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 :األهداف * 

 .تداخل الوصف مع الجوار + 

 .نظام العالقات بٌن الشخصٌات + 

 .الرٌف و ما ٌشهده من تطورات التغٌٌرات الطارئة على + 

 التزمٌن  مهام المتعلم  مهام المعلم  المرحلة 

ٌسؤل األستاذ التالمٌذ عن التحوالت العمٌقة التً ٌشهدها +  االستكشاف 
الرٌف الٌوم بفضل التطور العلمً و التكنولوجً و ما 

ٌُسر فً حٌاة الرٌفٌٌن   .أفرزته هذه التحوالت من 

 .أرائهم و تصوراتهم ٌُبدي المتعلمون + 
 .ٌتفاعلون فٌما بٌنهم + 

 دق  05



 .قراءة النص و ِاقراءه للمتعلمٌن +  االستقبال 
 .االنصات إلى القراءة و تصوٌبها + 

 .االنتباه و المتابعة + 
 .القراءة بصووت مسموع و نطق سلٌم + 

 دق  07

ٌطلب األستاذ من المتعلمٌن تقدٌم النص و ضبط +  التفاعل 
 .موضوعه و تقسٌمه إلى وحدات وفق معٌار دقٌق و مقنع

 .ٌُثمن محاوالتهم و ٌقوم بتعدٌلها و تصوٌبها + 
 .ٌههم إلى المعٌار األنسب للتقسٌم توج+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بم انفتح المقطع األول ؟ + 
 
 

 مانوع السرد ؟ + 
 ماموضوع السرد فً هذه الوحدة ؟ + 

 
 
 
 

نص نثري ٌجمع بٌن الوصف و الحوار للكاتب :  التقديم +
السودانً طٌب صالح مقتطف من رواٌته موسم الهجرة إلى الشمال 

به نختتم دراسة " ِاختٌرت كواحدة من أفضل مائة رواٌة عربٌة " 
 .المحولر األول المدٌنة و الرٌف 

التحوالت الطارئة على القرٌة بفضل ما ص ٌُصور الن: الموضوع+ 
 .أفرزته المبادالت االقتصادٌة 

ٌُمكن تقسٌم النص إلى ثالثة مقاطع  ِاْعتماًدا على معٌار :  المقاطع+ 
 :العالقات بٌن الشخصٌات 

 عالقة السارد بمجحوب : من بداٌة النص إلى المرٌسة:  1م -

 عالقة محجوب بمصطفى : من فسؤلتُه إلى و البعٌدة :  2م -

 .عالقة مصطفى بالعمدة و التجار : بقٌة النص :  3م -

 :الشرح + 
 :المقطع األول 

 
انفتح المقطع األول بجملة فعلٌة تمهد للسرد و ذلك بتحدٌد الحدث 

 " .رحت إلى محجوب فً حقله " الممهد 
  مقطع سردي 

 الذي ٌفٌد الحكً " كان "سرد غٌر خطً ٌقوم على االسترجاع 
ٌُلخصها  عقد السارد فً هذا المقطع مقارنة بٌنه  بٌن محجوب ، 

 : الجدول اآلتً 

 محجوب  السارد  المالمح 

اكتفى بتعلٌمه  واصل تعلٌمه العالً  الدراسة 
 االبتدائً 

 دق  35



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بم انفتح المقطع الثانً ؟ + 
 
 

 ماهً أطراف الحوار ؟ + 
 ماهو موضوع الحوار ؟ + 
 بدت عالقة محجوب بمصطفى ؟ كٌف + 

 
 

رئٌس للجنة  ٌلهج الناس بحمده  الوضع االجتماعً 
 المشروع الزراعً 

موظف كبٌر فً  العمل 
 الحكومة 

مزارع فً قرٌة 
 نائٌة 

 
نتبٌن من خالل هذه المقارنة أوجه االختالف بٌن محجوب و السارد 

فكالهما ٌتمتع بشخصٌة مختلفة عن األخر فبالرغم من أن السارد 
أنهى تعلٌمه و تقلد وظٌفة مهمة لم ٌستطع أن ٌكون فاعال مثل 

ٌُإثر فً المشهد العام للقرٌة وهو ما نتبٌنه محجوب الذي استطاع أ ن 
ٌعنً " الناس أمثالك روح الحٌاة و ملح األرض " من قول السارد 

ٌُعطً للحٌاة روحا  أن الفالحٌن الذٌن ٌبذلون قصارى جهدهم هم من 
و معنى وهم ملح األرض الذي ٌحفظها فالملح هو ما ٌزٌد الطعام 

فظ األطعمة من الفساد وكذلك الفالح هو روح شهٌة وهو ما ٌح
 .األرض ٌساهم فً استمرارٌتها و ملحها الذي ٌمنعها من التآكل 

 
 :المقطع الثانً 

 
 " قال"ِابتدأ المقطع الثانً بفعل القول 

  أسلوب الحوار. 

 
 السارد + محجوب

 .دار الحوار حول مصطفى صدٌق السارد و محجوب 
مصطفى فً البداٌة عادٌة غٌر وثٌقة و كانت العالقة بٌن محجوب و 

 .سرعان ما توطدت عندما عمالا مًعا فً لجنة المشروع الزراعً 
 



كٌف ساهم مصطفى فً التطورات الزراعٌة التً شهدها + 
 الرٌف ؟ 

 
 
 
 

 ماهً الجمل التً وظفها السارُد للتعبٌر عن هذه األعمال؟+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماهو سبب هذه العداوة ؟ + 
 
 
 
 
 

 :أسندا محجوب إلى مصطفى جملة من األعمال التً أفاد بها القرٌة 
 .ساعد فً تنظٌم المشروع  -
 .تولّى الجسابات  -
 .فكر فً استغالل أرباح المشروع إلقامة الطاحونة -
 .فتح دكان تعاونً أشار ب -
 

/ كام ٌحترمنً " فعل مضارع مرفوع + كان: وّظف السارد تركٌب 
و ذلك للداللة على تكرر خهذه األحداث فً الماضً . كان ٌتولّى 

باإلضافة إلى توظٌف الجمل اإلسمٌة المسند إلٌه فٌها ضمٌر الغائب 
 .هو و المسند مركبات موصولٌة 

 ٌف األفعال و المركبات قام وصف الشخصٌة و أعمالها بتوظ
 .الموصولٌة و المفاعٌل المطلقة 

ساهمت كل هذه االعمال فً تطوٌر القرٌة و ساعدت على * 
 استقرار الناس بها و اقبال الناس علٌها من الخارج 

 
 : المقطع الثالث 

أشار محجوب فً معرض حدٌثه عن العالقة المتوترة التً تجمع 
 .بٌن مصطفى و العمدة و التجار 

 
ٌُرجع المتكلم سبب هذا الكره إلى تنوٌر مصطفى لعقول أهل القرٌة 

الجهل الذي كانوا ٌحٌونُه وهو ما ال ٌرٌده  و اخراجهم من مستنقع
التجار و العمدة الذٌن ٌرغبون فً استنزاف طاقات المزارغٌن و 

 .استغاللهم 
 
 



 
 
 
 
 
 

 :تؤلٌف
األن و جمع الكاتب فً هذا النص بٌن السرد االسترجاعً و السرد 

راوح بٌن السرد و الحوار و قد كشف الحوار عن أوجه تطور الحٌاة 
فً الرٌف من خالل تطور المبادالت االقتصادٌة التً ساهمت فً 

ت العٌش فٌه أمًرا ٌسًٌرا و موقف بعض تغٌٌر مشهد الرٌف و جعل
 . األطراف من ذلك 

  

 دق  08 االنجاز شفوٌا   51أتحاور مع أصدقائً ص  االستثمار 

 

 


