
 التبسع و العشرونـوع الموض

 سند:ال

 ببئع الحصيـر

 انصٍٍ ٌذيأجاء طفم ٌشٔو تٍـــغ حصٍـــــش      ***        صخشفرّ تانُمش 

 فٍّ تحش ٌثذٔ ٔ فً انثحش فهــــك     ***         ٔػهى انفهك تضغ حٕس ػٍٍ

 ـإ يكُــــــــٌٕ***        ٌرحهّــى تهــإن     فرًُد َفســً انشكـــٕب تفهــــك 

 ٌّ  ثًٍـٍ زي ضـــّى غٍـــــذا      ***        صذف لـــذ طفــــا تذسان انفهك  ٔ كأ

 جاءًَ انطفم )ْٕٔ ٌحسة (أًَّ     ***         رٔ َمـــٕد ذغشي ٔ كُض دفٍٍ

 ثى لــال : اشرش انحصٍش ٔ صٌّــٍ     ***         نك تٍرـــا )ٌهٍــك( تانرضٌٍــــٍ

 ***        أّي تٍد فُــــاؤِ ٌحــــــًٌُٕ  لهــــد : يــانً تٍـــد أصٌّــــُّ أٔ   

 ْزا انٕجٕد تٍرــً ٔ يــانً     ***         فٍـــّ ػُــــذ انذّجــى ٌإًٌُٔ كــــم  

 نسد أشرـــشي األثـــاز كّم أثاز      ***        نؼٍـــًَٕ ٌهــٕح يهك ػًٍَٕ

 تذٌـــغ األثــاز يا ٌكفًٍُ كّم ْــــزا انٕجـــٕد تٍرً ٔ فــــٍّ     ***        يٍ

                                                                                                                 

 احمد الصبفي

 لةاألسئ

 (60بء الفكري :)البن 

 كٍف ذثذٔ نك حانح انشاػش االجرًاػٍح ؟ حذد انثٍد انذال ػهى رنك . .1

 طفم يٍ انشاػش؟يارا طهة ان .2

 اششح االنفاظ اَذٍح : ٌشٔو ـ انذجى ـ ٌهٕح . .3

 اسرخهص انفكشج انؼايح نهُص . .4

 (04)بء اللغوي البن: 

 اػشب يا ذحرّ خظ فً انُص . .1

 يا يحم انجًهرٍٍ انٕالؼرٍٍ تٍٍ لٕسٍٍ يٍ اإلػشاب ؟  .2

 (02)بء الفنّي البن: 

 اكرة انثٍد األٔل كراتح ػشٔضٍح ، ٔضغ انشيٕص انًُاسثح. .1

 يا األسهٕب انغانة ػهى انُص ؟  .2

  (08)الوضعية اإلدمبجية 

 لًد تجٕنح ئنى سٕق انًاشٍح سفمح أتٍك تغٍح ششاء كثش انؼٍذ . :الوضعيـــــة

 صف ْزِ انجٕنح فً فمشج ال ذرجأص ػششج أسطش يٕظفا انًكرسثاخ انرانٍح :  :التعليمــــــة

 ـ جًهح فؼهٍح ٔالؼح يفؼٕال تّ .         

 ـ جًهح حانٍح .         

 ـ ذؼثٍشا يجاصٌا .         

 ـ ػالياخ انٕلف انًُاسثح.         

 



 و العشريه التّبسعاإلجببة عه الموضوع 

 :البنبء الفكري 

 : أَّّ ٌؼٍش فمٍش ٔ تال يسكٍ.حانح انشاػش االجرًاػٍح .1

 أٌ ٌشرشي يُّ حصٍشا نٍضٌٍّ تّ يسكُّ. طهة انطفم يٍ انشاػش .2

 انششح: .3

 ــٓاششح انكهًح

 ٌشٔو

 انذجى

 ٌهٕح

 ٌشٌذ ـ ٌطهة

 انهٍّم

 ٌظٓش

 

 ش ٌؼرزس ػٍ انششاء ألَّّ فمٍش.: طفم ٌحأل أٌ ٌثٍغ انشاػش حصٍشا ٔ انشاػانفكشج انؼايح نهُص .4

 :البنبء اللغوي 

 اإلػشاب: .1

 ئػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاتٓا انكهــــــًح 

 انفهك  

 كــــم  

ٌّ يُصٕب ٔ ػاليح َصثّ انفرحح انظاْشج ػهى آخشِ.  اسى كأ

ح انظاْشج ػهى آخشِ.يثرذأ ي ًّ  شفٕع ٔ ػاليح سفؼّ انض

 يحم انجًم يٍ اإلػشاب: .2

 : جًهح اسًٍح فً يحّم َصة حال.)ْٕٔ ٌحسة (                         

 : جًهح فؼهٍح فً يحّم َصة َؼد.)ٌهٍــك(                         

 :البنبء الفني 

 :انثٍد األٔل كراتح ػشٔضٍح حتاكر .1

صٍٍان أٌذيجاء طفم ٌشٔو تٍـــغ حصٍـــــش      صخشفرّ تانُمش   

ًصٍُص أٌذُمش ُصخشفرّ ت      ٌشٌشٔو تٍغ حصٍ ٍجاء طفه  

 /0  / /0  /0    / /0  / /0  / / /0  /0         /0  / /0  / /0  /0  / /0  /0   /0  /0  

 ْٕ األسهٕب انخثشي. األسهٕب انغانة ػهى انُص .2

 :الوضعية اإلدمبجية\ 

 يح: ءانًال

   :جٕنح صفـ يطاتمح انرؼهًٍح 

  :َص ٔصفً حتاكرـ يطاتمح انرمٍُح 

 ـ ذٕظٍف ششٔط اإلَجاص 

 ـ صّحح انشٕاْذـ ذشاتظ األفكاس االَسجاو: ـ ذسهسم األفكاس

ّٕ يٍ األخطاء انهغٌٕح ٔ   ػالياخ انرشلٍى احرشاو /اإليالئٍحساليح انهّغح: ـ انخه

 ع ٔ حسٍ انؼشضانرًٍض: اإلتذا

 

 


