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 اقرأ قراءة متمعنة ثم أجب عن األسئلة التي تليها أوال القراءة والفهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اومي  ي رياضة المشي ما رأيك بتأدية *1س 
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األطعمة  التي يجب تناولها للمحافظة شأن نصيحة للزمالء والزميالت بقّدم  2س 

 على صحة الجسم

1 *  
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  عنهكيف( وقم باإلجابة )اكتب سؤاال يبدأ بـ.3س
*.....................................................................................................  

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

األسباب 
نجاح الخمسة لل
: التركيز، 

التميز، التنظيم، 
التطوير، 
 والتصميم

  الرياضة وفوائدها

 ثبت أن الرياضة تعمل على إنقاص الوزن الزائد والمحافظة على جسم سليم، كما 

أثبتت الرياضة أنها تقلل من مخاطر اإلصابة بداء السكري، وضغط الدم، وأمراض 

القلب وسرطان القولون، والتهاب المفاصل وآالم الظهر، ونحول العظام. كما أن 

الرياضة تنظم الشهية بحيث تمنعنا من المبالغة في األكل ومن ثم زيادة الوزن كذلك 

تجنب الرياضة األطفال والشباب زيادة الوزن واألمراض المزمنة األخرى التي تنشأ 

 عنها

  ويوصى بالمشي أو الجري أو السباحة أو ممارسة غير ذلك من الرياضات الخفيفة 

كحد أدنى لمدة 30 دقيقة ثالثة أيام في األسبوع. وعلى أي حال فإن اتباع أسلوب 
نشط في حياتنا اليومية هو األهم وذلك ببساطة أن نمضي جزء  ا أكبر من أوقاتنا في 

الخارج بدال  من أن نحيا حياة ساكنة، وأن نتعود استخدام الساللم عوضا  عن 

المصاعد الكهربائية، وأن نمشي قليال  حيث يسعنا الركوب ألن ذلك كله يشكل أسلوب 

  ..حياة مفعمة بالنشاط



 ثانيا :النحو  :

(أسلوب النداء )من خالل دراستك    ......... أفكر ثم أكتب   

 اكتب جملة نداء 

 تطلب منها المحافظة على نظافة مكتبهاألختك *   1
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  (الالم الشمسية والقمريةمهارة ):اإلمالء       ثالثا

مستخدما كلمات تحتوي على  وتعاملك معهمالبيت جدك وجدتك ألّف أربع جمل  عن زيارتك 

 ملتزما بالخط المنظم الواضح الالم الشمسية والقمرية
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 : التعبير  رابعا  

رياضة المشي برشاقته وحيويته ممارسة  اإلنسانن أكثر الوسائل فاعلية لتمتع  ا

 بطريقة سليمة التتم ممارسته، لها قواعد وأصول  المشي ورياضة

أو ممارسة أنت  وفوائدها للعقل والجسم ،باإلضافة إلى رأيك بممارستها ،اكتب عن رأيك بها 

 أي رياضة أخرى

  ارسم مخططا ذهنيا قبل البدء بكتاية الموضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة

ماذا تعني  1س 

 كلمة رياضة؟

ما هي أهم  1س

الرياضات التي تفيد 

 الجسم ؟

عدد بعض 2س 

 فوائدالرياضات التي

 نمارسها؟

اسم اذكر 3س

 رياضتك المفضلة

س نصيحة للناس 

 بممارسة الرياضة

س حديث أو آية 

قرآنية تدل على 

 أهمية الرياضة

http://princetraveler.com/vb/t16194/
http://princetraveler.com/vb/t16194/
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