
 ابتدائية رميلي مسعود ** تاغيت              المستوى : الخامسة ابتدائي
2018/2019الموسم الدراسي : 

الــســـنــد : 
      بخطرها البعض.   يستهينُ  كثيرةٌ هي اآلفاُت الخطيرةُ ، المنتشرةُ بين أفراد المجتمع ، والتي قد     
فعجيب لذاك المدخن الذي اليدع السيجارة من يده أو فمه ، واألعجب اعتقاده أّن التدخين ضرورة ُملّحة     

لق ، ويُحقّق اإلحساس بالراحة ، وكذا النشاط يُخفّف التَّعَب  ، ويُبعد القحسب زعمه  في حياته ؛ ألنه
 والطاقة ، ولواله لعاش الضغظ واإلرهاق.

هذا االعتقادُ خاطٌئ ، والحقيقة عكس ذلك ؛ فالتُّبغ سمٌّ فتَّاك يؤدي إلى الهالك ألنه يحتوي على مئات  لكن    
ماغِ فتخدّره   العناصر الكيميائية الضارة لجسم اإلنسان ، ومن بينها مادة النِّيُكوتِين التي تؤثر على الدِّ

و(تجعُل المدّخَن يظنُّ أنَّه يشعُر بالراحة) ، وعندما يزول تأثيرها يُحسُّ بالتعب والقلق فتعاوده الرغبة في 
التدخين مرة أخرى ؛ ما يُسبُِّب له اإلدمان ؛ وبالتالي اإلصابة بأمراض مختلفة ؛ كأمراض الرئة واألوعية 

 هم أكثُر الناس عرضة للموت من غيرهم. المدخنينلقد أثبتت الدراسات الطبية أنَّ الدموية والقلب...و
وألجل أن تعيَش حياة صحيَّة ِمْلُؤَها النشاط والحيوية عليك بممارسة الرياضة ، وتناول وجبات غذائية    

 -195البقرة-  هلكة"إلى التَّ كم وال تلقوا بأيدي"متوازنة ، وتجنّب كّل العادات غيرالصحية. فاw عزوجل يقول : 

 
    بقلم / إسماعيل بوتمامين                                                                    

 ن)03(: أسئلة الفهم
  .هات عنوانا مناسبا للنص-1
 االعتقاد الخاطئ الذي ورد في النص ؟ ما سبب-2
 ووظفهما في جملتين مفيدتين.من النص كلمتين مترادفتين ، هات -3

 
أسئلة اللغة :          (03ن)

 .اعرب الكلمات التي تحتها خط في النص -1
 من النص مايلي   استخرج-2

 بدأ بهمزة وصل اسما ي فعال مزيدا بحرففعال مضارعا منصوبا 
   

 حول العبارة الموجودة بين قوسين في النص إلى المثنى بنوعيه.-3
 بــّرر سبب كتابة ما يلي : -4

 (مْلُؤها)الهمزة على الواو في كلمة  (الموت)التاء مفتوحة في كلمة  
   

 الوضعية االدماجية :      (04ن)
التدخين آفة اجتماعية خطيرة جدا 
ن لهم أضرارالتدخي االعتقاد الخاطئ للمدخنين ، موّضحاسطرا ترّد فيها على  12إلى  10اكتب فقرة من  
موظفا الحال ، وجمال منسوخة بأن أو إحدى وكيفية ُمحاربته واإلقالع عنه ، مبرزا رأيك في األخير،  

أخواتها. 

.في اللغة العربية نموذج للدعم  

.بالــــــتـــــــــوفــــــيــــــــــــق                                              .انـــتــــهــــــــــــى  
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   أسئلة الفهم : (03ن) 

ن)01( آفة التدخين / مخاطر التدخين / ...عنوان النص هو : -1

ماغِ فتخّدره ، سبب االعتقاد الخاطئ الذي ورد في النص هو : -2 مادة النِّيُكوِتين التي تؤثر على الّدِ
ن)01(     وتجعُل المدّخَن يظنُّ أنَّه يشعُر بالراحة

ن)0.5(        النشاط = الحيوية كلمتين مترادفتين من النص : -3

**التوظيف : -أحسُّ بالنشاط عندما أستيقظ في الصباح. (0.25ن)    

                  - ممارسة الرياضة يجعلك تشعر بالحيوية.  (0.25ن)    

أسئلة اللغة :          (03ن)

 ن)1.25( أعرب ماتحته خط في النص     -1

ن)0.75(أستخرج من النص مايلي :         -2

 بدأ بهمزة وصل اسما ي فعال مزيدا بحرففعال مضارعا منصوبا 
 اعتقاد (ثبت)أثبت أن (تعيَش)

ن)0.5(   تحويل العبارة الموجودة بين قوسين إلى المثنى بنوعيه :  -3

المثنى المؤنث المثنى المذكر
بالراحة انشعرـت ماأنه انظنـت ْينـتوتجعل المدخـنـ بالراحة انيشعر ماأنه انيظن ْينوتجعل المدخن

ن)0.5( تبرير مايلي :     -4

اعرابها الكلمة
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

ضمير مستتر تقديره هووالفاعل  يستهينُ 

حرف نصب يفيد االستدراك. لكن
اسم أّن منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مذكر سالم المدخنين

سبب كتابة التاء مفتوحة في كلمة (الموت) (مْلُؤها)سبب كتابة الهمزة على الواو في كلمة 
ألنها مضمومة وماقبلها ساكن ألنها اسم ثالثي ساكن الوسط

. تصحيح نموذج الدعم في اللغة العربية  
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الوضعية االدماجية :      (04ن)

 المجتمع.التدخين آفة اجتماعية خطيرة جدا ، ذاعت وانتشرت كثيرا بين أفراد      
       

حيث يعتقد بعض المدخنين أّن التدخين يُشعرهم بالراحة ، ويُخفف عنهم اإلرهاق والتعب                
ويمدهم بالتركيز والقدرة على مزاولة شتى أعمالهم بنشاط.

وهذا اعتقاد خاطئ ، ويحمل مغالطة كبيرة مردُّه تأثير مادة النيكوتين الموجودة في السجائرعلى أدمغتهم    
م عليها ؛ ما جعلهم يألفون تخديرها ، فال يُطيقون زوال وانتهاء مفعولها.  وادمانه

              فقد اكتشف العلماء المتخصصون في الطب أنَّ التدخين يسبب العديد من األمراض القاتلة ؛ 
لذبحة كأمراض سرطان الرئة ، واألوعية الدموية ، والجلطات القلبية ، كما يتسبب في أزمات الربو ، وا

 وي عاهات خلقية ...أو ذ الصدرية ، و والدة أطفال مشوهين

              إنَّ التذخين سم فتاك يؤدي إلى الموت والهالك ، وربنا العظيم يقول : "وال تلقوا بأيديكم إلى 
 ع أو شراء السجائر ؛ وهذا بمنع بي ة آفة التدخينوألجل ذلك علينا نسعى جاهدين إلى محارب؛   هلكة"التَّ 

على ضرورة  وتشجيعهم و غرامات مالية على جميع المدخنين ، وحثّهمعلى الُمخالفين ،  وفرض عقوبات
االقالع والتخلي عنه ، واستبداله بعادات صحية كممارسة الرياضة وغيرها.

 جاهدين سجائر والتدخين ؛ فيعملونفي األخير أني أرجو أن يفهم كل المدخنين سلبيات ال                
لإلقالع عنه ليعيشوا سعداءَ   و أصحاء.     
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