
 كرة القدم  شعبية

 النص : 

وىي تسلية  وانفعاالت.وما تسببو من محاسة  اجلماىري،وتشجيع  الالعبني،تستمد شعبيتها من براعة  شعبية، لعبة كرة القدم
يتقاذفون كرة من ورق أو اجلوارب أو اخلرق أو حىت علبة من  واحلدائق،ولعبتهم ادلفضلة يف الطرقات والساحات  األطفال،
 الصفيح.

القدم عددا كبريا من ادلختصني يف رلاالت رايضية أخرى يرون يف كرة القدم نشاطا وتسلية  ويف أورواب جند إىل جانب زلرتيف كرة
..كل وادلصارعون.و أبطال ادلالكمة  ادلبارزة،ومنهم أبطال القوى وأبطال  العامل،مفضلة، وجند مثل ىؤالء أيضا يف ابقي بلدان 

 القدم.ىؤالء حيرتفون رايضة معيّنة ولكّنهم مجيعا ىواة لكرة 

 القدم.لعبة رايضية جتذب الناس أكثر من كرة  كوليس ىنا القدم،وىناك أيضا فّنانون وصحافّيون مغرمون بكرة 

تستهوي  ادلالعب،يلتقون يف ىذه  األعمار،وجتلب كرة القدم إىل مالعبها األوالد والشّبان والّشااّبت والّرجال والنساء من سلتلف 
 زمان.ويستعيد بعضهم ذكرايت العيب  ادلعاصرين،البعض منهم شهرة الالعبني 

 والتناسق.وتتصف اللعبة ابلرتكيز  النفس،يف حّد ذاهتا تقّوي اجلسد وتطّور  كرايضةوكرة القدم  

متناول  وألهنا يف البارع،ابعتبارىا الرايضة الشعبية األوىل يف العامل بسبب فنيّاهتا وتطورىا  الشباب،وسيلة مثالية لتوجيو  تعتربو 
 عمياء.وإن كان أحياان يثري انفعاالت  الناس،اجتماعيا يبعث محاسة  واقعاوقد أصبحت  اجلميع،

 األسئلة : 

  : البناء الفكري 

 ىات فكرة عامة مناسبة للنص . .1
 وىل تقتصر شعبيتها على فئة معينة من الناس ؟ ما سبب شعبية كرة القدم ؟ .2
 يف النص . ىات بعض إجيابيات كرة القدم الواردة .3
 اشرح : تستمد ، تستهوي . .4

  : البناء اللغوي 

 اعرب ما حتتو خط يف النص . .1
 استخرج من النص : مجع مذكر سامل ، مجع تكسري ، مجع مؤنث سامل . .2
 حّول اجلملة التالية إىل مجلة شرطية : كرة القدم ذلا شعبية كبرية .....استغالل شعبيتها جللب الفوائد للفرد واجملتمع. .3

 اء الفين : البن 

 وظف أسلواب إنشائيا يف اجلملة التالية : كرة القدم لعبة شعبية . .1
 ماألسلوب الغالب على النص  .2



 احلل :

  : البناء الفكري 

 شعبية كرة القدم الطاغية وىيمنتها على بقية الرايضات األخرى .فكرة عامة مناسبة للنص :  .1
تقتصر  الو  براعة الالعبني ، وتشجيع اجلماىري ، وما تسببو من محاسة وانفعاالت سبب شعبية كرة القدم ىو  .2

 شعبيتها على فئة معينة من الناس بل تشمل مجيع فئات اجملتمع رجاال ونساء كهوال وأطفاال.
كرة القدم الواردة يف النص : اجلسد وتطّور النفس ، وتتصف اللعبة ابلرتكيز والتناسق ،وتعترب وسيلة بيات  بعض إجيا .3

 مثالية لتوجيو الشباب.
 . : جتذب ، تستهوي : أتخذ اشرح : تستمد .4

 

  : البناء اللغوي 

 اإلعراب :  .1
 لعبٌة: خرب مرفوع وعالمة رفعو الضّمة الظاىرة على آخره .

 الكاف : حرف جر .

 ضة  : اسم رلرور ابلكاف وعالمة جره الكسرة الظاىرة على آخره .راي

 واقعا : خرب أصبحت منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره .

 . : الطرقات ، مجع مؤنث سامل :أبطال  مجع تكسري مجع مذكر سامل : الالعبني ، .2
 ئد على الفرد واجملتمع .إذا استغلت شعبية كرة القدم فستجلب فواإىل مجلة شرطية :  حتويل .3

 
 : البناء الفين  

 :ما أعظم شعبية كرة القدم : أسلوب إنشائي غري طليب غرضو التعجب. يف أسلوب إنشائيوظت .1
 سلوب الغالب على النص ىو األسلوب اخلربي .األ .2

 

 

 




