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 دولة إسرائيل 
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ّ
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 األّول  فصلال 

الي
ّ
ّص الت

ّ
تي تليهجّيدا  اقرأ الن

ّ
 :ثّم أجب عن األسئلة ال

غذية وعالقتها  
ّ
شاط الرياض يّ الت

ّ
 بالن

1 
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شاط الرّّهناك عالقة مباشرة 
ّ
رة بين الّتغذية والن

ّ
ا  ؛ياض يّّومؤث ابت عمليًّ

ّ
فمن الث

ٍ ّاملّو ا نّن بذ  مهود اقة املخزونة في  رعرو  بيهييًّ
ّ
رياض ّي مرعّين يزيي من استيالك الط

ّ ،جسم اإلنسان
 

ف
ّ
بع على طبيرعة وهذا االستيالك يتدق

ّ
شاط الّرّ  بالط

ّ
ته ياض ّي وشّيّالن

وامه، ما امتّيت الفترة الزّّف ٍو
ّ
اقة؛ وبالّتالي كل

ّ
منّية لألٍاء وزاٍت شّيته ارتفرعت نسبة الط

ذي هد مصير هذه 
ّ
اقة املستيلكة عن طريق الغذاء ال

ّ
يهب ترعديض الجسم عن هذه الط

اقة.
ّ
ّالط
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 فقيياض ّي، الرتفاع مستدى األٍاء الرّّبالنسبة ة الغذاء في اليرجة األولى تأتي نهّميّّ

خاّصة في  ،نهّمية الغذاء في زياٍة القّدة الرعضلّية وزياٍة الّتحمل الرعضليّّ تثبت

تي تتّّالرّّ
ّ
تي ترفع من حرارة  :مثل ،صف بطد  الفترة الّزمنّيةياضات ال

ّ
نلرعاب املضمار ال

ي إلى ،الجسم ٍّ اقة بنسبة عالية. ويستمّر استيالك الجسم للطاقة  مّما يؤ
ّ
استيالك الط

شاط الرّّحّتى برعي االنتياء م
ّ
ّ.ٍقيقة 30إلى  20ياض ّي ملّية تتراوح ما بين ن الن
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ا ا هامًّّياضّية يلرعب ٍور ّاألنشطة الرّّ ننداع إّن اختيار الغذاء املناسب لكّل ندع من

رعام  ،ا في ميى الّنهاح واالستمرار في هذه األنشطةونساسيًّّ
ّ
كما -وليست كمّية الط

ّنهّم ما هي  -ارعتقي قييم ّيّ 
ّ
خص املمارس للن

ّ
 بلياض ّي، شاط الرّّيهب نْن هيتّم به الش

ّ
ّ
رعام وما يحتديه على عناصر غذائّية مدل

ّ
تي  ية للطاقة، والّرياضاتندعّية هذا الط

ّ
ال

بذ   فييا مهوٍد بينّي  ّي  بشكل رئيس ّي على الرعضالت، ولوذا يهب االهتمام  قاس  ترعتمي 

ر كمّيات من البروتين :مثال
ّ
تي هي ،بتدف

ّ
الّنقص في برعض نّما نساس تكدين الرعضالت.  وال

ي حتم ّفة كالكربدهييرات واملاء الرعناصر الغذائيّّ ٍّ اقةيؤ
ّ
أثير التّّيكدن ّو ،ا إلى نقص الط

 أثير بصدرة ملفتة في العبي املضمارويّتضح ذلك التّّ ،ياض يّّا على األٍاء الرّّسلبيًّّ
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ّملوا 20
ّ
تي تحتاج إلى ٍرجة عالية من الرعمسافات الط

ّ
اقة. كما ديلة ال

ّ
ق الط

ّ
ل واستمرار تيف

اقة هياضات على الّيهدن املخزونة فينّن الجسم يرعتمي في هذه الرّّ
ّ
 .كالط
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ّوّ  ّمن نتائج األبحاث الرعلميّّ جي 
ّ
ذين شاط الرياض يّّة في مها  الغذاء والن

ّ
، نّن األفراٍ ال

ّ
ّ
ة الن

ّ
 الّرياضّية األنشطةممارسة برعض ب يبينوّنشاط الرياض ّي نو عيمه، ثّم يتمّيزون بقل

تي يتناولدنيا نتيهة؛ بشكل منتظم
ّ
رعام ال

ّ
شاط. وقي  تزيي كمّية الط

ّ
لزياٍة في الحركة والن

جي ّ ٍّ  و  تي 
ّ
ّفي برعض الحاالت ال ّ ْتّرس 

ّ
ت عن ذي قبلنّن كمّية الط

ّ
ّ.رعام املستيلكة قي قل
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ذين يمارسدن األنشطة الرّّ
ّ
ّ ياضّيةنّما بالنسبة لٰوؤالء األفراٍ ال جي   املنتظمة، فقي و 

رعام
ّ
رعام املستيلكة  ،نّن قابلّيتيم لتناو  الط

ّ
ا؛ وكمّية الط لم تنخفض بيرجة كبيرة نيض 

ذي 
ّ
شاط الرياض ّي ال

ّ
ذي  اعتاٍوامع انخفاض مرعّي  الن

ّ
عليه، وٰهذا يرعني نّن الفٍر ال

شاط نو يقّل ليّر
ّ
ف ٰهذا الن

ّ
شاط والحركة بصدرة منتظمة ثّم يتدق

ّ
جة كبيرة يتمّيز بالن

ّ ؛بسبب اإلصابة نو نّية نسباب نخرّى اإلقبا  على تناو  الغذاء يبقى على ما هد  فإن 

ف، وٰهذا يترعّيى ما يحتاجه الجسم في ٰهذه الحالة، وقي يحيث نتيهة 
ّ
عليه قبل التدق

لك زياٍة في الدزن وارتفاع في نسبة الّيهدن، 
ٰ
نصح  لذ اإلقال  من كمّية استيالك في 

رعام عني
ّ
ى يكدن هناك تدازن بين ما ييخل اإلقال  من مرعّي  الجوي البينّي حتّّ الط

 .الجسم من طاقة وما يخرج منيا

35 
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تي تطرن على الجسم نتيهة ملماإّن نحي الّتغيّّ
ّ
شاط ّررات الفسيدلدجّية ال

ّ
سة الن

ي  ياض ّي، وٰهذاياض ّي املنتظم هد ارتفاع ٍرجة حرارة الجسم نثناء الّتيريب الرّّالرّّ ٍّ يؤ

ذي يقدم ، لزياٍة إفرازات عّية هرمدنات تهبيوره إلى إثاّر
ّ
منيا هرمدن األٍرينالين، وال

ويّّ
ّ

لة للطرعام بكبح الش
ّ
كمّية املستيلكة. وقي نظورت نتائج ثالث ٍراسات المن  مّما يقل

ّ شاط الرّّ نن 
ّ
برعشرين  تناو  الطرعامقبل  ثالثين ٍقيقةة ال تقّل عن ياض ّي ملّيّممارسة الن

رع ،ٍقيقة
ّ
ّ.م املستيلكة عاٍة في ٰهذه الدجبةايحّي بشكل ملحدظ من كمّية الط

 

 

بين بين الّتغذية ّو وبناء  على ما سبق، يّتضح لنا نّن هناك عالقة مباشرة ووثيقة

شاط الرياض ّي، ولذا
ّ
نغفل ٰهذه الرعالقة في الّتخطيط واإلعياٍ لجميع ال يهب نْن  الن
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ٍّ  داسداء كان ،ياضيينالرّّ ين يمارسدن عاٍيّّ اتالميذ ميارس نو العبي ننيية نو نفرا

تي يهب األنشطة الرّّ
ّ
ياضّية الكتساب اللياقة البينّية واملحافظة علييا. ومن الحقائق ال

ّ نْنّ رعر  في هذا املها  نن 
 
ز ت

ّ
ذي يرك

ّ
شاط الرّّلمارس املعليه الفٍر  الغذاء ال

ّ
ياض ّي لن

تي يحتاجوا الجسم، ونّن يكدن متدازنّ  يهب نْنّ
ّ
اقة ال

ّ
ا ويقابل احتياجاته من الط

خزّّ
 
تي ت

ّ
خزون في الكبي والرعضالت من في الجسم على شكل جاليكدجين الكربدهييرات ال

ٍّّتسد   شاط البينّي املبذو ، وفي حالة نٍاء التيريبات ؤ
ّ
ي إلى انخفاض مستدى الن

ّكل الرعضلّي حمالخاّصة بالقّدة الرعضلّية نو التّّ
 

ّرفع األثقا  مثال مراعاة زياٍة  ، فإن 

الكمّية املستيلكة من البروتين سد  يساعي على تنمية القّدة الرعضلّية والّتحمل 

ّ.الرعضليّّ
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ّ
 
في حالة نقص  ومن ناحية نخرى يهب عيم استيالك كمّية كبيرة من الّيهدن خاّصة

ي بالرّّ ٍّ  بارتفاعياضّيين إلى اإلصابة الكمّية املستيلكة من الكربدهييرات، ألّن ذلك سيؤ

ي مإنتاج األحماض الّسا ٍّ تي بيورها تؤ
ّ
ٍّ إلى إة وال ضرعا  الجسم عني مقاومته للمدا

تي هي نتاج عملّية الّتمثيل الغذائّي في الرعضالت، وٰهذه الرعمليّّ
ّ
ة الرعالية الحمدضة وال

ة املسّببة للتّّ حالة الّترعب وتسّمى تعّجل من حيوث ٍّ  لذلك رعب بحامض الالكتيك،املا

ألّنيا ال تمنح  على الرياضّيين االهتمام بالفيتامينات بصفة عاّمة ليس كمصير للطاقة

ذكر، 
 
شاط الرّّ بلنّي طاقة ت

ّ
ياض ّي، ألهمّيتيا في الرعمل الفسيدلدجّي للجسم نثناء الن

ان فكّل من الفدسفدر والكالسيدم ضروريّّ ا،األمالح املرعينّية نيضّ  وٰهذا ينطبق على

ّإّلّو للرعظام يدم والكلدر والكالسيدم  عاٍة بناء األنججة الرعظمّية الّتالفة. كما نن  الصٍد

ّ ص الرعضالت نثناء املهوٍد الرياض ّي. وبٰيذا نرى نن 
ّ
ا في تفاٍي تقل ا هامًّ  يلرعبدن ٍور 

ا رئيسيًّّ ّا يلرعبللغذاء ٍور 
ّ
ربية البينّية. ويهب على ال

ّ
ذين يمارسدن ه في مها  الرياضة والت

يكدندا على ٍراية تاّمة بيذه الرعالقة واستخياموا  ياضّية والقائمين علييا نْنّرّّاألنشطة ال

ّ ّ.في صالح الرياضّيين 

 بتصّرف - املصدر: موقع املركز العربّي للتغذية 
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َية  ال األسئلة   عن   أجب   ال 
ّ
ّص   قراءة   بعَد  ت

ّ
 :الن

 لبذ   مهوٍد رياض ّي مرعّين؟ . 1
 
ية  واح 

 
ّ)ٍرجتان( نذكر فائية

ّّ

ّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ)ٍرجتان(  ياض ّي؟كيف يساهم  الغذاء  في ارتفاع  مستدى األٍاء الرّّ. 2

ّّ

ّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ك لد. 3

ّ
 حسب بتناوله تيتّمّ غذائّيّ عنصر نّيّ الرعضالت على ترعتمي رياضة ممارسة تريي نن

انية؟ الفقرة
ّ
 (ٍرجتان). وّضح الث

ّّ

ّّ

ّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ا تنصحه بماذا طديلة، ملسافات الجرّي على سمير يتيّرب. 4  (ٍرجتان) .الثالثة الفقرة على مرعتمي 

ّّ

ّّ

ّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ  
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رعام استيالك كمّية من فينصح اإلقال " الّنّصّ في ورٍ. 5
ّ
(  32الّسطر  الخامسة الفقرة" )الط

بة الّنتيهة كتبا
ّ
ّ(ٍرجتان). الجملة هذه على املترت

ّّ

ّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ(ٍرجتان) الّتيريب؟ نثناء الجسم حرارة ٍرجة ارتفاع تأثير هد ما. 6

ّّ

ّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ)ٍرجتان(: هي الّساٍسة الفقرة في املركزّية الفكرة. 7

شاط ملمارسة نتيهة الجسم في فسيدلدجّية تغييرات حيوث .ّّن
ّ
ّ.الّرياض يّّ الن

 شاط ملمارسة ضرورّيّ الغذائّيّ الّتدازّن .ّب
ّ
ّ.الّرياض يّّ الن

 ي البروتين .ّت ٍّ ّ.الرعضل تقدية إلى يؤ

 شاط ننداع بيان .ّث
ّ
ّ.الجسم على وتأثيرها الّرياض يّّ الن

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ)ٍرجتان( .خيرةامأل الفراغات في الجيو  الّتالي بحسب ما ورٍ في الفقرة اأّل. 8

ّاألضرارّقصانياٍة نو النّّالزّّّالرعنصر الغذائّيّ

ي إلى اّّ ّرتفاع األحماض الّسامة. يٍؤ

يدم والكالسيدم ي إلى ّنقصانّالصٍد ّيٍؤ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ  
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ٍ  على . 9 ، وإشارة خطأ نمام الجملة  الخاطئة  باالعتما  صّح نمام  الجملة  الّصحيحة 
 
ع إشارة ض 

. ّ)ٍرجتان( الّنّص 

ّإن  كميّّ .ّّن
ّ
ا هامًّّة الط شاط الّرياض يّّرعام املستيلكة ال تلرعب ٍور 

ّ
ّ.ا في زياٍة الن

 ّب. ّ
ّ
شاط الّرياض ّي تزيي كمّية الط

ّ
ة الن

 
ذين يتمّيزون  بقل

ّ
تي يتناولدنياال

ّ
ّ.رعام ال

 ّقال  من كميّّيهب اإل .ّت
ّ
ّ.قال  من مرعّي  الجويرعام عني اإلة استيالك الط

 ّهدن في حالة التّّة كبيرة من الّيّيهب استيالك كميّّ .ّث
ّ
ّ.ياض يّّشاط الرّّقليل من الن

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
تي نتناولوا إذا مارست . 10

ّ
هل ترعتقي نّن من الضرورّي مرعرفة الرعناصر الغذائّية للمأكدالت ال

ّ
 
ّارياضيًّّ انشاط

ّ
 ٍرجات(3) ل.؟ عل

ّّ

ّّ

ّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ذي نمامك مرعلدماتّي، هات ٍليل ّصّالنّّ. 11

ّ
ّ)ٍرجتان( على ذلك من الّنّص. ينال

ّّ:الّيليل األّوّ 

اني:
ّ
ّّالّيليل الث

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
12. ّ

 
غذية وعالقتها بالرّ "الّنّص الكاتب في  هيي 

ّ
ّ)ٍرجتان( إلى: "ياضةالت

ّّن. ّ
ّ
ّ.ياض يّّشاط الرّّتدجيه اهتمام القارئ بالن

 ية للطاقة .ّب
ّ
ّ.تدجيه اهتمام القارئ بالرعناصر الغذائّية املدل

 بيان تأثير الغذاء على الصّحة .ّت.ّ

 بيان تأثير الرعناصر الغذائّية على نمط الحياة .ّث.ّ
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ة  "" في الجملة ذلك"ما هي الدظيفة النحدّية لكلمة . 13
َ
ح  ذلك التأثير بصورة ملفت ض 

ّ
" ويت

 )ٍرجة واحية((؟ 19 السطر)

فاعل .ّّن.ّ

 مفرعد  به .ّب.ّ

 مضا  اليه .ّت.ّ

 خبر .ّث.ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

  )ٍرجة واحية((: 26 سطر" )ٰهؤالءاملقصٍد بـ ". 14

ذين يمارسدن األنشطة غير املنتظمة .ّّن
ّ
ّ.األفراٍ ال

 ذين يمارسدن األنشطة املنتظمة .ّب
ّ
ّ.األفراٍ ال

 ذين يتناولدن الغذاء بانتظام .ّت
ّ
ّ.األفراٍ ال

 ذين األفراٍ .ّث
ّ
ّ.ليهيم زياٍة في الدزن ال

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

تي" )سطر صٍد بـ "قامل. 15
ّ
 )ٍرجة واحية((: 54ال

ارتفاع انتاج الفيتامينات .ّّن.ّ

 انتاج كمّية من الّيهدّن .ّب.ّ

 انتاج نحماض ساّمة .ّت.ّ

 إعاٍة بناء األنججة .ّث.ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 )ٍرجة واحية((: 63سطر ) "ٍرايةاملقصٍد بكلمة ". 16

ة .ّّن ٍّ ّ.مد

 تالفة .ّب.ّ

 ٍائرّية .ّت.ّ

 مرعرفة .ّث.ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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ّ)ٍرجة واحية( الية:الجملة التّّ إلكما الكلمة املناسبة . 17

ّ إلكسابة موّمة ياضيّّاألنشطة الرّّ
ّ
 .ّّّّ لياقةال

البانّية .ّّن.ّ

 البيينة .ّب.ّ

 البينّية .ّت.ّ

 ةاملبّين .ّث.ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 املصير ". 18

 
 توق

 
 ٍرجة واحية() " هد مصير الفرعل:ف

ّّن. ّ
 

ف
 
ق ّ.تد 

 ّوّ  .ّب
 
ّق

 
ّ.ف

 ّقّ يّ  .ّت
 

ّ.ف

 ّدّْتّ اْسّ .ّث
 
ّق

 
ّ.ف

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ)ٍرجة واحية( نكمل ما يلي بحسب املثا :. 19

نا إذااملثا :  ّ،نشخاص نطلب من مهمدعة نْنّ نٍر

 
 
شاط اليمارسوا ال أن

ّ
ّ،يّ ياض رّ ن

شاط الّرياض يّّامارسدا نقد : 
ّ
ّلن

ّ

نا نذا إ  نشخاص،نطلب من مهمدعة  ْنّنٍر

 أ
 
  ن

 
  يستهلكوا كمّية

 
 ،هون من الّد  قليلة

ّكميّّ _________________ نقد :
 
ّقليل ة

 
 هدن.من الّيّ ة

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 رعبير "الرعالقة في التّّ. 20

 
 مّما يلي يرعّبر عن الرعالقة نفسوا؟ نّيّ ،" عالقة إضافةالغذاء مجموعة

 )ٍرجة واحية(

رئيس يّّ ٍوّر .ّّن.ّ

 املهمدعة الغذائّية .ّب.ّ

 التمثيل الغذائّيّ .ّت.ّ

 ّث. ّ ّ.املضمار العب 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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 )ٍرجة واحية( الية؟ما هي صيغة الفرعل املناسبة للفراغ في الجمل التّّ. 21

ّدن ____________ على تناو  غذاء صحيّّياضيّّالرّّ

ّبّ ْقّيّ  .ّّن
ّ.لدن 

 ّبّ ْقّتّ ْسّيّ  .ّب
ّ.لدن 

 ّقابّ يّ  .ّت
ّ.لدن 

 ّبّ ق ّتّ يّ  .ّث
ّ.لدن 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ
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 الثاني فصلال 

الي
ّ
ّص الت

ّ
تي تليهجّيدا  اقرأ الن

ّ
 :ثّم أجب عن األسئلة ال

 الحزين ل  الفي 

1 

 

 

 

5 

ّ الغابة في يسير الضخم الفيل كان ٍّ  احزينّ  اوحيي  ّ اشار ، بطيئة ّ بخطدات   بينما متثاقلة 

ّ شاهي  ّ وهي الطيدر ّ ي  ق 
ّ
ّ ماء ّالّسّ في تحل ، بحّرّية  ّ وسرعاٍة  ،الّسّ والحيدانات 

 
ّ مثل ريرعة

ّ
 باءالظ

مر رعامةوالنّّ والخيدّ  ّ ة ّبرشاق تقفز ة،الدحشيّّ والح  ما. وخّفة 
ّ
 وهم ومح ّمرّ  شاهي وكل

ه والحزّن يقبالضّّ شرعر ويلرعبدّن يهرون
ّ
ّ الدحيي ألن

ّ
ّ يستطيع ال ذىال

ّ
 نو ماءالّسّ في يرانالط

ّ ّ الغابة نراض ي في اسريرعّ  الجري 
ّ

ّ. اسرعةالش
ّ
 كيف ولكن الطيران، بيا يستطيع حيلة في رففك

 نقيامه وربط الغابة، في شجرة ونقدّى نضخم فدّق فدقف ! الدزن؟ ثقيل وهد ذلك يكدّن

ّ ريش من مصندعة بأجنحة
ّ
ا وقفز يدر،الط  على سقط ولكّنه سيحمله، الوداء نّنّ ظنًّ

ّ نغصان وفدقه األرض
ّ

 الحيدانات منه فضحكت جسمه، ثقل بسبب سقطت التي جرةالش

ّ.امكتئبّ  احزينّ  هد جلس بينما والطيدر،

ّ نْنّ احرةالّسّ البدمة نصحته الغابة في سيره ونثناء 10 ّ له تهي كي كوفوا في إلييا يأتي 
ًّ

 حال

ْحّ نْنّ على بجحرها، ّي  ّ من الكثير لوا رض 
ّ
ّ إلييا فذهب رعام،الط

ّ
ّ رعامبالط

ّ
 وطلب طلبته، ذيال

 إلى فتحّدّ  حرّية،الّجّ برعصاها مينالّسّ جسيه ىعل فضربْتّ رشيق، ظبي ىإل تحّدله نْنّ منيا

 :يغّني ونخذ ا،طربّ  وفرح فهرّى جميل، رشيق ظبي

 

15 

ه... شاقةالرّّ ىمنته في... ظبي ننا -
ّ
، يدمّ  إن ّ وقي جميل  ا، نصبحت   في ويمرح يهرّي ثّمّ ظبي 

ا، إلييم ينظر وهد الضخم، الفيل غياب عن يتساءلدّن والحيدانات الغابة، نرجاء
 
 ضاحك

هّ  حّتى ّبرع 
 
ت
 
ّ ت  حّتى سرعة، بأقص ى ويهرّي... مرالنّّ من اهربّ  يهرّي املسكين فأخذ جائع، نمر 

ّ الكوف إلى وصل
ّ
ّة، احّرالّسّ البدمة فيه ترعيش ذيال

 
 :ٍهشة في الفيل البدمة تسأل

 

 

 : خد  في فأجابيا! الظبي؟ نهيا األمر ما -



 

12 
 

20 

 

 

ا، لست ننا - ، ننقذيني... الفيل ننا بل ظبي   حيدان نّيّ يأكلني ال كي نمر إلى وحّدليني اآلن 

 : قائلة دمةبال إليه نظرت. مفترس

ا -  نمر، إلى ظبيّ  من فحّدلته جسيه، على حرّيةالّجّ برعصاها وضربْتّ ،...سأفرعل حقًّ

ّ امسرعّ  فهرّي  :يغّني ونخذ الجييي، بتحّدله اسرعيي 

 

 

25 

 

 

 

ّ نمر ننا... نمر ننا - خيف... وشجاع قدي 
 
ّ حّتى ،...يخيفني نحي وال... الحيدانات ن جي   و 

ّ الصّياٍين
 
ّ هيتتّبرعدن  :قائلين 

 البدمة كوف إلى وصل حّتى امسرعّ  يهرّي ونخذ فسمرعوم ائع،الرّّ مرالنّّ جلي نريي -

ا، فدجيت احرة،الّسّ ّ فطمأنيا األمر، نّوّ  منه ففزعت نمر 
 

 : قائال

 له فقالت...الغابة ملك إلى... نسي إلى تحّدليني نْنّ اآلن نرييك نرجدك،... الفيل ننا -

 :البدمة

 

30 

 

 

 

 

35 

ا ففرح نسي، إلى فتحّدّ  جسيه، على حرّيةالّجّ برعصاها وضربت ،...نمرك-  بيذا كثير 

 : يغّني ونخذ الجييي، التحّدّ 

ّ وجي حّتى الغابة، حيدانات بصدته ويخيف ويزنر الغابة، ملك ننا... نسي ننا -  آخر انسي 

ّ ينيره ثّمّ ناحيته يّتهه
 

 : قائال

 نو هيوء، في اآلن الرحيل إّما تختار نْنّ عليك نّنّ واعلم ننت، وليس الغابة ملك ننا -

ص نقتلك حّتى نتقاتل
ّ
 يشرعر احزينّ  كان ولكّنه هيوء، في ومش ى السالمة فآثر منك، ونتخل

 :ٍهشة في فسألوم الصّياٍين، شبكة في نفسه وجي حّتى بالخيبة،

 

 

 

 

 

45 

هم فأجابه! األسي؟ جلي ترييوّن هل هذا، ما -  :نحي 

، قفص في ونضرعك الحيدانات، حييقة إلى نأخذك نْنّ نريي ولكّننا ال، -  ففزع األسٍد

 : وقا  لألمر،

 منه، الصّياٍوّن فضحك... فيل ننا ا،نسي ّ لست ولكّنني! قفص؟ في تضرعدنني... ماذا -

ّ وتركده ّ في احبيس 
ّ

ّ يقرض ونخذ صغير فأر جاء حّتى مصيره، يداجه بكةالش
ّ

 فورب بكة،الش
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 >الفأر شكر نْنّ برعي امسرعّ 

ّ فطمأنيا رنته، عنيما األمر نّوّ  ففزعت الساحرة، البدمة إلى الفيل ذهب  
 

 :قائال

 

 

50 

 . تخافي فال الفيل، ننا -

 :ٍهشة في البدمة سألته

وا؟ الغابة حيدانات إلى تتحّدّ  نن تريي هل... نترعبتني لقي! تريي؟ وماذا -
ّ
 القاٍمة املّرة! كل

 : فأجابيا كبير، نجر لي سيكدّن

 .األخيرة املّرة هي املّرة هذه ولكن ال، -

 

 

55 

 : ٍهشة في البدمة قالت

  املرة؟ هذه تتحّدّ  نْنّ تريي وماذا -

ّ نجابيا 
 

 :قائال

 فيل إلى  -

 :ٍهشة في فسألْتّ

 . قبل من طبيرعتك عليّّ سخطت ولكّنك! نرعم؟ -

 

60 

 نسخط ولن إلييا، نعٍد ونريي نن قيمتيا، نعر  اآلن ولكّنني: األمر لوا امدضح ّ الفيل قا 

ّ علييا ّ طبيرعتي إّنيا... ذلك برعي انبي 
ّ
ني علييا هللا خلقني تيال

ّ
 فأرجرعته. اكثيرّ  نحّبيا اآلن وإن

ا، ففرح األولى، صدرته إلى احرةالّسّ البدمة  إليه ينظرون الغابة وحيدانات يغّني، ونخذ كثير 

ّ مّرة ألّوّ  يرونه ألّنيم ٍهشة؛ في  :اومبتهج ّ اسرعيي 

ا ننا فيل، ننا... فيل ننا - يت لد ش يء، كّلّ لي هي الجميلة طبيرعتي... جميل حقًّ
ّ
 لن عنيا تخل

 .ش يء نّيّ نصبح

 بتصّرف - املصدر: موقع املركز العربّي للتغذية 
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َية  ال األسئلة   عن   أجب   ال 
ّ
ّص   قراءة   بعَد  ت

ّ
 :الن

ّ(ٍرجتان) األولى؟ الفقرة في ورٍ ما حسب الفيل حزّن سبب هد ما. 1

ّّ

ّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ب كي الفيل فرعل ماذا. 2

ّ
  )ٍرجتان( األولى؟ الفقرة في ورٍ ما حسب حزنه، على يتغل

ّّ

ّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
جرة عن سقط عنيما واكتئابه الفيل لحزّن سببين اكتب. 3

ّ
  )ٍرجتان( .الش

ّ:األّوّ  السبب
ّ

ّ السبب
ّ
ّ:انيالث

ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ق كلمة ضّيّ. 4

ّ
حل

 
ّ)ٍرجتان( :هد( 2 سطر) ت

تطير ّ .ّّن.ّ

 ّب. ّ
 
ط ّ.تيب 

 حلقة ترسم .ّت.ّ

 ّث. ّ
 
ّ.ريشوا قحلّ ت

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ)ٍرجتان( :ترعني( 10 سطر" ) لوا يحضر نْنّ على" عبارة. 5

لوا يحضر وكذلك .ّّن.ّ

 لوا يحضر نْنّ شرط .ّب.ّ

 لوا يحضر ال حّتى .ّت.ّ

 لوا إحضاره بسبب .ّث.ّ
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ّ )ٍرجتان( ؟(32 سطر" )ينيره" بكلمة املقصٍد. 6

وجوه في ويصرخ يزجره .ّّن.ّ

 وجوه في ويبتسم يالطفه .ّب.ّ

 نحداله عن ويستفسر يسأله .ّت.ّ

 واحترام بأٍب منه يطلب .ّث.ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ه" الربط نٍاة. 7

ّ
ه والحزّن بالضيق شرعر) جملة في" ألن

ّ
( الطيران يستطيع ال الذى الدحيي ألن

ّ )ٍرجتان(: بين تربط( 4سطر)

وجداب سؤا  .ّّن.ّ

 وضّيها جملة .ّب.ّ

 ونتيهة سبب .ّت .ّ

 ومرعناها جملة .ّث.ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
  ٍرجات( 3)  ؟:يلي ما في الضمير يرعٍد ملن. 8

ّ :(11الثانية ) سطر الفقرة في" طلبتـه" كلمة في الواءن. 

 :(25الثالثة ) سطر  الفقرة" سمرعوم" كلمة في همب. 
ّ

 :(59األخيرة ) سطر  الفقرة ،"إلييا"  كلمة في ءالواج. 
ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
  (ةٍرج): هد األخيرة الفقرة في" ذلك" بكلمة املقصٍد. 9

ّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ ٍرجات( 3) .النّصّ في ورٍ الذي الترتيب حسب آخر حيدان إلى الفيل تحّدّ  نتائج اكتب. 10

 النتيهة الفيل إليه تحّدّ  الذي الحيدان

ّّ

ّّ

ّّ
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امرعتمتك إجابا وّضح طلبات الفيل ألّنيا نشفقت عليه؟ نّفذت كّلّ البدمة نّنّ ترعتقي هل. 11  ي 

ّ(نات)ٍرج .النّصّ على

ّّ

ّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ا علييا ييخل الفيل كان حين وفزعوا البدمة ٍهشة سبب هد ما. 12  من نو النمر من هارب 

 )ٍرجتان( الصّياٍين؟

ّّ

ّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ()ٍرجة واحية :هد" الحزين الفيل"  النّصّ ندع. 13

مقالة .ّّن.ّ

 نمثدلة .ّب.ّ

 خاطرة .ّت.ّ

 ذاتّية سيرة .ّث.ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 ٍرجات( 3) :يلي ما النّصّ من حّيٍ. 14

ّّ:الشخصّيات

ّّ:الزمان

ّّ:املكان

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ  
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ب األحياث الّتالية بحسب . 15
ّ
( في املكان 5-2تسلسل حيوثيا في الّنّص؛ نكتب األرقام من )رت

 ٍرجات( 3): الفارغ.

ر .ّّن
ّ
ّ.الطيران بيا يستطيع حيلة يف فك

 الفيل نصبح .ّب ّ ّ.بطبيرعته اسرعيي 

 هب ليمسكدا رعدنهيتتبّّ الصياٍوّن صار .ّت.ّ

 نغصان وفدقه األرض على سقط .ّث ّ
ّ

ّ.ةجّرالش

 ّر.آخ حيدان إلى حريةالّجّ برعصاها البدمة حّدلته .ّج

 الغابة يف يسير الضخم الفيل كان .ّح ّ ّا.حزينّ  اوحيي 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
مه الذي املغزّى هد ما. 16

ّ
ّ()ٍرجتان الحزين؟ الفيل قّصة من نترعل

ّّ

ّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ)ٍرجتان( .نيايته في حاله وبين النّصّ بياية في الفيل حا  بين قارّن. 17

ّّ

ّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

ه ّج" لكلمة النحدّية الدظيفة. 18 ل" عبارة في" سم 
 
ق ّ ث  ه  سم  ّ)ٍرجتان( :هد( 8سطر" )ج 

خبر .ّّن.ّ

 فاعل .ّب.ّ

 به مفرعدّ  .ّت.ّ

 إليه مضا  .ّث.ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ  

1 



 

18 
 

 (ٍرجتان): بيائرة حيحالّصّ الجداب نحط. 19

ّ" الفرعل في املّتصل الضميرن.  ْهرون   :  ضمير هد" ي 

 |   جّرّ|      نصب   |   رفع   |

ّ" الفرعل في الجماعة لداو النحدّية الدظيفةب.  ْهرون   :هي" ي 

 |ّّ هإلي مضا    |ّ  به مفرعدّ    |   فاعل   |

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 (ٍرجتان)".  حّجاج نبد" الفيل وكنية ،"خراب نمّّ" هي البدمة كنية. 20

 ___________________________   جّيك؟ كنية هي مان. 

 ____________________________ جّيتك؟ كنية هي ماب. 
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ّ
 : الثالفصل الث

ّ
  الكتابي   عبير  الت

  واضح   اسطر   15 عن ما ال يقل   التاليين ن  املوضوعي   أحد في اكتب
ّ
 (درجة 25: )بخط

 ". مرعّينين انشخاصّ  يشبيدا نْنّ نو ونشياء، صفات فييم تتغّير نْنّ الّناس يتمّنى ما اكثيرّ "ن. 

ّ صفات وّضح: عليه طبرعه ما هللا يغّير نْنّ تمّنى هترعرف شخص عن نو ،نفسك عن اكتب
ّ

 خص،الش

ّ واألسباب
ّ
 حاله لنا وصف يغّيرها، لم نم غّيرها قي كان إن بّين ثّمّ لصفاته، كرهه إلى ٍعت تيال

 .بيونه نو التغيير مع اليدم

 نّنّ مفاٍها خيالّية نو واقرعّية قّصة اكتب" يفنى ال كنز القناعة" بأّنّ الناس من كثير يؤمنب. 

 .يفنى ال كنز القناعة

ّ____________________________املدضدع: 

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ
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ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ا ا باهر   ّنتمّنى لك نهاح 


