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  ورقة عمــل يف مــادة اللغـــة العربيـــة
 (8102 – 8102التاسع األساسي )

 )درس القـراءة املرأة واجملتمع(
 مهاى٘ املسأٗ ّدّزٍا يف بياٛ اجملتنع ّاإلىطاٌ  وا الفكسٚ العاّوٛ لمٍص ؟-1

ُٖعطٜ ، أَٖ ٔزد ِرا املعٍٜ ؟-2 ُٖؤخر ٔال   ) إّىَا ددٓسٗ مبيح احلكْم ، ّددٓسٗ قبل ذلو بانتطابَا (  :ّزد يف قْل الهاتب٘  اذتلُّ 

 عاىت مً ىهساٌ دَدٍا ّػاٍل سكْقَا .  وّي عاٌِت املسأٚ ، ٔواشالت تعاٌ٘ ، يف بعض اجملتىعات ؟-3

ُِ تٍاضن املسأٚ وَ أدمّا ؟   -4   2113دٔزٚ وا األِداف الٍبٗمٛ اليت جيب أ

 مكاّم٘ العدّاٌ ّاحلسب العيصسّٓ٘ -

 تأٓٔد سسنات التشّسز الْطين ّالتكّدو االدتناعٕ ّالِطِله العاملٕ  -

 العنل لدزٛ الػسّز عً األّو ّالطفل ّالصّز ّاالبً ّاإلىطاىٔ٘ نٓلَا .-

 كٗف عّبست الكاتبٛ عَ األثس الكبري لمىسأٚ يف تازٖذ اجملتىعات ؟-5

ٌّ سهآ٘ املسأٗ سهآ٘ التازٓذ ، ّأّى  إىل األبد (  غئ٘ أشٕلَا أعّبسِت بكْهلا : ) إ

ًَ ٖدّه إصساز املسأٚ عمٜ العطاٞ عمٜ الّسغي وَ جتاِن حكٕقّا ؟-6  عال

ٓدّل علٙ أىَا ددٓسٗ مبيح احلكْم ّددٓسٗ بانتطابَا ، فَٕ متلو غذاع٘ الكلب ّسّدٗ البصريٗ ّعصمي٘ الّسّح ّتّْثب املطامح ّمتلو 

 الّدأب علٙ الهفاح ألدل الْطً ّالػعب .

 الكاتبٛ بضسٔزٚ تػٗري ٌظسٚ اجملتىع لمىسأٚ . اذكس الطبب . طالبِت-7

ٌّ احلٔاٗ ال تيَض ، ّال تطتطٔع أٌ تيَض إآل ظياسَٔا معّا ؛ املسأٗ ّالّسدل .  أل

 اشات .حّككت املسأٚ يف تازخيٍا اذتدٖح عددًا وَ اإلدماشات دعمتّا ددٖسٚ ببٍاٞ اجملتىع دٍبًا إىل دٍب وع السدن .اذكس بعض ِرٓ اإلدم-8
 اضتطاعت أٌ تهٌْ أّمّا ، ّشّدّا ، ّأختّا ، ّبيتّا ، ّعامل٘ ، ّقاٜدٗ ، ّمياضل٘ ، ّضٔاضّٔ٘ ، ّمطؤّل٘ علٙ ناف٘ املطتْٓات .

ّٗٛ تعاٌ٘ وٍّا املسأٚ يف حٗاتٍا املعاصسٚ ، ٔاقرتح حّمًا هلا . -9  اذكس ظاِسٚ ضمب

ّْز ،  الظاهرة السلبّية : ٍٕ أٌ املسأٗ بعد شّادَا تلتصو برتبٔ٘  األّالد ّتهٌْ أضريٗ بٔتَا مٓما جيعلَا بعٔدٗ بعض الػٕٛ عً العله ّالتط

  ّاحلل ٓهنً يف اضتػالل املسأٗ أّقات الفساغ يف سضْز اليدّات العلنّٔ٘ ّقساٛٗ الهتب .

 )درس القـراءة باحثة البادية(
 الٍص وَ حٗاٚ باحجٛ البادٖٛ ؟وا أبسش ادتٕاٌب اليت تٍأهلا -1

ّٔ٘ ّاللػات اليت أتكيتَا ّأعناهلا الجكافٔ٘ .  ىػأتَا ّتعلٔنَا ّأعناهلا اإلىطاى

 دعت ومك ٌاصف إىل أوٕز ختّص املسأٚ . اذكسِا-2

 دعت إىل ؼسٓس املسأٗ ّتعلٔنَا ّمطاّاتَا مع السدل ، ّسٓكَا يف االىتداب ، ّاألعنال العام٘ .

 )وع الػسح(  2114دٔزٚ وا أِي مثسات ِرٓ املسأٚ يف اجملالني األدب٘ ٔالجكايف ؟    -3

 الػسّع يف ىعه تسمج٘  أّو املؤميني خدجي٘ ِغعسّا . –سكْم اليطاٛ ، نتاب اليطأٜات 

ّٔ٘  وا الفَ األدب٘ الرٙ ٍٖدزج حتتْ الٍص الطابل؟-4  الطريٗ الرات

 قٕاًل ٔعىاًل .  ّٔضح ذلك ؟ التصوت )ومك ٌاصف ( مبا تؤوَ بْ-5

ّّل فتاٗ مصسّٓ٘ ؼصل علٙ الػَادٗ االبتدأٜ٘ .-  طالبت بتعلٔه املسأٗ ّؼسٓسٍا ّسصْهلا علٙ سّل العنل ، فهاىت أ

 عِنلِت يف جمال التعلٔه يف مدازع البيات األمريّٓ٘ .-

 ضّدست غعسٍا لتهٌْ قدّٗ لليطاٛ .-

 أّضطت اؼاد اليطاٛ التَرٓيب .-

6-َِ  فّىك لمٍص اخرت اإلدابٛ الصخٗخٛ مما ٖأت٘ : ِو
 أدبّٔ٘ ضٔاضّٔ٘ (  –ادتناعّٔ٘ ضٔاضّٔ٘  – اجتماعّية أدبّيةُتعدُّ )ملو ( غدصّٔ٘ : )

 أضِف إىل الٕضاٟن االتصاه اآلتٗٛ  اليت تطاِي يف تعسٖف الػعٕب بعضّا ببعض ٔضاٟن أخسٝ -7

 –ّضاٜل أخسٚ : )الفضأٜات اإلعالمّٔ٘  -اليػسات الطٔاسّٔ٘   -اهلاتف   -األفالو الْثاٜكّٔ٘ -صفشات التْاصل االدتناعٕ  -

 الهتب الجكافّٔ٘ ( 

 )أسئلة خارجية من ضمن النص(

َِ ِ٘ باحجٛ البادٖٛ ؟-1  َو

 ٍٕ مَلو سفين ىاصف أدٓب٘ ّناتب٘ مً الكطس املصسٖ ّاسدٗ مً اليطاٛ العسبٔات الالتٕ امتلهً غذاع٘ ّفهس ميفتح 

 الفسىطٔ٘ ّاإلىهلٔصٓ٘ ّلػات أخسٚ المػات اليت أدادتّا الباحجٛ ؟وا -2
 



 

 ~2 ~ 
 

ّٖٛ اليت قاوت بّا باحجٛ البادٖٛ ؟-3  وا األعىاه ارتري

 مجعت التربعات لألقطاز العسبٔ٘ امليهْب٘ ، سانت ِمٝ٘ بّصٗ نامل٘ للَالل األمحس املصسٖ
 وا األوٕز اليت غازكت فّٗا املسأٚ عٍد الكاتبٛ ؟-1

 اليضال ضد اجلَل ّاالضتعناز ّضاىدت السدل يف معسنتُ املصريّٓ٘ .غازنت يف 

 )درس القـراءة املقامة الطيبة(
ّٗات (  –اذتٕادخ  -املكاُ    –حّدد وَ الٍص )الّسأٙ  -1  الػدص

 : عبد الطالو بً ُمشب  الّراوي 

 : معَد الطب  املكان 

  : ضؤال الدنتْز دربأٜل املسٓض  -2               دخْل املسٓض علٙ قاع٘ الدزع   -1احلوادث 

ٌِ ٓفشصْا املسٓض بدٓق٘  -4                                       بهاٛ املسٓض   -3             طلب الدنتْز إىل طالبُ أ

 خْف املسٓض ٍّسبُ  -6                        إعطاٛ املسٓض ّصف٘ الدّاٛ  -5           

 املسٓض  –الطالب  -الدنتْز دربأٜل بً غتٔػْع   : الشخصّيات 

 املسٖض ؟ -وا صفات كن وَ : الطبٗب األضتاذ  -2

 ضعٔف العكل ّالسأٖ . –ملٕٛ بالعلل ّاألمساض  –غصٓس العله                        املسٓض :حنٔل  –عآلم٘  –الطبٔب : ساذم 

 اغتهٙ مً عدو ّدْد الّدّاٛ  -ضتفشال الّداٛ  اغتهٙ مً ااغتكٜ املسٖض وَ أوسَٖ . اذكسِىا -3

ّ٘ عمٜ طالبْ لتػدٗص املسض ؟-4  طِْ .أٌ ٓكسعِْ ّ ٓطنعِْ ّ جيّطِْ ّ ميأغاز علَٔه أٌ ٓفشصْا املسٓض بدٓق٘ ّ مَب أغاز الٍطاض

 ظ لُ مً بعدِ قعْد أّ قٔاو .العالز ٍْ دّاٛ ٓأخر ميُ املسٓض دسع٘ قبل أّ بعد  الطعاو  ّلٔ وا العالج الرٙ أغاز بْ األضتاذ ؟-5

 وا الفَ األدب٘ األقسب إىل الكّصٛ ؟ٔملاذا ؟-6

ٌّ املكام٘ ؼهٕ قّص٘ مْدصٗ تكرتب يف خصاٜصَا مً خصاٜص الكّص٘ الكصريٗ   ّ لهيَا مطذْع٘.الكّص٘ الكصريٗ ، أل

ُِ.ٓعاىٕ مً الػو بْدْد أمساض معُ مبعيٙ الْضْاع املسضٕ  ويَّ ٖعاٌ٘ املسٖض بسأٖك ؟-7 ًّ ّ أمساِض  ننا ٓعاىٕ مً الِهَبٔس يف الط

ّٕز اذتٕادخ وَ البداٖٛ ، ِٔن كاُ اذتّن وتّٕقعًا ؟-8  اذكس تط

تبدأ األسداخ بدخْل املسٓض إىل الطبٔب ، ثّه ضؤالُ عً مسضُ ، ثّه طلب املسٓض مً الطبٔب أٌ ٓصف لُ دّاٛ، ّبعدٍا طلب الطبٔب مً 

ٌّ أّٓامُ معدّدٗ طالبُ فشص املسٓض بدق٘ فاٜك٘ ّبعد  اىتَاٛ الفشص بدأ الطبٔب بالبشح عً دّاٛ ،ثّه ّصف الدّاٛ للنسٓض ّبّػسِ بأ

ًِ متْٓقعّا  ًّ ٍرا احلّل مل ٓه  ّبعدٍا داٛ احلّل بَسّب املسٓض ّله

 عسض الكاتب الٕاقع بصٕزٚ ضاخسٚ ، ِات وجالني عمٜ ذلك وَ الٍص .-9

 سٔح ّضع علٙ ٓدُٓ ننّٔ٘ نبريٗ مً الهشْل ّزدع للْزاٛ خطْتني ّذلو بكْلُ  مً خالل تصْٓس الطبٔب اضتكبالُ للنسٓض بكسف

 :)فلّنا ّقع ىعس األضتاذ علُٔ ، أفسغ لٔرتّا مً الهشْل علٙ ٓدُٓ ّخطا خطْتني للْزاٛ (

 تصْٓس الهاتب طسٓك٘ فشص الطالب للنسٓض بكْلُ :) ّدططيا نبدِ ّطشالُ ، ّغددىاِ ّمططياِ ، ّأفسديا عيُ ّغططيا ، ِ

 ّقسعيا صدزِ فإذا أضالع نأصابع البٔاٌ ، تَتّص مبدتلف اليػنات ّاألحلاٌ . ( 

 

  2113دٔزٚ وَ دخن عمٜ الطبٗب ٔطالبْ يف الكاعٛ ؟ ِات صفتني وَ صفاتْ ؟                             -
 ضعٔف العكل ّالسأٖ ( –ملٕٛ بالعلل ّاألمساض   –املسٓض ، صفتاٌ مً صفاتُ )حنٔل 

 (الطبيب العربي)درس القـراءة 
 حتّمٜ اذتازخ بأدب حمادثٛ املمٕك ده عمٜ ذلك وَ الٍص  -1

سني قال امللو : )ّما تصيع العسب بالطبٔب مع دَلَا ّضْٛ غراَٜا ؟ ( فأدابُ احلازخ : )ذلو أددز أَّٓا امللو ، إذا ناىت العسب بَرِ 

ٌِ ؼتاز إىل ما ٓصلح دَلَا ّٓطْع أبداىَا (  الصف٘ أ

  2113دٔزٚ وا صفات العسب كىا ٔزد عمٜ لطاُ اذتازخ ؟  -2

أىفطَه ضدّٔ٘ ،ّقلْبَه دسٓٝ٘ ، ّعكْهله صشّٔ٘ ، ّأسطابَه ىكّٔ٘ ، نالمَه ضٌَل لًّٔ ،نسماٛ سّتٙ يف أّٓاو اجلدب ، ّغذعاٌ يف 

 احلسب ، أعّصاٛ حينٌْ دازٍه .

 ز .اضتدسج ِرٓ املضا حتّدخ اذتازخ عَ وضاز اإلكجاز وَ الطعاً . -3

ٌِ ؼٓلل أضكه ، ّٓصعر اإلىطاٌ يف ىْمُ .  اإلنجاز مً الطعاو : إذا بكٕ يف اجلْف قتل ، ّإ

ّٗٛ عمٜ اإلٌطاُ االلتصاً بّا لٗخافظ عمٜ ضالوٛ دطدٓ ، حّدد ِرٓ العادات . -4  أقّس اذتازخ عادات صخ

 إذا ناٌ اإلىطاٌ غبعاٌ  االبتعاد عً التدن٘ ، ّعً دخْل احلّناو 

 ٓكعد اإلىطاٌ علٙ الطعاو غضباٌ ، ّالتدفٔف مً الطعاو  أآل 

  ٘التصاو اهلدّٛ ، ّادتياب الّدّاٛ ما لصمت الصّش 

ّٙ كطسٝ  -5 َِ العاقن يف زأ  ؟ َو

ًِ ٓهٌْ زادشّا ، ّلكْمُ مادسّا ، ّبفضلَه ىاطكّا ، ّبلفعُ صادقّا   العاقل َم
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 ب بطبب :اخرت التعمٗن املٍاضب ملا ٖأت٘ : ٌَطَب كطسٝ ادتّن لمعس -6

  فَنُ املػلْط عً العسب 

  ٕتطنٔ٘ ما قبل اإلضالو بالعصس اجلاٍل 

  طٔؼ العسب يف سسّبَه ّسٔاتَه 

  نّل ما ضبل صشٔح 

 اضتدسج ِرٓ االختصاصات . بدا اذتازخ ومّىًا ببعض العمًٕ الطبٗٛ يف اختصاصات خمتمفٛ . -7

ّٔ٘  –العصبّٔ٘  –)اهلضنّٔ٘   طب العٌْٔ ( –الّداخل

ٌِ بكٔت يف اجلْف قتلِت ، اجلنسٗ : ٌِ ؼٓللت أضكنت ٍٕ التدن٘ ، إ  ّإ

 جتّمٜ التفكري املٍطك٘ عٍد اذتازخ يف دفاعْ عَ العسب . ّٔضح ذلك .-11

 عيدما قال نطسٚ للشازخ عً العسب : )لْ عسفت احلّل مل ُتيطب إىل اجلَل ( 

ٌّ اهلل دّل امسُ قّطه العكْل  ففَٔه ما يف الياع مً داٍل  العباد ننا قّطه األزشام ، ّأخر الكْو ىصٔبَهبني فكال احلازخ : ) أَّٓا امللو إ

ٍّٕادّٜا فذْابُ ناٌ مّتصىّا  ّعامل ، ّعادص ٍّاشٕو (   .بأضلْب ميطكٕ ّمْضْع

 حّدد بعض املٕاضع اليت ظّس فّٗا فدس اذتازخ يف الٍّص -12

ّٕ ؟ فكال احلازخ ىعه مً صنٔنَا ّعبْس٘ دازٍا ّاملْضع اآلخس عيد افتدازِ بالعسب : ظَس ذلو عيدما ضألُ نطسٚ : أأىت أعساب

 ّدْدٍه ّغذاعتَه 

ّ٘ ّفَنّا     مَب اضتخّل اذتازخ تكدٖس كطسٝ يف زأٖك ؟-13  ألّىُ ميتلو عِلنّا ّفطي

َِ اختٗازِي (ِِن كاُ اذتازخ كر-14 ٌّٔٛ يف أطساف أقالوّي ،  ٔظاِسٚ يف ُحِط  لك ؟ ِٔات وَ الٍص وا ّٖده عمٜ ذلك .قاه أفالطُٕ :)عكٕه الٍاع ود
ِٖ أنفٔو   ىعه ، ّما ٓدّل علٙ ذلو مً اليص ضؤال نطسٚ لُ مبدٚ معسفتُ بالطب ، فأدابُ احلازخ : ىأٍو أ

 أدب ، ثّي عّمن وا ترِب إلْٗ :-15

 ّٗس ٌظسٚ كطسٝ إىل العسب؟ ُِ ٖػ ُّ اذتازخ اضتطاع أ  أتسٝ أ

 ٌّ  ذب نطسٚ باحلازخ ّلٔظ بهل العسب عناٌ ممتلّٝا باليعسٗ الطلبّٔ٘ إىل العسب فكد ُأٚ نطسغّٔس دصّٛا مً ىعسٗ نطسٚ للعسب أل

  ٛفدس اذتازخ بكٕوْ ِٕ اٌتىاٞ لمعسٔب ُّ  ىعه ، ألّىُ أداد الفدس بَه ّذنس الهجري مً صفاتَه ّخصاهله أتٕافل الكاٟن أ

 املٍطك٘ لدْٖ ، ٖٔطّىٜ ِرا األضمٕب باألضمٕب الربِاٌ٘ )اذتذاد٘ ( ّٔضح ذلك .دٕاب اذتازِخ كطسٝ عَ إتكاُ العسب الطّب دلٗن عمٜ التفكري -14
  احلازخ ّادُ نطسٚ بالربٍاٌ ّاحلّذ٘ مً خالل خماطب٘ العكل 

  )ٌّ  اضتددامُ أدّات التْنٔد )إ

 )أسئلة خارجية من ضمن النص(

ّْتُ ، ّٓيفع واذا كاُ قٕه اذتازخ يف غسب املاٞ ؟ -1 ما ُغسب ميُ بكدز ، ّغسبُ بعد اليْو ضسز ، ّأفضل املٔاِ مٔاِ املاٛ سٔاٗ البدٌ ّبُ ق

 األىَاز الععاو .

 لٌْ املاٛ حيهٕ لٌْ نّل غٕٛ ٓهٌْ فُٔ واذا كاُ قٕه اذتازخ يف لُٕ املاٞ ؟ -2

 الّيعس زٌٓح . -الطْاد ماىع  ز -البٔاض غشنْ٘   ب وا األغٗاٞ الجالخ اليت ترتّكب وٍّا العني ؟ -3

ّٙ اذتازخ ؟  -4  أصل الٓطب ٓهٌْ يف ضبط الػفتني ّالّسفل بالٔدًٓ وا ِٕ أصن الّطب بسأ

ّٙ  ؟ٔوا ادتىسٚ ؟ -5 ّٖ : وا الّداٞ الدٔ  ٍْ إدخال الطعاو علٙ الطعاو ٍْ الرٖ أفيٙ الربّٓ٘ ّقتل الّطباع يف الربّٓ٘  الدّ

ٌِ ؼٓللت أضكنت  اجلنسٗ : ٌِ بكٔت يف اجلْف قتلِت ،ّإ  ٍٕ التدن٘ ، إ

 )درس القـراءة حدائق حتت املاء( 
ٍّص ؟ -1 ّٗٛ يف ال  الهسٗ األزضّٔ٘  حدائق وا الكمىٛ املفتاح

ّٗص الكاتب حداٟل األزض عَ حداٟل املاٞ غكاًل ٔلًٌٕا ؟ -2  مَب و

ّْع٘ ، ّألْىَا جمتنع٘ ، ألفياٍا ّمّسٔياٍا متياضك٘  حدائق األرض  أغهاهلا متي

 غّتٙ ؼنل ألْاىَا نّل دطه جمّطٍد فَٔا ّالبطاط مً شزق٘  صْزّا ّأغهااّل اّتدرت حدائق املاء

ّٗٛ ؟  -3  مَب عّسف الكاتب الػعب املسداٌ

ّٕ سٔاتُ ّلُ قْاو الفالْ ٍٛ سْٔاىٔ٘ صػريٗ ، سّٔ٘ ما بكٔت يف املاٛ ، ٓبدأ احل بٔضاّٖ الػهل طْلُ  زذصدْز مً صيع أسٔا

 دصٛ مً البْص٘ لُ غعسات ٓطبح بَا يف املاٛ ، فإذا أخسدت عيُ متْت 

ُّٕ ؟. -4 ّٗٛ ؟ ٔكٗف تتك  أَٖ تٕدد الػعب املسداٌ

ٌّْ سني تأتٕ األسٔاٛ الصػريٗ ّؼٓط علٙ صدسِ ّٓبدأ ٓبين لُ بٔتّا ، فٔبين طبك٘ مً  تْدد يف البشاز علٙ الصدْز ، ّتته

صدس لتهٌْ قاعدٗ هلرا البٔت ّبعدٍا ٓصيع طبك٘ أخسٚ تدّز سْل دطنُ ما عدا زأضُ ، فّٔتدر الهلظ بٔيُ ّبني ال

ّاضعّا مً األدىٙ ضّٔكّا  مً األعلٙ ّعددٍا بالبالٓني فتػٓهل املطتعنسات ، ّمتْت ٍرِ األسٔاٛ ،  ّااجلطه غهاّل مكّبب

 ّ٘ٔ  فٔدلفَا غريٍا ثّه غريٍا ، ٍّهرا تتػٓهل الػعب املسداى
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ّٗٛ ؟ أَٖ -5  ٖكجس ٔدٕد الصدٕز املسداٌ

 يف احملٔط اهليدٖ ّاهلادٖ ّالبشس األمحس ٍّٕ ال تْدد إٓلا يف املاٛ الدافٞ ّالضشل ّالّساٜل 

 قّدً الٍص بعضًا وَ اذتكاٟل العمىٗٛ . اذكس بعضًا وٍّا . -6

  ٘الػعب املسداىٔ٘ أسٔاٛ صػريٗ ّدقٔك 

 أغبُ باليبات الرٖ لُ درّع ّأ ّ٘ٔ  ّزام ّأشٍاز الػعب املسداى

  هلا أصياف ّألْاٌ فإذا خسدت مً املاٛ ٓرٍب أنجس لْىَا ّ٘ٔ  الػعب املسداى

ّٗص العبازٚ الصخٗخ -7  وَ ارتاط٠ٛ فٗىا ٖم٘ : ٛو

  (    سداٜل البشس ُصيعت ألْاىَا اعتباطّا√ ) 

  ( ُإذا خسز دصٛ مً الػعب املسداىٔ٘ مً املاٛ فكد غهلُ ّبكٕ لْىX  ) 

  (  ٘الػعب املسداىٔ٘ تبين ليفطَا بْٔتّا ذات أغهال مكّبب ٌّْ  ( √األسٔاٛ الصػريٗ اليت ته

 وا تفطري كّن مّما ٖم٘:  -8

  بطبب صػس ٍا ّدٓقتَا ّاضتكسازٍا ّعدو اىتكاهلا رؤية عني اإلنسان الشعب املرجانّية نبتًا جمتمعًا 

 املسداىٔ٘ فُٔلهجسٗ الصدْز    خطورة املالحة يف البحر األمحر  

 (احلاسوب و اللغة)درس القـراءة  
 املٍظاز الكتابٛ (  –مَل اخرتع اإلٌطاُ كالًّ وَ :)العذمٛ  -1

 العذل٘: لتطاعدِ يف التيٓكل ّىكل األغٔاٛ علَٔا 

 امليعاز : لصٓادٗ قدزتُ علٙ السؤٓ٘ 

 الهتاب٘ : حلفغ خربات اإلىطاٌ ّتطْٓسٍا 

ًٚ هلا ؟قاه الكاتب : ) المػٛ لٗطت أداٚ  -2  تٕاصن فخطب ( فىا األوٕز األخسٝ اليت تكُٕ المػٛ أدا

ٍّٕ احلافع٘ لتازٓذ الػعْب ّاحلامل٘ هلّْٓ٘ اللػ٘ قادزٗ علٙ ىكل االىفعال بْضْح ّدٓق٘ ٍّٕ أداٗ إلبداع األدب ّالفيٌْ ّتطْٓس العلْو 

 ٍرِ الػعْب 

ّٔه ِٕ اإلٌطاُ الرٙ ٖطتددً اذتاضٕ -3  ، ّٔضح ذلك . (بقاه الكاتب : ) الّدٔز األ

ٌّ اإلىطاٌ ٓػّرَٓا بالربامر ّجيعلَا لالضتددامات املفٔدٗ   أل

 وا فاٟدٚ لعب الطفن عمٜ اذتاضٕب ؟ -4

ّْٖ مدازنُ ، ّتصٓد مً سّدٗ ىػاطُ ،ّنرلو تعٓلنُ ضسع٘ التعامل مع احلاضْب  ُُ ، ّتك  تيّنٕ ّعٔ

ّٕٚ وَ اذتاضٕب ؟ -5  وتٜ تتخّكل الػاٖٛ املسد

ّْق٘ ّمتطْزٗ ّمعّدٗ باللػ٘ الفصشٙ ،فتطاعدِ علٙ تكلٔص الفْازم بني الفصشٙ ّالعامّٔ٘ ّسني تهٌْ بساجمُ  لتأنٔد علٙ ثكاف٘ لمػ

 مً ثكاف٘ الصْزٗ ، ّنرلو ؼكٔل التكازب الجكايف ّاملعسيف ّالْدداىٕ يف ّطييا العسبٕ .  الهلن٘ بداّل 

 أٔزد الكاتب يف املكطع الجاٌ٘  بعض فٕاٟد اذتاضٕب ، اذكسِا ، ثّي أضف إلّٗا فٕاٟد أخسٝ  -6

  أداٗ اتصال ّتْاصل بني البػس 

  تتكازب املطافات ّتلػٙ احلْادص ّاحلدّد 

 معلْمات ال تعطٔيا إّٓاٍا عّدٗ مهتبات  ٓعطٔيا 

ّٖٛ (وا زأٖك بّرا الكٕه ؟أُ ٖصٍع و داٞ يف الٍص : ) اذتاضٕب لٗظ وعذصٚ ، ٔلٗظ بإوكاٌْ -7   عذصٚ ، ٔوا ِٕ بعصا ضخس

ٌّ اإلىطاٌ ٍْ الرٖ صيع ٍرا احلاضْب فاألّىل ّاألددز أٌ ٓهٌْ اإلىطاٌ ٍْ املعذصٗ ّلٔظ احلاضْب .  ٍرا الكْل صشٔح أل

ّٗٛ ؟ -8  كٗف تٍّظي ٔقتك إذا كٍت يف ودزضٛ افرتاض

 ٕ ، ّأسّدد ّقتا لفَنَا ّمسادعتَا أختاز األّقات األنجس ٍدّّٛا ّخاص٘ الصباح البانس لدزّض

ّٕزٚ ٔكجريٚ وٍّا ودُ املعسفٛ ٔاذتكٕوٛ اإللكرتٌٔٗٛ . -9  أصبح لمخاضٕب اضتدداوات وتط
ّٔ٘ فّعال٘ جلنٔع املعلْمات احلهْم٘ اإللهرتّىٔ٘ ّاإلمهاىات داخل الدّاٜس احلهْمّٔ٘ مً أدل تطسٓع ّتطَٔل التعامالت  : فهسٗ تهامل

 بدٓق٘ . 

 خارجية من ضمن النص()أسئلة 
 حيٓكل ُمياخّا مً احلسّٓ٘ ُٓكلل مً زتاب٘ الّدزع ّأضالٔبُ الصعب٘ . وا الرٙ حيّككْ اذتاضٕب داخن املدزضٛ ؟  -1

 ال ، ال ميهً ألٌ احلاضْب آل٘ صيعَا اإلىطاٌ الرٖ ميلو ٍرا الدماغ البػسٖ . ِن ميكَ لمخاضٕب أُ حيّن حمن الدواغ البػسٙ ؟ -2

 . ملصطلحاحبث عن تعريف ا
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