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 : ِاقرأ الّنّص الّتالي ثّم أجْب عِن األسئلِة اّلتي تليه

 ، ولكن ما المقصود بهذه المقولة ؟ كثيراً ما رددنا المقولة " العقل السليم في الجسم السليم " 

لكن الكثير وصلت إلينا اليوم ، والت االنتقال عبر األجيال ، حتى هذه العبارة هي حكمة أطلقها اليونانيون منذ قديم الزمان ، ولكنها تو

ن يوصله لنا اليونانيون هي أن الجسم سليماً ، ولكن المعنى الذي أراد أال يكون سليماً إال إذا الجسم ، فيعتقد أن العقل يخطئ فهم هذه العبارة

 . ة تكون أفضل إذا كان الجسم أفضلالسليم البد أن يحتوي على عقل سليم ، وأن العقل يصلح بصالح الجسم ، وأن القوى العقلي

في الجسم ، وتعمل على تعمل على تنشيط الدورة الدموية  قوم بها االنسان يومياً ، والتيكما أن الرياضة هي أحد أهم األمور التي يجب أن ي

 زاء الجسم من أجل تحسين أداؤها .إيصال الدم إلى جميع أج

من أفضل األمور التي يمكن أن يقوم بها االنسان في الصباح وبعد االستيقاظ من النوم هي ممارسة الرياضة والحصول على حمام ماء 

 أجل الحصول على الطاقة والنشاط .خن من سا

الخفيفة التي تتمثل في الركض أو الجري في الصباح ، ، فمنها ما يكون على شكل الرياضات كما أن الرياضة تأخذ أشكال ومنحنيات كثيرة 

ومنها أيضاً ما يتم بصورة  أو حتى ممارسة الرياضة في المنزل ، ومنها ما يكون حمل األثقال وغيرها من الرياضات الصعبة والقوية ،

 شخص من أجل القيام بهاب أكثر من فردية مثل الجري ، منها ما يتم بصورة جماعية مثل كرة القدم أو غيرها من األلعاب التي تتطل

كافة  لقوية فيومن أهم األمور التي تقدمها الرياضة للجسم هي الحصول على جسم قوي ومتين ، كما أنها تساعد على بناء العضالت ا

أنحاء الجسم ، كما أنها تعطي الجسم القوة والنشاط الذي يحتاج خالل النهار ، إضافة إلى أن الرياضة تساعد على حرق الدهون المتراكمة 

 ن األمراض الصعبة فيما بعد .في الجسم وفي الشرايين والتي قد تسبب حالة م

رياضة ، فقد كان االنسان البدائي يركض خلف فريسته من أجل أن يصطادها ،  كان االنسان قديماً يمارس الرياضة ولكن دون أن يعلم بأنها

 ولكن قام االنسان فيما بعد بتطوير هذه الحركات لتصبح حركات رياضية من أجل الحصول على جسم رياضي .

كرة القدم ، والتي تقام في النوادي وأصبحت اليوم تقام المنافسات بين الفرق الرياضية ، والتي يمكن أن نراها على التلفاز ، مثل رياضة 

ويتم عرضها ، وتحصل الفرق الفائزة على الجوائز ، كما أن رياضة السباحة والرماية ، والجمباز ، والكثير غيرها ، والتي أصبحت تقام 

 في أكبر النوادي 

 اذكرها  ي النص العديد من فوائد الرياضة ، ورد ف -     

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

 وّضح أنواع الّرياضة التي ُذكرت في الّنص. -

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

.......................................................................................................................... 
 ) عد إلى اإلنترنت (       ؟التي دعا لها الدين اإلسالمي هي أنواع الّرياضةما  -

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

 اذكر : 
 (:......................فريسة  جمع ) –.....................     ( :مرادف ) توالت  -

 (:.....................مفرد ) األجيال  –(:.......................     ضد ) فردي -

 ضع الكلمات التالية في جمل مفيدة :  -

 :.................................................................... العضالت  -



 :...................................................................... متين  -

 :....................................................................المنافسات  -

 ه من عندك . مع مراعاة أركان التشبيه ضع كلمة ) الرياضة ( في تشبي -

................................................................................................................ 
 النحو :  -

 ميز األسماء المعربة والمبنية في الجمل التالية :  -

 الطائر يحوم  -1
 الماء عذب -2
 يعيش السمك في الماء -3
 بكم اشتريت ساعتك  -4
 ذهبت أمس إلى القلعة  -5
 قف حيث أنت  -6

 األسماء المبنية : -
......................................................................................................... 

 األسماء المعربة : -
......................................................................................................... 

 
 أعرب الجمل التالية :  -

 اإلنسان يمارس الرياضة لالستمتاع  -1
 اإلنسان :....................................................................................................

 :.....................................................................................................يمارس 
 الرياضة :...................................................................................................

 ...............................................................لالستمتاع :.................................
 

 اإلمالء : استخرج من الفقرة السابقة : 
 عد إلى اإلنترنت واكتب خمس كلمات تبدأ بهمزة الوصل في  األسماء : 

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

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

 . انتشرت األجهزة اإللكترونية في الفترة األخيرة انتشارا واسعا ، حتى أصبح كل بيت ال يخلو من آثار التكنولوجيا  -

، مراعيا عناصر المقال :  كلمة 500فيما ال يقّل عن  حياة اإلنسان مقاال مفصال عن التكنولوجيا  ودورها في خدمة اكتب 
 المقدمة ،  

 العرض ، الخاتمة . 
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