
 رحلة الفرسٌوي:                                         قراءة وظٌفٌة

 عزيزتي التلميذة ، عزيزي التلميذ :

مه انكتاب  518انوارد فٌ انصفحة انذرس انقزائٌ تمارٍه  تصحَحدنَم  تَه ٍذٍلوضع 

 انثاوٌ( وهو انىض  ىوان ) رحهة انفزسَوً، وانذً ٍحمم ع ) انمختار فٌ انهغة انعزتَة(انمذرسٌ

تعمم عهي تصحَح أخطائل ، وأن قارن إجاتاتل تما ورد فٌ انذنَم،أن ت. عهَل فٌ انمجال انسكاوٌ 

 . فٌ انجاوة انخاص تذرس انىصوصفٌ دفتزك وٍمكىل أن تطثع هذا انذنَم وتهصقه 

حول أخزى وأوشطة  ادروس، واوتظز مىا تانمسؤونَة نتحقق تحصَال مفَذا أن تتحهيوزاهه 

 .انمقزر انذراسٌ مضامَه

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

 أنشطة التعلم المراحل

I.  المالحظة
 :واالستكشاف

 نوعٌة النص:ـ 
 :قراءة فً العنوانـ  
 :فرضٌة القراءةـ 
 

II:الفهم 
 

 إٌضاحات
 لغوٌة:

 
 
 

 

 الرئٌسالحدث 
 

III:التحلٌل 
 

ٌة:األحداث الفرع 
 
 

 الشخصٌات:
 
 
 
 
 

 
 

كل ما ٌرتبط بمرحلة المالحظة واالستكشاف تجده فً الوثٌقة التً أرسلت إلٌك فً 
 بوع الماضً ، عد إلٌها وانقل المعطٌات فً دفترك .ساأل
 

 
 :اشرح الكلمات الصعبة  المستغلقة  فً النص -1

 
من أجل شرح الكلمات الصعبة البد من مراعاة سٌاقها داخل النص بعد االستعانة ←

 بالمعجم.

 التً ال نبات فٌها. القاحلة  ≈الجرداء ، 

  واضحة -جهَة    ≠مبهمة 

    :    ابتعدنأى 
 

 القاسٌة من الرٌف إلى المدٌنة. هجرة الفرسٌويرئٌس: الحدث ال -2

 
 :  األحداث الفرعٌة -
 من الثأر والجفاف. هجرة الفرسٌوي رفقة أبناء أخٌه هربا -
 .إلى مدٌنة فاس هأمل عند وصول إحساس الفرسٌوي بخٌبة -

 
 اجرد الشخصٌات الرئٌسة والثانوٌة فً النص: -3

 الفرسٌوي الرئٌسة: الشخصٌةأ: 
 الشخصٌات الثانوٌة:ب: 

 سالم 
 أبناء أخ الفرسٌوي 
  
 

 

 معهد تحكمه قيم

 

دروس وأوشطة تعليمية تعلمية عه بعد لضمان استمزارية 

 الدراسة

ثاوىي إعداديالمستىي: السىة الثالثة            المادة: اللغة العزبية  

 



 
 الزمن:        

 
 
 

 المكان:*

 
 
 

 التفسٌر والمناقشة*
 
 

 
 
 

:مقصدٌة الكاتب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IVالتركٌب 
 واالستثمار:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النص: أزمنة وقوع أحداثحدد  -4
 

 أبرزها: عدةأزمنةحداث القصة، وفً هذه القصة نجدوعاء زمانً ٌحتضن ألكل قصة ←

 سنوات الجدب    -   شهورا -   ستة أٌام    -ستة أشهر -
 

 النص: أمكنة وقوع أحداثحدد -11

ال شك أنك الحظت أن القصة التً بٌن أٌدٌنا دارت أحداثها فً فضاءات مكانٌة ←

 صخرة الجماعة -   فاس   -   الجبال    -   الرٌف   -  مختلفة كـ:

 
 كانت قاسٌة: عبارات تدل على أن رحلة الفرسٌوي رج من النصاستخ -11
 فً رحلته القاسٌة من الرٌف.    -  

 طوٌلة قاسٌة. الجبال الوعرة شهورا اتجه الفرسٌوي بتلك الساللة عبر -

 ظل ٌوما كامال فً دوخة هذه الضجة. -
 

المدٌنة األولى، ومألته فجأة برغبة فً  ه تجربة  ت  " وقد خض   فسر قول الكاتب: -12
 .() السطر األخٌر من النصالجلوس على صخرة الجماعة، وتقدٌم حكاٌته للجالسٌن"

وصل إلى المدٌنة وتالشت تلك الصورة  ص عق لماالفرسٌوي  نأفهم من قول الكاتب أ   
تملكته و ،رأته عٌنه من اكتظاظ وازدحامأمام ما وخاب ظنه  عنها،المثالٌة التً كونها 

لٌأخذوا رٌن لحاضالمرٌرة ل وسرد قصته رغبة جارفة فً الجلوس على صخرة الجماعة
  منها العبرة والفائدة.

 
تسلٌط الضوء على قضٌة لعل القصاص أراد النص: حدد المغزى من كتابة هذا  -13

 .الهجرة من البادٌة إلى الرٌف

 
 

، تً ٌعالجهاال القضٌةمضمون النص مركزا على ر فً بضعة أسط لخص):التركٌب -14
 مقترحا بعض الحلول للنهوض بالعالم القروي(و،نتائجهامبٌنا أسبابها ، 

لج فٌه للكاتب المغربً دمحم األشعري، ٌعا نستنتج مما سبق أن هذا النص سردي،  

المدٌنة، مركزا فٌه على أسبابها التً تتوزع بٌن ما هو  قضٌة الهجرة القروٌة اتجاه

تغٌٌر المكان  )وما هو اقتصادي نفسً  (الجفاف)وما هو طبٌعً  (الثأر)اجتماعً 

والنتٌجة هً اكتظاظ المدن بأمثال الفرسٌوي الذٌن  ،(مؤقتا للبحث عن غد أفضل

  .فً ظروف مزرٌة ، وٌقطنون فً أحٌاء عشوائٌة شعبٌةٌتسببون فً البطالة

 :وللحد من هذه الظاهرة نقترح الحلول اآلتٌة

 .النائٌةوالمداشر خلق فرص عمل ألبناء القرى  -

 .، ومنها الصحة ، لسكان البوادي الخدمات مختلف توفٌر  -

األندٌة والجمعٌات الرٌاضٌة  خلقالرقً بالعمل االجتماعً فً الرٌف من خالل  -

 والثقافٌة.

 االستثمار: -15

 إلى خارج أرض الوطن لمتابعة دراستك. قررت الهجرة

 احك عن تجربتك فً بالد المهجر، مستثمرا ما درسته فً" مهارة التخٌل واإلبداع"

 كتابة سٌرة ذاتٌة فً عشرة أسطر. -

استعمال ضمٌر  ⁄توظٌف عناصر السٌرة الذاتٌة ) األحداث فً الزمن الماضً -

 تماهً السارد والشخصٌة الرئٌسة والكاتب...  ⁄السرد والوصف ⁄المتكلم 

 .الظواهر اللغوٌة المدروسةبعض سالمة اللغة مع توظٌف  -
.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 



 
 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

 


