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 الــهــيــ ِ وْ ـــاللَّت  األهـــــــــــــداف اطـــشــ ّ ــال التاريخ

 (1)شرح نّص  

أرهقنً العمل 

 أرهقتنً البطالة

 38: ص

الّتعّرف إلى وظٌفة الّسرد و الوصف و  -
ٌّة و  الحوارفً تصوٌر حالة الشخص

 .الّتعبٌر عن مشارٌعها 

الّتعّرف إلى خطورة ظاهرة البطالة  -
 .على الفرد 

 
 

 استكشاف و تعّرف -

 إنتاج كتابً 

 (1)الجمل الحجاجٌة 

ٌّن  - ٌّة و تب خصائص الجملة الحجاج
 .تمٌٌزها عن غٌرها من األنماط 

 . ِاسِتعماال سلٌما اِاسِتعمالُه -

ٌّة و أخرى  - أنتج جمال سرد
ٌّة ، و جمال تستعمل فٌها  وصف

 .المفعول ألجله 

 نحو 

العالقات بٌن الجمل 

 فً الّنص 

 

ٌُّن  - أنواع العالقات بٌن الجمل فً تب
 .الّنص 

ٌّزة لكّل نوع من  - ٌّن القرائن الُمم تب
 .أنواع الجمل 

 .تمٌٌز االعتراض من الّتقدٌم و الّتأخٌر -

ٌّن فٌها خطورة  - أنتج فقرة تب
البطالة مستعمال جمال ذات رتب 

ٌّة )مختلفة  ٌّة / ابتدائ / اعتراض
ٌّة   بعد الّدرس(       استئناف

 (2)شرح نّص  
أنا أعمل إذن أنا 

 موجود

 17: ص

ٌّة والّروابط  - تتّبع المؤّشرات اللّغو
ٌّة الموّظفة فً الحجاج  . المنطق

وسٌرورة الّتمٌٌز بٌن األطروحة  -
 . الحجاج

إدراك قٌمة العمل فً تبرٌر وجود  -
 . اإلنسان و تحقٌق سعادته

ٌّات لنسبة  - ابحث عن احصائ
البطالة فً تونس و فً العالم 

 . العربً

 صرف 
 المــنــقـوص

ٌُّن  - ٌّةتب  . بنٌته الّصرف
إعراب هذه الّصٌغة مفردة و مثّناة و    -

ٌّة مختلفة  . جمعا فً محاّلت إعراب

ٌّات العمل   - تحّدث عن إٌجاب
ٌّاته فً فقرة تستعمل  المتسلسل و سلب

 بعد الّدرس. فٌها أسماء منقوصة 

 (3)شرح نّص  

كٌف هزمت عدّوي 

 20: ص     األّول

ٌّن وظٌفة الّدحض فً نص حجاجً -  . تب
إدراك دور العمل فً تحقٌق الّصّحة  -

ٌّة لإلنسان ٌّة و الّراحة الّنفس  . البدن

 2:  أستعد -
 3+  1:  أبِنً المعنى -
 2 : أبدي رأًٌ -

 تواصل شفوي 

أداء محفوظة 

ٌّة  مسرح

استرتٌجٌات مختلفة فً الّتعّرف إلى  -
 . الحفظ

الّسماء "احفظ المقطع المسرحً  -
الُمنتقى من الّنّص " ال تمطر ذهبا

 .من كتاب األنوار " 35"ص

 نحو 

بٌن  أدوات الّربط
 (1)الجمل فً الّنص 

ٌّن معانً أدوات  -   الّربط بٌن الجملتب
 .( إذن/ ثّم / الفاء / الواو)

 . فً أغراض مختلفة هاُحسن ِاسِتعمال -
 
 

ٌّة؟  - كٌف قّضٌت العطلة الّصٌف
/ الواو)أجــْب فً فقرة موّظفا 

 . (إذن/ ثّم / الفاء 
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 الــهــيــ ِ وْ ـــاللَّت  األهـــــــــــــداف اطـــشــ ّ ــال التاريخ

 (4)شرح نّص  

 الفراغوقت 

 53: ص

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

إدراك خطورة الفراغ على الفرد و  -
 . المجتمع و ُسُبل مواجهته

 3+ 2:  أستعد -
  3+  2:  أبِنً المعنى -
ُموظفا أسالٌب  : أبدي رأًٌ -

ٌّة مختلفة  ٌّة و روابط منطق  .لغو

 إنتاج كتابً 
 (2)الجمل الحجاجٌة 

ٌّة فً مقامات متنّوعة - ٌّة تعّبر فٌها  - إنتاج جمل حجاج أنتج جمال حجاج
 عّما أفدته من الّنصوص الّسابقة

  (5)شرح نّص  

 العمل إرادة

 23: ص

تتّبع مراحل الّنص الحجاجً المحّقق  -
 . لوظٌفة الّدحض

ٌّة إرتباط العمل باإلرادة -  . إدراك أهّم

 4+  2:  أستعد -
 4+  1:  أبِنً المعنى -
 2+  1 : أبدي رأًٌ -

 تواصل شفوي 

 نقاش حول أقصوصة
البحث عن عمل مناسب   

 "بوراوي عجٌنة"لــ 

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

 .قضاٌا األقصوصة 

تلخٌص األقصوصة بكتابة : 1مج -

أحداثها فً الفتات و مطالبة الّتالمٌذ 
 . بترتٌبها

ٌّة بتحدٌد : 2مج - ٌّة الّرئٌس تقدٌم الّشخص

 . رغبتها و مساعداتها و معرقالتها
 .رصد أهّم القضاٌا االلمعالجة : 3مج -
تجسٌم مسرحً لمشهد من : 4مج -

 .األقصوصة 
 نحو 

أدوات الّربط بٌن 

 (2)الجمل 

ٌّن معانً أدوات الّربط بٌن  - الجمل  تب
 ....( أّما / لكن / إّما / أم / أو)

 .الظاِهرة  هاُحسن ِاسِتعمال -

وّظف هذه األدوات فً جمل  -
ٌّن فٌها قٌمة العمل فً  حجاجٌة تب

 بعد الّدرس.      حٌاة الفرد 

 (6)شرح نّص  

ٌّة  الّسلسلة الجهّنم

 47: ص

ٌّن  - دراسة بعض مقّومات الوصف وتب
وظٌفتها فً دعم موقف الكاتب من 

 . العمل المتسلسل
ٌّات هذا الّنوع من  - الّتعّرف إلى سلب

 . العمل

 4+  3+   2: أستعد  -
 5+  2: أبِنً المعنى  -

 صرف 
 المقصور

 

ٌُّن  - ٌّةتب  .بنٌته الّصرف
و  إعراب هذه الّصٌغة مفردة و مثّناة -

ٌّة مختلفة  .جمعا فً محاّلت إعراب

وجدت صدٌقك منكّبا على تعمٌر  -
ضربة "بطاقة ٌانصٌب منتظرا 

الّتً ستنتشله من البطالة، " الحظّ 
ماذا قُلت له؟ اُنقل ذلك مستعمال 

 بعد الّدرس . أسماء مقصورة

 


