقلب ج إعالل بالتسكني ب إعالل باحلذف أ
 تطبيق( –الكتابة الصحيحة للفعل )مأل( بعد دخول ألف االثنني عليه: )قواعد  -21

 مآلا د مآل ج مألا ب مجلجئا أ
 تذّكر( -قراءة  -)فكري "إنَّ غداً لناظره قريب" مثٌل يضرُب لد:  -21

 األخ الذي تّتّضاه د احلكم على األمورالّتّيث يف  ج من يعجب مبا ُيّصه ب كّل خائٍب أو خاسر أ
 فهم( -قراءة  -)فكري من درس )عروة وعفراء(، من مسات زوج عفراء:  -22

 الفقر د البخل ج احلكمة ب التسرّع أ
 قراءة -تذكر  –فكري بطل قّصة الّتاب احلزين للكاتب بديع حّقي:  -23

 األستاذ عبد العظيم د فاطمة ج حممود ب حسني أ

 درجات( 991)ثانياً: أجب عن األسئلة ا تية:                                                                       
ُم بدجرجدجت الصجبا إ ذا قال الفرزدق:     الدُمطع مونج  -1  قجبيل        ُكلِ  حُنورج  وجالطاع نونج        هلج

  د (          21)  + تقومي ( حتليل) فكري /  ، وبنّي أيّهما أفضل يف التعبري عن املعىن مع التعليل.النصّ وازن بني هذا البيت والبيت الثاين من أبيات  -
                                                                   (15) (حتليل فين/ .) يف قول الشاعر "مألنا الرب حّت ضاق" صورة بيانية. اشرحها، ووّضح وظيفة من وظائفها. -2
 د( 31تطبيق(              ) -أعرب ما وضع حتته خط إعراب مفردات وما بني قوسني إعراب مجل من النص السابق     )قواعد  -3
 د( 11حتليل(                                             ) –حّلل أسلوب الشرط الوارد يف البيت اخلامس إل أركانه. )قواعد  -4
 د(25تطبيق + تذكر(                               ) -قطع عروضياً الشطر األول من البيت الثالث، وسم حبره          )فين    -5
 د(11ان يف هذا العصر                   )بنّي رأيك يف املناقب اليت افتخر هبا الشاعر، ث أضف من عند  مناقب يعتز هبا اإلنس -6

 درجة(  961)                                                                                                         المستوى اإلبداعي  -ثالثاً 
 اكتب فيما يأتي:

    د(41)هذه األلعاب يف تنمية مداركهم مراعياً تقنية كتابة املقالة الصحفية.    بنّي أثر األلعاب االلكّتونية يف األطفال، مربزاً سبل تسخري  -1
عر احلب بنفوسهم، جاعلني الطبيعة صورة وجد الشعراء يف غرضي الرثاء والغزل أداة وجدانية للتعبري عن عواطفهم املتوقدة، فعربوا عن معاناهتم لفقد من أحبوا، وبينوا متكن مشا -2

 بن زيدون:        وا صدروهم من أحاسيس. ناقش القول السابق وأيد ما تذهب إليه بالشواهد املناسبة مما مر يف كتابك املقرر موظفا الشاهد اآليت:   قال امطابقة ملا ينتاب
 د( 921)                  وللنسيم اعتالل يف أصائله      كأنه رق يل فاعتّل إشفاقا                                                           

 انتهت األسئلة
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 :العلمي الثانوي الثانياختبار جدول مواصفات  -7

 مالحظات مج تقومي حتليل تطبيق فهم تذكر األسئلة ودرجاهتا وفق املستويات

 فكري
املستوى اإلبداعي: يقسم وفق  15 1 1 2 8 3 األسئلة

 اآليت:
سؤال مهارات عليا له  -1
 ( درجة.41)
سؤال تعبري كتاب )أدب(  -2

( 81( عناصر له )3من )
 درجة.

 151 11 11 21 81 31 الدرجة

 فين
 5 1 2 1 2 1 األسئلة
 61 1 31 11 21 1 الدرجة

 قواعد
 5 1 1 3 2 1 األسئلة
 61 1 1 41 21 1 الدرجة

 اإلبداعي
 4  األسئلة
 121  الدرجة

 قيمال
 1  األسئلة
 11  الدرجة

 31 1 3 6 12 3 مضافاً إليها اإلبداعي والقيم األسئلةمج 
 411 11 41 71 121 31 مج الدرجات مضافاً إليها اإلبداعي والقيم
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 النموذج المقترح لطالب الصّف الثاني الثّانوي العلمي                                               وزارة التربية 
 (411الدرجة ) –ماّدة اللغة العربّية                                 الوطني لتطوير المناهج التربويّةالمركز 

 قال أبو فراس الحمداني في رسالة  لى األمير سيف الدولة الحمداني:

دُُّهم   سجيجذُكُرين قجومي إ ذا ججدَّ ج 
 

 يُفتدجقجُد الّبدرُ  الظَّلماء  وجيف اللَّيلجة   
 

 سجدَّ غجريي ما سجدجدُت )ا كتجفوا ب ه ( وجلجو 
 

 وجما كانج يجغلو الت رُب لو ندجفجقج الصُّفرُ  
 

نا  ُن أُناٌس ال تدجوجسُّطج ع ندج  وجحنج
 

 دونج العالجمنيج أجو القجربُ  الصَّدرُ لجنا  
 

عايل نُفوُسنا 
ج
وُن عجلجينا يف امل  هتج

 

هرُ  
ج
 وجمجن خجطجبج احلجسناءج ملج يُغل ها امل

 

 أجعجزُّ بجين الُدنيا وجأعلى ذجوي الُعال 
 

 وجأجكرجُم مجن فجوقج الُّتاب  وجال فجخرُ  
 

 درجات( 91لكّل إجابة  –درجة  911)                      اختر اإلجابة الصحيحة من كل مما يأتي: -أواًل 
 قراءة( -تذكر  –)فكري  :أبو فراس احلمداين من شعراء -1

 عصر العباسيال د مويالعصر األ ج اإلسالمصدر  ب ما قبل اإلسالم أ
 فهم( –)فكري  :نظرة الشاعر يف النصّ  -2

 اجتماعية د موضوعية ج إنسانّية ب ذاتّية أ
 فهم( –)فكري  :فخر الشاعر يف النصّ  -3

 وطينّ  د ذايّت قبليّ  ج قبليّ  ب ذايتّ  أ
 فهم( –)فكري  :إل جنح الشاعر يف النصّ  -4

 املساواة بني قومه واآلخرين د بينه وبني قومه املساواة ج تغليب قومه على نفسه ب تغليب نفسه على قومه أ
 فهم( –)فكري  :كلمة هتون يف البيت الرابع تعين -5

 تكرب د صترخ ج ذلّ ت ب تصغر أ
 فهم( -)فكري   :الّتكيب يفتقد البدر يف البيت األول يدّل على -6

 افتقاد احلبيبة د افتقاد الفارس ج النور الساطع ب الظالم الشديد أ
 فهم( –: )فكري من املفردات اليت ال تنتمي إل جمال الفخر يف النص -7

 أكرم د توّسط ج أعلى ب أعزّ  أ
 فهم( –)فكري  :عرّب الشاعر عن فكرة بلوغ اجملد ال يكون بال مثن يف البيت -8

 اخلامس د الرابع ج الثالث ب ثاينال أ
 تطبيق( –ترتيب األمساء يف البيت الرابع وفق ورودها يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات: )فكري  -9

 احلسناء، املهر، النفوس، املعايل د النفوس ،املهر ،املعايل، احلسناء ج احلسناء، املهر، املعايل، النفوس ب املعايل، النفوس، احلسناء، املهر أ
 فهم( –)فين  :البيت الثاينن مصادر املوسيقا الداخلية يف م -11

 اجلناس د تكرار الكلمات ج التقسيم  ب الطباق أ
 فهم( –)فين  :نمط الكتاب السائد يف النصّ ال -11

 التفسرييّ  د اإليعازيّ  ج  السرديّ  ب الوصفّي  أ
 فهم( –( : )قواعد  حنن أناس ال توّسط بيننا) :قولهاسم ال يف  -12

 مبيّن يف حمّل نصب  د مبينّ  ج مضاف مبينّ  ب مضاف منصوب أ
 تطبيق( -)قواعد  : (احلسناء) مجع كلمةعند  -13

 حتذف اهلمزة د  تقلب اهلمزة واواً  ج اهلمزة ياءً  قلبت ب صورهتاتبقى اهلمزة على  أ
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 حتليل( –)فين  :الكناية يف البيت الثالث عن -14
 اإلقدام د الرفعة ج الشجاعة ب الكرم أ

 تطبيق( –)فين  :يف النص الشعور العاطفي الذي جتّلى  -15
 اإلعجاب د الفرح ج القلق ب االعتزاز أ

 حتليل( –عرّب الشاعر عن موقفه االنفعايل بددددددد  : )فين  -16
 كل ماسيق د الصور ج الّتاكيب  ب األلفاظ أ

 قراءة( –تذكر  –بطل قّصة غدا سنلتقي للكاتب فارس زرزور:  )فكري  -17
 القّصةراوي  د أسعد ج أّم جواد ب جواد أ

 فهم( –أسلوب: )قواعد  محاة الوطن" –الشبابج  –"حنن   -18
 حصر د اختصاص ج حتذير ب إغراء أ

 قراءة( –تذكر  –)فكري : من خصائص اإلبداعية العربية  -19
 املباشرة والتقريرية د جزالة األلفاظ  ج اخلروج على قواعد القدماء ب حماكاة القدماء أ

  درجة(  11ا تية:                                                                                              ) أجب عن األسئلة -ثانياً 
 وضعي طرحة العروس ألجلي     إن مهر المناضالت ثمينقال نزار قباين:   -1

  ًد (          21)  + تقومي ( حتليل) فكري /     وازن بني هذا البيت والبيت الرابع من نّص أب فراس احلمداين مبيناً  رأيك معلال                              
 ناداهم البرق فاجتازوه وانهمروا               عند الشهيد تالقى اهلل والبشرقال الشاعر:  -2

                              .(د21) (حتليل فين/ )حّلل الصورة البيانّية الواردة يف البيت السابق، واشرح إحدى وظائفها                                                                   
 (د 21تطبيق(                    ) –أعرب من النّص ما حتته خّط إعراب مفردات وما بني قوسني إعراب مجل.  )قواعد  -3
 (د 11)تطبيق(                                              –أّكد اجلملة )إذا جّد جّدهم( بأحد األحرف الزائدة )قواعد  -4
 (د 11)  قراءة( –فهم  -ري)فك ما املقصود خبطر هجرة أبناء العربّية للغتهم، واغّتاهبم عنها؟ كما ورد يف درس اللغة العربية وحتديات العصر. -5
 د( 11اذكر اثنتني من القيم اليت جتّلت يف النص مبيناً موقفك منها.                                                 ) -6

 درجة( 921المستوى اإلبداعي                                                                                                ) –ثالثاً 
 اكتب يف املوضوعني اآلتيني: -

 درجة( 41ات كتابة احملضر.  )يف حّيك مجعّية للمحافظة على املرافق العاّمة وأنت أمني سّرها. اكتب حمضر اجتماع عن إحدى جلساهتا مراعياً خطو  -1
                                                                                     ني بإيثار الشهداء وإبائهم. حتّلت قصائد الشعراء بروح الشهادة العطرة، فأبرزوا املكانة السامية للشهداء، ودعوا إل الوقوف يف وجه الباطل، متغنّ  -2

 درجة( 81)                                                                 املوضوع السابق مستشهداً مبا مّر معك من شواهد، موّظفاً الشاهد اآليت:ناقش  -
 ى    مات فد عن األوطانِ  حرٍّ  لكلِّ          وتكرمةً  إجالالً  الهامُ  فلتنحنِ قال رشيد سليم اخلوري: 

 
 انتهت األسئلة
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 :اختبار الثاني الثانوي األدبيجدول مواصفات  -3

 مالحظات مج تقومي حتليل تطبيق فهم تذكر األسئلة ودرجاهتا وفق املستويات

 فكري
املستوى اإلبداعي: يقسم وفق  17 1 2 3 8 2 األسئلة

 اآليت:
سؤال مهارات عليا له  -1
 ( درجة.61)
سؤال تعبري كتاب )أدب(  -2

( 121)( عناصر له 4من )
 درجة.

 181 11 21 31 91 21 الدرجة

 فين
 9 1 3 3 3 1 األسئلة
 111 1 41 41 31 1 الدرجة

 قواعد
 8 1 1 4 2 1 األسئلة
 121 1 11 81 21 11 الدرجة

 اإلبداعي
 5  األسئلة
 181  الدرجة

 القيم
 2  األسئلة
 21  الدرجة

 41 1 6 11 13 3 مضافاً إليها املستوى اإلبداعي األسئلةمج 
 611 11 71 151 141 31 مضافاً إليها املستوى اإلبداعي مج الدرجات
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 النموذج المقترح لطالب الصّف الثاني الثّانوي األدبي                                               وزارة التربية 
 ماّدة اللغة العربّية                                                  الوطني لتطوير المناهج التربويّةالمركز 

 قال الشاعر الرافعّي: 
 العجق ددددددددددددددبُ أمٌّ يكيددددددددددددددُد هلددددددددددددددا مددددددددددددددْن نسددددددددددددددل ها   .1

 
 (جدددددددددددددددددىن الّنسددددددددددددددددددبُ )وال نقيصدددددددددددددددددةج إال مدددددددددددددددددا  

 مكرمددددددددددددددةكانددددددددددددددت هلددددددددددددددم سددددددددددددددبباً يف كددددددددددددددّل   .2 
 

                

 مددددددددددددددددن دهرهددددددددددددددددا سبدددددددددددددددددبُ وهددددددددددددددددم لنكبتهددددددددددددددددا  
 وكددددددددددددددددان مجددددددددددددددددن قبلنددددددددددددددددا يرجوننددددددددددددددددا خلفدددددددددددددددداً   .3 

 
 فددددددددددداليوم لددددددددددددو نظددددددددددددروا مجدددددددددددن بعدددددددددددددجهم ندددددددددددددبوا 

 ، فمدددددددددددداالصددددددددددددياحهيهددددددددددددات ينفعنددددددددددددا هددددددددددددذا   .4 
 

 إذا رّوْعتجدددددددددددددده الصددددددددددددددخُب ؟ اجلبددددددددددددددانج جُيدددددددددددددددي  
ضددددددددددددددددددددي برونقدددددددددددددددددددده  .5   ويف املعددددددددددددددددددددادن مددددددددددددددددددددا ميج

 
 يدددددددددددُد الصددددددددددددا غدددددددددددري أن ال يصددددددددددددأُ الددددددددددددّذهب 

 
 مما يأتي:اختر اإلجابة الصحيحة من كل  -أوالً 

 فهم( –)فكري  الفكرة العامة للنص السابق: -1
 تقصري العرب جتاه لغتهم د مجال العربّية عرب العصور ج جتّدد اللغة العربّية ب التحذير من ضياع اللغة أ

 فهم( –)فكري  فكرة البيت الثالث:  -2
 وجوب هنوض األبناء باللغة د اللغةتعاون الجميع لصالح  ج خيبة أمل األجداد بالحفداء ب أمل األجداد باألبناء أ

 فهم( –)فكري  عاجل الشاعر موضوعه معاجلة : -3
 أ + ج د حياديّة ج مثالّية  ب ذاتّية أ

 فهم( –)فكري  بدا الشاعر يف البيت اخلامس: -4
 مستهيناً باللغات األجنبّية د واثقاً بأصالة العربّية ج مؤمناً بدور العربّية ب مقّدراً مجال العربّية أ

 فهم( –)فكري  )علينا معاجلُة أمورنا حبكمٍة وهدوء ال بضّجة وصراخ( ورد هذا املعىن يف البيت: -5
 اخلامس د الرابع ج الثالث  ب الثاين أ

 فهم( –)فين  من مسات االتّباعّية يف النص: -6
 ب + ج د جزالة األلفاظ ج حماكاة القدماء يف التصريع ب اللجوء إل الطبيعة أ

 فهم( –)فين  الّسائد يف الّنّص:الّنمط  -7
 الوصفّي اإليعازيّ  د اإليعازيّ  ج الوصفيّ  ب الّسرديّ  أ

 حتليل( –)فين  خرج االستفهام يف البيت الرّابع إل مجيع املعاين البالغّية ما عدا: -8
 أ + ب د التسوية ج االستنكار ب الّنفي أ

 تطبيق( –)فكري  معجم يأخذ بأوائل الكلمات:ترتيب الكلمات ) يكيد، كانت، مكرمة( وفق ورودها يف  -9
 كانت، مكرمة، يكيد د مكرمة، كانت، يكيد ج مكرمة، يكيد، كانت،  ب يكيد، كانت، مكرمة أ

 فهم( –)قواعد   كلمة ) الّصدا ( يف البيت اخلامس: -11
 كل ما سبق خطأ د اسم منقوص ج اسم ممدود ب اسم مقصور أ

 فهم( –)قواعد  :هيهات يف البيت الرابع اسُم فعل  -11
 ماٍض مرجتلٍ  د ماٍض منقولٍ  ج مضارع مساعيّ  ب ماٍض قياسي أ

 تطبيق( –)فين  ليس من مصادر املوسيقا املوجودة يف البيت الثاين: -12
 التناغم بني اهلمس واجلهر د اجلناس ج تكرار حرف الكاف ب تكرار الكلمات أ

 فهم( –)فين   الشعوران البارزان يف البيت الثاين: -13
 كل ما سبق خطأ د فرح واستياء ج فرح وإعجاب ب إعجاب واستياء أ

 تطبيق( –من األساليب اإلنشائّية الواردة يف األبيات: )فين  -14
 ب + ج د لو نظروا من بعدهم ندبوا ج وال نقيصة إال ما جىن النسب ب فما جيدي اجلبان .... الصخب؟ أ

 (إمالء - تطبيق –قواعد ) اسم الفاعل من الفعل )تباطأ(:  -15
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 متباطيء د متباطأ ج متباطء ب  متباطئ أ
 تذكر -قواعد  يف البيت الثالث: -16

 أربعة ظروف د ثالثة ظروف ج ظرفان ب ظرٌف واحد أ
 تطبيق( -قواعد العلة الصرفية يف كلمة )جيدي( يف البيت الرابع:  ) -17

 ياءً إبدال الواو   د قلب األلف ياًء  ج تسكني الياء ب قلب الواو  ياءً  أ
 هذه احلياة اإلنسانّية نص لد : -18

 عبد اهلل عبد د مي زيادة ج فارس زرزور ب صباح حمي الدين أ
 قراءة -تذكر  –فكري   )فّن ترتيب احلوادث وسردها وتطويرها يف القّصة( يسّمى: -19

 الفكرة د احلدث ج احلبكة ب األسلوب أ
 قراءة -فهم  –فكري  شخصّية سامي يف قّصة العائد: -21

 أ + ب د ثابتة ج نامية متطّورة ب رئيسة أ
 قراءة -فهم  –فكري    أهّم الّتهم اليت ُوّجهت للعربّية كما عرضها درس )اللغة العربّية وحتّديات العصر(، : )فهم( -21

 كثرة اجملاز واالستعارات د قّلة احلركات ج الفقر يف املصطلحات ب كثرة احلروف  أ
 قراءة -حتليل  –فكري   الكاتب يف قّصة )العربة والّرجل(:النسق الّزمين الذي استعمله  -22

 متقّطع )وسط بداية هناية( د متقّطع )وسط هناية بداية( ج هابط ب صاعد أ
 درجة( 211)                                                                                           ثانياً: أجب عن األسئلة ا تية:

 د(21فهم(                               ) –وّضح العالقة بني اللغة وأبنائها مستفيداً ممّا ورد يف البيت الثاين من النّص. )فكري  .1
 د( 11تطبيق                                                            ) –هات مخس كلمات تنتمي إل معجم )العقوق( فكري  .2
 د(11تطبيق                                            ) –مؤّشرين على تقصري العرب يف خدمة لغتهم. فكري  استخرج من النصّ  .3
 د( 31 )               ) فين/ حتليل (  وظيفة من وظائفها.  اشرحيف قول الشاعر " جىن الّنسُب " صورة بيانية. حّللها، ث مّسها، و  .4
                                                                 د (                                                                                             21)              ( تطبيق/  فين)                            الشطر الثاين من البيت الثاين، وسّم حبره.       قّطع عروضياً  .5
يُد فأجنت  مْشسٌ  .6 جْب ُشعاعجك  غرُي ظ لِ                          قال خليل مطران:     لك  العجْوُد احلجم   وجمل حيج
 ( د 21)  )فكري/ حتليل/ تقومي(، وبنّي أيّهما أفضل يف التعبري عن املعىن مع التعليل.   من الّنصّ  اخلامسوازن بني هذا البيت والبيت  -
 د( 51)               تطبيق( –)قواعد أعرب ما وضع حتته خط إعراب مفردات وما بني قوسني إعراب مجل من النص السابق.    .7
 د( 11)   حتليل ( –)قواعد يف البيت الثالث أسلوب شرط، حّلله إل أركانه.                                                        .8
                                                        د( 11)  تطبيق( –)قواعد                                     تني خمتلفتني مراعياً الضبط بالشكل.               أغر  بالعربّية بصيغ .9

 درجة( 21.                   ) اكتشف من البيتني األخريين ما يدعو الشاعر إليه من قيم جيب التمّسك هبا للحفاظ على العربّية .91
 درجة( 931)              المستوى اإلبداعي:                                                                                    -ثالثاً 
 درجة( 61)          .           منّظمة عربّية من مهامها الدفاع عن هذه اللغةحّول الّنّص السابق إل رسالة يرسلها الرافعّي إل  .1
استمرارهم يف احلّب على الرغم ممّا  اهتّم األدباء بشعر الغزل عرب العصور، فصّوروا معاناهتم من العشق، وأبرزوا حماسن حمبوباهتم، مبّينني تعّلقهم الشديد هبا، مؤّكدين  .2

 كابدوه من أمل.
 درجة( 921)املناسبة، موظّفاً الشاهد اآليت:                             ناقش  املوضوعج السابق، وأيّد ما تذهب إليه بالشواهد

 قال ابن زيدون:                          ما توبيت بنصوٍح من حمّبتكم      ال عّذب اهلل إال عاشقاً تابا -

 
 انتهت األسئلة
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 :األدبيّ  لثالث الثانويّ اختبار ادول مواصفات ج -4

 مالحظات مج تقومي حتليل تطبيق فهم رتذكّ  املستوياتاألسئلة ودرجاهتا وفق 

 فكريّ 
املستوى اإلبداعي: يقسم وفق  19 1 3 2 9 4 األسئلة

 اآليت:
سؤال مهارات عليا له  -3

 ( درجة.61)
سؤال تعبري كتاب )أدب(  -4

( عناصر له 4من )
 ( درجة121)

 211 11 41 31 91 41 الدرجة

 فينّ 
 7 1 2 4 1 1 األسئلة
 91 1 31 51 11 1 الدرجة

 قواعد
 7 1 1 5 2 1 األسئلة
 111 1 1 81 21 1 الدرجة

 اإلبداعيّ 
 5  األسئلة
 181  الدرجة

 القيم
 2  األسئلة
 21  الدرجة

 41 1 5 11 12 4 األسئلةمج 
 611 11 71 161 121 41 مج الدرجات

  المطالعة( وسؤال المعجم.  –المجال الفكرّي يتضّمن أسئلة القراءة )التمهيدية 
 :أمثلة من أسئلة المستوى اإلبداعي 

 إضافة خواتيم أخرى للنصوص. )بالمعنى( -
 إضافة مقطع جديد للنص. -
 تغيير أدوار شخصّيات وردت في النّص. -
 اقتراح حلول وبدائل لمشكلة يعالجها النّص. -
 تثري النّص مع مراعاة توظيف نمط كتابّي معّين.إيراد إضافات  -
 كتابة حوار بين أطراف النص )حقيقية أو متخيلة( -
 تحويله إلى حوار ...( –إعادة صوغ النص وفق شروط معينة )تحويله مراعياً األسلوب القصصي  -
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  لالختبار النهائّي                             النموذج المقترح                                     وزارة التربية                                 
              ماّدة اللغة العربّية -  األدبيّ  الثالث الثّانويّ                       ة        المركز الوطني لتطوير المناهج التربويّ 

 الدرجة الُعظمى: سّتمئة                                                                                                                                                       
 متغّنياً بالوحدة العربية:الشاعر قال 

 داءُ دددددددددددددددددددددوحُ  زٍّة ددددددددددددددددددديُد ع  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوأناش  اءُ دددددددددددددددددرقج الفجُر( فالّدروُب ضيدددددددد)أش 1
 راءُ ددددددددددددددددددددددددددنكبٍة دددددددددددددددددرهي   دوٍد دددددددددددددددددحددُر   دداطيدددددددددددددددددأس  القيود   مع  ْت ددددددددددوتالشج  2
 اءُ ددددددددسن  اء  دددددالّرج نا ددددددددددددددددددددددددددسج  من  وبه    طليقاً الضَّحوُ   ُد دددددددددالغ  ادىددددددددددددددددوهت 3
 اءُ دددددددددددددددددمددددددددددس يا   ّللي دددددددددددوه   يا رواب  فم يدي    احلياة     ُة دددددددددددددددددددددددددفرح إهّنا  4
5 
6 

 ادتْ دددددددددددددددددددددبأمتدددددددددددددي إهّنددددددددا ع  وتغددنّدددددي
  أيّهدددددددددددددا التائهددددددددددددددون يف مهمه األمس  

 دددددداءُ دددددددددددددلقدددددددددددددددنا طددددددددددي أرضددددددددددددددددددوإنّا  فددددددد 
                  : املفازة البعيدةمهمه دقاءُ ددددددددددشدددددددددددسدددددددددراٌب  دروُبُكددددددددددددم  و 

    ( درجة91) لكل سؤال                                       أواًل: اختر اإلجابة الصحيحة مّما يأتي:             
 ( تذكر) فكري /  نصوص                                                       :               قائل األبيات السابقة -1

 مجيل صدقي الزهاوي د                 سليمان العيسى ج          بدوي اجلبل ب             سالمة عبيد أ
 ) فكري / فهم ( فهم                                      -نصوص          :    ةيعاجل الشاعر يف هذا النّص قضيّ  -2

 ةإنسانيّ  د قومية                 ج ة         وطنيّ  ب ة            ذاتيّ  أ
 ) فكري / فهم( فهم                                       -من أسباب الفرح بالوحدة يف البيت األّول: : نصوص  -3

 كّل ما سبق د التغيّن بانتصار العروبة ج بزوغ بشائر النصر ب       جتّدد اآلمال      أ
 ) فكري / فهم( فهم                                      -ربط الشاعر بني سيادة األرض وحريّتها يف البيت: نصوص  -4

 السادس د اخلامس ج الرابع ب       الثاين       أ
 ( تطبيق/ فكري)   فهم                              -نصوص  : كلمة ) أساطري ( يف البيت الثّاين ليؤّكداستعمل الشاعر   -5

 أصالة األّمة العربّية د       وحدة األّمة العربّية ج قّوة األّمة العربّية ب تراث األّمة العربّية أ
 ) فكري / فهم (    فهم                              -نصوص   " األمل باملستقبل املشرق " هي فكرة البيت:       -6

 الرابع د الثالث ج الثاين ب األول     أ
 ( فهم) فكري /                                   فهم                -نصوص   السادس هم: البيت) التائهون( يف   -7

 يف الصحراء ضائعونال د                    الغارقون يف ذكريات املاضي ج          املتخّلفون عن رْكب الوحدة ب           املتمّسكون بأوهام املاضي أ
 ( تذكر) فكري /  من شعراء األدب الوطين: نصوص                                                        -8

 ما سبق كلّ  د الدين احلامدبدر  ج وصفي القرنفلي ب             عمر أبو ريشة أ
 ) فكري / تذّكر / قراءة (             : ) األدب املهجري( يف نصّ  من العوامل اليت أّدت إل بؤس املغّتبني وشقائهم -1

 النزوع اإلنساينّ  د صعوبة حتصيل الرزق ج االنتماء القومّي                ب احلنني إل الوطن        أ
 ) فكري / تذّكر / قراءة (                         "الكشف عن أعماق الشخصية وتشخيص طباعها" من وظائف:  -11

 الشخصّية د احلبكة ج                احلوار ب        احلدث أ
 / فهم/ قراءة () فكري            كانت املقاومة الفلسطينية كما ورد يف "أدب املقاومة" للدكتورة جناح العطار فعاًل:  -11

 ثوريّاً ثّ مسّلحاً ثّ مقاو ماً  د مسّلحاً ثّ مقاو ماً ّث ثوريّاً              ج ثوريّاً ثّ مقاو ماً ّث مسّلحاً          ب مقاو ماً ثّ مسّلحاً ّث ثورياً                      أ
 )فكري / تطبيق(ترتيب كلمات الشطر الثاين من البيت األّول وفق ورودها يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات:  -12

 أناشيد –عزّة  –حداء  د              حداء -عزّة  –أناشيد  ج عّزة –أناشيد  –حداء  ب                      حداء -أناشيد  –عزّة  أ
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 ( تطبيق/  فين)                         تطبيق                       -نصوص     يف البيت:  جتلى شعور االستياء -13
 كل ما سبق غري صحيح د                 السادس ج             الرابع ب                      الثاين أ

 ) فين / فهم (  يغلب على النّص النمط:  -14
 الوصفي د                 السردي ج             التفسريي ب                   الربهاين أ

 ) فين/تطبيق (بديعي، نوعه:                                                           حمّسنيف البيت الثالث   -15
 طباق سلب د                طباق إجياب ج             جناس ناقص ب                   جناس تام أ

 ) فين/تطبيق (                                  :    الشاعر: ) سراٌب دروبكم( تقدمٌي وتأخري، غرضهيف قول  -16
 أ + ج د                         إبراز أمهّّية املتقّدم ج التشويق للمتأّخر ب        الّتشاؤم أ

 ( فهم/  إمالء - )قواعد                                          : يف كلمة "حداء" على صورهتا؛ ألهنا اهلمزةكتبت  -17
 متطرفة حركتها الضمة د                مسبوقة بساكن ج         مضمومة قبلها ألف ب       مضمومة قبلها ساكن أ

  ) قواعد /صرف تطبيق (                                              :            الوزن الّصريف لكلمة "هّللي" -18
 عّللي د فعللي ج فّعلي ب فّللي أ

 د(241)                                                                                        ثانياً: أجب عن األسئلة ا تية:
     د(11)  ) فكري / فهم (                                  فهم   -نصوص     ؟ هتّلل ملاذا طلب الشاعر إل السماء أن -1
 (د21)    ( فهم) فكري /                   فهم   -نصوص وّجه الشاعر يف البيت السادس رسالًة، وّضح مضموهنا.    -2
 د ( 21) / حتليل ( /فهم) فكري    ما موقف الشاعر من احلدود وفقج ما وردج يف البيت الثاين؟ وكيف جتّلى هذا املوقف؟  -3
 دًة لن تزوال ددون وحدددددددددددددددددن باقددددددددددددددد  زويل             حندددددددددددددددياع  والقيدددددديا ليايل الض    قال سليمان العيسى يف عيد الوحدة: -4
  د (          31)   + تقومي ( حتليل) فكري /  ، وبنّي أيّهما أفضل يف التعبري عن املعىن مع التعليل.وازن بني هذا البيت والبيت الثاين من أبيات النصّ  -
 د (                                                                                             21)  ( تطبيق/  فين)                                                  .حبره وسمِ  األّول، البيت من الثاين الشطر قّطع -5
 (د21) (حتليل فين/ .)يف البيت قوله: "الغد الضحو " صورة فنية، اشرحها، ووّضح وظيفتها يف اإلحياء، والشرح والتوضيح -6
 د ( 11) فين/حتليل( ) "وبه من سنا الرجاء سناء".   الشاعر: العاطفة، برهن على ذلك بدراستك قولج  يف خدمة   أثرٌ أللفاظ والّتاكيب ل -7
 (  د51) ) قواعد / تطبيق (                         أعرب ما حتته خّط إعراب مفردات، وما بني قوسني إعراب مجل.     -8
 (د11) ) قواعد / تطبيق(الواردة يف النّص.  أيّهدددددددددددددا التائهددددددددددددددون( مستعيناً بد )وضح القاعدة النحويّة يف إعراب االسم بعد )أّيها(  -9

 د(11) )قواعد / فهم(                                     استخرج حالة تقدمي وتأخري يف البيت اخلامس من النّص.  -11
 د(11)تطبيق ( صرف/ ) قواعد / .                                                      العّلة الصرفية يف "هتادى"اشرح  -11
 د(  11)  ) فكري / فهم / مطالعة (    "رسالة الشرق املتجّدد" رسالتني، وّضح إحدامها. ميخائيل نُعيمةتضّمن نّص  -12
 د ( 21) ) قيم (                                                        منها. اثنتنيجتّلت يف النّص بعض القيم، اذكر  -13

     د (                                                             931)                                             ثالثاً: المستوى اإلبداعي:                              
 :يأتيفيما اكتب 
 كّفا   درجة( 61)                         وّجه الشاعر يف ختام القصيدة رسالة إل فئة معّينة، اكتب ما ميكن أن تضّمن من معاٍن إلقناعهم مبضموهنا. -9
وا املهجر يف قصائدهم عن خلجات أنفسهم اليت تفيض مّهاً وأسى، فأبرزوا االنتماء العميق للوطن، وصّوروا سعيهم اخلائب وراء الرزق، وطالب شعراءعرّب  -2

 اإلنسان بالعودة إل الطبيعة، مستنكرين اجملتمع املاّدي يف مهاجرهم.
  درجة( 921)من كتابك املقّرر، موظّفاً الشاهد اآليت:    ناقش املوضوعج السابق، وأّيد ما تذهب إليه بالشواهد املناسبة   

 وأقسُم لو شّرقُت راح يغّربُ       أغّرب خلف الرزق وهو مشّرقٌ                   قال الشاعر إلياس فرحات:
 

 انتهت األسئلة
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 :العلميّ  لثالث الثانويّ اختبار اجدول مواصفات  -5

 مالحظات مج تقومي حتليل تطبيق فهم تذكر األسئلة ودرجاهتا وفق املستويات

 فكريّ 
املستوى اإلبداعي: يقسم وفق  16 1 2 2 9 2 األسئلة

 اآليت:
سؤال مهارات عليا له  -1

 ( درجة.41)
سؤال تعبري كتاب )أدب( من  -2

 ( درجة81( عناصر له )3)

 161 11 21 21 91 21 الدرجة

 فينّ 
 4 1 1 2 1 1 األسئلة
 51 1 15 25 11 1 الدرجة

 قواعد
 5 1 1 3 1 1 األسئلة
 61 1 1 41 11 11 الدرجة

 اإلبداعي
 4  األسئلة
 121  الدرجة

 القيم
 1  األسئلة
 11  الدرجة

 31 1 3 7 11 3 األسئلةمج 
 411 11 35 85 111 31 مج الدرجات

  المطالعة( وسؤال المعجم.  –المجال الفكرّي يتضّمن أسئلة القراءة )التمهيدية 
 :أمثلة من أسئلة المستوى اإلبداعي 

 إضافة خواتيم أخرى للنصوص. )بالمعنى( -
 إضافة مقطع جديد للنص. -
 تغيير أدوار شخصّيات وردت في النّص. -
 اقتراح حلول وبدائل لمشكلة يعالجها النّص. -
 إيراد إضافات تثري النّص مع مراعاة توظيف نمط كتابّي معّين. -
 حوار بين أطراف النص )حقيقية أو متخيلة( كتابة -
 تحويله إلى حوار ...( –إعادة صوغ النص وفق شروط معينة )تحويله مراعياً األسلوب القصصي  -
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                                    لالختبار النهائيّ النموذج المقترح                                                       وزارة التربية                                   
                                                  ماّدة اللغة العربّية  -  العلميّ  الثالث الثّانويّ                                                       لتطوير المناهج التربويّة  المركز الوطنيّ 

 الدرجة العظمى: أربعمئة                                                                                                           
 قال الّشاعر حافظ إبراهيم:

 بددددددددددددددددددوادي النيدددددددددددددددددددل   نازلدددددددددددددددددددةٌ  دتْ ألدّمددددددددددددددددددإذا   .1
 

 باتددددددددددْت لدددددددددددددها راسيدددددددددددداُت الشدددددددددددام   تضطدددددددددددربُ  
 األهددرام  ذو أملٍ رى  وإْن دعدا يف ثددج   .2 

                   
دددددبُ أجابجُه فددي ُذرا لبنددددانج    ُمنتح 

 لددو أخلصج النيُل واألرُدنُّ ُودَّمُهدددا  .3 
                   

دددْت  منهما األمواُه  والعُشددددبُ    تصافحج
 هذي يدي عن بين مصٍر  تصافُحكددم  .4 

             
 ها العدددرجبُ نفسج  فصافحوهددا تصافددحْ  

 ذنبًا يف مودَّهتددددمْ  إْن يكتبوا يلج   .5 
                  

نْ ) فإمّندددا الفخْ    الذي كتبوا ( بددُر فددي الدذَّ
 درجات لكّل إجابة صحيحة( 91)        أواًل: اختر اإلجابة الصحيحة مّما يأتي:                                 

 ) فكري / تذكر (                                           نصوص     :شعراء العصرحافظ إبراهيم من  -1
 العّباسي الثالث د العّباسي الثاين ج العباسي األّول ب احلديث أ

 ) فكري / فهم (                                                 نصوص       ة للنص السابق:الفكرة العامّ  -2
 وحدة آالم العرب ومصريهم املشّت  د العرب حالاحلزن على  ج فخر الشاعر بالعرب ب الشاعر العربج حّب  أ

 ) فكري / فهم (                                                         نصوصالرابط بني العرب يف البيت الثاين  -3
 اللغة د األرض ج اآلمال ب اآلالم أ

 ) فكري / فهم (                                                                       نصوص فكرة البيت الرابع:  -4
 حمبة الشاعر بلده مصر د االفتخار بالعالقة بني العرب ج مصافحة الشاعر العرب ب الّدعوة إل وحدة العرب أ

 ) فكري / فهم(                                                                     نصوص بدا الشاعر يف النّص: -5
 ب + ج د موضوعياً  ج ذاتياً  ب حيادياً  أ

 ) فكري / حتليل (                 نصوص      ظهرت معاتبة الشاعر العربج بسبب احملّبة غري الصافية يف البيت: -6
 اخلامس د الثالث ج الثاين ب األّول أ

 ) فكري / تطبيق ( قراءةمن مظاهر الشعر القومي يف النّص:  -7
 كل ما سبق د التفاخر بالعرب  ج الفكرة القومّية ب النزعة العربّية الصافية أ

 ) فين / تطبيق (                                                              احملّسن البديعّي يف البيت الثاين: -8
 تقسيم د توازن ج طباق سلب ب جناس أ

 ) فين / فهم (                                                       :يف قول الشاعر: " هذي يدي تصافحكم" -9
 أسلوب إنشائي د خرب إنكاري ج خرب طلب ب خرب ابتدائي أ

 ) قواعد / فهم (                                     اقّتن جواب الشرط بالفاء يف البيت اخلامس ألّن اجلواب: -11
 كل ما سبق خطأ د مجلة طلبّية ج مقّتٌن بددد )ما( ب مجلة امسّية أ

 ) فكري / تذكر (                                  قراءة الشاعر والعامل كما ورد يف نّص "مهمة الشعر" لليايف:   -11
 يّتفقان غايًة ُيتلفان وسيلةً  د يّتفقان غايًة ووسيلةً  ج ُيتلفان غايًة يّتفقان وسيلةً  ب ُيتلفان غايًة ووسيلةً  أ

ب ( وفق ورودها يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات:لدّمتترتيب الكلمات ) أ -12  ) فكري / تطبيق (   ، مجوجّدة، ُمنتح 
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ب لدّمتأ أ ب لدّمتمجوجّدة، أ ب ، مجوجّدة، ُمنتح  ب، أ ج ، ُمنتح  ب، مجوجّدة لدّمتأ د ، مجوجّدة  لدّمتُمنتح   ، ُمنتح 
 ) فكري / فهم (                                   قراءةدفعت احلضارة األمريكية شعراء املهجر إل:               -13

 الدعوة إل مواكبتها د التنديد باملادية ج التفاخر مباضيهم ومآثرهم ب إكبارهم إيّاها أ
 ) فكري / فهم (                                            قراءةيرى النقد أن تكون لغُة الشخصيات الروائية:    -14

 متّثل آفاقاً اجتماعية خمتلفة د الواقعية واملباشرة  ج من مستوى لغوّي واحد ب شاعرية أ
 أجب عن األسئلة ا تية:  -ثانياً 
 د ( 21) ) فكري / فهم (                     يف البيت اخلامس موقفان خمتلفان، وّضح كاّلً منهما.     -1
 للنيل  أدُمُع                                                               بوادي النيل   لسالتْ            هُ ولو بردى أّنْت خلطٍب مياهُ     قال علي اجلارم:     -2

 ( د 21) )فكري/ حتليل/ تقومي( ، وبنّي أيّهما أفضل يف التعبري عن املعىن مع التعليل.  صّ ازن بني هذا البيت والبيت األّول من النّ و  -
 د ( 25) ) فكري/فهم + فين/تطبيق (  ، ومّثل ألداٍة من أدوات التعبري عنه. الثالثاذكر شعوراً عاطفيّاً برز يف البيت  -3
 ( د 15 )(  حتليل) فين/  يف قول الشاعر " تصافحت األمواُه" صورة بيانية. حلّلها، ث مّسها، واذكر وظيفة من وظائفها.  -4
 ( د 31 )  ) قواعد / تطبيق (  أعرب ما وضع حتته خطٌّ إعراب مفردات، وما بني قوسني إعراب مجل من النص السابق. -5
 د( 11)              ) قواعد / تطبيق (                اشرح حالة جزم الفعل املضارع الوارد يف البيت الرابع من النّص.  -6
 د ( 11) / تطبيق (  إمالء)                                هات املصدر من الفعل )ألدّمت(                              -7
 ( د 11 )  ) قيم (                                                     منها.     اثنتنيالّنص غينٌّ بالقيم اإلجيابية، اذكر  -8
 درجة( 921)                                                                                     المستوى اإلبداعي: ثالثاً:

 أجب عن السؤالين ا تيين:                                                                                       
                                       درجة( 41)                                                                حّول النص السابق إل رسالة تدعو فيها العرب إل الوحدة. -1
، ونّددوا بسلو  املستغّلني، وشّجعوا على اإلحسان  تناول   -2 األدباء العرب يف العصر احلديث القضايا االجتماعّية، فصّوروا معاناةج الكادحنيج

 درجة( 81)                                                                                                                  لفقراء.إل ا
                           ، وأيّْد ما تذهُب إليه بالشواهد  املناسبة ، موِظفاً الشاهدج اآليت:              ناقش املوضوع السابق -

 ق:قال الشاعر عبداهلل يوركي حاّل 
 أعط  الفقري وال تضّن بعونه                 إّن الفقري أخو  رغم شقائه                              

 
 انتهت األسئلة

 زميلي المدّرس:
إّن األسئلة الواردة في هذين النموذجين أمثلة عن األسئلة التي يمكن تدريب الطالب اإلجابة عنها، وليس من الحكمة 

 وعملّية تحليل محتوى الكتاب تعطيك بدائل كثيرة، يذكر منها على سبيل المثال:االلتزام بحرفّيتها، 
 على مستوى التذّكر في المجال الفكري: -أواًل 
 يذكر لمحة عن الشاعر.  -1
2- .  يعر ف بعض المصطلحات الواردة في النص 
3- .  يسم ي الشخصي ات في النص 
 معاملة المستوى الفكري بتنّوع أسئلة كّل منهما.يعامل كّل من المستوى الفّني وقواعد اللغة  -ثانياً 
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 توصيات ومقترحات:
 في ضو  ما ورد من مالحظات ميدانّية، وما استفادت منه الّلجنة في مراجعتها األدبّيات التربوّية، ُيقَترُح اآلتي:

  عطاء ورقتين للنموذج االمتحاني. .2
 تنويع األسئلة االختباري ة بين موضوعي ة ومقالي ة.  .3
اإلجابات ت التحصيلي ة وفق جدول المواصفات  وبناء  جراء دورات تدريبي ة على بناء االختبارا .4

 النموذجي ة والتصحي  في ضوئها.
النهائي( وعملي ات التقويم  –البنائي  – جراء دورات تدريبي ة على عملي ات التقويم بأنواعه )التشخيصي   .5

.  المستمر 
. جراء دورات تدريبي ة على استعما .6  ل بطاقات تقويم التعبير الشفوي 
( أربعة دروس على األقل  في الفصل الدراسي   في 4مطالبة المدر سين بتسجيل دروس نموذجي ة ) .7

رسالها  لى المركز الوطني  –قواعد الل غة  –مجاالت الل غة المتنو عة )نصوص  البالدة ....( وا 
 المركز.لتطوير المناهج التربوي ة لتقويمها ونشرها على موقع 

%( 21تخصيص درجات لمهارات التعبير الشفوي  الواردة في الكتب المدرسي ة بنسبة ال تقل  عن ) .8
 عشرين بالمئة من الدرجة الكلي ة للماد ة.
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 مراجع الدليل:

م(: أثر توظيف استراتيجي ة الرؤوس المرق مة في تنمية المفاهيم العلمي ة ومهارات التفكير العلمي 2115أبو سلمية  محمد سليم محم د ) -1
 بالعلوم لدى طالب الصف الخامس األساسي  بغز ة  الجامعة اإلسالمية بغز ة  كل ي ة التربية  قسم المناهج وطرق التدريس. 

 (: استراتيجيات التعل م التعاوني  وزارة التربية  الكويت1116والصر اف  رضي ة )باش  ابتسام  -2
رين دراسيًا  2112بوريو  مراد ) -3 (: أثر التعل م التعاوني على التحصيل المدرسي والميول الدراسي ة لماد ة الرياضي ات لدى التالميذ المتأخ 

التعليم والبحث العلمي  جامعة باجي مختار  عن ابة  كلي ة اآلداب والعلوم اإلنساني ة الجمهورية الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبي ة  وزارة 
 واالجتماعي ة.

 قب عات التفكير الست   ترجمة خليل الجيوسي  المجم ع الثقافي  أبو ظبي.(: 2111دي بونو   دوارد ) -4
الطبعة األولى  عالم الكتب الحيث وجدارا للكتاب العالمي  النظرية والتطبيق   –(:  ستراتيجيات التعليم والتعلم2118السليتي  فراس ) -5

 األردن.
 مكتب اليونيسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية  بيروت.(: 2118كوجك  حسين كوثر وزمالؤها ) -6
   الطبعة األولى  بيروت.ستراتيجياتالتدريس طرائق وا(: 2111) مركز نون للتأليف والترجمة -7
(: درجة مراعاة المعل مين في مدارس قلقيلية لمستويات بلوم لألهداف المعرفي ة لدى تخطيطهم للتدريس  مجل ة 2111)دروزة  أفنان  -8

 .(11) 25جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنساني ة(  مجل د 

  

 

  

 


