
 

 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية�����ابن��تحض���نص�

  .ا��ياة�العائلية�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .الب�ت�منبع�الراحة�و�مان�و���ال���تذ�ب�التعب�وال�موم�من�قلب��ب�ا��نون 

  : �ساسية�ف�ار�

  .باكرفرحة�و���ة�ال�اتب�برؤ�ة�اب�تھ����الصباح�ال:  1الفكرة�

  .صفات�ا��مال��خاذ�ال���تتمتع���ا�الب�ت�وال���تتج������وصف��ب�ل�ا:  2الفكرة�

  .جالء�ال�موم�من�القلب�وا�شراح�صدر��ب:  3الفكرة�

  .الب�ت�نبع�حنان�واطمئنان :املغزى�من�النص�

------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------  

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية�����…تحض���نص�أ�ي�

  .ا��ياة�العائلية�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .ألبیھ�و�یان�فضلھ�علیھ مدح�الشاعر

  : �ساسية�ف�ار�

  .ومدحھ�لھدعاء�الشاعر�ألبیھ�:  1الفكرة�

  .�عداد�الشاعر�لت��يات�أبيھ�من�أجلھ:  2الفكرة�

  .ترحم�الشاعر�ع���أبیھ:  3الفكرة�

  :املغزى�من�النص�

اَل�رسول���ص�����عليھ�وسلم�: املغزى�العام
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  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية�����تحض���نص����انتظار�أم�ن

  .ا��ياة�العائلية�:املحور�

  .قلق��م�و�ترق��ا�و����ت�تظر�عودة�اب��ا�أم�ن :الفكرة�العامة�

  :�ف�ار��ساسية�

  .ر�عودة�اب��اوصف�ال�اتب���الة��م�و����ت�تظ:  1الفكرة�

  .قلق�و�ترقب��سيطران�ع���تفك����م:  2الفكرة�

  .وصول��بن��عد�أن��اد�اليأس�يقتل��م:  3الفكرة�

  .حمقاء: بل�اء�      .بدأت: طفقت� :شرح�املفردات�

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------  

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية����تحض���نص�قلب��م�

  .ا��ياة�العائلية�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .مأساة�أم�بطل�ا�ابن�عاق�ندم��عد�فوات��وان

  : �ساسية�ف�ار�

  .ا��عد�أن�مات�ضم��هت��يات��م�من�أجل�ابن���ر�:  1الفكرة�

  .أم�سعيد�تخ���رامي�عن�حالة�أمھ�املزر�ة��س�بھ:  2الفكرة�

  .��وة�ضم���رامي��عد�فوات��وان:  3الفكرة�

  :املغزى�العام

�طيب��عراق: قال�حافظ�إبرا�يم�
ً
  .�م�مدرسة�إذا�أعدد��ا�أعددت�شعبا

  

  



 

 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية����أمي��إ��تحض���نص�

  .ا��ياة�العائلية: املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .رسالة�من�شاعر�ألمھ�يصف�ف��ا�حبھ�ل�ا�وحزنھ�لفراق�ا�ومعاناتھ����ديار�الغر�ة

  : �ساسية�ف�ار�

  .تحية�الشاعر�ألمھ:  1الفكرة�

  .��امأ�عدتھ�عن�أمھ�ووطنھ�رغم�ما�يكنھ�ل�ما�من�حب�واح���تذك��ه�ب��رتھ�ال:  2الفكرة�

  .بالغر�ة�والوحدة�وال��ر�دفعھ�إ���البحث�عن�بديل�ألمھ�دون�جدوى �إحساسھ:  3الفكرة�

  .تحمل�الشاعر�للمسؤولية�قبل��وان:  4الفكرة�

  :املغزى�العام

عز�ة����ا��زن،�الّرجاء����اليأس�والقوة����الّضعف����م�����ل�ش
ّ
  .����ذه�ا��ياة����الت

-------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية����تحض���نص����كوخ�ال��وز�رحمة�

  .ا��ياة�العائلية�:املحور�

  .���مالك�وس�ر�ا�ع���عالج�جروحھخوف�ال��وز�رحمة�ع :الفكرة�العامة�

  : �ساسية�ف�ار�

  .تفقد�ال��وز�ملالك�وسؤال�ا�عن���تھ:  1الفكرة�

  .تد�ور���ة�مالك�ومسارعة�ا��دة�رحمة�إلسعافھ:  2الفكرة�

  .مالك��ستعيد�وعيھ�بفضل�مساعدة�رحمة�لھ:  3الفكرة�

  :املغزى�العام

  .مع�م�والرغبة����مساعد��م�غاية�ا��ياة���سانية�خدمة��خر�ن�والتعاطف



 

 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية�����تحض���نص�زوج�أ�ي

  .ا��ياة�العائلية�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .الشبح�املخيف����نظر�الفتاة�إ��من�ا��مل�الود�ع�املحبوب���بتحول�زوج�

  :املغزى�العام

ب�وال�دين��لكن����املقابل��ناك�م��ن�من�تضرب�اروع�املثل����العطف�و�ل�ست�شيطانا�رجيما�بال�قل��بزوج�

  .ا��نان

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط� –اللغة�العر�ية���� ماما…تحض���نص�ماما

  .ا��ياة�العائلية�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  ..وصف�ال�اتبة���ال�طفل�رضيع�فقد�أمھ

  : �ساسية�ف�ار�

  .املشاعر�ال���انتابت�ال�اتبة�عند�سماع�ا���كة�الطفل�و�ب�ائھ:  1الفكرة�

  .ال��كة�لھ�إعادةو��تھإلس�اوصف�حالة�الطفل�البا�ي�و�البحث�ع���حلول�:  2الفكرة�

  .رأفة�ال�اتبة�بحال�الطفل�الذي�فقد�حنان��م:  3الفكرة�

  :املغزى�العام�

  .طيبة��ب�أع���من�القمم�و�طيبة��م�أعمق�من�املحيطات

  

  

  



 

 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية���� تحض���نص�رسالة�إ���والدي

  .ا��ياة�العائلية�:املحور�

  :رة�العامة�الفك

  .عند�أبيھ�و�أملھ�أن�يص���خادما�لدينھ�و�وطنھ��بنم�انة�

  : �ساسية�ف�ار�

  .تأكيد�الشاعر�أن�ابنھ�سر�سعادتھ�ومصدر�راحتھ:  1الفكرة�

  .بيان�حالة��ب�ملا�يصاب�ابنھ��شر�أو�مكروه�:  2الفكرة�

  .طنھتم���الشاعر�أن�يرى�ابنھ�وطنيا�قو�ا��سارع�لنصرة�و :  3الفكرة�

  :املغزى�العام�

  ).من�حق�الولد�ع���الوالد�أن�يحسن�أدبھ�و�حسن�اسمھ: (عن�الن���ص���هللا�عليھ�وسلم�قال�

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية� ����يمانب�الوطن�من�تحض���نص�ح

  .حب�الوطن�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .ل�ا�إخالصواجب�يتجسد����حماي��ا�و���وطانحب�

  : �ساسية�ف�ار�

  .حب�الوطن�واجب�ع����ل�مسلم:  1الفكرة�

  .إل��ا خالص� و����ااأوطمحبة��إ��العر�ية���مةدعوة�العالم��ر�بو�:  2الفكرة�

  .غ��نا�أوطانوحماية��أوطاننانصيحة�ال�اتب�لنا�بمحبة�:  3الفكرة�

  :املغزى�العام

  .ال���ء��عادل�الوطن



 

 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية���� تحض���نص�ثق�يا�أ��ا�الوطن�املفدى

  .حّب�الوطن�:املحور�

�5ه�املوافق�1306صفر��29با��زائر�يوم�) وادي�م��اب(والية�غرداية��–ولد�بمدينة�القرارة� :أبو�اليقظان��التعر�ف�بالشاعر�إبرا�يم

عمر�بن�يح���ثم�ع���طف�ش�ا��اج�محمد�بن� حيث�حفظ�القرآن����الكتاب�و�علم�العر�ية�والعلوم�الشرعية�ع���يد .م1888نوفم���

  .ه1393صفر��29يوسف،�تو������القرارة�يوم�ا��معة�

  .بيان�الشاعر�مدى�حبھ�وإخالصھ�ووفائھ�لوطنھ   :الفكرة�العامة�

  : �ساسية�ف�ار�

  .اع��از�الشاعر�بوطنھ�وتمسكھ�بھ�رغم�رحيلھ�عنھ:  1الفكرة�

  .ر���الوطن�وازد�اره�يكمن����حرص�وصمود�رجالھ:  2الفكرة�

  .املسلوب�بيان�الشاعر�استعداد�الشعب�للدفاع�عن�وطنھ�الس��جاع�حقھ�:  3الفكرة�

  .للوطن�صفتان�مالزمتان�ألبناء�الشعب��و�خالصالتح���بالوطنية�:  4الفكرة�

  .كرامة�وط���وال�مال�الدنيا   :املغزى�العام�

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية� ���تحض���نص�متعة�العودة�إ���الوطن

  .حّب�الوطن�:املحور�

  .وصف�ال�اتب�فرحتھ��عودتھ�إ���وطنھ� :الفكرة�العامة�

  : �ساسية�ف�ار�

  .تذكر�ال�اتب�وطنھ�وإحساسھ�بالرغبة����العودة�إليھ�:  1الفكرة�

  .وصف�ال�اتب�فرحتھ��عودتھ�واع��ازه�بوطنھ�: 2الفكرة�

ْحنان*** ����ّل�يوم�ٍ�موط������خاطري� :قال�الشاعر� :املغزى�العام�
َّ
  .والقلُب�َيخفُق�دائَم�الت

�عندي�أرفَع�الب�يان*** لو�عشت�ُ����أد�ى�ا��يام�ِ�بموط���
ُ

  .لَيفوق

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–العر�ية�اللغة� ���تحض���نص�سطر�أحمر�من��مس



 

 

  .حّب�الوطن�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .والت��ية�صفتان�مالزمتان�ل�ل�مواطن�شر�ف����س�يل�الوطن��خالص

  :�ساسية�ف�ار�

  .وصف�ا��ثث�امللقاة����الشارع�:  1الفكرة�

  .حالة�مراد�النفسية:  2الفكرة�

  .اك�شاف�مراد�أن�والده�مج�د: 3الفكرة�

  .�عب���مراد�عن�فرحتھ: 4ة�الفكر 

  :املغزى�العام�
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  ل�الثا�يا��ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية� ���تحض���نص�ليلة�الوطن

  .حّب�الوطن�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .العملية�الفدائية�النا��ة�ال���قام���ا�نور�ورفاقھ����س�يل�الوطن

  :املغزى�العام�

  :قال�الشاعر�أحمد�شو��

  .نازعت���إليھ�با��لد�نف���.. وط���لو�شغلت�با��لد�عنھ�

  

  

  



 

 

  ا��يل�الثا�ي�–�و���متوسط�السنة��–اللغة�العر�ية� ���تحض���نص�و�ل��ر�ة�ا��مراء�باب

  .حّب�الوطن�:املحور�

م�ألب�تر�ي،�وأم�يونانية،�يقول�1870ولد�أحمد�شو������القا�رة����السادس�عشر�من�أكتو�ر�سنة� :�عر�ف�الشاعر�

ا�كب�ً�ا1932إ�ي�عر�ي،�ظل�شو���ي�شد�الشعر�إ���أن�تو���سنة�: شو���عن�نفسھ ا�شعر��
ً
  م��عد�أن�ترك�تراث

  عر�الشعب�السوري�ع���الص���ومواصلة�القتال�ح���تحر�ر��رض�من�املحتل�نحث�الشا :الفكرة�العامة�

  :�ف�ار��ساسية

  .تحذير�الشاعر�الشعب�السوري�من�إغراءات�السياسة:  1الفكرة�

  .اننقمة�الشاعر�ع���املستعمر�الغاشم�ونصيحتھ�للسور��ن�ع���الرغم�من��ختالف�ا��غرا���ووحدة�اللسان�والبي:  2الفكرة�

  .قيمة�الت��ية�والفداء����س�يل�ا��ق:  3الفكرة�

  .الثورة�الدامية�س�يل���ر�ة��وطان:  4الفكرة�

  .ا��ر�ة�شمس�يجب�أن��شرق�����ل�نفس :املغزى�العام�

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية� تحض���نص�فداء�ا��زائر

  .حّب�الوطن�:املحور�

  :ة�الفكرة�العام

  .ت��ية�الف���مخلوف�بنفسھ�من�أجل�الوطن

  :�ف�ار��ساسية

  .توقيف�مخلوف�عند�حاجز�الشرطة�لتفت�شھ:  1الفكرة�

  .مرور�ز�ور��سالم�عند�ا��اجز�ومساعد��ا�ملخلوف:  2الفكرة�

  :املغزى�العام�
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  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية� ��� تحض���نص�نوفم��

  .حّب�الوطن�:املحور�

   :�عر�ف�ال�اتب�

  .زائري�با��نوب�ا���1953ف��اير���12و�سليمان�بن�العرا�ي�بن�الزاوي�جوادي�من�مواليد�

  .خر�ج�دار�املعلم�ن�ببوزر�عة�ثم�املع�د�العا���للفنون�الدرامية�ب��ج�الكيفان�ا��زائر�العاصمة�: الدراسة�

مجلة�ألوان�،�جر�دة�الشعب،�: اشتغل�بالعمل�ال��في�مند�منتصف�السبعي�يات�و�من�ا��رائد�ال���عمل���ا�:العمل

ديرا�للثقافة�بوالية�ا��لفة�و��عد�ا�بوالية�الطارف�حيث�ما�زال�م�1995مجلة�الوحدة�و�مجلة�الثقافة�،�ثم�ع�ن�سنة�

  .يزاول�عملھ�

  :الفكرة�العامة�

  .اع��از�الشاعر�وافتخاره�بثورة�نوفم���املجيدة�و�يان�انتصارات�الشعب�ا��زائري 

  :�ف�ار��ساسية

  .إع��از�الشاعر�بأمجاد�وثوار�ا��زائر�:  1الفكرة�

  .أن�ثورة�نوفم����انت�شاملة�ل�ل�أنحاء�الوطنبيان�الشاعر�:  2الفكرة�

  .جبال��وراس�لسان�ناطق�لبطوالت�الشعب�ا��زائري :  3الفكرة�

  :قال�مفدي�زكر�اء� :املغزى�العام�

  نوفم���جل�جاللك�فينا������������ألست�الذي�بث�فينا�اليقينا

  .سبحنا�ع�������من�دمانا������و�للنصر�رحنا��سوق�السفينا
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  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية� ���ص�الوط��تحض���ن

  .حّب�الوطن�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

و�ذل��ل�ما�و�غا���ونف�س�للدفاع�عن�الوطن�وتقديم��ل�ما�و�، بيان�ال�اتب�أن�الوطنية�����نتماء�ل�ذه��رض

  .مفيد�للدين�والوطن

  :�ف�ار��ساسية

  .ن�ال�اتب�صفات�الوط���الصادقبيا:  1الفكرة�

  .الدعوة�إ���ضرورة��ع��از�بالوطن�م�ما��انت�مقوماتھ�:  2الفكرة�

  .إ���ضرورة�حب�الوطن�واعتباره�من��يمان��سالمدعوة�:  3الفكرة�

  :املغزى�العام�

�لھُ 
ُ

أ�وأشتاق
ً
ُ◌�ف�أعشقُھ،�وملن�أ�غ��،�ومن�����غ��ك�شوق

ً
  .وط���من�����غِ��ك�عشقا
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  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية� ���نص�ال�ش����برا�يميتحض

  .عظماء���سانية�:املحور�

  .�برا�يمي�رجل�كرس�حياتھ�للوطن  :الفكرة�العامة�

  :�ف�ار��ساسية�

  .ظروف��شأة��برا�يمي:  1الفكرة�

  .رحالتھ�و�أسفاره:  2الفكرة�

  .سانية�و�الوطنيةمواقفھ���:  3الفكرة�

  :املغزى�العام�

  .�زمانالعظماء�يموتون�لكن�تبقى�أعمال�م�خالدة�تذكرنا���م�ع���مر�



 

 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية� ���تحض���نص�سر�العظمة

  .عظماء���سانية�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .م�خالدة�بخلود�انجازاتھ�رغم�املحاوالت�اليا�سة�لنيل�منھبيان�ال�اتب�عظمة�الرسول�ص���هللا�عليھ�وسل

  : �ساسية�ف�ار�

  .ا�شغال�محمد�ص���هللا�عليھ�وسلم�عن�العالم�بالدين�ا��ديد:  1الفكرة�

  .أن�يقف�أمام�م�إخالصھرجل�واحد�مقابل�ا��ميع�استطاع�بنصر�هللا�و�بصدقھ�و�:  2الفكرة�

  .عليھ�وسلم�����شر�الدعوة�و�ترسيخ�العقيدةنجاح�الرسول�ص���هللا�:  3الفكرة�

  :املغزى�العام�
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  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية� ���تحض���نص�جميلة�بوح��د

  .عظماء���سانية�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .مدح�الشاعر�للمناضلة�ا��زائر�ة�جميلة�بوح��د

  : �ساسية�ف�ار�

  .وصف�الشاعر���مال�و�ك��ياء�ب�ت�ال��راء�جميلة�بوح��د:  1الفكرة�

  .جرائم�املستعمر�ب�بات�و�ك��ياء�أمامجميلة�بوح��د�تقف�:  2الفكرة�

  .صمت�جميلة�بوح��د�يخيف�املستعمر:  3الفكرة�

  :املغزى�العام�

  .ن بها الجمال لونھ واھتز روض الشعر للسمراءسمراء زا لها بنت الضياء تأملي ما فيك من فتن ومن انداءا�قالو

---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية� ���تحض���نص�ت�ن��ينان�امللكة��ماز�غية�ا��زائر�ة

  .عظماء���سانية�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

ع���املنطقة�و�حكمت�العديد�من��سيطرت��سياس��ا��فر�قيت�ن��ينان�امللكة��ماز�غية�ال���وحدت�الساحل�

  .القبائل

  :املغزى�العام�

�����راء�ا��زائر�ذكر�ا��أشرقت�انت�مثل�شمس�الصباح��امرأة أ��ا�ش�د�ع����أثار�اغابت�ت�ن��ينان�و�بقيت�

  .الباحثون�و�العلماء����كتابا��ا�و����ت�حول�ا�قصص�و�ح�ايات

  

  



 

 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية� ���تحض���نص�فرانز�فانون 

  .يةعظماء���سان�:ملحور�ا

  :الفكرة�العامة�

  .فرانز�فانون�مل�نتھ�جعلھ�يخدم�الثورة�ا��زائر�ة�إخالص

  : �ساسية�ف�ار�

  .ال�شاطات�ال���قام���ا�فرانز�فانون��عد�توليھ�منصب�طب�ب:  1الفكرة�

  .�ستعماري�و�اس�ش�اده�بالثورة�ا��زائر�ةتأكيد�فرانز�فانون�لظا�رة�التوسع�:  2الفكرة�

  :املغزى�العام�

والذين�تبوءوا�الدار�و�يمان�من�قبل�م�يحبون�من��اجر�إل��م�وال�يجدون����صدور�م�حاجة�مما�أوتوا�و�ؤثرون�ع���( 

  .سورة�ا��شر) )   9( أنفس�م�ولو��ان���م�خصاصة�ومن�يوق����نفسھ�فأولئك��م�املف��ون�

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية���� عمر�و�رسول�كسرى تحض���نص�

  .عظماء���سانية�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

جعل�رسول�كسرى�ين��ر�و����ب�بھ��عمر�بن�ا��طاب�ر����هللا�عنھ�مثال����التواضع�و�قدوة�يحتذى���ا��ذا�ما

  : �ساسية�ف�ار�

  .رى�عند�رؤ�ة�أم���املؤمن�ن�عمر�بن�ا��طاب�ر����هللا�عنھ�من�دون�سالح�أو�حرسد�شة�رسول�كس:  1الفكرة�

  .موقف�صاحب�كسرى�من�رؤ�ة�سيدنا�عمر�و�اس�ن�اره�ملوك�الفرس:  2الفكرة�

------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  



 

 

  الثا�يا��يل��–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية� ���تحض���نص��در�����صاحب�أش�ر�خر�طة����العالم

  .عظماء���سانية�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .أك���الرحالة�العرب�طاف�العالم�ل��سم�خارطتھ��در����

  :املغزى�العام�

صورة�جديدة�عن�سطح�بلوتو�و��أوسعتوزع�) ناسا�( و�الة���رضاسمھ�ع���جبال����أ�عد�كوكب�عن��أصبحعر�ي�

  . �در����سلسلة�جبال�

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية� �ك���سكندر � تحض���نص�

  .��سانيةعظماء��:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .أ�م�محطات�حياة��سكندر��ك��

  :املغزى�العام�

  .إن�مص���ا��ميع�س�تحدد�ع���أساس�تصرف��ل�فرد�منكم… تذكروا�: �ك�����سكندر قال�

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

  

  

  

  

  

  



 

 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية���� تحض���نص�الرازي�طب�با�عظيما

  .عظماء���سانية: املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .س��ة�الرازي�ال���خلدت�اسمھ�و���ايتھ�املأساو�ة

  : �ساسية�ف�ار�

  .م�انة�فخر�الدين�الرازي����أور�ا:  1الفكرة�

  .من�رحلتھ�العلميةاملناصب�ال���شغل�ا�الرازي��عد�عودتھ�:  2الفكرة�

  .ال��اية�املأساو�ة�ال���آل�ال��ا�الرازي�رغم�انجازاتھ�العظيمة:  3الفكرة�

  :املغزى�العام�

  .ب�ل�الوسائل�و�الطرق�و�لم�يدخروا�ج�دا����خدمة�ال�شر�ة�و�الرازي�احد�م���سانية ارجال�وجدوا�ليخدمو 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–العر�ية��اللغة ���تحض���نص�بي��وفن

  .عظماء���سانية�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .مواقف�من�حياة�املوسيقار�العاملي�ب��وفن

  : �ساسية�ف�ار�

  .و�القياصرة�و�يحرر�املوسيقى�من�التبعية��باطرةبي��وفن�يتحدى�:  1الفكرة�

  .�وفن�من�خالل�املوسيقىب��إل��االسامية�ال�����دف����سانيةاملعا�ي�:  2الفكرة�

  :املغزى�العام�

  و�حرا�كنور�الض������سماه… خلقت�طلقيا�كطيف�ال�سيم�

  .و��شدو�بما�شاء�و����لھ… �غرد��الط���اين�اندفعت�



 

 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية���� تحض���نص�ابن�ال�يثم

  .عظماء���سانية�:املحور�

  : الفكرة�العامة

  .تنفيذ�أف�اره�و�إدعائھ�ا��نون�خوفا�عن�حياتھ�استحالةصدمة�ابن�ال�يثم����

  : �ساسية�ف�ار�

  .إ��اب�ا��اكم�بما�سمعھ�عن�إبن�ال�يثم�و�استدعائھ�لالستفادة�من�علمھ:  1الفكرة�

  .فشل�ابن�ال�يثم����إيجاد�حل�ملاء�النيل�وردة�فعل�ا��اكم�عند�اعتذار�العالم:  2الفكرة�

  .عبقر�ة�ابن�ال�يثم�جعلتھ�يد���ا��نون�للتخلص�من�بطش�ا��اكم�املصري :  3الفكرة�

  :املغزى�العام�
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–ة�اللغة�العر�ي ���تحض���نص�ماس�ن�سا

  .عظماء���سانية�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .ماس�ن�سا�ملك�قوي�أسس�مملكة�نوميديا�العظيمة�بفضل�سياستھ�الرشيدة�ود�ائھ�و�عدلھ�وعلمھ

  :�ف�ار��ساسية�

  .ماس�ن�سا�يخوض�غمرات���وال�ح���ق�ر�اعدائھ�و�مكن�لدولتھ�و�سلطانھ:  1الفكرة�

  .سا��سوس�بالده�بالعدل�و�ا��زم�والعلم�ف��د�ر�و�تتقدمماس�ن�:  2الفكرة�

  .ماس�ن�سا�يو����ابناءه�بالوحدة�و�عدم�الفرقة�و�ال�شرذم:  3الفكرة�

  :املغزى�العام�

  .و�تأ�ي�ع���قدر�الكرام�امل�ارم… ع���قدر�أ�ل�العزم�تأ�ي�العزائم�



 

 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–لغة�العر�ية�ال����تحض���نص�روان�و�القلم

  .�خالق�و�املجتمع�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .الدروس�و�الع���ال����علم��ا�روان�من�القلم

  :املغزى�العام�

  .القلم�سف���العقل،�ورسولھ��نبل،�ولسانھ��حول،�وترجمانھ��فضل

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------  

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–�ية�اللغة�العر ����تحض���نص�أغنية�البؤس

  .�خالق�و�املجتمع�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .وصف�معاناة�با�س�مسك�ن�و�الدعوة�ملساعدتھ�برفق�و�ل�ن

  :�ف�ار��ساسية

  .ن���الشاعر�عن�لوم�الفقراء�و��عنيف�م�أثناء�طل��م�املعونة: 1الفكرة�

  .ليد�رغما�عنھالفقر�و�ا��وع�شبحان�يرغمان���سان�ا���مد�ا: 2الفكرة�

  .دعوة�ا���مساعدة�الفقراء�و�عدم�التك���و�التعا���عل��م: 3الفكرة�

  :املغزى�العام�
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  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–لغة�العر�ية�ال تحض���نص�الوقيعة

  .�خالق�و�املجتمع�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .سوء�ظن�ا��ادم�بالوز�ر�و�غ��تھ�منھ��اد�ي�س�ب����افساد�العالقة�الطيبة�ال���جمعت�ب�ن�امللك�ووز�ره��م�ن

  :�ف�ار��ساسية

  .غ��ة�الرجل�من�الوز�ر�وسعيھ�الفساد�عالقتھ�مع�امللك: 1الفكرة�

  .غضب�امللك�من�الوز�ر�و�استدعائھ�للتحقيق�����مر: 2الفكرة�

  .الت��ير�الذي�قدمھ�الوز�ر�للملك�و�صفحھ�عنھ: 3الفكرة�

  :املغزى�العام�
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  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية� تحض���نص�ب�ن�املظ�ر�و�املخ��

  .�خالق�و�املجتمع�:املحور�

لكن�بالكرم�و�با�����و�ا��صال�ما�يفتخر�بھ�الرجال�الكرام�ل�س�بال�يئة�والعضالت�و�باملظا�ر� :الفكرة�العامة�

  .ا��ميلة

  :�ف�ار��ساسية

  .مقياس�ا��كم�ع���الناس�عند�ال�شر�من�خالل�املظا�ر: 1الفكرة�

  .ل�س�القوي�بب�يتھ�بل�القوي�بالعقل�و�الفكر: 2الفكرة�

  .الرجل�ا��قيقي�من��ستطيع�ان�ينوب�عن�ا��ماعة�بحكمتھ�و�رجاحة�عقلھ: 3الفكرة�

م�نظرتم�ظا�ري�ف��كتم�و�نظرت�باطنكم�انت.. فتخال�م�و��م�العبيد�ملو�ا�أثوا��ميا�جا�ل�ن��غر�م� :لعام�املغزى�ا

  .فعدت���و�ا



 

 

  تحض���نص�ا��ل��خ��

  .�خالق�و�املجتمع�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .ل�ا���ب�تھ��س�ب�ازدحام�ر�اب�ا��افالتمعاناة�عامل��سيط����الوصو 

  :املغزى�العام�

  .يوم��سود�النظام��خ��ة�زدحام�داخل�ا��افلة�مسلسل�يومي�حلقتھ�

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------  

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية�����تحض���نص�العبودية

  .�خالق�و�املجتمع�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .ملا�يحدث����مجتمعھ�من�العبودية����زمن�يجب�ان��سود�ا��ر�ةاس�ن�ار�ال�اتب�

  :�ف�ار��ساسية

  .وصف�ال�اتب�ل��ياة�املأساو�ة�ال����ع�ش�ا�الفقراء�و�مدى�خضوع�م�لالغنياء: 1الفكرة�

  .أنواع�العبودية����نظر�ال�اتب: 2الفكرة�

  .تصو�ر�ال�اتب�ل��ر�ة����ظل�العبودية: 3الفكرة�

  :ى�العام�املغز 

  .م���استعبدتم�الناس�وقد�ولد��م�أم�ا��م�أحرارا؟: قال�أم���املؤمن�ن

------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- ------------------------------  

  

  

  



 

 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية�����تحض���نص�سوء�امل�لكة

  .�خالق�و�املجتمع�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .من�اجل�بلوغ�التطور�و��زد�ارمعاناة�ا��زائر��ن��س�ب�الفقر�و�ا���ل�و�دعو��م�ا����تحاد�

  :�ف�ار��ساسية

  .تصو�ر�الشاعر�معاناة�ا��زائر��ن�من�الفقر�و�ا���ل�و�سوء�ا��ال: 1الفكرة�

  .دعوة�الشاعر�ا��زائر��ن�ا����تحاد�لبلوغ��مم��خرى : 2الفكرة�

  .مانةافتخار�الشاعر�بالسلف�الصا���و�ذمھ�ل��لف�الذين�ضيعوا�� : 3الفكرة�

  :املغزى�العام�

  .����تحاد�قوة�و�التفرق�ضعف

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------  

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية� تحض���نص�معاناة�جان�ف��ان

  .�خالق�و�املجتمع�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .��ان�فا��ان����ليلة�شتو�ة�قاسية�املأساو�ةوصف�ا��الة�

  :املغزى�العام�

أساس�القانون�الر�ا�ي�الذي�وضعھ�هللا�لل�شر�ملا��ان�حصل�ما� ان�ذاك�املجتمع�يحفل�بالفقراء�و��عامل�م�ع��لو��

  .حصل�مع�جان

  

  

  



 

 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية� ���تحض���نص�مدرسة�رغم�أنفك

  .�خالق�و�املجتمع�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .بقدرا��ا�ع���التدر�س�إقناع�او��ز�ارة�املف�ش�للمدرسة

  :�ف�ار��ساسية

  .ز�ارة�املف�ش�املفاجئة�للمدرسة�املستخلفة: 1الفكرة�

  .املعلمة�بالتدر�س�إلقناعا��وار�الذي�دار�ب�ن�املف�ش�و�املدير�: 2الفكرة�

  .موافقة�املدرسة�ع���م�نة�التدر�س�باعتبار�ا�شرف�كب��: 3الفكرة�

  :املغزى�العام�

�رسوال
َ

ُم�أن�يكون
ّ
ِھ�التبجيال��������������������������اَد�املعل

ّ
ِم�َوِف

ّ
ْم�للمعل

ُ
  ق

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية���� تحض���نص�ان�لكم�معالم

  .�خالق�و�املجتمع�:املحور�

  :ما�يرشد�اليھ�ا��ديث

  .الدعوة�ا���املثابرة�و�العمل�الصا��

  .تغالل�ف��ة�ا��ياة�قبل�املوت�و�الشباب�قبل�ال�رماس

  .الدار�الباقية�فعال����ا��نة�او�النار�من�عمل�صا��ا�دخل�ا��نة�و�من�كفر�فلھ�عذاب�ج�نم

  :املغزى�العام�

عن�ابن�عباس�ر����هللا�ع��ما�قال�قال�رسول�هللا�ص���هللا�عليھ�وسلم�لرجل�و�و��عظھ�اغتنم�خمسا�قبل�خمس�

  .ل��رمك�و��تك�قبل�سقمك�وغناك�قبل�فقرك�وفراغك�قبل�شغلك�وحياتك�قبل�موتكشبابك�قب

  



 

 

  تحض���نص�التجر�ب�ع���ا��يوان�و��خالق

  .العلم�و��ك�شافات�العلمية�:املحور�

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية�

  :الفكرة�العامة�

  .قوة����مجال�البحث�العلمي ل�ا�و�ال�استغالل���سان�ا��يوانات�ال���ال�حول 

  :القيمة�ال��بو�ة�

  :عن�إ��اق�الضرر�با��يوان�حيث�قال�رسول�هللا�ص���هللا�عليھ�وسلم���سالم��انا�

�أحدكمو�ليحد�، الذبح��فأحسنواذبحتم��إذاو�، القتلة��فأحسنواقتلتم��فإذا ���ءع����ل���حسانهللا�كتب��إن(( 

  .رواه�مسلم)) يحتھ�فل��ح�ذب. شفرتھ�

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------  

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية���� تحض���نص�الكتاب��لك��و�ي�مكتبة����راحة�يدك

  .العلم�و��ك�شافات�العلمية�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .�عر�ف�الكتاب��لك��و�ي�مع�ذكر�مكوناتھ�و�بيان�مم��اتھ

  :�ف�ار��ساسية�

  .�عر�ف�ال�اتب�للكتاب��لك��و�ي�و�توضيح�طر�قة�استخدامھ: 1فكرة�ال

  .مكونات�الكتاب��لك��و�ي: 2الفكرة�

  .تفوق�الكتاب�اللك��و�ي�ع���الكتاب�الور��: 3الفكرة�

  :القيمة�ال��بو�ة�

بد�من�املحافظة��بفضل�التطور�العلمي�استطاع�العلماء��س�يل�عملية�البحث�عن�طر�ق�الكتاب��لك��و�ي�لكن�ال 

  .للمعلومة�����صع���الكتاب�الور���باعتباره�املصدر�



 

 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية� ���تحض���نص�املذياع

  .العلم�و��ك�شافات�العلمية�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .وصف�الشاعر�للمذياع�و�اند�اشھ�من�مكوناتھ�و�مم��اتھ

  :�ساسية�ار��ف

  .د�شة�و�استغراب�الشاعر�من�املذياع: 1الفكرة�

  .وصف�ال�اتب�للمذياع������رتھ: 2الفكرة�

  .�عداد�الشاعر�ملزايا�املذياع�املتعددة: 3الفكرة�

  :القيمة�ال��بو�ة�

 أزاحھلتلفز�ون�،�الذي�قبل�ان�شار�ا��عالم،��ان�لھ�الصدارة�ب�ن�وسائل�الوسائل�الصوتية�املسموعة�أ�ماملذياع�من�

  .الوسائل�ال�امة�واسعة��ن�شار�إحدىلكنھ�ال�يزال�، املرتبة�الثالثة�إ�� فأرجعتھ،�ثم�ظ�رت��ن��نت�املرتبة�الثانية�إ��

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------  

  الثا�ي�ا��يل�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية� ���تحض���نص�زراعة�الفضاء�بالنباتات

  .العلم�و��ك�شافات�العلمية�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .امل�مة�ال���ي�ب���مراعا��ا �مور حيا��ا�خالل�رحالت�الفضاء�من��إدامةتوقع�العلماء�أن�زراعة�النباتات�و�

  :القيمة�ال��بو�ة�

�ائلة�من���م�املوارد�ال��فادةكيفية��إ��الفضاء�بل��عدى�التفك����إ��لم��عد�التفك���منصبا�ع���مجرد�الذ�اب���ن

  .املوجودة����الفضاء�ا��ار���

  

  



 

 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية� ���تحض���نص�الفا�س�بوك��عمة�أم�نقمة�؟

  .العلم�و��ك�شافات�العلمية�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .فا�سبوك��جتما��فوائد�و�مضار�شبكة�التواصل�

  :�ساسية�ف�ار�

  �جتما��موقف�كر�ك�باتر�ك�من�شب�ات�التواصل�: 1ة�الفكر 

  .ايجابيات�و�سلبيات�شب�ات�التواصل��جتما���و����مقدم��ا�الفا�س�بوك: 2الفكرة�

  :القيمة�ال��بو�ة�

ا���الناس���ساءةاستعمل����الشر�و��إذااستعمل����النفع�العام��ان��عمة�،�أما��إذا: الفا�س�بوك�سالح�ذو�حدين�

  .نقمة�ف�و 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------  

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية� ���تحض���نص�أنا�و�ال��اع

  .العلم�و��ك�شافات�العلمية�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .العالقة�الوطيدة�ال���تجمع�ب�ن�الشاعر�و�قلمھ�و�اع��ازه�بھ

  :�ف�ار��ساسية�

  .و�استعداده�للت��ية�بنفسھ�من�اجلھحب�الشاعر�الكب���لقلمھ�: 1الفكرة�

  .بيان�الشاعر�كرم�و�فضل�قلمھ�عليھ: 2الفكرة�

  .ارتباط�الشاعر�بقلمھ�و�تمسكھ�الشديد�بھ: 3الفكرة�

  :القيمة�ال��بو�ة�

  .القلم�سف���العقل،�ورسولھ��نبل،�ولسانھ��حول،�وترجمانھ��فضل



 

 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية� ���ثورات�باطن��رض… تحض���نص�ال��اك�ن�

  .العلم�و��ك�شافات�العلمية�:حور�امل

  :الفكرة�العامة�

  .ف��ا�مضار�و�منافع��رضيةالقشرة� ال��اك�ن�ظا�رة�من�الظوا�ر�الطبيعية�ال���تتعرض�ل�ا

  :ال��بو�ةالقيمة�

أية�ألو����لباب�عندما�ننظر�ا���ش�ل�ال��اك�ن�نرى�منظر�مرعب�لكن��جعل�هللا�سبحانھ�و��عا���ال��اك�ن�ع��ة�و�عظة�و 

  .النار�����ذه�الدنيا�فما�بالنا�بج�نم�ال���أعد�ا�لنا��أش�العز�و�جل�ش�ل�من�ان��ان��ذا�

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------  

  ا��يل�الثا�ي�–تحض���نص�س�ب�اضطراب�الرحالت�ا��و�ة�الطو�لة�السنة��و���متوسط�

  ا��يل�الثا�ي�–ة��و���متوسط�تحض���نص�غازي�الفضاء�السن

  ا��يل�الثا�ي�–تحض���نص�ازدياد�حرارة��رض�و��خطار�ال�ارثية�السنة��و���متوسط�

  ا��يل�الثا�ي�–تحض���نص�الطاقة�السنة��و���متوسط�

  ا��يل�الثا�ي�–تحض���نص�مف�وم�التقدم�العلمي�السنة��و���متوسط�

---------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- --------------------------  

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية� ���تحض���نص�اجتالء�العيد

  .�عياد�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .ف�ال�اتب�مظا�ر��حتفاالت�بيوم�العيدصو 

  :املغزى�العام�

  .و�املظا�ر��جتماعية�ا��سنة�ب�ن�املسلم�ن��خالقال��نئة�بيوم�العيد�من�م�ارم�

  



 

 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية���� تحض���نص��عياد

  .�عياد�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .بيان�ال�اتب�دوافع��حتفال�باألعياد�و�اثر�ا����الفرد�و�املجتمع

  :�ف�ار��ساسية�

  .باألمممف�وم��عياد�و�عالق��ا�: 1الفكرة�

  .الدوافع�ا��قيقية�لسن��عياد: 2الفكرة�

  .عياد�موروث�عن�السلف�الص���تقوي�العزائم�وتبعث�الفرح�والسرور����النفوس� : 3الفكرة�

  :املغزى�العام�

  .�سلية�وراحة�وت�افل�و�استخالص�الع���مأياأيام�العيد�

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------  

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية� ���تحض���نص��حتفال�باملولد�النبوي�الشر�ف

  .�عياد�:املحور�

  :كرة�العامة�الف

  .وصف�ال�اتب�مظا�ر��حتفاالت�بيوم�مولد�النبوي�الشر�ف�و�دور�الكتاب����وعظ�الناس

  :املغزى�العام�

  وفم�الزمان�ت�سم�وثناء*** ولد�ال�دى�فال�ائنات�ضياء�

  للدين�والدنيا�بھ��شراء�رسوال*** الروح�واملأل�املالئك�حولھ�

  

  

  



 

 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية����� تحض���نص��دية�العيد

  .عياد� �:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .من�اجل�ا��صول�ع����دية�عيد�المھ�ت��يتھمعاناة�طفل�فق���ي�يم�و�

  :�ف�ار��ساسية�

  .�ش��ي��دية�العيد�المھ�املر�ضة�ح��عزم�الطفل�ع���مضاعفة�عملھ�: 1الفكرة�

  .املر�ضة�أمھ إسعاد���قدم�ا�ع������س�يل�الت��يات�ال: 2الفكرة�

---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----  

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية���� تحض���نص�مولد�محمد�ص���هللا�عليھ�وسلم

  .�عياد�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .ميالد�الرسول�ص���هللا�عليھ�وسلم��و�ميالد�امة�و�عطاء�جز�ل�من�هللا�العز�ز�ا��كيم

  :ف�ار��ساسية�� 

  .وصف�الشاعر�يوم�وش�ر�و�عام�مولد�سيد�ا��لق�محمد�ص���هللا�عليھ�وسلم: 1الفكرة�

  .أمة�محمد�ص���هللا�عليھ�وسلم�إليھمحسرة�و�ألم�الشاعر�ع���ما�آلت�: 2الفكرة�

  :املغزى�العام�

  ☆لك�يارسول�هللا�صدق�محبة☆

  ♡و�فيض�ا�ش�د�اللسان�وع��ا♡

  ☆صدق�محبةرسول�هللا� لك�يا☆

  .♡فاقت�محبة��ل�من�عاش�ع���ال��ى ♡

  



 

 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية���� تحض���نص�عيد�الفطر�املبارك

  .�عياد�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .��نئة�ال�اتب�لألمة�ا��زائر�ة��عيد�الفطر�املبارك

  :�ف�ار��ساسية�

  .��زائر�ب�ن�املا����وا��اضرالعيد����ا: 1الفكرة�

  .��نئة�ال�اتب�ل�ل�فئات�الشعب�بالعيد: 2الفكرة�

  .ا��زائر�ة�بال��نئة��مة أحقية أسباب: 3الفكرة�

  :املغزى�العام�

  فالن�فاغد�ع���ال��اب�و�بكر*** �اللھ��أضاءبفطر�قد��أ�ال 

  حمولة�من�عن���أثقلتھقد�*** كزورق�من�فضة��إليھوانظر�

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------  

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية� ���ليوم�العاملي�للب�ئةتحض���نص�ا

  .�عياد�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .العالم�و�العمل�من�أجل�تحس�ن�الب�ئة�أنحاءالرئ�سية�ل���يع�الو������جميع���داةاليوم�العاملي�للب�ئة��و�

  :�ف�ار��ساسية�

  .مم�املتحدة�����حتفال�باليوم�العاملي�للب�ئةطر�قة�� : 1الفكرة�

  .ضرورة�مسارعة�الدول�امل�تمة�بحماية�الب�ئة�ا���وضع�خطط�و�برامج�ل��د�من�ظا�رة�التلوث�البي��: 2الفكرة�

مَ : قال�هللا��عا��� :القيمة�ال��بو�ة�
َ
ا�َوط

ً
ْوف

َ
�ِإْصالِحَ�ا�َواْدُعوُه�خ

َ
ْرِض�َ�ْعد

َ
ِسُدوا�ِ����

ْ
ف

ُ
ِر�ٌب�ِمَن�َوال�ت

َ
ِھ�ق

َّ
�الل

َ
�َرْحَمة ًعا�ِإنَّ

�
َ

ْحِسِن�ن
ُ ْ
  .سورة��عراف) 56(امل



 

 

  ا��يل�الثا�ي�–السنة��و���متوسط��–اللغة�العر�ية� ���تحض���نص�املولد�النبوي�الشر�ف�عند��ز�ر��ن

  .�عياد�:املحور�

  :الفكرة�العامة�

  .�ز�ر��نطبيعة��حتفال�باملولد�النبوي�الشر�ف�عند�

  :املغزى�العام�

  �عبد��رض�����وثانو�*** و�ف��ة�من�الرسل��يأس�عد��أتانان���

  يلوح�كما�الح�الصيل�امل�ند*** سراجا�مس�ن��ا�و��اديا��فأم���

  فا��نحمد��سالمو�علمنا�*** و�انذرنا�نارا�و��شر�جنة�

 


