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ص َل عليه ال َم ْر ُء عاش سعيدًا ،لكنِّّي بَقيتُ جا ِّهالً هذا حتّى بدأت ال ِّعلَّةُ ت َ ْد ُخ ُل ِّجسْمي
ِّ
الص َّحةُ َك ْن ٌز ،إذا َح َ
ْ
الراحة ،و لكن
ِّلت ُؤ ِّرقَ َهنَاء أيَّامي ،فَأَت َ َج َّر ُ
س ال َّ
س َك ْنتُ إلى َّ
سقَ ِّم ُكلَّما أ َك ْلتُ  ،و أعاني الض َُّّر كلما َ
ع َكأ َ
أن َّ
قررتُ ْ
بيب أخبرني ّ
صة و َّ
سلوكي الغذائي و عاداتي السيئة هي
أن تغيير ُ
أن ال أستسلم للدَّاء خا ّ
الط َ
الدَّواء ،فَع َمدتُ إلى السيطرة على أمرينَّ :
الطعام و األعصاب .تجنبتُ على مضض الموائد العامرة و
اإلفراط في الطعام و الشراب ،و امتنعتُ عن أكل الدهون و المقليات ،و لجأت إلى الرياضة و الحركة و
االنتظام في النَّوم للتَّخفيف من األرق و القلق و العصبية.
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أسئلةُالفهمُ :

om

يوما بعد يوم رأيت وزني ينقص و عافيتي تعود و صارت التحاليل الطبية إيجابية و استر َج ْعتُ
ص َحني الطبيب قائالً" :حُافُِّظُ على هذا الكنز الذي حظيتَ به من جديد ،و ْالت َِّز ْم
حي ِّويَّتي و قُ َّوتي ،عندها نَ َ
بقواعد الصحة التي َر َّوضْتَ ِّجسمك عليها ،و ال تُضحي بها في سبيل سهرة ُم ْمتعة أو أُكلة شهيَّة،
ص َّحتُكَ هي األهم".
فَ ِّ

أسئلةُاللُّغةُ :
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ت عنوانا مناسبا للنّص.
 -1ها ِّ
 -2متى أدرك الكاتب قيمة الصحة ؟
ِّف الكلمتين :المرضُ – الممت ِّلئة ،و ِّ ّ
وظفهما في جملتين مفيدتين.
 -3استخرج من النص ُمراد َ

الوضعيةُاإلدماجيةُ :

إن ِّم ْن أ َ َج ِّّل ال ِّنّعَ ِّم و أعظمها نعمة الصحة ،فهي ٌ
َّ
اش سعيدًا.
كنز إذا حصل عليه المر ُء َ
ع َ
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 -1أعرب ما تحته خط في النَّص.
 -2لو َّ
أن الطبيب خاطب َج ْمعًا من المرضى بهذه الجملة :ماذا يقول لهم؟" :حافِّظُعلىُعافِّيتِّكُوُ
اِّلت ِّزمُبِّقوا ِّعدُالصحة".
ِّ -3ج ّد في النص :اسمُفاعلُ،صفةُ،جمعُمؤنثُالسالم.
علّل سبب كتابة الهمزة في كلمة :كأس.
ِّ -4
 -علّل سبب رسم التاء في كلمة :المق ِّليَّات.

ُ
ـص ّحتِّكَ و كيف تَت َ َجنَّبُها،
سطرا
 اُكتب فقرة ِّم ْن  08إلى 12
ً
ض َّرة ِّب ِّ
تتحدث فيها عن السلوكات ال ُم ِّ
ُم ِّ ّ
وظفًا في ذلك ِّصفة.
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