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السنة الثالثة إعدادي  /األسدوس الثاني

السنة الدراسية:

النــــــــــص :
األطفال العرب محاصرون ،وألنهم مادة المستقبل ،فإن هذا ٌعنً أن المستقبل العربً كله محاصر .فمن
المسؤول عن كل هذا ؟ إن مسؤولٌة الحصار الذي ٌعٌشه األطفال العرب ،موزع على جهات عدة ،على رأسها نظام
األسرة ،فالمؤسسة التعلٌمٌة  ،ثم المؤسسات الثقافٌة و اإلعالمٌة و غٌرها  ،مما ٌجعل مساحة العطاء لدى هذه الفئــة
العمرٌة جد ضٌقة ،و فاقد الشيء ال ٌعطٌه أبدا.
ٌولد أحمد العربً بنفس درجة الذكاء التً ٌولد بها جــــاك الغربً  ،وٌمر مثله بمراحل مختلفة من النمــو حتى تبدأ
سنوات التفاعل بٌ نه و بٌن البٌئة التً تحٌط به ،أي الوسط االجتماعً الذي ٌنشأ داخله  ،عند هذا المنحى ٌبدأ االفتراق
الخطر ،فٌواصل الطفل الغربً مثال نموه النفسً و البدنً و تتهٌأ له كل ظروف اإلبداع و التكوٌن كً ٌكون على
استعداد للمساهمة فً خدمة مجتمعه وهكذا ٌكون فً وضع أفـــضل من الطفل العربً الذي ٌنحو نحو االنحدار.
إن الغالبٌة العظمى من األطفال العرب ٌعٌشون بال طفولة حقٌقٌة  ،و ٌشٌخون قبل فوات األوان  ،فهم وقود ظواهر
سلبية عدٌدة فً المجتمعات العربٌة و هم ضحاٌا الفقر مما ٌحرمهم حقهم فً التعلٌم الذي هو أساس كل تنمٌة ،
و بال تالً ٌلقٌهم مبكرا إلى أسواق العمل و االستغالل بكل أنواعه  ،و حتى الذٌن تتاح لهم فرص التعلم والترقً ٌقعون
ضحاٌا نظم تعلٌمٌة مختلفة تقتل ما فً داخلهم من إبداع ،و تزرع فٌهم الخوف و الرٌبة من الحٌاة و ٌترسخ فً نفوسهم
العجز عن مواجهة كل الصعاب ...
المصدر  ":ثقافة الطفل العربً" د.سلٌمان العسكري مجلة العربً ص  4-3اكتوبر 2005

------------------------------------------------------------------------------------------------------------األسئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
ا ) المجال الرئيس األول :القراءة (8نقط)
~ مـالحظة النص 1 :ن
 1ـ أعد قراءة النص و اقترح له عنوانا مناسبا .
 2ـ حدد نوعٌة النص و مجاله بوضع العالمة ( × ) أمام الجواب المناسب من بٌن ما ٌلً :
حجاجً ( ) سٌرة ذاتٌة ( )
وصفً ( )
ـ نوعٌة النص :
اقتصادي ( ) اجتماعً ( )
حضاري ( )
ـ مجال النص :

www.9alami.com

~ فهم النص 2 :ن
ـ الرٌبة
ـ اإلبداع
 1ـ اشرح ما ٌلً حسب السٌاق :
2ـ استخرج من النص الجهات المسؤولة عن حصار الطفل العربً .

~ تحليل النص 3ن
 – 1ما المقصود بقول الكاتب  ":فهم وقود ظواهر سلبٌة "
 - 2فً النص حقل معجمً دال على الحٌاة العامة  .مثل لذلك بنموذجٌن من النص .
 - 3أبرز فٌم تتجلى لك القٌمة االجتماعٌة التً ٌهدف إلٌها النص

~ تلخيص النص 2ن
 4ـ لخص النص بأسلوبك الشخصً مستوفٌا أفكاره الجزئٌة .

---------------------------------------------------------------------------------------------------ب) المجال الرئيس الثاني  :الدرس اللغوي(  6نقط )
 – 1اشكل ما كتب بخط مضغوط فً النص فقط 1ن
 –2استخرج من النص اسمٌن ممنوعٌن من الصرف و بٌن سبب منعهما 1ن
 -3استخرج من الفقرة األولى مثاال إلضافة معنوٌة تفٌد التخصٌص و مثاال آخر إلضافة لفظٌة 1ن
 -4صغ من فعل( احمـــر)اسم تفضٌل و ركبه فً جملة مفٌدة 1ن
 -5حول إلى المثنى المؤنث مع الشكل التام ما ٌلً  { :الولد األصغر مهذب } 1ن
 -6أعرب ما تحته خط فٌما ٌلً  - :مــا رأٌـــتـــك مـــذ سافــــرت 1ن

-------------------------------------------------------------------------------------------------------ج) المجال الرئيس الثالث  :التعبير ( 6نقط)
نص الموضوع  " :لكل واحد منا ذكرٌات عن مرحلة طفولته  ،تركت فً نفسه أثرا إما سلبٌا أو إٌجابٌا ".
اسرد بعضا من ذكرٌاتك  ،مسترشدا بخطوات مهارة كتابة السٌرة الذاتٌة.

 المؤلفات ( :اإلجابة عن المؤلفات في ورقة مستقلة)
 -1عرف بمسرحٌة "أهل الكهف" لتوفٌق الحكٌم
 -2حدد العوامل (األسباب) التً دفعت توفٌق الحكٌم إلى تألٌف مسرحٌة (أهل الكهف)

