
 

 
 

                                                                                              

                                                                                                       مدة اإلنجاز: ساعتان                         مادة اللغة العربية

 01/60/2014تاريخ اإلنجاز:                     للمستوى:الثالثة إعدادي                        14/13السنة الدراسية: 

 
  

                                                                             النــــــــــــــص :    
 الكنـــوز الضــــائعة                                                           

 ، يهاـان فـمعاس على اإلـام النـنها ازدحـقص مـوز ال ينـنــإن العلم و الفن و المعرفة ، على اختالف مــوضــوعــاتها، ك (1  

 ئا من علم أو فن.ـيـش ونـدثـمحـالج ـتـما أنـوا لـاء و يدرسـدمـقـرأ الـقـم يـو لـصب ؛ و لـبا إلى خـما يزيدها ذلك خصـإنو     
 الـقـيـاسـب  و هـي ضـائـعـة ؛ منــها ، و يــنــقصـها إهــمالــها و اإلعــراض عـنـها فـهـذه كــنـوز يـزيـد فــيــها األخــذ     
 و االسـتمـتاع و االستهالك .إلى الـذين ال يـعـرفــونـها ، ثـم ال يـحـرصــون على اقـتـنائـها و اإلمــعان فيـها باالنـتـفاع      
 يظـفرجــد؛ و إنــما المـهم أن و ليــس المــهم أن يقــرأ اإلنــسـان كــل ما كـتـب أو يحـيـط بكــل ما أنــتج غـيره حـيث و (2  

 تـتـيح لــه أن يـضـيف فـي كــل يــوم إلى عــلـمه عــلما و إلى ثــروته العــقلية و الشــعورية ثــروة. بـوســائـل و أدوات     
 عــنــديمـن العــلم و الفــن و المـعـرفة فـهـو ــراثهم ـا ينــفع النــاس و يـزيــد في تفإن أتــيح لــه مـع ذلـك أن يـنـتـج م     
 نــعـم اإلنــسـان .      

 ل فـلـو أقــبـل النــاس على القــراءة لدعـتـهم القــراءة إلى القــراءة ، و ألغــراهــم العــلم بالــعلم ، كالــذي يكــسب المــا     
 القلــيل من تــجـارة أو صــناعة فـيـطـمـع في أن يـضـيف إلـيه مثـله أو أمــثاله .      
 ال نـجد في االســتـزادة من المــعرفة ، و ال نـكلف أنــفـسنا عــناء لنــضـيف إلى ثــروتناإن مـا يـحـز في النــفس أنـنا (3  

 خرى ، و إنــما نـكتـفي نحن ــ أهــل الــضــاد ــ بمـا عـمـلنا و ربــما زهــدنا فـيه و أهمــلناه حـتىالعــقـلـية ثـروة أ     
 ألن العــلم الذي ال يتـجــدد ! اليــوم ــ إلى تجــاوز هــذا ــ احتــياجــنايـناه ، فلم يــبق ألحدنــا بـه عــهد . فما أشــد نــس     

 كالمــاء الراكــد الــذي ال يلـبـث أن يأســن و يســرع إلــيه الفــسـاد .     
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 و ما بعدهــا ) بتصرف ( 161ص                                                                                                                   

  األسئلة اآلتية اقرأ النص ثم أجب عن                                          
 نقط ( 8)  المجـال الرئـــــــيس األول : القـــــــــراءة       

 ن1ا( مالحظة النص :.................................................................................................     

 ين المجال الذي ينتمي إليه النص من بين ما يأتي :ــ ع 1       

  ــ المجال الحضاري           ــ المجال السكاني             ــ المجال الثقافي                        
 مع عنوان النص من بين األجزاء اآلتية :ــ حدد الجزء الذي يتطابق مضمونه  2       

 بداية النص                  ــ وسط النص                  ــ نهاية النصــ                         
 ن2.................................................................................................. ب( الفهــــــــــم :     

 النص : ــ اشرح بالمرادف الكلمتين اآلتيتين حسب سياقهما في 1       

  ــ اإلعــــراض                                 ــ  يــأســن                              
 "حسب ورودها في النص المرادف المناسب لها مما يلي : زهدنا فيهــ اختر لعبارة "  2       

     ــ رغبنا عنه             ــ رغبنا فيه                 ــ أقبلنا عليه                            
 يأسف له الكاتب ؟ الذي  ما هو األمر ــ 3       

 ن3................................................................................................... ج( التـــحــلـيل:      

 زيد فيها األخذ منها ،وينقصها اإلعراض عنها ".ــ بين المقصود من قول الكاتب : " فهذه كنوز ي 1       

 في نظر الكاتب .ــ استخرج من النص العبارة الدالة على عدم اهتمام أمة العرب بالمعرفة  2       

 ــ للنص قيمة ثقافية و فكرية . اذكر أين تتجلى هذه القيمة ؟ 3       

 ن2................................................................................................. د( الــتركيـــب :       

 ــ اعتبر الكاتب القراءة و المطالعة الحرة نوعا من االستثمار المفيد ،ما رأيك في ذلك ؟          
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 نقط ( 0ني : الدرس اللغـــوي : ) المجــــال الرئيــــــــــــس الثــا               

 ن1الشكــل : انقل إلى ورقتك ثم اضبط بالشكل التام ما تحته خط في النص: .............................. ــ 1       

 ـــ بوسائل و أدوات            ـــ احتياجنا               ـــ المحدثون                    
 ن2222..........................................: الجداول اآلتية بعد نقلها في ورقتكاستخرج من النص المطلوب في  ــ 2       

 

 السبب             طريقة صياغته     أسلوب تعجب                

   

 

 حال االسم المختص    االسم المختص   أسلوب اختصاص                

   

   

 المخصوص بالمدح   فاعله             فعل المدح   

   

 

 ن62.2...............................................................كون جملة مفيدة تستفهم بها عن الزمان  المستقبل : ــ 3   

 ن1....................التام الشكل  حول االسم المنادى في الجملة اآلتية من  شبيه بالمضاف إلى نكرة مقصودة مع ــ 4   

 () يا مجــدا في قـــراءته ، ثـــابر                                      

 ن1.........................................................................................أعرب ما تحته خط فيما يلي :  ــ 2   

  المطالعة حبذاــ                   يفيد الناس بعالم ــ أكـــرم             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

   نقط ( 0المجال الرئـــــيس الــــثالث : التعبــــير )       

 

تعرفت على احد المدرسين خالل مرحلة دراستك االبتدائية، ترك في نفسك انطباعا "  : نص المـــوضـــوع              

 خاصا.

 أسرد وصف ذلك المدرس في شكل سيرة غيرية مسترشدا بخطوات ذلك.

 

 

 

  

 

 

 

 


