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ة ُ حَّ ْسمي  الص ِّ لَّةُ تَْدُخُل جِّ َكْنٌز، إذا َحَصَل عليه الَمْرُء عاش سعيًدا، لكنِّّي بَقيُت جاهِّالً هذا حتّى بدأت العِّ

ُع َكأَْس السَّقَمِّ  قَ رِّ ؤتُ لِّ  احة، و لكن  َهنَاء أيَّامي، فَأَتََجرَّ ُكلَّما  أَكْلُت، و أعاني الضُّرَّ كلما َسَكْنُت إلى الرَّ

قررُت أْن ال أستسلم للدَّاء خاّصة و أنَّ الطَّبيَب أخبرني أّن تغيير ُسلوكي الغذائي و عاداتي السيئة هي 

د العامرة و الموائ على مضض  الدَّواء، فَعَمدُت إلى السيطرة على أمرين: الطَّعام و األعصاب. تجنبُت 

و لجأت إلى الرياضة و الحركة و ، اإلفراط في الطعام و الشراب، و امتنعُت عن أكل الدهون و المقليات

 .االنتظام في النَّوم للتَّخفيف من األرق و القلق و العصبية

يوما بعد يوم رأيت وزني ينقص و عافيتي تعود و صارت التحاليل الطبية إيجابية و استرَجْعُت 

يَّ  تيحيوِّ ْم جعلى هذا الكنز الذي حظيَت به من  ظُ افُِّحُ ، عندها نََصَحني الطبيب قائالً: "تي و قُوَّ ديد، و اْلتَزِّ

سمك عليها، و ال تُضحي بها في سبيل سهرة  ُممْ بقواعد ال ْضَت جِّ ، شهيَّة   تعة  أو أُكلة  صحة التي َروَّ

تَُك هي األهم حَّ  ."فَصِّ

ُأسئلةُالفهم:

 للنّص.هاتِّ عنوانا مناسبا  -1

 متى أدرك الكاتب قيمة الصحة ؟ -2

َف الكلمتين:  -3 ضُ استخرج من النص ُمرادِّ ر  ت لِّئ ة – الم  م  فهما في جملتين مفيدتينالم   .،  و وّظِّ

ُأسئلةُاللُّغة:

 أعرب ما تحته خط في النَّص. -1

افِّظُعلىُلو أنَّ الطبيب خاطب َجْمعًا من المرضى بهذه الجملة: ماذا يقول لهم؟:  -2 ع افِّي تِّكُوُ"ح 

ة" دُالصح  ُبِّق واعِّ م   .اِّل ت زِّ

ّد في النص:  -3  .جمعُمؤنثُالسالمُ،صفةُ،اسمُفاعلجِّ

.علِّّل سبب كتابة الهمزة في كلمة:  -4  ك أ س 

.علّل سبب رسم التاء في كلمة:  - ق لِّيَّات   الم 

ُالوضعيةُاإلدماجية:

ْن أََجّلِّ النِّّعَمِّ و أعظمها نعمة الصحة، فهي كنٌز إذا   حصل عليه المرُء َعاَش سعيًدا.إنَّ مِّ

  ْن ّحتَِّك و كيف تَتََجنَّبُها،  12إلى  08اُكتب فقرة مِّ صِّ ة بِـّ رَّ سطًرا تتحدُث فيها عن السلوكات الُمضِّ

فًا في ذلك  ف ةُموّظِّ  .  صِّ
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