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 الــهــيــ ِ وْ ـــاللَّت  األهـــــــــــــداف اطـــشــ ّ ــال التاريخ

 نـــحــو 

 الــّنــهـً

 

الّتعّرف إلى أبنٌة الّنــهً و الّتراكٌب  -
 .الُمحّقـقة لـه 

ٌّـن المعانً المستفادة من الّنهً  -  .تـب

 .استعماله للّتعبٌر عن أغراض مختلفة  -

رّكب جمًلا تستعمل فٌها األمر  -
والّنهً واجعلها تضبُط مجموعة من  

الّنصائح لِـمصاٍب باالكتئاب حّتى 
 .ٌتجاوز الّضغط الّنفسً 

 (1)شرح نّص  
 الّضغط الّنفسً

 136: ص

ٌّن األسلوب الّتفسٌري العلمً  - تب
ٌّة   .ووظٌفته الحجاج

الّتعّرف إلى مخاطر الّضغط الّنفسً  -
 .مواجهتها وُسُبُل 

اقرأ الّنّص واشرحه مستعٌنا  -
  3+2+1أستعدّ : باألسئلة 

ٌُعرُض  وقارن شرحَك بما س
 علٌك

 صرف 

 (1)مـعانـً المزٌد 

 

 الّتعّرف إلى أهم معانً المزٌد بعنصر -
ِاستعمال صٌغ المزٌد بعنصر للّتعبٌر  -

 .عن أغراض مختلفة 

بعنصر  ِاجمع أفعاالا مزٌدة -
واستعملها فً جمٍل للّتعبٌر عن 

مخاطر الّضغط الّنفسً الّذي 
 .ٌعانٌه االنسان المعاصر 

 (2)شرح نّص  
 الّشباب الّتائه

 150: ص

ٌّن طبٌعة  - تحدٌد حجج الّطرفٌن وتب
ٌُحّقق غرض  الخطاب الحجاجً الّذي 

 .اإلرشاد و الّتوجٌه 
الّتعّرف إلى مخاطر الّتواكل و الخمول  -

ٌّن  ٌّز الّشباب من و تب ٌُم ماٌجب أن 
 .عزم و طموح 

 [ِاستثمار األمر و الّنهً ]  -

 :ِاشرح الّنّص مستعٌنا باألسئلة  -
 4: أستعّد  -
 4+2: أبنً المعنى  -
نزع الكاتُب إلى الّتعمٌم فً  -

ا : مؤاخذته للّشباب  حّرر رّدا
ٌُّن فٌه ما حّققه الّشباب من  ُتب
ِانجازات ُمستدالا بأمثلة من 

 .مستعمًلا األمر و الّنهً الواقع 

 إنتاج كتابً 
 (1)أنواع الحجج 

ٌُّن  - الحّجة )بعض أنواع الحجج تب
ٌّة  ٌّة / الواقع / الّسلطة / المنطق

ٌّة   ( .اإلحصائ
 إنتاج نّص حجاجً مدّعم بحجج مختلفة   -

 

 نــحــو 

 (1)االِسـتـفـهام 

الّتعّرف إلى األبنٌة و الّتراكٌب الُمحّققة  -
 عن مضمون الجملة و جوابه لًِلستفهام

ِاستعمال االِستفهام عن مضمون الجملة  -
 . للتعبٌر عن أغراض مختلفة

حّدد األسئلة المناسبة لألجوبة  -
 :الّتالٌة 

نعم نحن فً حاجة إلى  -1
 .الّتضامن 

ا ، ال أعتقد أّن الّتدخٌَن  -2 أبدا
 .آفٌة بسٌطة 

 (3)شـرح نـّص  

 االِنـتـحار البطًء

 139: ص 

ٌّن دور الخطاب العلمً الُمدّعم  - تب
ٌّة فً تحقٌق غرض  بحجج إحصائ

 .اإلقناع 
 .الّتعّرف إلى مخاطر الّتدخٌن  -

 :ِاستعْن فً شرحك باألسئلة  -
 3+1: أستعـد  -
 3+2: أبنً المعنى  -
 2: أستثمر  -

 تواصل شفوي 
 َعــروض

 (الّطــوٌل)

 الّتعّرف إلى تفعٌلة الّطوٌل -
ٌّن ما ٌطرأ على البحر من تغٌٌرات  -  .تب
ا  - ٌّا  .تمٌٌز البحر سماع

 

 



تاسعة أساسي        شواغل العالم المعاصر: توزيعية الِمحور الثالث إعدادّية قـّّللة         

 تعّرف خصائص اسم االستفهام المسبوق   -          نـــحـــــو           

ٌّة           (3)االِستفهام           .بــحرف جّر و وظائفه الّنحو

 . استعماله استعماال سلٌما  -                                         

 

 

 الــهــيــ ِ وْ ـــاللَّت  األهـــــــــــــداف اطـــشــ ّ ــال التاريخ

 (4)شرح نّص  

 الـُمـقامرون

 144: ص

ٌّة للّسرد  - ٌُّن الوظٌفة الحجاج تب
 .والوصف 

إدراك خطورة آفة الِقمار على الفرد  -
 .والمجتمع 

 [ِاستـثمار االِستـفهام ]  -

 .ِاشرح الّنّص  -
ٌّة ُصحفً واستدِع  - تقّمص شخص

ٌّة مكافحة القمار  رئٌس جمع
ا معه  والمخّدرات و أجِر حوارا

حول مخاطر هاتٌن اآلفتٌن 
 .وُسُبِل مكافحتهما 

 تواصل شفوي 
ٌّة  نقاش حول قض

التدّرب على الحضور الّذهنً و الّثقة  -
 .بالّنفس 

ٌّة الّتدّرب على  - ِاستعمال األعمال اللّغو
ٌّة فً اإلقناع بوجهة الّنظر  و غٌر اللّغو

ِاجمع حججا مختلفة تدعم بها  -
ٌّة  حجاجك مع صدٌقك حول قض

، واحرص على " اإلدمان"
 .طرافة العمل 

 نــحــو  

 (2)االِستفهام 

الّتعّرف إلى األبنٌة و الّتراكٌب المحّققة  -
 .الِستفهام الّتصّور 

 .فً سٌاقات مختلفة ِاستعمالُه  -

سّجل أسماء االِستفهام ثّم ِابحث  -
عن غاٌة الُمتكلّم من االِستفهام 

 (عّم ٌستفهم؟. )بها 

 (5)شرح نّص  

 زمن األجهزة

 181: ص

ٌّن دور أسالٌب الّتقابل و حّجة  - تب
ٌّة فً الـّتأثٌر فً  الّتجربة الّشخص

 .المتلّقً 
إدراك ما ٌنجّر عن سوء استعمال  -

 .األجهزة الحدٌثة من مخاطر 

ٌّأ للّدرس بقراءة الّنّص  - أته
 " .مجتمع الّصورة " الّسابق له 

 4+2+1: أستعّد  -
 5+2+1: أبنً المعنى  -

 صرف 

 (2)مـعانـً المزٌد 

 

الّتعّرف إلى أهم معانً المزٌد  -
 (بعنصرٌن وبثًلثة عناصر)

للّتعبٌر عن ِاستعمال صٌغ المزٌد  -
 .أغراض مختلفة 

ِاجمع أفعاالا مزٌدة بعنصرٌن  -
واستعملها فً وبثًلثة عناصر 

 جمٍل للّتعبٌر عن مخاطر اإلدمان
 .االنسان المعاصر  على

 (6)شرح نّص  

ٌّة  الجوع صناعة بشر

 165: ص

ٌّن أهّمٌة أسالٌب اإلستدراك و  - تب
الحصر و الّتفضٌل فً توضٌح 

 .األطروحة و دعمها 
إدراك مخاطر آفة الجوع و أسبابها و  -

 .ُسبُل مواجهتها 

 3+  2: أستعّد  -
 4+  3: أبنً المعنى  -
إبحث عن تعرٌفات ألشهر  -

 .المجاعات الّتً ضربت العالم 

 إنتاج كتابً 
 (2)أنواع الحجج 

ٌُّن  - الحّجة )بعض أنواع الحجج تب
ٌّة  ٌّة / الواقع / الّسلطة / المنطق

ٌّة   ( .اإلحصائ
 حجاجً مدّعم بحجج مختلفة إنتاج نصّ  -

 

 الــهــيــ ِ وْ ـــاللَّت  األهـــــــــــــداف اطـــشــ ّ ــال التاريخ نــحــو  
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ٌّن مواطن اإلجادة و مواطن الّتعّثر فً الــــفهم و اللّغة و اإلنتاج    -إصــًلح فرض مراقبة      .تب
 .تــدارك الّنقائص الُمــسّجـلة  -ـدد فً دراسة الّنص  2عـ   

ٌّن خصائص حروف الّشرط و معانٌها             -نـــــحــو             تب
 .حسن استعـمـالـها         -(1)الـّشـرط            

 
 

 (7)شرح نّص  

 الفقر و العولمة

 162: ص

ٌّة و الّروابط  - ٌُّن دور األسالٌب اللّغو تب
ٌّة فً الّتعبٌر عن موقف الُمحاج  المنطق

 .و غرضه 
معضلة الفقر فً العالم وعًلقتها إدراك  -

 [االستفهام  استثمار]  . بالعولمة

 3+ 2+ 1:  أستعد -
  4+  2:  أبِنً المعنى -
ابحث فً األنترنت عن  -

ٌّات للفقر فً العالم  إحصائ
ٌّة  . ووّظف ذلك فً فقرة حجاج

 إنتاج كتابً 
 تدرٌب على اإلنشاء

 الّتدّرب على الفهم والّصٌاغة والّتركٌب -
اإلسهام فً إنجاز بعض عناصر  -

 .الموضوع 
 . تدارك الّنقائص المسّجلة -

اجمْع بعض الحجج الّتً تؤّكد  -
مخاطر آفة اإلدمان على الفرد 

 .لـــتـثري بها التـحرٌر 

  إدمــاج لـغوي 

 

إدماج األمــر و الّنهـً و اإلستــفـهـام  -
ٌّة  و معانً المزٌد فً سٌاقات حجاج
مختلفة حول اآلفات الّتً ُتهّدد حٌاة 

 . الفرد فً العالم المعاصر

ٌّة ُتبرُز فٌها حـّرر فقرة  - حجاج
محاطر اإلدمان على وسائل 
 .اإلّتصال الحدٌثة على الفرد 

تدرٌب على دراسة  
 الّنص

 ــدد3عــ

 التدّرب على الفهم و اللّغة و اإلنتاج -
 .تدارك الّنقائص المسّجلة  -

 

 (8)شـرح نـّص  

ٌّة  الـعـنـُصـر

 (ٌُوّزع فً مطبوعة)

ٌّن األسلوب الّتفسٌري االستقرائً  - تب
 .الُمدّعم بحجج مختلفة 

التعّرف إلى المخاطر الّتً تعانٌها  -
ٌّة جّراء هذه اآلفة  . البشر

اشرح الّنّص مستعٌنا باألسئلة  -
 .الُمرفقة 

 تواصل شفوي 

 نقاش حول أقصوصة
دنٌا )تأمٌن على الحٌاة 

محمود "لــ (   جدٌدة

 "تٌمور

 .تلخٌص األقصوصة  -
ٌّة و  - ٌّة الّرئٌس  .عًلقاتها دراسة الّشخص
المشاركة فً الّنقاش و ابداء الّرأي فً  -

 .قضاٌا األقصوصة 

تلخٌص األقصوصة بكتابة : 1مج -

أحداثها فً الفتات و مطالبة الّتًلمٌذ 
 .بترتٌبها 

ٌّة بتحدٌد : 2مج - ٌّة الّرئٌس تقدٌم الّشخص

 .رغبتها و مساعداتها و معرقًلتها 
 .رصد أهّم القضاٌا االلمعالجة : 3مج -
ٌم مسرحً لمشهد من تجس: 4مج -

 .األقصوصة 
 (9)شرح نّص  

 أخـــً

 162: ص

التعّرف إلى بعض مداخل الّنص  -
 .( المعجم/اإلٌقاع)الشعري 

ٌّة  - ٌّن مخاطر الحروب على البشر  .تب

 2+1: أستعّد  -
 2+1: أبنً المعنى  -
ٌّات عن ضحاٌا  - ِاجمع إحصائ

 .بعض الحروب 


