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َغِة الَعَرِبيَّ  ِة اللُّ ِة َدْرٌس في مادَّ
َشْرُح َنص  

 ر  ق  اذا ن  مل
 
؟أ

ل اإلعدادي   ف  األو  للص 
ل  راس ي  األو  الفصل الد 



:أهداف الّدرس
ف  • .فيهوردتالذيالّسياقخاللمناملفرداتمعانيتعـــــرُّ

ِتخالص  • .ّص للنّ الفرعّيةاألفكار اس 

.الّنّص مناملستفادةالقيماستخالص  •

 ؟: لغة عربية
 
ملــاذا نقــرأ



:امع  هّيا نتذّكر  

ُل أُ - .الكريمرآنن الُق مِ تي نزلْت اآلية األولى ال  رت 

 حُن نَ : )ما عالقة هذه اآلية بالقول املشهور -
ُ
ةأ ؟(اقرأم 

تي قرأتها األسبوع املاض ي؟ال  صصكم عدد القِ -

قراءتها؟ُل ض ِ َف تي تُ ما نوع الكتب ال  -

 ْق تي تَ والكتب ال  صصفي اختيار القِ َك ساعُد يُ ْن َم -
ُ
ها؟رأ

 ؟: لغة عربية
 
ملــاذا نقــرأ



 الّنصَّ  في الكتاب ص 
 
قــــــــــــــــــــرأ

 
:، أو بفتح الّرابط اآلتي21أ

اضغط هنا لفتح النص

 ؟: لغة عربية
 
ملــاذا نقــرأ

https://www.edunet.bh/e_content/level_2/stage_7/subject_ID_1/Part_1/e_books/Arabic-G7-P1-2018/Arabic%20G7%20P1%202018/files/assets/basic-html/page-23.html


ص  • :نوع الن 

.مقال•

ص  • ة للن  :  الفكرة العام 

ية الِقراءة ُمبرًزا أثرها العظيم في القارئ • ُل الكاتب أهم  .  ُيعل 

:تقديم الّنّص 

 ؟: لغة عربية
 
ملــاذا نقــرأ



:في الّنّص أربعة مقاطع: مقاطع الّنّص •

فكرة املقطع حدود املقطع املقطع

افع إقبال الّناس على القراءة .دو (وأبعد غاية)من أّول الّنّص إلى 
1

.القراءة سفر في الزمان واملكان (تنالحظات حيا)إلى ..( القراءة ال تعترف)من  2

.القراءة معايشة لتاريخ الّشعوب (بعد املكان)..إلى ..( ونقرأ تاريخ)من  3

تّ  .اببالقراءة نبني الّصداقات مع الك  (آخر النّص )..إلى ..( ونحن بالقراءة)من  4

 ؟: لغة عربية
 
ملــاذا نقــرأ



اس على القراءة: املقطع األول  .دوافع إقبال الن 

ركيب ➢ ات إجابًة مباشــــــرة عن ع...( نقرأ؛ ألن  )استعمل الكاتب الت  ص  خمس مر  نوان الن 

ؤال ا(ملاذا نقرأ؟) ة اإلجابة عن هذا الس  أكيد على أهمي  كرار للت  .لجوهري  ، وهذا الت 

ات مثل ➢ فس)في الفقرة مجموعـــــــــــــــــــة من الثنائي  مان)، (العقل-الن  ــــــــــــد أن  ( اناملك-الز  تؤك 

.األثر اإليجابي  للقراءة واسع وشامل

ضاد  بين الكلمات ➢ عاب(املاضــــــــي/الحاضــــــــر)استعمل الكاتـــــــــــــب الت  ق )ير ، والت  عالم ضي 

ة القراءة ودورها في توسيع ثقاف( عالم أوسع أفقا/محدود األفق .ة اإلنسانليبرز أهمي 

 ؟: لغة عربية
 
ملــاذا نقــرأ



اس على القراءة: املقطع األول  .دوافع إقبال الن 

، الهدى، متعة، غذاء، صافية)ارتبطْت القراءة بعـدد من الكلمات ذات طابــــــــــع إيجابي ➢

وجيه)، كما لعبت املرادفات ...(سياحة، أبعد غاية صــــــح، الت  أثير دورً ( الهدى، الن  ا في الت 

.  على القارئ وإقناعه بضرورة اإلقبال على القراءة

َز الكاتب على دور القراءة في تغذية عقل اإلنسان وروحه من خالل االس➢ تفادة مــــــــــن رك 

ي تجربة ال رين في املاض ي والحاضر، وهو ما يثر  اب واملفك  .قارئ تجارب الكت 

اشئة الي➢ باب والن  .وم على القراءة طرح الكاتب هذا املوضوع نظًرا إلى تراجع إقبال الش 

 ؟: لغة عربية
 
ملــاذا نقــرأ



ذي ورد ياق ال  (د4. )ت فيهأشرح املفردات اآلتية مستعيًنا بالس 
:الّنشاط األّول 

معانيها املفردات
إزالة
ينابيع
أطالل

ق األفق ضي 

ـــــو ـــ ــــ محــــ
مصدر املاء: جمع ينبوع

ي: جمع طلل ار وهو ما بقي من آثار الد 

سعة مداركه غير مت 

 ؟: لغة عربية
 
ملــاذا نقــرأ



:الّنشاط الّثاني

املعنى املثال

...القراءة متعة للنفسألّن نقرأ؛ 

انعيش في أعمار الّناس .جميع 

الّتعليل

الّتأكيد

نة باأل  ذي أفادته الكلمة امللو  د املعنى ال  (د3. )حمرأحد 

 ؟: لغة عربية
 
ملــاذا نقــرأ



:الّنشاط الّثالث
ا يأتي (د5: )أجيب عم 

كيف تكون القراءة غذاًء للعقل؟-1
تي يحتاجها العقل بالغــ ه الكاتب املعلومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات واألفــــــــــــــــــــــــــــكار ال  ــــــــه ـــــــــــــــــــــــذاء ال  ـــشب  ـــ ــــ ذي يحتاجـــــ

تي يحتاجها العقل ل .  ينمَو الجسم، والقراءة هي أحد أهم مصادر املعلومات واألفكار ال 

مان واملكان-2 الة على ذلك: القراءة سفر في الز  من الفقــــــــــــــرة أستخرُج العبارة الد 
.األولى
.(   اض يألن  في القراءة سياحة العقل البشري  بين رياض الحاضر وأطالل امل: )العبارة

 ؟: لغة عربية
 
ملــاذا نقــرأ



اني مان واملكان: املقطع الث  .القراءة سفر في الز 

ة ➢ ر ...( وال،...ال تعترف بالفواصل، وال)استعمل الكاتــــــــــــــــــــب الجملة املنفي  وكـــــــر 

في  أكيد على أن  القراءة ال حدود لهاال أداة الن  ات للت  .ثالث مر 

ا➢ ريخ وحيثما يبرز الكاتب دور الكتاب في عرض سيرة العظماء على امتداد الت 

.كانوا، وهو ما يتيح لنا االستفادة من تجاربهم

بط بين أج➢ نوات والر  .يال متباعدةللكتاب قدرة على اختصار املسافات والس 

 ؟: لغة عربية
 
ملــاذا نقــرأ



د مفرد الجموع اآلتية (د3. )أحد 

:الّنشاط األّول 

املفرد الجمع
الفواصل
األمصار
العظماء

ربوع

الفاصل
ِمصر

العظيم

ع ب  ر 

 ؟: لغة عربية
 
ملــاذا نقــرأ



:الّنشاط الّثاني
حيحة-1 دا ثم  أختار اإلجابة الص  (دقيقة واحدة. )أقرأ العبارة جي 
ث إليهم و ) ...(رةهذه األعوام الطوال قد أصبحت لحظات قصيكأن  نسمعهم ونتحد 

ياق أفادت- شبيه وفي هذا الس  أكيد ال-االحتمال  : كأن  في األصل تفيد الت  االستــمرار–ت 

ليــــــلترادف             تضاد              تع(:             الفواصل، الحدود، الفوارق )العالقة بين -

وال في أمكنة )- تي استغرقت األعوام الط  مكن عرضها ينائيةسيرة العظماء وأعمالهم ال 

سيحةبعيدة            مرتفعة            ف:                          تعنينائيةكلمة ( في كتاب في ساعات

حيحة بوضع دائرة حولها-2 (دقيقتان. )أختار اإلجابة الص 

 ؟: لغة عربية
 
ملــاذا نقــرأ



الث عوب: املقطع الث  .القراءة معايشة لتاريخ الش 

عوب امل➢ ـــــــــــــن القارئ من مشاركــــــــــــــــة الش  اريخية مفيدة تمك  اضية جميع قراءة الكتب الت 

لم: أحوالهم سع دائرة معرفتنا بتار .. الحضارة/ الحرب، البداوة/ الس  .يخ األممفتت 

ــــــــب تجربته نستفيد كذلك من قراءة كتب الجغرافيا والر حالت؛ حيث نعيش مع الكات➢

حاري  ال بين املروج والجبال والوديــــــــــــــــــــــــــــــــان والص  .األماكن ثــــــــــــــراءفتزداد معرفتنا ب... متنق 

ــــــــــــــــــالع على ماض ➢ مان يساعـــــــــــــــــدنا على االط  ــــعوب الكتاب جواز سفر في املكان والز  ي الش 

.وحضاراتهم

 ؟: لغة عربية
 
ملــاذا نقــرأ



(د3. )فقرةأكمل الجدول بضد  الكلمات والعبارات اآلتية كما تفهم من سياق ال

:الّنشاط األّول 

ضّدها الكلمة
ِسْلم
بداوة

قمم الجبال

املروج الخضراء

حرب
حضارة

أعماق الوديان

الّصحاري الجدباء

 ؟: لغة عربية
 
ملــاذا نقــرأ



:الّنشاط الّثاني
تيجة املناسبة بحسب ما فهمت من الف-1 بب بالن  (د4: )قرةأكمل الس 

ر القارئ بما يقـــــــــــــــــــــــرأ من كتب تاريـــــــــــخ ورحـــــــــــــــــــــــــــالت ا-2 ة تأث  عبير عن شد  لكاتب ستعمل اللت 
دة ا تحتها في الجملة اآلتية. عبارة محد  (دقيقتان: )أضع خط 

...كأّننا رفاقهو نقرأ الّرحالت في أنحاء األرض فينتقل بنا الكاتب بين الّصحاري الجدباء، 

الّنتيجةالّسبب
عـــــــــــــوب بما فيه من ــــم نقرأ تاريخ الشُّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ سلــــــ

.وحرب
حــــــــــــــــــــــــالت في أنحاء األرض امل ...نا إلى فيحملنا الكاتب إلى قمم الجبال، ثّم ينزل ب.ختلفةنقرأ الر 

.صرونكأّننا في الّسلم مشاركون، ولهذه الحروب معا

 ؟: لغة عربية
 
ملــاذا نقــرأ



ابع اب: املقطع الر  داقات مع الُكت  .بالقراءة نبني الص 

م ➢ اره، وهي طريقة ليشعر القارئ أنه يشاركـــــــــــــــــــــه أفك( نحن)استعمل الكاتب ضمير الجمع املتكل 

أثير في القارئ، وحمله على االقتناع بأفكار الكاتب .جيدة للت 

اب و ➢ فين والكت  رين؛ وذلك يعتبر الكاتب القراءة وسيلة لعقد عالقـــــــــــــــات صداقــــــــــــــــة مع املؤل  املفك 

.تفيدعلى افتراض أن  الكاتب ال يكتب في كتابه إال ما يفيد، والقارئ يأخذ منه ويس

اتبه صـــــــــديًقا الكتاب في نظر صاحب املقال مصدر معرفة وفائدة ونفع وتوجيه؛ لذلك اعتبر ك ➢

ار، ال افع والض  ذين نجد في كالمهم الن  .جميل والقبيحنافًعا للقارئ، عكس بعض األصدقاء ال 

 ؟: لغة عربية
 
ملــاذا نقــرأ



ابعة (د4. ) أبحث عن مرادف هذه الكلمات من الفقرة الر 
:الّنشاط األّول 

مرادفها الكلمة
الكاِتب
فاِئدة

الَعجيب

الَحَسن

املؤّلف
فع ن 

ريف الطَّ

ميل الج 

 ؟: لغة عربية
 
ملــاذا نقــرأ



:الّنشاط الّثاني
داقة-1 َز الكاتب بين َنوعين من الص  ُن طَرفَ . مي  ُدهما وأبي  (د4. )ْي كل ِ نوع مههماأحد 

ف الكتاب- ة وطرفاها القارئ ومؤل  .صداقة خاص 

.صداقة عادية، وطرفاها اإلنسان وأصدقاؤه في الحياة-

.ترادف                  تضاد                  تعليل(:                     فائدة أو نفع)العالقة بين -

خيف)العالقة بين - ريف والس  .لترادف                  تضاد                  تعلي(:         الط 

حيحة بوضع دائرة حولها-2 (د3. )أختار اإلجابة الص 

 ؟: لغة عربية
 
ملــاذا نقــرأ



ا إلى ما ورد  في النّ :ّي الّنشاط الختام .ّص أجيب  عن األسئلة اآلتية، استناد 

د من خالل الفقرة األولى ثالث فوائد للقراءة-1 (د3. )أعد 
فس- .         إمتاع الن 
.      تغذية العقل باملعارف-
بين- .االطالع على خبرات اآلخرين من املجر 

ـــــــــــــــــــــــح كيف يمكـــــــــــــــــــــــــن لكتاب أْن يختزل سيرة الُعظماء وأعمالهـــــــــــــــــــــــم –2 ي استغرقت تال  أوض 
ـــــــنوات طوال (د3. )ســـــــ

فاصيل، ويكتفي ب الت  مهها باملهم املفيد يختصر الكاتـــــــــــــــــــــــــــب سيرة حياة العظماء فيتجن 
.لنعتبر بها ونستفيد مهها في حياتنا

 ؟: لغة عربية
 
ملــاذا نقــرأ



ا إلى ما ورد  في الّنّص  .أجيب  عن األسئلة اآلتية، استناد 

ة وصداقة عادية–3 خ الفرق بيههما. قارن الكاتب بين صداقة خاص  (د4. )أوض 
تجربـــــة فيأخـــــذ القـــــارئ أحســـــن مـــــ ـــــداقة الخاصـــــة تنشـــــأ بـــــين القـــــارئ والكاتـــــب ذي ال  ا عنـــــد الص 

ة تنشأ بين إنسان وآخر يعيشان معا ف. صديقه الكاتب داقة العادي  ـديق بينما الص  يضـطر الص 
خيفة والجميلة والقبيحة ريفة والس  ...أْن يسمَع من صديقه املواضيع الط 

اعي لطرح موضوع القراءة في هذا املقال؟ وهل ترى جدوى لذلك؟ –4 (د4)ما الد 
ــباب عن القراءة واملطالعـة هـو مـا دعـا صـاحب املقـ ــاشئة والش  ما عزوف بعض الن  ال إلـى طـرح رب 

ــــــــــلبة بــــــــالقراءة مقارنــــــــة باهتمــــــــامهم باألل
عــــــــاب هــــــــذا املوضــــــــوع؛ فقــــــــد الحظنــــــــا قلــــــــة اهتمــــــــام الط 

ة القراءة. اإللكترونية ي  اء دوًما بأهم  روري تذكير الُقر  .وأرى من الض 

 ؟: لغة عربية
 
ملــاذا نقــرأ



انتهى الّدرس  


