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  درس في ماّدة الّلغة العربّيةدرس في ماّدة الّلغة العربّية
  

�عب���كتا�ّي 
  

إعداد خطة عمل للموضوع اإلنشائّي إعداد خطة عمل للموضوع اإلنشائّي 
 الحجاجّي 

  

�عدادّي �لثللصّف�الّثا

درس في ماّدة الّلغة العربّيةدرس في ماّدة الّلغة العربّية
�عب���كتا�ّي 

إعداد خطة عمل للموضوع اإلنشائّي إعداد خطة عمل للموضوع اإلنشائّي 
الحجاجّي 

للصّف�الّثا



قمَت�بجولة����عطلة�الّر�يع�بمنطقة�جبلّية�للّ��فيھ�عن�الّنفس،�وفجأة�دا�مك�

.اسرد�ما�حدث�واذكر�الّطر�قة�اّل���مّكنتك�من�التخّلص�من��ذا�ا��يوان

:ٔاتذّكر -1

��ّل�موضوع�إ�شا�ّي�مّما�يأ�ي،�وأحّدد�نوعھ
ُ
:أقرأ

املوضوع��ّول ���

قمَت�بجولة����عطلة�الّر�يع�بمنطقة�جبلّية�للّ��فيھ�عن�الّنفس،�وفجأة�دا�مك��������

.حيوان�خط���لم�تنُج�منھ�إّال�بصعو�ة.حيوان�خط���لم�تنُج�منھ�إّال�بصعو�ة

اسرد�ما�حدث�واذكر�الّطر�قة�اّل���مّكنتك�من�التخّلص�من��ذا�ا��يوان����



.امل�ان�والّزمان�والّ��صيات�وا��دث�الرئ����ّ .امل�ان�والّزمان�والّ��صيات�وا��دث�الرئ����ّ 

)  ختام+ سياق�تحّول�+ بداية�

يتطّلب�نقل�) اسرد(نجد�فعل�أمر�) املطلوب�أو�التعليمة

.�ذا�املوضوع�سردّي�يتطّلب�ح�اية�قّصة

َد�ا��زُء��ّول�من�املوضوع��• امل�ان�والّزمان�والّ��صيات�وا��دث�الرئ����ّ ) املعطى(َحدَّ

:أالحظ

َد�ا��زُء��ّول�من�املوضوع��• امل�ان�والّزمان�والّ��صيات�وا��دث�الرئ����ّ ) املعطى(َحدَّ

بداية�(يّت���من�املعطى�وجود�ب�ية�ثالثية�•

املطلوب�أو�التعليمة(���ا��زء�الّثا�ي�من�املوضوع�•

.  �حداث.  �حداث

�ذا�املوضوع�سردّي�يتطّلب�ح�اية�قّصة�����������������������������������



.زرت�قلعة�البحر�ن�فوقفت�مند�شا�أمام�ب�يا��ا�العظيم�ومعمار�ا�ا��ميل
.صف�القلعة�من�ا��ارج�والّداخل�م��زا�خصائص�ا،�وما�تركتھ�من�أثر����نفسك.صف�القلعة�من�ا��ارج�والّداخل�م��زا�خصائص�ا،�وما�تركتھ�من�أثر����نفسك

.قلعة�البحر�ن: املوصوف�الرئ����ّ 

يتطّلــــب�مــــن�زائــــر�) ِصــــْف (نجــــد�فعــــل�أمــــر�) املطلــــوب

.�ذا�املوضوع�وصفّي�يتطّلب�وصف�م�ان

:املوضوع�الّثا�ي�
زرت�قلعة�البحر�ن�فوقفت�مند�شا�أمام�ب�يا��ا�العظيم�ومعمار�ا�ا��ميل�����������

صف�القلعة�من�ا��ارج�والّداخل�م��زا�خصائص�ا،�وما�تركتھ�من�أثر����نفسك������صف�القلعة�من�ا��ارج�والّداخل�م��زا�خصائص�ا،�وما�تركتھ�من�أثر����نفسك������

املوصوف�الرئ����ّ ) املعطى(حّدد�ا��زء��ّول�من�املوضوع�•

املطلــــوب(�ــــ��ا��ــــزء�الّثــــا�ي�مــــن�املوضــــوع�•

:أالحظ

.  القلعة�وصف�ما�رآه
�ذا�املوضوع�وصفّي�يتطّلب�وصف�م�ان



.العمل�بالّساعد�ال�يقّل�أ�مّية�عن�العمل�بالفكر
.اكتب�نّصا���اجّيا�تدَعُم�فيھ��ّ�ة��ذا�الرأي�بما�تراه�مناسبا�من����.اكتب�نّصا���اجّيا�تدَعُم�فيھ��ّ�ة��ذا�الرأي�بما�تراه�مناسبا�من����

.رأيا�فيھ�اختالف�ب�ن�الّناس
متبوعا�بتوضيحات�) اكتب(نجد�فعل�أمر�

.   ،�و�تطّلب����ا�و�را��ن�ع����ّ�ة�الرأي.   ،�و�تطّلب����ا�و�را��ن�ع����ّ�ة�الرأي

.�ذا�املوضوع���ا�ّ��يتطّلب�دعم�فكرة�وتأكيد�ا

:املوضوع�الّثالث�
العمل�بالّساعد�ال�يقّل�أ�مّية�عن�العمل�بالفكر���������

اكتب�نّصا���اجّيا�تدَعُم�فيھ��ّ�ة��ذا�الرأي�بما�تراه�مناسبا�من�����������اكتب�نّصا���اجّيا�تدَعُم�فيھ��ّ�ة��ذا�الرأي�بما�تراه�مناسبا�من�����������

رأيا�فيھ�اختالف�ب�ن�الّناس) املعطى(حّدد�ا��زء��ّول�من�املوضوع�•
نجد�فعل�أمر�) املطلوب(���ا��زء�الثا�ي�من�املوضوع�•

،�و�تطّلب����ا�و�را��ن�ع����ّ�ة�الرأي)نّصا���اجّيا�تدعم�فيھ�الرأي(

:أالحظ

،�و�تطّلب����ا�و�را��ن�ع����ّ�ة�الرأي)نّصا���اجّيا�تدعم�فيھ�الرأي(

�ذا�املوضوع���ا�ّ��يتطّلب�دعم�فكرة�وتأكيد�ا



يرى�البعُض�أّن�الّثقافَة�عامٌل�من�عوامِل�توجيِھ�الّشباِب،�وتنميِة���صّيِ��م،�وتقّدِم����

).���حدود�خمس�أف�ار(اكتْب��ف�اَر�الّرئ�سة�ال���ترا�ا�مناسبًة�ل�ذا�املوضوع�

اكتْب�مقاال���اجّيا�تتوّسع�من�خاللھ����عرض��ف�اِر�الرئ�سِة�مؤّكًدا�وج�َة�الّنظِر�اكتْب�مقاال���اجّيا�تتوّسع�من�خاللھ����عرض��ف�اِر�الرئ�سِة�مؤّكًدا�وج�َة�الّنظِر�

).�لمة

:ٔاتعّرف  -  2 

�الـموضوع���شا�ّي���ي   
ُ
:أقرأ

يرى�البعُض�أّن�الّثقافَة�عامٌل�من�عوامِل�توجيِھ�الّشباِب،�وتنميِة���صّيِ��م،�وتقّدِم��������

.املجتمعاِت 

اكتْب��ف�اَر�الّرئ�سة�ال���ترا�ا�مناسبًة�ل�ذا�املوضوع� - أ

اكتْب�مقاال���اجّيا�تتوّسع�من�خاللھ����عرض��ف�اِر�الرئ�سِة�مؤّكًدا�وج�َة�الّنظِر� اكتْب�مقاال���اجّيا�تتوّسع�من�خاللھ����عرض��ف�اِر�الرئ�سِة�مؤّكًدا�وج�َة�الّنظِر� -ب

�لمة����250حدود�. (الّسابقَة�ب��ٍ��متنّوعٍة 



:�ف�ار�الرئ�سة�ا��مس�املناسبة���ّطة��ذا�املوضوع���

.الّثقافة�تب���وج�ات�نظر�الشباب�وتحّدد�اتجا�ا��م

.الّثقافة�تنّ�����صّية�الشباب�وتقّو��ا

.الّثقافة��ساعد�ع�����ضة�املجتمع�وتقّدمھ�وازد�اره.الّثقافة��ساعد�ع�����ضة�املجتمع�وتقّدمھ�وازد�اره

.الّثقافة�وسيلة�حياة،�وأداة�لبناء�الشعوب�بناء�سليما

.الّثقافة�م�ّمة����حياة�الفرد�واملجتمع1.

�ف�ار�الرئ�سة�ا��مس�املناسبة���ّطة��ذا�املوضوع���

.الّثقافة�م�ّمة����حياة�الفرد�واملجتمع1.

الّثقافة�تب���وج�ات�نظر�الشباب�وتحّدد�اتجا�ا��م2.

الّثقافة�تنّ�����صّية�الشباب�وتقّو��ا�3.

الّثقافة��ساعد�ع�����ضة�املجتمع�وتقّدمھ�وازد�اره4. الّثقافة��ساعد�ع�����ضة�املجتمع�وتقّدمھ�وازد�اره4.

الّثقافة�وسيلة�حياة،�وأداة�لبناء�الشعوب�بناء�سليما5.



�املوضوع���شا�ي���ي�ثّم�أجيب�عن��سئلة
ُ
:أقرأ

يختلف�الّناُس����نظرِ��م�ملواقع�الّتواصل��جتما�ّ��ب�َن�من��عّد�ا�مفيدة،�ومن�

اكتب��ف�اَر�الّرئ�سَة�ال���ترا�ا�مناسبة���ّطة��ذا�املوضوع،�

�املوضوع���شا�ي���ي�ثّم�أجيب�عن��سئلة
ُ
:أقرأ

اكتب��ف�اَر�الّرئ�سَة�ال���ترا�ا�مناسبة���ّطة��ذا�املوضوع،�

.توّسع����عرض�ذلك��ختالف،�م��زا�م�ّ�رات�وج�ة�نظرك�بالّتأييد�أو�املعارضة

:ٔاتدّرب -  3 

�املوضوع���شا�ي���ي�ثّم�أجيب�عن��سئلة
ُ
أقرأ

يختلف�الّناُس����نظرِ��م�ملواقع�الّتواصل��جتما�ّ��ب�َن�من��عّد�ا�مفيدة،�ومن�����

.�عت���ا�مْضيعًة�للوقت

اكتب��ف�اَر�الّرئ�سَة�ال���ترا�ا�مناسبة���ّطة��ذا�املوضوع،� -أ���

�املوضوع���شا�ي���ي�ثّم�أجيب�عن��سئلة
ُ
أقرأ

اكتب��ف�اَر�الّرئ�سَة�ال���ترا�ا�مناسبة���ّطة��ذا�املوضوع،� -أ���

توّسع����عرض�ذلك��ختالف،�م��زا�م�ّ�رات�وج�ة�نظرك�بالّتأييد�أو�املعارضة -ب��



.مواقع�الّتواصل��جتما��ّ 

؟ما�موضوع��ختالف�حول�مواقع�الّتواصل��جتما��ّ ما�موضوع��ختالف�حول�مواقع�الّتواصل��جتما��ّ 

.موضوع��ختالف��و�جدوى�مواقع�الّتواصل��جتما�ّ��

ما�الّرأيان�املتعّلقان�بمواقع�الّتواصل��جتما�ّ�؟

.�عّد�ا�مضيعة�للوقت�ثانرأي�أّول�َ�عّد�مواقع�التواصل�مفيدة،�ورأي� .�عّد�ا�مضيعة�للوقت�ثانرأي�أّول�َ�عّد�مواقع�التواصل�مفيدة،�ورأي�

ما�العبارة�الرئ�سة�����ذا�املوضوع�؟

مواقع�الّتواصل��جتما��ّ العبارة�الّرئ�سة�����ذا�املوضوع����

ما�موضوع��ختالف�حول�مواقع�الّتواصل��جتما��ّ ما�موضوع��ختالف�حول�مواقع�الّتواصل��جتما��ّ 

��ّموضوع��ختالف��و�جدوى�مواقع�الّتواصل��جتما�

 ما�الّرأيان�املتعّلقان�بمواقع�الّتواصل��جتما�ّ�؟

رأي�أّول�َ�عّد�مواقع�التواصل�مفيدة،�ورأي�: رأيان�ناك�� رأي�أّول�َ�عّد�مواقع�التواصل�مفيدة،�ورأي�: رأيان�ناك��



.�ساعد�مواقع�الّتواصل�الّشعوَب�ع���الّتعارف�والّتعاون�والّتضامن�ساعد�مواقع�الّتواصل�الّشعوَب�ع���الّتعارف�والّتعاون�والّتضامن

.مواقع�الّتواصل�تضيع�الوقت�و�شغل�الّناس�عن�م�اّم�م��ساسّية

.تنّ���مواقع�الّتواصل�ثقافة�ا��وار�والّ�سامح�ب�ن��فراد�واملجتمعات

.  أدمن��عض�الّناس�ع���مواقع�الّتواصل،�واست��فوا�أوقا��م����متا�ع��اأدمن��عض�الّناس�ع���مواقع�الّتواصل،�واست��فوا�أوقا��م����متا�ع��ا

.ٔاحّدد أالفكار الرئيسة الخمس لهذا الموضوع

.مواقع�الّتواصل��جتماعّية�كث��ة•

�ساعد�مواقع�الّتواصل�الّشعوَب�ع���الّتعارف�والّتعاون�والّتضامن• �ساعد�مواقع�الّتواصل�الّشعوَب�ع���الّتعارف�والّتعاون�والّتضامن•

.ظ�رت�مواقع�الّتواصل��جتماعّية�حديًثا•

مواقع�الّتواصل�تضيع�الوقت�و�شغل�الّناس�عن�م�اّم�م��ساسّية•

تنّ���مواقع�الّتواصل�ثقافة�ا��وار�والّ�سامح�ب�ن��فراد�واملجتمعات•

أدمن��عض�الّناس�ع���مواقع�الّتواصل،�واست��فوا�أوقا��م����متا�ع��ا أدمن��عض�الّناس�ع���مواقع�الّتواصل،�واست��فوا�أوقا��م����متا�ع��ا•

.مواقع�الّتواصل��سا�م�����شر�املعرفة•

.يتا�ع�الّناس�مواقع�التواصل�من��واتف�م�النّقالة•



.�ساعد�مواقُع�الّتواصل�الّشعوَب�ع���الّتعارف�والّتعاون�والّتضامن

: �ف�ار�الّرئ�سة�ا��مس�للموضوع���

.�ساعد�مواقُع�الّتواصل�الّشعوَب�ع���الّتعارف�والّتعاون�والّتضامن

.مواقع�الّتواصل�تضيع�الوقت�و�شغل�الّناس�عن�م�اّم�م��ساسّية

.تنّ���مواقع�الّتواصل�ثقافة�ا��وار�والّ�سامح�ب�ن��فراد�واملجتمعات

.  أدمن��عض�الّناس�ع���مواقع�الّتواصل،�واست��فوا�أوقا��م����متا�ع��ا.  أدمن��عض�الّناس�ع���مواقع�الّتواصل،�واست��فوا�أوقا��م����متا�ع��ا

�ساعد�مواقُع�الّتواصل�الّشعوَب�ع���الّتعارف�والّتعاون�والّتضامن��•

�ف�ار�الّرئ�سة�ا��مس�للموضوع��� -حّل�الّتدر�ب� 

�ساعد�مواقُع�الّتواصل�الّشعوَب�ع���الّتعارف�والّتعاون�والّتضامن��•

مواقع�الّتواصل�تضيع�الوقت�و�شغل�الّناس�عن�م�اّم�م��ساسّية•

تنّ���مواقع�الّتواصل�ثقافة�ا��وار�والّ�سامح�ب�ن��فراد�واملجتمعات•

أدمن��عض�الّناس�ع���مواقع�الّتواصل،�واست��فوا�أوقا��م����متا�ع��ا• أدمن��عض�الّناس�ع���مواقع�الّتواصل،�واست��فوا�أوقا��م����متا�ع��ا•

.مواقع�الّتواصل��سا�م�����شر�املعرفة•



�املوضوع���ي،�ثّم�أحّدد�خّطتھ����خمس�أف�ار�رئ�سة�مناسبة
ُ
:أقرأ

.يرى��عض�الّناِس�أّن�قراءة�الكتب�الورقّية�أفضل�من�قراءة�الكتب��لك��ونّية

اكتْب��ف�اَر�الّرئ�سَة�اّل���ترا�ا�مناسبًة�ل�ذا�املوضوِع،�اكتْب��ف�اَر�الّرئ�سَة�اّل���ترا�ا�مناسبًة�ل�ذا�املوضوِع،�

ن�وجا�َة��ذا�الرأيِ  ْع����عرِض�ا،�مستعيًنا�ب��ٍ��متنّوعٍة�ُتبّ�ِ .توسَّ

:أطبّق -4

�املوضوع���ي،�ثّم�أحّدد�خّطتھ����خمس�أف�ار�رئ�سة�مناسبة
ُ
أقرأ

يرى��عض�الّناِس�أّن�قراءة�الكتب�الورقّية�أفضل�من�قراءة�الكتب��لك��ونّية     

اكتْب��ف�اَر�الّرئ�سَة�اّل���ترا�ا�مناسبًة�ل�ذا�املوضوِع،� -أ��� اكتْب��ف�اَر�الّرئ�سَة�اّل���ترا�ا�مناسبًة�ل�ذا�املوضوِع،� -أ���

ن�وجا�َة��ذا�الرأيِ  -ب�� ْع����عرِض�ا،�مستعيًنا�ب��ٍ��متنّوعٍة�ُتبّ�ِ توسَّ



.قراءة�الكتب�الورقّية�ال�تؤذي�ع�ن�القارئ .قراءة�الكتب�الورقّية�ال�تؤذي�ع�ن�القارئ 

.لقارئ�الكتاب�الور�ّ��مجال�لوضع��عليقات�ومالحظات����الّصفحات

.بوسع�قارئ�الكتاب�الور�ّ��إعادة�قراءة�أّي�صفحة�ب�سر�وس�ولة

.يمكن�قراءة�الكتاب�الور�ّ�����أّي�م�ان

قراءة�الكتب�الورقّية�ال�تؤذي�ع�ن�القارئ •

:  أالفكار الرئيسة الخمس لخّطة الموضوع هي      

قراءة�الكتب�الورقّية�ال�تؤذي�ع�ن�القارئ 

لقارئ�الكتاب�الور�ّ��مجال�لوضع��عليقات�ومالحظات����الّصفحات•

بوسع�قارئ�الكتاب�الور�ّ��إعادة�قراءة�أّي�صفحة�ب�سر�وس�ولة•

.يمكن�نقل�الكتاب�الور�ّ���س�ولة• .يمكن�نقل�الكتاب�الور�ّ���س�ولة•

يمكن�قراءة�الكتاب�الور�ّ�����أّي�م�ان•



الّدرُس  الّدرُس   انتهى


