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* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade8                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh/8
https://almanahj.com/bh/8
https://almanahj.com/bh/8
https://almanahj.com/bh/8
https://almanahj.com/bh/8
https://almanahj.com/bh/8
https://almanahj.com/bh/grade8
https://almanahj.com/bh/grade8
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


درس في ماّدة اللّغة العربيّة              
شرح نصّ 

ةة األلعاب األولمبيّ قصّ 
للصّف الثّاني اإلعداديّ 



:أقرأ النّص جيّدا، ثّم أحدّد ما يأتي

:نوع النص  •

مقال/ نص  معلوماتي •

: كاتب النص  •

عادل شريف•

:مصدر النص  •

260مجلة العربي العدد •



ة• :الفكرة العام 

حت ى نهاية يستعرض الكاتب أهم  مراحل األلعاب األولمبي ة منذ نشأتها و•

.القرن الماضي



:نينقسم النّص إلى أربعة مقاطع وفق معيار المضمو: مقاطع النص  •

فكرة المقطع حدود المقطع المقطع

لعاب األولمبية لدى قدماء اليوناناألقيمة ل النص  إلى  (نسبه اليوناني)من أو 
1

ماقديطرائق تنظيم األلعاب األولمبية في اليونان (تماثيل لهم)إلى ( وقبل بدء المهرجان)من 
2

أسباب توقف الدورات األولمبية قديما وحديثا (ةلتنظيم الدور)إلى ( هكذا كان اإلغريق)من 
3

المنظمةفوائد إقامة الدورة األولمبية بالنسبة إلى الدولة (  نهاية النص)إلى ( والواقع أن  الدولة)من 
4



ل ء قيمة األلعاب األولمبي ة لدى قدما: المقطع األو 
اليونان



ا يأتي ل، أجيُب عم  :بعد قراءة المقطع األو 

ل في حديثه عن المهرجانات الرياضي ة من• ج الكاتب في بداية المقطع األو  العام  إلى تدر 
.أستخرج ما يدل  على ذلك: الخاص  

ج من العام  ➢ (.األلعاب األولمبية)إلى الخاص  ( مهرجانات رياضي ة)تدر 

ا يأتيأحد د العالقة بين كل زوج من العبارتين اآلتيتين باختيار اإلجابة الصحيحة• :  مم 

(ترادف/ تضادّ /تفسير .                 )موغلة في القدم-حديثة العهد➢

(ترادف/ تضاد  / تعليل . )ضاربة بجذورها في القدم-موغلة في القدم➢

متى كانت بداية األلعاب األولمبي ة؟•

.قبل الميالد776كانت بدايتها نحو عام ➢



ل فائز أولمبي ؟▪ كيف احتفى اليوناني ون القدماء بأو 

، وات خذوا سنة ➢ ل فائز أولمبي  .ق م بداية لتاريخ مجتمعهم776نقش اليوناني ون القدماء اسم أو 

ل؟▪ ما الغاية من إقامة األلعاب األولمبي ة بحسب ما فهمت من المقطع األو 

.كانت تقام لتربية النشء ديني ا ووطني ا➢



س يرة، لَم كان اليوناني ون يشترطون في كل  مشارك أن يكون كامل الجسم، حسن ال▪

صريحا في نسبه اليوناني ؟

رة، صريًحا كان اليوناني ون يشترطون في كل مشارك أن يكون كامل الجسم، حسن الس ي➢

، ويعب ر عن قيمه الو .طني ة واألخالقي ةفي نسبه اليوناني  ألن ه يمث ل الش عب اليوناني 



يماطرائق تنظيم األلعاب األولمبية في اليونان قد: المقطع الثاني



ا يأتيبعد قراءة المقطع الث   :اني، أجيُب عم 

عالم يؤك د المشاركون في األلعاب األولمبي ة قديما أثناء تأدية اليمين؟•

زم طوال عشرة أشهر، وعدم الل جوء إلى الخداع وال➢ .غش  يؤك دون على إتمام التدريب الال 

:  أكمُل الجدول اآلتي بذكر المفرد أو الجمع من الكلمات اآلتية•
الجمع المفرد

جياد

بوق

اتون نح 



.(يلإذا نفخ في البوق اندفعوا اندفاع الس:      )وض ح الت شبيه في العبارة اآلتية•

الش به شب ه الكاتب انطالق العد ائين في مضمار السباق باندفاع سيل الماء، ووجه➢

ة .الس رعة والقو 



ما الجوائز التي تمنح للفائزين في األلعاب األولمبي ة لدى قدماء اليونان؟•

.فائزينكانت الجوائز تيجانًا من أغصان الزيتون تكل ل بها هيئة الت حكيم رؤوس ال➢

.  يحةفي أي  باب من أبواب المعجم تبحث عن معنى الكلمات اآلتية؟ اختر اإلجابة الص ح•

:                مدّربيهم➢

(  درب)
:                 تماثيل➢

( مثل)



دماء اليونددان، أبدد  رأيدك فدي طريقدة اسدتقبال األهدالي للفدائزين فدي األلعداب األولمبيدة عندد قد

. وقارنها بطريقة بعض الدول والشعوب في استقبال أبطالهم اليوم

اد الظ دافرين، ومازالدت احتفى اليوناني ون قديما بأبطالهم، فكانوا يسدتقبلونهم اسدتقبال القدو  ➢

.نجاز ال ذي حق قو الش عوب تستقبل األبطاَل الفائزين باحتفاء كبيٍر يعب ر عن قيمة اإل



ثاأسباب توقّف الدورات األولمبيّة قديما وحدي: المقطع الثالث



ا يأتي :بعد قراءة المقطع الث الث، أجيُب عم 
وماني  أمر  بإلغاء األلعاب األولمبي ة عام • بعد الميالد؟393لماذا أصدر اإلمبراطور الر 

وماني  أمر  بإلغاء األلعاب األولمبي ة ألن ه رأى فيها ما يعارض➢ عقيدته أصدر اإلمبراطور الر 

.المسيحي ة

رات ا• لحديثة في األلعاب أمي ز فيما يأتي بين ما هو من التقاليد اليوناني ة القديمة، وما هو من الت طو 

.األولمبي ة

ولمبدي  بده خمدس اختيدار علدم أ–الرياضات فردي ة وجماعي دة -كل  المباريات الرياضي ة فردي ة 

.امتزاج النشاطات الرياضي ة بالطقوس الديني ة -دوائر



األلعاب األولمبيّة قديما وحديثا األلعاب األولمبيّة قديما 

الرياضات فردية وجماعية  كل  المباريات الرياضية فردية 

اختيار علم أولمبي به خمس دوائر امتزاج النشاطات الرياضية بالطقوس الدينية



لمنظمةفوائد إقامة الدورة األولمبية بالنسبة إلى الدولة ا: المقطع الرابع



ا يأتي ابع، أجيُب عم  :بعد قراءة المقطع الر 

.ما عالقة العبارة التي تحتها خط بما قبلها؟ أختار اإلجابة الصحيحة•

ل الد ولة ال تي تستضيف األلعاب األولمبي ة مسؤولية كبيرة ➢ .  اق اوعبئا شتتحم 

(تعليل-تأكيد -تفسير)

ل الدولة المستضيفة مسؤولية كبيرة في تنظيم األلعاب األولمبي ة• .  بعض مسؤولي اتهاأوض ح: تتحم 

.  توفير المرافق الضرورية إلقامة الوفود الرياضية➢

.تهيئة المالعب التي تََسع كل الرياضات➢

.  نقل وقائع الدورة إلى شعوب العالم عبر وسائل اإلعالم➢

تأكيد



ماذا تستفيد الدول المستضيفة لأللعاب األولمبي ة؟•

ف الوافدون إليها بمناسبة األلع➢ اب األولمبي ة جوانب تستفيد سياحي ا واقتصادي ا؛ إْذ يتعر 

.  واق التجاري ةمن تراثها وحضارتها وما حق قته من تقد م، فضال عن تنشيط الفنادق واألس



ما دور الل جنة األولمبي ة البحريني ة؟•

عريف بمبادئ تمثيل المملكة في الدورات األولمبي ة والقاري ة واإلقليمي ة، وتعمل على الت➢

.هذ  األلعاب ونشر أهدافها اإلنساني ة

ما المبادئ األولمبي ة التي تعمل هذ  األلعاب على نشرها؟•

ح، تعزيز قيم من المبادئ األولمبي ة تعزيز التنافس بين المشاركين، نشر ثقافة التسام➢

وح الحب  وإنكار الذات، تدعيم العالقات اإلنسانية وبث  روح السالم وتأصيل الر  

...الرياضي ة



الن شاط الختامي  

ببببية بببب ة  بببب ةش70أكتببببرة فبببب  ة بببب ة• نة همببببألةعببببألةأبميببببيةشر اببببأل ةشر   يع  فببببي ةكلمببببيةأ بببب ع

ي؟ شإل سألنيع

اع  ألاملصّ ااب،األوملأل ا األل  • اأاى اي اعاازااععالاعاأللعن ابشاعاب،األلمة ّة اأاميّ ّة اأاعّهاابألامل ازاا اا  الأللعاب األوملبي ّة بف

ّاااألبلابالاألب ا اإس بمباىيبًيألاعزانم اث بفأاأللتة بمحألامل ي لاألآلخ ألاملألل عبملامعا ال ق  ااباصي ة ّابامهة ماريىأألاى

ابمّأاألل ااأاألل ة ّة ياابفياأللما الماألل ابمل ادئاااألبيابو األوخن  تا انت يافافاااباألل اا اعازاألوفا ألواملألتم ّعابشا ّا األل ة

األل الب ااأاعااازا ياا. ملألاخااعأل  ّاااأامااااخااانلاألاماا ألملعاألبّي  اااأالةياابملعالاا ااا ة ألاألولعااب األوملبي  ساألليبشااا أألاملاعاااعة

بمل األلمة ا ضاألتم ّعزة ا ادئاامعالعاألليذلاملأللعطبءاعزاسبّلاأللهة .ملصقثة



انتهى الد رسُ 


