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الستعداد 
النص  لقراءة

المهارة 
القرائية

الكاتب –     .1 نظر وجهة توضيح
التفاصيل –     .2 على التركيز مهارة
ودقتها –      3 الدلة كفاية مدى تقييم

ومناسبتها .
النص، –       4 في النظر وجهة تطور تحليل

خلل    من تشكلها، وكيفية
. محددة         تفاصيل

قراءة   أثناء
النص

على       وسجل صامتة، قراءة المقال اقرأ
معناها         عن تسأل أن تريد كلمة أية جانبيه

.    ً أوسؤال تعليًقا أو
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ما   أنشطة
النص  المهارة بعد

القرائية

وةجةهةةة   تةوةضةيةحة
اةلةكةاةتةب  اةلةعةاةمةةة : )     (نةظةرة اةلةفةكةرةةة فةية اةلةمةنةاةقةشةةة وةتةحةدةثة

حةوةلة       مةعةهة وةتةحةدةّةثة زةمةيةلةكة،ة إةلةىة اةسةتةدةرة
دةقةيةقةتةيةنة   : فةية اةلةمةقةاةلة

  رةأةيةكة؟ مةاة
   اةلةمةقةاةلة؟ فةكةرةةة مةاة
    اةلةكةاةتةبة؟ نةظةرة وةجةهةةة مةاة
   اةلةمةقةاةلة؟ أةعةجةبةكة هةلة
    فةيةهة؟ مةاة تةؤةيةدة هةلة

والمناقشة  الحوار
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اةلةتةفةاةصةيةلة    عةلةىة اةلةتةرةكةيةزة
اةلةدةاةعةمةةة )     ( اةلةدةلةةة فةية اةلةتةفةكةيةرة أةكةثةرة

   ) هنا     )  وسجله ، البتكار كلمة معنى عن المعجم في

عليك       . مّرت ابتكار حالت على أمثلة ب

الخلود-       3 سبيل البتكار أّن الكاتب يرى
؟.       هذا رأيه على دلّل كيف والديمومة

بإي            اكتبه ؟ هو ما ؟ البتكار بفكرة يتعلق آخر رأي لديك

. إِلِيِْه  :        َمْسبُوٍق َغيْر واِبْتَدََعُه أَنَْشأَهُ ، اِْختََرَعه َجِديدًا ئا
ونبوغ:       موهبة ذو مجدّد مبدع، خلّق .بتكِر

الطلب   . لجابات الستماع

غير          لزمان جديدًا جيلً وتعدّ مثلً، التعليم وماتفيطرائق
. شعوبها    ستتأخر وحتًما حكومات،

تشمل         وموهبة النجاح، إلى الفرد تدفع قوة البتكار
تسعى        وإدارة عظيًما، تثمرعملً خاصة قدرات

عن         التعبير على قدرة في تتمثل الذات لتحقيق



5

. وةمةنةاةسةبةتةهةاة       ،ة وةدةقةتةهةاة ،ة اةلةدةلةةة كةفةاةيةةة مةدةىة
اةلةدةاةعةمةةة  : )    ( اةلةدةلةةة فةحةصة وةقةيةّةمة حةصة،ة

نظره-       1 بوجهة التسليم إلى الكاتب يقودنا
.    . منها     بعًضا اذكر أدلة من قدّم ما لكثرة

نظر        وجهة لثبات الكاتب التيساقها الدلة معظم

خلفيته-       3 تشكل التي المصادر بين الكاتب ربط
والواقع     جهة، من والمعرفية الثقافية

من              المستقبل إلى ينظر وهو أخرى، جهة من
. ثالثة  جهة

. إجابتك              علل ؟ رأيك في ذلك في نجح هل

فأكبر       الدراسات، من الكثير تثبته شركة  500ما
عام    في إل      1955عالميّا اليوم منها يبَق  % 11لم

الة   أما من %      89فقط، تماًما خرجت فقد الباقية
. والتأثير   الحياة دورة

والحقائق  /    التاريخ والرقام الحصاءات
والوقائع.

من         والحقائق الدلة من لنا قدم لنه نعم؛
ثقافي        مخزون ينّمعن ما والحاضر الماضي

تنّم        للمستقبل أفكاًرا لنا وقدم ومعرفيعظيم،
شخصية ف تدام، ُ تقبل ل ثاقبة رؤية ع
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تةفةاةصةيةلة         خةلةلة مةنة تةشةكةلةهةاة وةكةيةفةيةةة اةلةنةظةرة،ة وةجةهةةة وةرة
وةمةنةاةقةشةتةهةاة : )     ( اةلةنةظةرة،ة وةجةهةةة تةطةوةرة وةنةاةقةشة

لكثرة       - 1 نظره بوجهة التسليم إلى الكاتب يقودنا
.    . منها    بعًضا اذكر أدلة من قدّم ما

أ – 
ب –
ت –

2 . وحاسمة-       موجزة بعبارة مقالته الكاتب ختم
. زميلك       مع ناقشها ثم هنا، إلى انقلها

اةلةحةصةاةءةاةتة.
. اةلةتةاةرةيةخةيةةة  اةلةحةقةاةئةقة

وةاةلةعةقةلةيةةة   . اةلةمةنةطةقةيةةة اةلةدةلةةة

   . حةكةوةمةةة       أةنةاة تةكةوةنة لة أةوة تةكةوةنة أةنة هةوة اةلةبةتةكةاةرة
. مةوةجةوةدةةة     حةكةوةمةةة أةنةاة إةذةًةاة .مةبةتةكةرةةة،ة مةوةجةوةدةةة        غةيةرة فةاةشةلةةة حةكةوةمةةة أةنةاة إةذةًةاة تةقةلةيةدةيةةة،ة وةمةةة

     ً يذكرمثال أن الطالب على
نوع      لكل المقال من واحدًا

التي     الدلة أنواع من
. الكاتب   بها استعان
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ا         يقصد ماذا المقال، في المرئية غير التحتية البنية
؟  أيك

ب         قارنه ثم هنا، وسجله معناه عن العنكبوتية شبكة

؟         صحيًحا السياق خلل من للتعبير فهمك كان مدى

اةلةدةاةعةمةةة  : )    ( اةلةدةلةةة فةحةصة وةقةيةمة حةصة،ة
اةلةنةصةوةص        فةصةلة فةية اةلةمةوةجةوةدة وةاةلةبةدةاةعة«ة اةلةخةتةرةاةعة بةيةنة »ةاةلةفةرةقة

اةلةقةاةدةمةةة        لةلةحةصةةة وةأةحةضةرةهة اةلةمةعةلةمة،ة عةلةيةكةمة سةيةوةزةعةهة اةلةذةية ة
اةلةقةاةدةمةةة        . اةلةحةصةةة فةية وةاةلةزةمةلةءة اةلةمةعةلةمة مةعة اةلةمةوةسةعةةة شةةة

. اةلةشةعةوةبة     وةمةعةاةرةفة مةهةاةرةاةتة وةبةنةاةءة اةلةتةعةلةيةمة

. وةاةلةتةطةوةيةرة    وةاةلةبةحةاةثة وةاةلةتةعةلةيةمة حةدةّة   اةلةتةدةرةيةبة إةلةىة مةتةشةاةبةهةاةنة

كةبةيةر   حةدةّةّة إةلةىة
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حول   الكتابة
القراءة

حياتك        لك سّهلت ابتكارات عشرة بأفضل الخاصة متك
القادمة     . الحصة في معك القائمة

الدرسالقر        بهذا درسمرتبط يوجد للحتراف، الكتابة
! ؟     (  مبتكًرا أكون أن يجب ماذا

. هناك      نصك كتابة في هنا ستفيد



المنيات   أطيب مع

الطلب   لجميع

والطالبات

  ،،، والتفّوق بالنجاح
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