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 :تليه اّلتي األسئلةِ  عنِ  أجب   ثمّ  بتمّعن الّتالي الّنّص  ِاقرأ
 للحاسوب الّطويل االستخدام

 في َينهِمكون  جدوى، دون  قليًل  ولو الحاسوب بشاشة المتعّلقَ  نظَرهم ت بعد أو عقوَلهم ت شغل أن ت حاول...  ي صغون  ال ولكّنهم وتكراًرا مراًرا إليهم تتحّدث   
نع  هذه أطفالنا من الكثير حال   هذه ".فأرة كبسة"ِبـ الّتكنولوجيا بلغة أو ِزرّ   بَكبسة وتختفي تظهر   م َقزَّمة شخصّيات قهر ومحاولة وهمّية انتصارات   ص 
 ضمن ومن .طويلة لساعات والّتلفزيون  الحاسوب شاشات أمامَ  والجلوسِ  اإللكترونّية األلعاب م مارسةِ  طريق عن الفراغ وقت قتلَ  ي حاولون  وهم األّيام،

 ي قّلدغالبًا ما و . بينهم الحوار انقطاع بسبب والّطفل األهل بين الّتفاهم   فيها يصع ب مرحلة   إلى الوصول منَ  الّتخّوف   هو ذلك َجّراء الّنفسّية األخطار
 في شخصّياتهم بناء في يؤّثر مّما عقولهم، في اإللكترونّية األلعاب عبر يروَنها اّلتي الّشخصّيات وحركات أشكال طريقة   وتلتصق   يشاهدونه، ما األطفال  
 للقلق حاجة ال فإّنه للحاسوب الم تواصل االستخدام نتيجةَ  العين   لها تتعّرض   اّلتي المخاطر من الّرغم وعلى أّنه العيون  أمراض أخّصائّيو يرى  .المستقبل

 العين قطرات واستعمال   الحاسوب، جهاز عن بعيًدا بالّنظر دقيقة ولمّدة األقلّ  على ساعة نصف كلّ  العين إراحة   ومنها معّينة، نصائح اّتباع   تمّ  إذا
 عن االبتعاد إلى إضافةً  اللصقة العدساتِ  يضعون  لّلذين وخاّصة فيها َجفاف وجودِ  أو العين احمرار من نوع   بأيّ  الجهاز م ستخدم   أحّس  إذا الم رّطبة
 مكان على ترّكز صارت العالمّية األبحاثَ  فإنّ  ولذلك الخاّصة، الّنظارات أو الواقية الّشاشاتِ  واستخدام   سنتمتًرا، 40 عن تقلّ  ال مسافة إلى الّشاشة
  .تصنيعها في تدخل اّلتي الموادّ  وطبيعة حوله الموجود واألثاث األدوات ونوعّية الجهاز وجود

 ازدادت فقد. طويلة لساعات الحاسوب جهازَ  يستخدمون  مّمن أطفالنا صّحة حول اآلن الخطر ناقوسِ  دقّ  من بدّ  ال أّنه العظام أمراض أخّصائّيو يرى 
رهاق ضعف   حاالت ومنها ،"الكمبيوتر أمراض" باسم ت عرف باتت اّلتي الحاالت   ملحوظ بشكل األخيرة الّسنوات في ليا األطراف لعضلت شديَدي ن وا   الع 

 اّلتي الحاسوب جهاز مفاتيح باستخدام العضلت وشدّ  اليد أصابع عظام كثيًرا ويضرّ  الّشاشة، أمامَ  المنحني الخاطئ للجلوس نتيجةً  الّظهر وتقّوس
 رفعه مع الحاسوب جهاز استخدام عند صحيح بشكل بالجلوس العظام أطّباء   وينصح. سواها دون  معّينة عضلة على والّضغط والمتابعة الّسرعةَ  تتطّلب
 شدّ  عن والّتعويض الّسباحة، وخاّصةً  الّرياضّية األلعاب وممارسةِ  البدنّية الّلياقة على والّتركيز رأَسه، مستخدم ه يحني ال بحيث   الّنظرَ  يوازي  بما قليًل 

راحتها، صحيح بشكل بتحريكها الجهاز مستعمل   لها يتعّرض   اّلتي العضلت  ساعة   من ألكثر الحاسوب جهاز استخدام عدم أهّمّية على والّتركيز وا 
 .إليه العودة قبل وجيزة لفترة االستراحة ثمّ  متواصلة

 أواًل: الفهم واالستيعاب:
  ؟اختر عنوانًا آخر للفقرة السابقة أعله ............................................................................................. 

 الموضوع؟من وجهة نظر  أوقاتهم األطفال معظم يقضي كيف ......................................................................... 
  ح ؟لألطفالهل تعتقد أن االستخدام المتواصل للحاسوب يشكل خطورة على الصحة النفسية  .ذلك من وجهة نظرك وضِّ
  ......................................................................................................................................... 
  الخطر ناقوسِ  دقّ "إلى ماذا يشير التعبير "........................................................................................ 
  اذكر بعض أمراض العظام التي قد يتعرض لها مستخدمي الحاسوب لوقت طويل؟.................................................. 

................................. .............................................. ................................................ 

  ؟ ..........................................ما هي المسافة التي يجب على مستخدم الحاسوب أن يبعدها عن الشاشة.............. 

  ؟ بعض النصائح التي يجب على مستخدم الحاسوب اتباعها للحفاظ على صحته أثناء استخدام الحاسوباذكر 
........................................................... ................................................................ 

 ؟ طويلة لفترة الحاسوب استخدام   يسّببها األطفال على نفسيَّي ن وضرَري ن جسديَّي ن، ضرَري ن ا ذكر
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 ثانيًا: النحو واإلعراب
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 :استخرج مثالين على المضاف والمضاف إليه من الفقرة السابقة أعله وبين إعرابها في الجملة 

 .......................................................................................................................: 1مثال 
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 اجعل األسماء اآلتية مضافة إلى أسماء تناسبها في جمل مفيدة: 

 مهندسون , زئير، مفتاح، خرطوم، شاطئان

   .............................................................................................................................. 

 :أعرب الجمل اآلتية 

  صحيح بشكل   بالجلوس العظام أطّباء   ينصح -1
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 ثالثًا اإلمالء 
 : سبب كتابة الهمزة المتوسطة على األلف في الكلمات التالية ذكرا -

 ..........................................يأذن  ...................................................   رأي 
 .............................................تأمل   ..................................................تأثير 
 سأل ............................................ ....................................................  يأخذ

 :التالية على الحرف المناسب لهاالهمزة المتوسطة في كل كلمة من الكلمات  كتبا -
 ...........................................تء خير   ........................................فءس 
 ........................................... استءذن   .....................................مسءلة 

  .متوسطة على األلفأربع كلمات تتضمن همزة  ذكرا -
 ......................................... ...................................... .......................... 
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 "حق الوالد على ولده"

  االبن مدين لوالده بأفضال جمة 

 األب رمز التضحية والكفاح 

  رعايتهالواجب الحتمي تقدير األب وحسن 
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  -مع تمنياتي بالتوفيق  -

 الكتابة:  ايير مع 4 3 2 1
 الكتابة باستخدام وتوظيف لغة عربية فصحى بخط واضح وصياغة مترابطة  مراعيا قواعد الكتابة الّسليمة. -1    
 المتعّلم على استكشاف طرق مختلفة للتخطيط للكتابة ولعرض المعلومة وتأليفها من مصادر متعّددة.تظهر قدررة -2    
 تظهر قدرته على كتابة موضوع ذو مقّدمة تجذب القاريء وحبكة وخاتمة.  -3    
الترقيم  وأدوات الربط  ي بدع في استخدام الحصيلة اللغوّية إلمتاع القاريء وتنويع إيقاع الّنص. كما يراعي علمات -4    

بداعا .  المختلفة.والقدرة على تنظيم األفكار  بوضع األسباب الكافية للكتابة واألدلة الواضحة التي تحوي تطويرا وا 


