
 السبدس و العشرونالموضوع 

 السند:

ًْ فً شرائٓا أجًم يُٓا فً صٍفٓا  ، ٔأجًم يا فٍٓا انشًس. ٔ" كّم شًء فً انطثؼح جًٍم  

ج ٔجًال انسفٕس انذائى َؼّظًٓ ّٕ ا َٔجهّٓا ، َٔٓشب يُٓا ٔنكٍ كهّٓا فً كم جًال. نٓا جًال انم

 ... ذكٕي جثاُْأَحثّٓا ، ذمسٕ ٔذشحى ، ٔذشرذّ ٔذهٍٍ ، ذهفحُا تُاسْا فرسفغ جهٕدَا 

أٌّرٓا انّشًس تم أٌّرٓا انحٍاج ، نمذ خهؼد يٍ جًانك ػهى انضْٕس فكاَد فرُح نهُاظشٌٍ ،     

ػشٔلُا . فذيُا يٍ غزائُا  جًانٓا يٍ جًانك ، ٔنَٕٓا لثس يٍ أنٕاَك ... تك ٌجشي انذّو فً

ٔغزاؤَا يٍ حشاسذك )ذسهّطٍُٓا ػهى األسض فرخشجٍٍ يُٓا حثّا( ٔػُثا ٔلضثا ٔصٌرَٕا َٔخال 

 ٔحذائك غهثا ٔفاكٓح ٔأتّا ...

 أحمد أميه

 :األسئلة

  (06)البنبء الفكري 

 يا ْٕ أجًم شًء فً انطثٍؼح فً َظش انكاذة؟ 1

ٌّ انّشًس يصذس انحٍاج 2  ؟كٍف أثثد انكاذة أ

 أػظ ػُٕاَا يُاسثا نهُص . 3

 ْاخ يشادف انكهًاخ اَذٍح : َجهّٓا ـ ذهفحُا ـ  غهثا . 4

 (04)ء اللغوي بالبن 

 أػشب يا ذحرّ خظ فً انُص . 1

 حٕل انؼثاسج يا تٍٍ لٕسٍٍ إنى جًغ انًزكش انسانى. 2

  (02)البنبء الفنّي 

 ـ أسهٕتا إَشائٍا ٔتٍٍ َٕػّ.  انُص:اسرخشج يٍ  1

 ـ طثالا ٔتٍٍ َٕػّ.                                   

  (08)الوضعية اإلدمبجية 

خشجد راخ ٌٕو فً َضْح إنى انغاتح سفمح صيالء نك ، ٔفجأج ْثّد ػاصفح لٌٕح ،  انٕضؼٍح:

 ساجؼٍٍ إنى دٌاسكى تألصى سشػح.فمفهرى 

 صفح يٕظفاً : اكرة فً ػششج أسطش َصاً ذصف فٍّ ْزِ انؼا  :انرؼهًٍح

 ـ جًاذٍٍ تسٍطرٍٍ ٔٔاحذج يشكثح.                   

 ـ اسرؼاسج ذصشٌحٍـــــح.                   

 

 

 

 

 

 

 



 و العشريهالسبدس ع اإلجببة عه الموضو

 :البنبء الفكري 

 ًْ انشًس. أجًم شًء فً انطثٍؼح فً َظش انكاذة .1

ٌّ انّشًس يصذس انحٍاج  .2 فذيُا يٍ غزائُا  ػشٔلُا.تك ٌجشي انذّو فً حٍث لال: أثثد انكاذة أ

لضثا ٔصٌرَٕا َٔخال  ٔغزاؤَا يٍ حشاسذك )ذسهّطٍُٓا ػهى األسض فرخشجٍٍ يُٓا حثّا( ٔػُثا ٔ

 .هثا ٔفاكٓح ٔأتّأحذائك غ

 : انشًس يصذس انحٍاج.نُصاػُٕاٌ  .3

 انششح: .4

 ــــــــــــــــــــــــٓاششح انكهًح

 َجهّٓا

 ُاـذهفح

 غهثا

 َمذّسٓا 

 ذحشلُا

 كثٍفح

 :البنبء اللغوي 

 اإلػشاب: .1

 ــــــــــــــــــــــــشاتٓاإػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انكهــــــًح 

 ذكٕي 

 

 جثاُْا

فؼم يضاسع يشفٕع ٔ ػاليح سفؼّ انضًح انًمذسج ػهى انٍاء يُغ يٍ ظٕٓسْا 

 انرؼزس ٔ انفاػم ضًٍش يسررش ذمذٌشِ "ًْ".

 يفؼٕل تّ يُصٕب ٔ ػاليح َصثّ انفرحح انظاْشج ػهى آخشِ ٔ ْٕ يضاف. 

 ش يضاف إنٍّ."َا": ضًٍش يرصم يثًُ ػهى انسكٌٕ فً يحم ج

 انرحٌٕم: .2

 .ٌ يُٓا حثّإَٓا ػهى األسض فرخشجٕذسهّط

 :البنبء الفني 

 أسهٕب إَشائً: انُذاء فً لٕنّ: أٌرٓا انشًس .1

 . َٕػّ: طثاق إٌجاب.ذهٍٍ    ذشرذّ انطثاق:  .2

 :الوضعية اإلدمبجية 

 انًالئًح: 

   :ٔصف ػاصفحيطاتمح انرؼهًٍح 

  :انٕصفيطاتمح انرمٍُح 

 ذٕظٍف ششٔط اإلَجاص 

 االَسجاو: 

 ذسهسم األفكاس 

  ذشاتظ األفكاس 

 صّحح انشٕاْذ 

 ساليح انهّغح: 

 يٍ األخطاء انهغٌٕح ٔ اإليالئٍح ّٕ  انخه

 احرشاو ػالياخ انرشلٍى 

 انرًٍض: اإلتذاع ٔ حسٍ انؼشض



 

 


