
 غذاء الشباب
 

 تاطير النص

 مالحظة النص

 تبريخلومكبنلنزديبدهالوصدلل–صااب النص: النهااصبالصااقبالنص قب  ل

صااااالعبلنص: صب الوقبالو هاااااعبمل  لنص: بملل–مل1908بدمشااااا لهااااا: ل

تخصصبالمعخص ل  لنص: بملنصغذنئ لع:دلل–نصغذنئ لع:دلنإل سبنل

ل–نصج:سب لل ببت:بل–وقبقكلم:كلل–مؤصلبتبالجصبصكلهبدت لل–نإل سبنل

لم.1973و بتبالتو  له: لل–…لق وبلنألوقبءل– ولبللتحتلنصط ال

 صدونءهلويدلل ذنل غذنءلءلن مصااااااادرلنص: ال  ذلنص: لم)للعببل نص

نص::وننلع ىل نلنصغذنءلنصصااح لنصصعونزنليصك)لصااب قبلم)لنءعع:بءل

لبصحعبلدونل بجعبلإصىلنص جوءلإصىلنصدونءل  ل غ النأل ببن.

 لنصسكب  .لمجبللنص: النصصجبل

 . ل وعب لنص: الم بص لتلسببي

 نص::وننالتبلبقببالمبلالإضب  ليعأصفلم)لمضبفل غذنءهلومضبفل

إصببل نصشاااااقببهلويصك)ل نليعحوللإصىلمبلالإهااااا:بدالجص  لنهاااااصب ل

 ولغذنءلنصشاااااااقببه.لودءصبباليدللع ىللبع ديبلنصصقعد لنصصحذوفل ل ذن

لنصصوندلنصع ليحعبجهبلنصجسمل  ل صوهلو بص لجسملنصشقبب.

 نصصاااورتالتجسااادلنصصاااورتلمجصوع لم)لنألغذي لنصع ليحعبجهبلجسااامل

نإل سبنلبشكلل هبه لونصصال ظل نلللل ذهلنألغذي ل ص هبل قبت لمصبل

غذي ليطبحلهااااؤنءلمشاااابوعبلملبدهال ءليحعبنلجسااااملنإل ساااابنلإصىل 

ل ص هبل بون  ل؟

 شهب لونصصلبدتل  ل شببلإصىل  صب لنصجصعلبب)لنصوجقبتلنص بدني لنص: الت

لنص: بملنصغذنئ لص شقبب.

 هبي لنص: التشااااااببلإصىل نلإد بللنأللالتلنصخلبل لومبل ااااااببههبل  ل 

لنص: بملنصغذنئ لص شقببل مبلم قول.

https://motamadris.ma/


 بناء الفرضية

ل: ليع:بولاب:بءلع ىلنصصؤ بنتلنصسبب  ل لعبضل نلموضوعلنص

 .لنص: بملنصغذنئ لع:دلنصشقبب

 .لنألغذي لنألهبهب لص شقبب

 .لعالق لنألغذي لبحبج لنصجسم

 القراءة التوجيهية

 شرح المفردات

 .ليسعهويباليبوقلوي:جا

 .لنصس:بنتلنصحبنري النصطبق لنصالزم للحبل لنصجسم

 . :لنصقدن  النصسص

 .  لنص: لالي صدلبهبلنصلونلبلنصجب

 الفكرة العامة

لنصغذنءلنصصعونزنلولبلب لنهعلبدتلنصشقببلم:بل  ل صوهل جسبمهم.ل  صب 

 القراءة التحليلية

 الحقول الداللية

 ل–نصح بالل–نصوجقبتلل–نصط:بملنصصلبدلل–  للنصعغذي النصط:بملنصشااااه ل

ل–نصلونلبلنصجب  لل–نصحقوبلل–نصساااااااصكلل–نصجق)لل–نصطبورلل–نص حمل

نصصوندلل–نصصوندلنصااذ :باا لل–نصخقزلل–نصقطاابواابلل–نصخضااااااابلونصلونلاابل

نصك سااااابوملل–نصساااااكبلبلل–نص:شاااااويبتلل-نصقبوتب:ب لونصك ساااااب لونصحديد

ل…وجق لنصصقبحل–ص:بدنلنصل–نصلبعبمب:بتل

 نص: بملتقد لل– بج لنصجساااملإصىلنصغذنءل- صوهل-  للنصصاااح الصاااحعبل

ق  لل–بطءلنص:صولل–ضااااااا:فل  لنص: بملل–تغذي لجبدتلل–ببصعصااااااا ال

ل– صولجبدلل– بل لو شاااابولل–يزنوللنصبيبضاااا لل–نصقدن  لل–نصحبوي ل

ل…نصدورتلنصدموي -تأثببلع ىلنصصح لل–جسملنصشقببل

https://motamadris.ma/


 مضامين النص

  ي لنص: ل1دتلنصو آنلو دهال  صب لنصط:بملنصشاااااااه ل  ل صول… بدن

لجسملنإل سبنله بصب.

 لنصق:اابءهالآثاابرلنصعغااذياا لنصصعونز اا لع ىل… ل اابنلن عو ل2نصو اادت  

لنإل سبنلولب  لنصشقبب.

 هاابيا لنص: هال صاااااااابئىلنصكاابتاالإصىل… ولصعج:ااالنصقاادن ا ل2نصو ادت 

لنصشقببلص حلبظلع ىلهالم لصحعهملو بصبليخ لنصعغذي .

 أسلوب النص

وظفلنصكبتال هاااااا وببلتلسااااااببيبليع:بوللم)ل الصبلعالق لنصعغذي لنصصعونز  ل

ومصبرها لنصبيبضا لب:صولنصجساملوصاحعبلوقدملعددلم)لنصص:طببتلنصصلسابتل

لصهذهلنص:الق .

 قيم النص

يعضاااااااص)لنص: لقبص لتحسااااااابساااااااب ل د هبلنصعوعب لبأ صب لنصغذنءلنصصعونزنل

لوجبدت.لومصبره لنصبيبض ل  لب:بءلصح له بص 

 تركيب النص

ننلنصعغذي لنصصعونز  ل  لإ د لنصبلبئزلنألهاااابهااااب لصق:بءلصااااح لنإل ساااابنل

نصس بص لوءهبصبل  لمب   لنصشقببل بثلتزدندلنصحبج لإصىلنصغذنءلنصصح ل

نصصعونزنلنصذاليضص)لنصحبل لونص:شبولونصحبوي .للصبل نلمصبره لنصبيبض ل

ضللمسب صعهبل  لب:بءلنصجسملصهبلم)لنصلونئدلنصكثببتلع ىلصح لنإل سبنلبل

دصبللع ىل”لنص: للنصساا بمل  لنصجسااملنصساا بم”نصساا بملوص:للنص وص لنصصشااهورتال

لمصك.
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