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 اقرأ النص اآلتي ، ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
 

 أضرار الجلوس المديد أمام الكمبيوتر
الحركي الذي يتضمن العضالت والعظام  على الجهاز   سيئة   شاشات الكمبيوتر إلى تأثيرات   أمام   المديد   يؤدي الجلوس  

والمفاصل، وهذه التأثيرات تتراكم بمرور الزمن وتؤدي في كثير من األحيان إلى آفات مزمنة وصعبة المعالجة. وقد أطلق الباحثون على 
لدى األشخاص الذين  االستخدام المهني، وتعني هذه التسمية مجموعة األعراض والتأثيرات التي تحدث هذه الحالة اسم متالزمة فرط  

مما يؤدي إلى اإلفراط في استخدام العضالت والمفاصل. سنقدم فيما  طويلة   لساعات   الكمبيوتر   يحتاج عملهم إلى الجلوس أمام شاشات  
م بها يلي موجزًا سريعًا للتوجيهات التي وضعها الباحثون حول طرق الوقاية من حدوث هذه المتالزمة، مع التأكيد على ضرورة االلتزا

 .لوس المديد أمام شاشات الكمبيوترلكل من يرغب بتفادي األمراض التي قد يتعرض لها بسبب الج
 ضطر إلى االنحناء لألسفل إلحضار بعض األوراق من رف تحت الطاولة فما تأثير ذلك؟أأحيانًا 

أفقيين، الساقان عموديتين، والقدمان أفقيتين ومالمستين لألرض بشكل تام. وال  الفخذينالجلوس أن يكون  في أثناء   يجب  و  
يجوز ارتداء الكعب العالي ألنه يرفع أخمص القدم عن األرض وال يمكن عندها المحافظة على القدم مالمسة لألرض. كما أن تصالب 

العمود الفقري بشكل غير مباشر عن طريق القوة المنتقلة  ويؤثر على، الساقين أو وضع إحداهما على األخرى ينقص التروية الدموية 
 التخلص من هذه العادة.علينا عبر عظام الحوض، و 

 قاباًل للحركة لألعلى واألسفل، لألمام والخلف، وبشكل مائل   المقعد   منتصبًا وعموديًا، ويفضل أن يكون ظهر   يكون الظهر   يجب أن كما
يجب دعمها أسفل الظهر بالشكل المالئم والمريح. تذكر أن أسفل الظهر هو المنطقة األهم التي  باتجاه األعلى أو األسفل وذلك لدعم

يحتوي نهائيًا على مساند لليدين، ذلك أنها تعيق العمل وتؤدي إلى آالم في الرقبة  أالا  على المقعد المستعمل  و  بشكل جيد أثناء الجلوس
 القوى غير المنتظمة إلى العمود الفقري. والكتفين عند وضع الذراعين عليها بفعل انتقال

 
 : بين األضرار الخطرة للجلوس أمام شاشة الكمبيوتر فتراة طويلة.1س

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

 : برأيك كيف يمكننا التقليل من األضرار المترتبة في الجلوس أوقات طويلة.2س
 

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

 
 : هل تؤّيد الكثرة من استخدام الكمبيوتر أوقات طويلة؟ ولماذا؟ اقترح  بديال .3س
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.................................................................................................................. 



 
 : استخرج من النص اآلتي:4س

حرف نصب وفعل مضارع منصوب:   –فعل مضارع مجزوم: ..................     –.........     الم تعليل : ....... -
................................................... 

 مضاف إليه مجرور : ....................... –كلمة ومرادفها: ......................     –طباق: ...................     -
 مثنى منصوب: .................................. -

 لة اآلتية إعرابا تاما:                                                ) خلف الورقة(أعرب الجم -5س
ظهر  المقعِد قاباًل للحركة لألعلى واألسفل، لألمام والخلف، وبشكل مائٍل باتجاه األعلى أو األسفل وذلك لدعم أسفل الظهر  أن يكون   ل  فضّ ي  

 .بالشكل المالئم والمريحِ 
 

  مهارة اإلمالء:
 بين الخطأ في كتابة هذه الكلمات المستنبطة من الّنص، موضحا السبب:

 : الصواب: .............السبب: .................... تئثير - أ
 : الصواب:................  السبب: .................أن ال - ب
 : الصواب:................السبب: ................من ما - ت

 
 

 الموقف أو الشيء، وهل لماذا تكافح في حياتك، مبّينا الكفاح من أجل نيل الهدف المراد اكتب موضوعا تتحّدث فيه عن   مهارة التعبير: 
 كافية.سبابا أ؟  مقّدما نصائح وموضحا من أجله يغّير حياتك تكافحالذي 

 متبعا المعايير الالزمة.كلمة،  بخط مرّتب وواضح. 600فيما ال يقّل عن 
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