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 عضَضرٍ اٌزٍُّزح ، عضَضٌ اٌزٍُّز :

، عٍُه أْ رٕجضهب ثىً بءفٍ دسط اٌزعجُش واإلٔشٔضع ثُٓ َذَه ِجّىعخ ِٓ اٌزّبسَٓ اٌذاعّخ ٌّىزسجبره 

 .ٍّمشس اٌذساساٌِسؤوٌُخ ، وأزظش ِٕب أٔشطخ أخشي فٍ دسوط ِٓ 

******************************************************* 

  رعشَف:

وتبسٌطها. وبأسلوب مغاٌر، قصد توضٌح مضامٌنه  فً قالب آخرالتحوٌل هو إعادة كتابة النص األصلً، 

من خالل ما ، الكتابةن أسلوبً ٌرتبط بفهم النص المراد تحوٌله، كما ٌرتبط بالتمرس على تقنٌة وهو تمرٌ

.  صائص الجنس األدبً المحول إلٌهأثناء عملٌة التحوٌل لتتالءم مع خة ٌدثه من تغٌٌرات تعبٌرٌة وأسلوبنح

ولتحوٌل نص شعري إلى نص نثري ٌتعٌن علٌك مراعاة ما ٌأتً: قراءة النص، تحدٌد موضوعه، شرح 

 ..مضامٌن النص تشوٌهة صٌاغة معانٌه بأسلوبك الخاص، عدم ألفاظه وتعابٌره، إعاد

 ق اٌزذىًَ :* طش

 اٌٍغخ اٌشعشَخ ٌغخ ِجبصَخ.. -

 إٌض اٌشعشٌ ودذح ِزىبٍِخ..  -

 :َّىٓ

 * رذىًَ إٌض ثزغُُش جُّع األٌفبظ واٌزعبثُش.

 * رغُُش ثعض األٌفبظ ثّشادفبرهب.

 ؤغٍت األٌفبظ*رذىًَ األثُبد اٌشعشَخ إًٌ ٔثش ِع االدزفبظ ث

 ثذ ِٓ اٌّذبفظخ عًٍ ِمظذَخ اٌىبرت واٌشسبٌخ اٌزٍ َشَذ إَظبٌهب إًٌ اٌّزٍمٍ .ال 

 
********************************************* 

 

 :رطجُك اٌّهبسح

 

 رزوُش:
 

 شعشٌ إًٌ ٔض ٔثشٌ: ٔض زذىًٌَ

  الشأ إٌض األطٍٍ لشاءح ِزّعٕخ* 

 فهُ إٌض جُذا.ا* 

 اٌّضّىْ اٌعبَ . ٌخض* 

 .ضّىٔبِ ِمطع، وضع ٌىً ِمبطعلسُ إٌض األطٍٍ إًٌ  ** 

 
 

 

 تعلٌمٌة تعلمٌة عن بُعد أنشطة دروس و

 .استمرارٌة الدراسة  لضمان

 ثانوي إعدادي  الثانٌةالمستوى: 
 المادة: اللغة العربٌة   

 9102/9191الموسم الدراسً :
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 ِشدٍخ اٌزذىًَ:

 ال ثذ ٌٍٕض اٌزٌ سزىزجه أٔذ أْ َىىْ :

 ِزذشسا ِٓ اٌىصْ واٌمبفُخ.     -1

 .َزضّٓ ِب جبء فٍ اٌمظُذح ِٓ ِعًٕ     -2

 .ِضبُِٕهفٍ  عٓ إٌض األطٍٍ  َجزعذال      -3

 

************************************ 

 ِٓ اٌىزبة اٌّذسسٍ 131بضٍ : ص ِ ٍإٌُب أث رذىًَ جضء ِٓ لظُذح ِثبي:  

 

 لٍذ اثزسُ َىفٍ اٌزجهُ فٍ اٌسّب                     لبي: اٌسّبء وئُجخ ورجهّب

 سُ وٌئٓ جشعذ اٌعٍمّبزلٍذ: اث                   لبي: اٌٍُبٌٍ جشعزٍٕ عٍمّب

 طشح اٌىآثخ جبٔجب ورشّٔب                       فٍعً غُشن إْ سآن ِشّٔب

 أَ أٔذ رخسش ثبٌجشبشخ ِغّٕب                      أرشان رغُٕ ثبٌزجشَ دسهّب 

 

 اٌزذًٍُ:

عذ إًٌ ِب سجك فزجذ إٔٔب فٍ دبجخ إًٌ لشاءح إٌض لشاءح ِزؤُٔخ ، وششح اٌىٍّبد اٌّفبرُخ ، ورذذَذ 

 ثؤسٍىثٍ اٌخبص :اٌىزبثخ اٌّضّىْ اٌعبَ ، واسزٕجبط اٌّضبُِٓ اٌفشعُخ ، واخزُبس طشَمخ اٌزذىًَ ، ثُ إعبدح 
 

 ِثال:

م َانتشاكً مه وُائب انذٌش ال ٌزٌم انكآبت، بم إوًّ ٌزٌذ مه حمم طاحبً ٌَطٍم عزابً، فتشاي               ٍّ إّن انتج

ً مىفشاً ألطحابً، فً حٍه أّن انتزمش َانضخط نه ٌفٍذاي مقذاس دسٌم، َأّن  ً متشائما صائشاً فً ٌزي انحٍاة صاخطا

نمه حُنً بشٍش خٍش َصعادة، ٌشاي انشخض  ٌكُنا أجمم أن انتفاإل َانضشَس نه ٌضشاي نُ كان ٌعهم، فم

 .اَخشَن فٍضعُن أحزاوٍم جاوباً، َتىمُ فً وفُصٍم معاوً انتفاإل َاألمم َاإلسادة

 

انمعجم  ىعهٍك انعُدة إنانجاوب انخاص باإلوشاء .فً تىجز عهى دفتش انذسَس ،  :تمشٌه تطبٍقً** 

صىاَفٍك ال حقا بمُضُع ) ومُرجً ( تضتؤوش بً َ ألفاظ حتى تتمكىمه فٍم انمعاوً .نششح بعض ا

 فً تقٌُم ما كتبتً .

 :ِسزثّشا ِب دسسزه  دّىي اٌّمطع اٌشعشٌ اٌزبٌٍ إًٌ ٔض ِىزىة  - 1

 

 :َمىي ِذّىد سبٍِ اٌجبسودٌ عٓ اٌفمش

ثــــــــشٌ       رذزمش را فبلخ فٍشثّــــــــب  وال ُّ ب َُجِشُّ عًٍ اٌ ًّ  ٌمُذ ثه شه

ٍّ ال َشَش وال ََجـــــــــشٌ       فشة فمُش َّأل اٌمٍت دىّــــــخ  ٍّ  وسة غٕ

 فئْ اٌغًٕ فٍ اٌزي شش ِٓ اٌفمـــــش      وال رعزشف ثبٌزي فٍ طٍت اٌغٕـــً 

شَشئِجًب إًٌ ا ُِ  وال لبِٔعًب َجغٍ اٌزضٌُّف ثبٌظُّغشِ           ٌُسهب ووٓ وسًطب ال 

ُذ أخالِق اٌفزً ِب رىبفؤد  َّ  ثّٕضٌخٍّ ثُٓ اٌزىاُضع واٌِىجشِ                فؤد
  

 انمثشي : انغىً
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 دّىي اٌّمطع اٌشعشٌ اٌزبٌٍ إًٌ ٔض ِىزىة ِسزثّشا ِب دسسزه :  -2

 : لبي اٌشبعش فٍ فشاق أِه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


