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 21/51/5551تاريخ اإلنجاز:                       للمستوى:الثالثة إعدادي                               51-51السنة الدراسية:
 

 
 

 راءةـــقـمية الــــوان :  أهـــنالعـــ                                                      
 

 تعتبر القراءة من أهم وسائل االتصال بين الحضارات و االطالع على ثقافات الشعوب األخرى كما تعتبر وسيلة             

 زانة التي ــربط بين أفراد المجتمع .و إذا كان الكتاب هو الخــو أداة للنوعة ــمتعلومات ــو م ارفـعـماإلنسان لكسب         

 ذاء النفس و نزهة الخاطر ـفاع بهذه الخزانة ، و هي غـتـيح االنــتــراءة هي المفتاح الذي يـــتحفظ المعلومات فإن الق         

 ! السلف ، فأعظم به من دور رائدحضارات إنها الوسيلة التي تمكن الخلف من معاينة و سلوة المحزون ،         

 غير أن الباحثين يرون أن عوامل العزوف عن القراءة الحرة حاليا أقوى من التشجيع عليها ،فتنوع اهتمامات الفرد             

 القتصاد في الجهدبع اإلنسان أنه يميل إلى اـراءة الكتب ، و من طــو قاال للمطالعة ــفي العصر الراهن ، ال يترك مج        

 دو اإلعالنات التجارية و مبرمجو القنوات الفضائية ، إذ نجدهمـضل السهل على الصعب ، و هذا ما انتبه إليه معـيفـف        

 يوظفون الصور المتتابعة بدل النصوص التي تتطلب عملية القراءة ، و بذلك تعاونت العين مع األذن لصرف اإلنسان       

 . طالعة و القراءة الجادة و الهادفةعن الم       

 إن الرأي القائل بأن من يقرأ أكثر يسمو و يرتقي أكثر ، يجسد بوضوح سبب تقدم أمم عديدة، بينما تراجعنا نحن              

 يلة بأن تغذيضيها في مطالعة كتاب كفــقـندم ؛ و تناسينا أيضا أن ساعة واحدة ــحاق بركب التقــ عن الل أمة العربـ         

 رفة ، و قد صدق من قال : إن األمة التي ال تقرأ معرضة للموت و الفناء ،ـلم و المعــولنا بغذاء العـقــنا و عــأرواح         

 المؤنسده من كتاب مذ شب عن الطوق ، فنعم ـلت يــأنه ما ترك عاقل القراءة منذ حداثته و ال خ انـسـإن يا  فاعلم          

                        الوحدة .ساعة  القراءةالكتاب و حبذا         

 

 وما بعدها/بتصرف18ص  8811مصدر النص : محمد عدنان سالم / القراءة أوال / الطبعة الثانية                   

  افة ــ الكتاب في األلفية الثالثة ــ على خط التماس مع الغرب ...من أعمال الكاتب: تسريع القراءة ــ الكتاب العربي و تحديات الثق                        

           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  اقرأ النص ثم أجب عن األسئلة اآلتية على ورقة تحريرك                                    

 

         ( 8المجال الرئيس األول : القراءة ) نقط                           

 ن 1مالحظة النص : ~            

 ــ حدد المجال الذي ينتمي إليه النص 8              

 ــ عين الفقرة التي يتطابق مضمونها مع عنوان النص من بين الفقرات اآلتية : 2              

 ــ الفقرة األولى                 ــ الفقرة الثانية                        ــ الفقرة الثالثة                    
          
 ن 2الفهم : ~           

 اشرح بالمرادف الكلمتين اآلتيتين ، وفق سياقهما في النص :   ــ العزوف     ــ يجسدــ  3              

 ماذا يقصد الكاتب بقوله : و بذلك تعاونت العين و األذن لصرف اإلنسان عن المطالعة و القراءة ــ  4              

 الجادة و الهادفة ؟                                                
          
 ن 3التحليل ~          

 مي إليه .ــ استدل من النص بعبارتين تدالن على المجال الذي ينت 8              

 ما هي العوامل التي يرى الكاتب أنها كانت سببا في تخلي الناس عن المطالعة ؟ــ  2              

 الخالصة التي انتهى إليها الكاتب في نهاية النص و أبرز القيمة الواردة فيه .انطلق من ــ  3              

 النـــــــص:
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 ن 2التركيب~             

 لخص ما ورد في النص من أفكار ، و اذكر رأيك في ما طرحه الكاتب من آراء . ــ                          
 
 

             ( 6المجال الرئيس الثاني : الدرس اللغوي ) نقط 

 
 ن  8 في النص ، حسب سياقها :ــ اضبط بالشكل التام األلفاظ التي تحتها خط  8         

 القراءة      إنسان      أمة العرب       معارف                        
 ما يأتي :ــ استخرج من النص  2         

 ن5.1  ~ جملة تتضمن أسلوب تعجب                  

 ن5.1~ جملة تتضمن أسلوب اختصاص                  

 ن 8 المعنوي مع الشكل التام .بسبب العلمية و التأنيث ــ أنشئ جملة مفيدة تتضمن علما ممنوعا من الصرف  3         

 ن 8.1 انقل الجدول اآلتي إلى ورقة تحريرك ، و انطلق من الجملة الواردة فيه لتعيين المطلوب أمامهاــ  4         

           

 مهـــكــح          هــالــح          االسم المنادى    الجمــــــــــــــــــــلة      

    المعرفة طالع أكثريا راغبا في   

 

 ن 5.1ب التالي : بلى ، القراءة مفيدة ــ اطرح السؤال المناسب للجوا 1         

 ن 8ــ أعرب ما تحته خط في ما يلي :  6         

 . في عصرنا إهماالالتلميذ كن جادا في عملك / أصبح الكتاب أكثر  أيها                                        

 

          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

   ( 6المجال الرئيس الثالث : التعبير ) نقط 

 

 بما درسته من خطوات منهجية حكم قيمة ، مسترشدا  : أعد قراءة النص وأصدر عليه لموضوعنص ا             

 حول هذه المهارة .                                 
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