
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/11                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الحادي عشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/11arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                           

         

                  https://almanahj.com/ae/11arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الحادي عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade11                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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القـــــــراءة
مقــــال

موسىسالمة

7

االستهتار
برهان السأم

نواتج التعلم:
 – يحلل فكر النص محدداً كيف تفاعلت الفكر1

وبنيت على بعضها .
خالل2 من للكلمات المناسب المعنى يحدد –

يستغرق
تنفيذ هذا
الدرس
حصتين

أ عبد هللا الزعبي
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االستعداد لقراءة
المهارة القرائيةالنص

 – التحدث حول ما1
كثر األمور التي تساعدنا على تطوير مهاراتنا القرائيةنقرأ : التحدث مع اآلخ�ين عما نقرأ يعد من أ

وقدرتنا على االستفادة
من النصوص التي نقرؤها .

سنطبق هذه المهارة � هذا الدرس ؛ فعليك بعد أن تقرأ المقال « االستهتار برهان السأم» أن
تلتفت إ� زميلك وتبدأ حواراً معه

حول الفكرة التي طرحها المقال ، وتذكر أن األسئلة مفاتيح لتوسيع التفكير والتعمق �
الموضوع ، اسأل نفسك وزميلك ،

ً مثالً : ماذا ي�يد الكاتب أن يقول � النهاية ؟ هل يبالغ الكاتب فيما يقول ؟ هل تؤيده تأييدا
تاماً؟ وهل تختلف معه

� بعض النقاط ؟ ما هي ؟ لماذا تختلف معه ؟ هل تلتقي قائمتك التي كتبتها حول :
« أهم خمسة أسباب للملل � الحياة» كما يطرحها الكاتب؟ أين ؟ وكيف؟

 – ال�بط والتوسع2
من أهم مهارات القراءة الالزمة للنجاح والتفوق ال�بط بين الموضوعات المختلفة التيوالتفكير:

نقرؤها، وإيجاد عناصر التشابه
كتشاف العالقات ، وتوسيع دائرة الفهم واألسئلة ،سنطبق هذه المهارة � هذا وا

المقال تقرأ أن بعد فعليك الدرس؛
أ عبد هللا الزعبي
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أثناء قراءة النص

اقرأ المقال اآل� قراءة صامتة وسجل على جانبيه أية كلمة ت�يد أن تسأل عن
أنشطة ما بعدمعناها ، أو تعليقاً أو سؤاالً :

المهارة القرائيةالنص
 – التحدث حول ما1

نقرأ :
استدر وتحدث : ( المناقشة �

، ما� دقيقتين استدر إ� زميلك ، وتحدث معه حول المقال ، الفكرة العامة )
رأيك؟ ما فكرة المقال ؟

أ عبد هللا الزعبيهل أعجبك ؟ هل تؤيد ما فيه .
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 – ال�بط والتوسع2
والتفكير:

كثر :[ التفكير � األدلة فكر أ
ابحث � المعجم عن معنى كلمة «استهتر»▪والتفاصيل]

وسجله هنا :

اضرب أمثلة من عندك على مواقف تدل▪
على استهتار الناس .

استهتَر / استهتَر بـ يستهتر ، استهتاًرا ، فهو ُمستهِتر ، والمفعول
ُمستهَتر به 

اِْسَتْهَتَر بِأَْشغالِِه : َلْم يَْهَتم� بِها ، أَْهَمَلها ، َلْم ُيباِل بِها ، اِْسَتَخف� بِها ،
كاَن َمْشغوالً َعْنها 

اِْسَتْهَتَر بَِصاِحَبِتِه : أَْصَبَح الَ ُيَبا�ِ َما ِقيَل ِفيِه ألَْجلَِها 
يِء : أهمله ، استخف� به ، لم يبال به ، ولم يكترث له استهتار كثير من الشباب بالخروج على القانون ( عدماستهتر بالش�

االلتزام بقوانين المرور )
أ عبد هللا الزعبي(عدم الحفاظ على الممتلكات العامة) ( إزعاج اآلخ�ين )
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كثر الناس هو عدم▪ رأى الكاتب أن السبب الرئيسي الستهتار أ
وجود معنى لحياتهم

      كيف دلل على رأيه هذا ؟ هل تجده أقنعك؟.

إ�« عدم وجود معنى لحياة اإلنسان» هل من الممكن أن يؤدي ▪
سلوك آخر غير االستهتار؟

      حاول أن تضرب أمثلة .

فكر مع زميلك ، هل هناك أسباب أخرى لالستهتار ؟ ما هي؟▪
كتبها هنا . ا

إن خلو الحياة من الداللة هو الذي يجعل الشاب يتساءل : لماذا أعيش
؟ ومتى سأل هذا السؤال

ولم يجد الجواب الشا� فإنه عندئذ يستهتر . وهذا إ� حد ما مقنع
ولكنه ليس مبرر.

نعم ، قد يؤدي إ� اإلدمان ، وأحياناً إ� االنتحار ، وأحياناً
إ� الج�يمة .

سوء الت�بية .-
ضعف الوازع-

الديني .
أ عبد هللا الزعبيالفراغ-
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ما معنى « سيطرد» � قول الكاتب :▪
     « كيف إذن نوجد الداللة لحياتنا ؟ نوجدها بأن ننشئ ، نبني ،

نشيد ، نؤدي العمل
     ما نرى نتائجه تنمو أمام أعيننا ، فنفرح ونحس أن المستقبل جزء

من الحاضر ؛ ألن هذا
     العمل سيطرد نمواً � السنين القادمة ، أي � هذا المستقبل»

ما الجد البا� ؟ وما اللهو الزائل ؟ كما أوضحه الكاتب▪

َرَد: ( فعل )  اِط�
رِد  راًدا ، فهو ُمط� رِد ، اط� رَد يط� اط�

َبُح : اِْبَتَعَد  َرَد الش� ْهُر : تَتابََع َجَ�يانُهٌ /اِط� َرَد الن� َرَدِت األْحداُث : تَتابََعْت ، تََواتََرْت /اِط� اِط�
َرَد : تتابََع  اط�

َرَد : تََسْلَسَل  اط�

الجد البا� :الذي يجد ويتعب ويعرق ويفكر كثيراً ويحمل أعباء الهموم واالهتمامات
اللهو الزائل :الذي يستهتر ويعيش � اللهو ويتبع شهوات الدنيا وينغمس بالتدخينويضطلع بالمسؤوليات .....

والسهر وال يتعب � كسب وال
الشخص الر� أو االجتماعية بالواجبات يبا�

أ عبد هللا الزعبي
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الكتابة حول
القراءة

كتب قائمتك الخاصة بأفضل سبعة أعمال1  – ا
للتخلص من الملل .

[ أحضر قائمتك � الحصة القادمة ]

 – � فصل «الكتابة لالحتراف» سيكون هناك درس مرتبط بهذا2
الدرس القرا� عنوانه

 [ هد� � الحياة ] نرجو أن تستفيد مما قرأت هنا � كتابة نصك
هناك .

أ عبد هللا الزعبي
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واجب
بيتي


