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 المقدمــــــــة

 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خير األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

 أخي المعلم / أختي المعلمة 

لية بنائها ؛ لتعرف آ  PIRLS االختبارات الدوليةنضع بين يديك هذا الدليل اإلرشادي إللقاء الضوء على أهداف تطبيق    
وتطبيقها في المواقف التعليمية المختلفة من خالل النصوص واألنشطة التعليمية التعلمية المستهدفة التي يدرسها المتعلمون 

 . الصف الرابع ممن هم 

 يسعى الدليل إلى تبصير المعلم بسبل التجسير بين ما يك  

الدراسية المقررة لمادة اللغة العربية في دولة اإلمارات العربية تسبه المتعلم من المفاهيم والمعارف والمهارات في المناهج 
 المتحدة، وبين ما تتضمنه االختبارات الدولية في مجال القراءة من مهارات تركز على :

 التركيز على المعلومات الواضحة التي اكتشفها الطالب

 التوصل إلى استدالل فوري.• 

 تفسير ودمج األفكار والمعلومات.• 

 عناصر النص.ليل  وتقييم المحتوى، واللغة، وتح• 

؛ لتكون لك عوًنا على تدريب المتعلمين على مهارات  PIRLSلقد تضمن الدليل نماذج من أسئلة االختبارات الدولية 
 القراءة وفق المعايير الدولية من جهة، ولمحاكاتها أثناء إعدادك لالختبارات التي تجريها خالل العام الدراسي .

 

هللا تعالى أن يكون الدليل معيًنا ومرشًدا لك، وأن يتم تناول نماذج االختبارات الدولية بصورة عملية بعيًدا عن  نرجو
الجانب النظري؛ لتجعل المتعلم قادًرا على استخدام اللغة العربية بفنونها ومهاراتها ومفاهيمها استخداما يمكنه من توظيفها 

 ته .في مواقف حياتية تحقق رغباته وحاجا

 

إن التدريب السليم على االختبارات الدولية سيساعد المتعلم على بناء شخصيته، ويجعله واعي ًا بمسؤولياته متفاعالً مع   
مجتمعه في عالم دائم التغير؛ لتحقيق التنمية المستدامة؛ بما يعزز االنتماء للوطن واالعتزاز بلغتنا العربية التي استطاعت 

 لم العلم والمعرفة .استيعاب كل جديد في عا

 

أملنا كبير وثقتنا عظيمة بقدرة المعلمين والمتعلمين على مواكبة مسيرة العطاء واإلبداع ؛ لتكون دولتنا دولة اإلمارات العربية 
 .المتحدة في عداد الدول المتقدمة
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 الكمأة ) الفقع (

 

 

 الكمأة

 
 الكمأة الصحراوية

 

 طرية ، التي الكْمأة نوع من النباتات الف     
 سطح األرض على أعماق  تنبت تحت

 سم ، وال  50سم إلى  2متفاوتة، ما بين 
 األرض ،  يظهر شيء من أجزائها فوق

 فليس لها ورق أو زهر أو جذر ، وهي 
 تنبت في المناطق الصحراوية والبيئات

 الرملية ، وهي ذات أشكال كروية أو شبه 
 ا كروية ، رخوة ، لحمية الملمس  ، وله 

 والخليج   رائحة نفاذة ، وتعرف في منطقة الجزيرة
باسم الفقع ، وفي بعض البالد بشجرة األرض، أو بيضة األرض ، أو العسقل   

 . بيضة النعامة ، أو
 وهي تنبت عادة في موسم الربيع بعد العواصف الرعدية ، ولذلك أطلق     

من األبيض إلى األسود  ويختلف لونها ( ،نبات الرعدعليها العرب قديماً اسم )
، وتكون في أحجام تتفاوت وتختلف ، وقد يصغر بعُضها حتى يكوَن في حجم 

 حجم البرتقالة.إلى حبَّة البندق، أو يكُبر ليصَل 

   : ماكن وجودهأ

، وفرنسا  نمو الكمأة بكثرة في السعودية، واألنبار غرب العراق، وبالد الشام ) البادية السورية ( ، وشمال أفريقيةت     
 وإيطاليا. 

ويعرف مكان الكمأة إما بتشقق سطح األرض التي فوقها أو بتطاير الحشرات فوق الموقع. كما أن أفضل وقت للبحث     
عنه هو عند الفجر أو الغروب حين تكشف أشعة الشمس الخفيفة أي تغير بسيط يعتري سطح الرمال. وعند العثور عليه 

 واألفضل وضعه في سلة ، وعدم وضعه في كيس بالستيكي لتجنب فساده وتغير مذاقه. يجب حفظه في مكان مظلم وبارد

  أنواعه :

 الخالصولونه يميل إلى البياض وحجمه كبير قد يصل إلى حجم البرتقالة الكبيرة، و الزبيديللكمأة عدة أنواع مثل:        
ولونه أسود إلى  الجبيفي القيمة من الزبيدي، وولونه أحمر وهو أصغر من الزبيدي وهو في بعض المناطق ألذ وأغلى 

ولونه أسود وداخله أبيض وهذا النوع يظهر قبل ظهور الكمأة األصلية وهو يدل على أن  الهوبرمحمر وهو صغير جدا، و
 الكمأة ستظهر قريبا، وهو أردأ أنواع الكمأة

 التركيب الكيميائي :
 % ماء ،  77الصحراء ، وأنها تتكون من  م للبروتينات من بين نباتاتوعندما تم تحليل الكمأة تبين أنها مصدر مه     

 .% تبقى على هيئة رماد بعد الحرق  11% ألياف ،  4دهون ،  % 7
 : فوائده 

وهو التهاب مزمن  - ( التراخوما)  وقد أجريت العديد من الدراسات واألبحاث على مرضى مصابين بالرمد الحبيبي      
فاسُتخدم ماُء الكمأة في عالج نصف  -يتسبب في فقدان البصر  ويؤدي إلى تليف القرنية ، مما قد ومعٍد يصيب العين
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أو ال : أجب بنعم ،  1س   

 يطلق على الكمأة نبات الرعد ، لنموه بعد العواصف الرعدية.       )      (  –أ      

 )      (                                الكمأة نبات له ورق وزهر وجذر .                               –ب     

 )      (                           ج ــ تنبت الكمأة عادة في موسم الشتاء .                   

 

 

 

 

ى إلى نقص شديد المرضى ، واستخدمت في تكون  المضادات الحيوية في عالج النصف اآلخر ، فتبين أن ماء الكمأة قد أدَّ
العتامة في القرنية ، بعكس الحاالت األخرى التي  تسبب الخاليا اللمفاوية واأللياف التي تنتج عن هذا االلتهاب ، والتي

 استخدمت فيها المضادات الحيوية.       
قبل ألف وأربعمائة سنة حين قال كما في الصحيحين : )  - صلى هللا عليه   وسلم -وهذا هو ما أخبر به المصطفى      

قبل    علمياً وإعجازا نبوياً ، تحدى فيه األطباء والباحثين ، ، فكان قوله هذا سبقاً  (الكْمأة من المنِّ وماُؤها شفاء للعين 
بالعلم وركنوا إليه ، وليتهم جعلوا منه  أن تتطور العلوم ويكتشف الناس هذه الحقائق في العصر الذي تباهى الناس فيه

 . الصالة والسالم طريقاً إلى اإليمان باهلل وبرسوله عليه
 

 
 
 
 

 األسئلة
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تعرف الكمأة في الجزيرة العربية والخليج وبعض البالد األخرى بأسماء  مختلفة :  2س   

اذكر اسم الكمأة في منطقة الجزيرة العربية والخليج .          –أ        

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

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

    ة في بعض البالد األخرى .       حدد اسمين اثنين للكمأ –ب      

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

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

        ا البيئة المناسبة لنمو الكمأة ؟م  3س 

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

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

      كال متعددة ، اذكر هذه األشكال .للكمأة أش  4س 

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

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

يعالج ماء الكمأة مرضا مزمنا يصيب العين   5س   

    ما اسم هذا المرض ؟ –أ          

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

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

اذكر الحديث النبوي الذي أخبر أن ماء الكمأة شفاء للعين . –ب            

         

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

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

        يستدل على وجود الكمأة في األرض بـطريقتين ، ما هما ؟   6س  

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

    .................................... 
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  أة هو الفجر أو الغروب ، لماذا ؟أوقات البحث عن الكم أفضل  7س 

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

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

     

.فكار اآلتية حسب ورودها في النص رتب األ  8س   

البيئة المناسبة لنمو الكمأة        

فوائد الكمأة        

ــ تعريف الكمأة 1   

طرائق البحث عن الكمأة        

أسماؤها وأشكالها وألوانها        

 

اذكر النسبة المئوية لمكونات الكمأة اآلتية :  9س   

أ ــ الدهون :           

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

                                                                             .. 

ب ــ األلياف :           

...................................................................................................................................  
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 امأل الجدول اآلتي بالمعلومات الناقصة عن كل نوع من أنواع الكمأة :  10س 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قيمته لونه حجمه الكمأة م

 الزبيدي 1

 
 
 
 

 أغلى األنواع يميل إلى البياض

صالخال 2  

 
 أصغر من الزبيدي

 
 

 يأتي بعد الزبيدي 

 الهوبر 3

أصغر من الزبيدي 
 والخالص

 
 
 

  أسود وداخله أبيض
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 االجابة النموذجية
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                                                        أجب بنعم ، أو ال :                                                  1س 

 ثالث درجات                                                          

 (  نعم يطلق على الكمأة نبات الرعد ، لنموه بعد العواصف الرعدية.       ) –أ         

 (                                         ال)                         الكمأة نبات له ورق وزهر وجذر .                        –ب         

 (  ال)         ج ــ تنبت الكمأة عادة في موسم الشتاء .                                            

                                                              :تعرف الكمأة في الجزيرة العربية والخليج وبعض البالد األخرى بأسماء مختلفة   2س 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                    

 ثالث درجات                           

 اذكر اسم الكمأة  في منطقة الجزيرة العربية  والخليج .            –أ          

 الفقع .                           

 حدد اسمين اثنين للكمأة في بعض البالد األخرى .        –ب         

 ، العسقل ، بيضة النعامة .شجرة األرض ، بيضة األرض                  

                                                                                      البيئة المناسبة لنمو الكمأة هي :    3س 

 درجة                                                   

 ــ البيئة الجبليةأ         

   ب ــ السهول          

  المناطق الصحراويةج ــ          

 د ــ األودية           

                                                                                        للكمأة أشكال متعددة ، اذكر اثنين من هذه األشكال .               4س 

 درجتان                                                                                     

 كروية ، شبه كروية ، رخوة ، لحمية الملمس .          

                                                                                        يعالج ماء الكمأة مرضا مزمنا يصيب العين ؟                      5س 

 درجتان                                                                                      
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 أ ــ ما اسم هذا المرض ؟         

 الرمد الحبيبي ) التراخوما (            

 اذكر الحديث النبوي الذي أخبر أن ماء الكمأة شفاء للعين . –ب          

 ة من المن وماؤها شفاء للعين "" الكمأ             

                                                                          يستدل على وجود الكمأة في األرض بـطريقتين ، ما هما ؟          6س 

 درجتان                                                        

 ــ تطاير الحشرات فوق الموقع .    2فوق الكمأة .     ــ تشقق سطح األرض 1      

                                                                                         أفضل أوقات البحث عن الكمأة هو الفجر أو الغروب ، لماذا ؟   7س 

 درجة                                               

 ألن أشعة الشمس الخفيفة تعكس أي تغير بسيط يعتري سطح الرمال .        

                                                                        رتب األفكار اآلتية حسب ورودها في النص .                            8س 

 درجة                                                       

 ــ البيئة المناسبة لنمو الكمأة 2      

 ــ فوائد الكمأة 5      

 ــ تعريف الكمأة1      

 ــ طرائق البحث عن الكمأة 3      

 ــ أسماؤها وأشكالها وألوانها 4      

                                         اذكر النسبة المئوية لمكونات الكمأة اآلتية :                           9س 
 درجتان                                                    

 %                                                                               7أ ــ الدهون :           

 % 4ب ــ األلياف :          
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 امأل الجدول اآلتي بالمعلومات الناقصة عن كل نوع من أنواع الكمأة :       10س  

 

   

 ثالث درجات                                        

 

 

 

 

 

 

 

 حجمه الكمأة م
 

 قيمته لونه

 الزبيدي 1

 
 بحجم البرتقالة

 
 

 أغلى األنواع يميل إلى األبيض

 الخالص 2

 
 أصغر من الزبيدي

 
 

 يأتي بعد الزبيدي أحمر

3 
 

 الهوبر

 

أصغر من الزبيدي  

 والخالص

 

 

 أردأ أنواع الكمأة أسود وداخله أبيض
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 ُمْتَحُف اْلَفنِّ اإلِْسالِميِّ في َقَطر

ِة اْلَخليِج، قاِفي  َجديٍد ِبـَمْنِطقَ َبْعَد َسَنواٍت ِمَن اْلُجهوِد اْلَحثيَثِة اْكَتملَْت َمالِمُح ُمْتَحِف اْلَفنِّ اإْلِْسالِميِّ ِبَقَطر، في َشْكِل َمْعلٍَم ثَ     

َيِة في اْلعالَِم اإْلِْسالِميِّ َعْبَر اْلُعصوِر َواأْلَْمِكَنةِ  َد اأْلَْشكاِل اْلَفنِّ .                                           َيْعِكُس َتَعدُّ  

اِغبيَن في اإْلِْبحاِر ِبدُ       ْواِر الر  روِب َوَمساراِت اْلفُنوِن اإْلِْسالِميَِّة في َمكاٍن َجَمَع َبْيَن َوَقْد اْفَتَتَح اْلُمْتَحُف أَْبواَبُه أَماَم الزُّ

ِل، َوَقْد حَ  أَمُّ ؛ لَِيكوَن َفضاًء َيْبَعُث َعلى اإْلِْلهاِم، َويوِحَي بِالتَّ ٍة اْلِغنى اْلِمْعماِريِّ َوالثَّراِء اْلَفنِّيِّ َضَر َحْفُل ااْلْفِتتاِح أَْلُف َشْخِصيَّ

يا َسِة َواْلَفنِّ َواإْلِْعالِم .                                                ِمْن عالَِم السِّ  

َواإْلِْبداِع، َوَمناَرًة  َوَتْسعى َهْيَئُة َمتاِحِف َقَطر إِلى أَْن َتْجَعَل ِمْن ُمْتَحِف اْلَفنِّ اإْلِْسالِميِّ َمْرَكزاً لِْلَمْعلوماِت واْلَبْحثِ      

ب .لِْلِحواِر َوالتَّ قاِفيِّ ِمْن ِخالِل اْسِتْقطاِب ُجْمهوٍر عالَِمي  اُدِل الثَّ  

ُر بَِنْحِو       ْوَحِة، َعلى أَْرِض  35ُبِنَي اْلُمْتَحُف الَّذي َيـْمَتدُّ َعلى ِمساَحٍة ُتَقدَّ ٍع، َوَعلى َمْقُرَبٍة ِمْن كورنيِش الدَّ أَْلَف ِمْتٍر ُمَربَّ

ٍة بِ  ِه؛ لَِضماِن َعَدِم َتجاُوِز أَيِّ َمْبنى لَُه في اْلُمْسَتْقَبِل.       َجزيَرٍة اْصِطناِعيٍَّة خاصَّ  

ُن اْلُمْتَحُف ِمْن َمْبنى َرئيس َيُضمُّ َخْمَسَة َطوابٍِق،       َوَيَتَكوَّ

اِئَمِة، إِضاَفًة إِلى َجناٍح َتْعليِمي  ِمْن  َبْيَنها اْثناِن لِْلَمعاِرِض الد 

اِمَيِة  طاِبَقْيِن؛ الْسِتضاَفةِ  ِة الر  ْعليِميَّ ِة َوالتَّ اأْلَْنِشَطِة ااْلْجِتماِعيَّ

                   .  لَِتْعزيِز َوَتطويِر َفْهِم َوَتْقديِر اْلَفنِّ اإْلِْسالِميِّ

 َهْنَدَسٌة ُمْلِهَمٌة:

ِوِقْد اْسَتْوحى اْلُمَهْنِدُس اأْلَْمريِكيُّ   

) آي إم  باي ( يِنيِّ  ذو اأْلَْصِل الص 

ْكَل اْلِمْعماِريَّ لِْلُمْتَحِف َبْعَد ِرْحلٍَة  الشَّ

ناِت اْلَعماَرِة  ٍة لَِفْهِم ُمَكوِّ اْسِتْكشاِفيَّ

ِة بـُِمْخَتلَِف أَْنحاِء اْلعالَِم؛ لَِيِجَد  ِة اإْلِْسالِميَّ اْلَهْنَدِسيَّ بيِل ) نافوَرةُ  إِْلهاَمُه في َنموَذِج السَّ

َقْرِن الث الَِث َعَشَر الُوضوِء( ال تي ُبِنَيْت في الْ  ِبـَمْسِجِد اْبِن طولون بِاْلقاِهَرِة. 

بيِل في َنَظِر ) آي إم باي (  َوُيـَمثُِّل َنموَذَج السَّ ًة َتأْتي إِلى  ًة َحقيِقيَّ َهْنَدَسًة ِمْعماِريَّ

ْمِس، َوِمْن ِظالِل أَْلواِنها.  اْلَحياِة ِمَن الشَّ

ائُِر لِْلُمْتَحِف       أَْكَثَر ِمْن ثـَماِنـِمَئِة َوَيرى الز  َيٍة، ُتَمثُِّل ُجْزءاً ِمْن ُمْقَتنِياِت  ِقْطَعٍة َفنِّ

ِر َعَدُدها ِبَنْحِو أَْرَبَعِة آالِف ِقْطَعٍة  اْلُمْتَحِف اْلُمَقدَّ ٍج ُجْغراِفيِّ َيْمَتدُّ ِمْن  َجَمَعْت بَِتَدرُّ

ي َفَتراٍت تاريِخيَّ  ْوَء َعلى اْلَعناِصِر اْلَمْرِئيَِّة  14ٍة َتْمَتدُّ أَْكَثَر ِمْن قُْرُطَبَة إِلى اْلِهْنِد، َوُيَغط  َقْرناً. َوُتْلِقي صاالُت اْلَعْرِض الضَّ

َمُط َواْلُعلوُم في اْلَفنِّ  ْكُل والنَّ ، َوِهَي اْلَخطُّ َوالشَّ واَر في ، َوذلَِك ِبَشْكٍل يَ اْلَمْعروَفِة عالَِمي ًا في اْلفُنوِن باْلعالَِم اإْلِْسالِميِّ أُْخُذ الزُّ

ماِن َواْلَمكاِن.                     ِرْحلٍَة َعْبَر الزَّ
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 ُتَحٌف ناِدَرةٌ :

 

 

ٌة، َتقوُل إِداَرةُ اْلُمْتَحِف إِنَّها ناِدراً ما ُعِرَضتْ        َيٌة إِْسالِميَّ َقْبل،  ، أَْو لَْم ُتْعَرْض ِمنْ توَجُد َبْيَن اْلقَِطِع اْلَمْعروَضِة ُتَحٌف َفنِّ

ا َيْعِكُس َتَطلَُّع اْلُمَؤَسَسِة لِْلُمساَهَمِة في اْكِتشاِف َمكاَنِة اْلَفنِّ اإلِْسالِميِّ َوِغناهُ. َوِمْن َبْيِن تِ  ْلَك اْلُمْقَتَنياِت واِحَدةٌ ِمَن النَِّسِخ ِمم 

اِدَرِة َوالَقديَمِة لِْلقُرآِن اْلَكريِم َيعوُد تاريُخها إِلى اْلَقْرِن ا بِيِّ ُمَحَمٍد) َصل ى الن  ابٍِع، َوُرَبما َتكوُن ُكتَِبْت َبْعَد ُعقوٍد ِمْن َوفاِة النَّ لس 

ٍب َحريِري  َتعوُد لِْلَقْرِن  ٍة  14هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ( إِلى جاِنِب لَْوحاٍت َمْصنوَعٍة ِمْن قُماٍش ُمَذهَّ اِريَّ َوِسْلِسلَِة َمْنحوتاٍت َفخ 

ياِضياِت َواْلَهنْ َوِمْعَدِنَيٍة. َكم ِة في ُحقوِل اْلَفلَِك َوالرِّ ، ا ُتْعَرُض ُمْقَتَنياٌت ُتْظِهُر ُمساَهَمَة ُعلَماِء اْلُبْلداِن اإلِْسالِميَّ بِّ َدَسِة َوالطِّ

ْن َثالَثِة إِْسِطْرالباٍت ُمَتَبقَِيٍة إِلى اآلن ِمْن ، َوُيَعدُّ واِحداً مِ 14َبْيَنها اإْلِْسِطْرالُب النُّحاِسيُّ اإْلِْسباِنيُّ ال ذي َيعوُد لَِمْطلَِع اْلَقْرِن 

 ُصْنِع اْلعالَِم اْلَفلَِكيِّ أَْحَمَد بِِن ُحَسْيِن ِبْن باسو.

 

اِئَدِة في َجميعِ 2008َوَيْجَمُع اْلُمْتَحُف ال ذي اْفُتتَِح َرْسِمي ًا في عاِم        ِة الر  قاِفيَّ ساِت الثَّ أَْنحاِء اْلعالَِم ال تي   م اْلَعديَد ِمَن اْلُمَؤسَّ

. قاِفيِّ لُِتراِث اْلعالَِم اإْلِْسالِميِّ ِع الثَّ َنوُّ َيٍة َتْعِكُس َمْفهوَم التَّ  ُتشاِرُك ِبأَْعماٍل َفنِّ

 المصدر : اإلنترنت ــ روابط متعددة ــ بتصرف .
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 اأْلَْسئِلَُة:

آي إم باي ( َوُهَو ِمْن أَْصل اأْلَْمريِكيُّ ) قاَم بَِتْصميِم اْلُمْتَحِف اْلُمَهْنَدسُ   -1س    

       أــ  ياباِني.
     . ب ــ صيِني   
     . ج ــ كوِري     
     . د ــ ماليِزي   

 
َم اْلُمْتَحَف َشْكلَُه اْلِمْعماِري  ِمْن:  -2س اْسَتْوحى اْلُمُهْنِدُس ال ذي َصمَّ  

 
َمْسَجِد اْبن طولون. –أ         
ْسِجِد اأْلَْقصى.اْلمَ  –ب        
. –ج       اْلَمْسِجِد اأْلَُمِوي   
. –د        َبِوي  اْلَمسِجِد النَّ  

 
ًة َتأْتي إِلى اْلَحيا  -3س ًة َحقيِقيَّ بيِل في َنَظِر اْلُمَهْنِدِس ) آ ي إم  باي( َهْنَدَسًة ِمْعماِريَّ ِة ِمْن:ُيـَمثُِّل َنموَذُج السَّ  
      

اْلَقَمِر.  -أ         
اأْلَْرِض. -ب         
ْمِس. -ج        الشَّ  
ماِء. -د        السَّ  

          
ٍة ِمْن عالَِم: -4س َحَضَر اْلُمْتَحَف ِعْنَد اْفِتتاِحِه أَْلُف َشْخِصيَّ  

 
ياَسِة َفَقط.      أ ــ السِّ  
ب ــ اْلَفنِّ َفَقط.       
ج ــ اإْلِْعالِم َفَقط.                                 
ياَسِة َواْلَفنِّ َواإلِْعالِم.       د ــ السِّ  

 
أَِجْب بــِ ) َنَعْم ( أَْو ) ال (: -5س  

 

أــ قاَم بُِصْنِع اإْلِْسِطرالِب النُّحاِسيِّ اإْلِْسباِنيِّ اْلعالِِم اْلَفلَِكيِّ ُحَسين بِن باسو.)       (   

اِمِن.  )       ( ب ــ ِمْن َبْيِن اْلُمْقَتَنياِت ُنْسَخٌة ناِدَرةٌ لِ    ْلقُرآِن اْلَكريِم َيعوُد تاريُخها إِلى اْلَقْرِن الث   

َيٌة لَْم ُتْعَرْض ِمْن َقْبُل.   َيِة ُتَحٌف َفنِّ )       (    ج ــ  توَجُد َبْيَن اْلقَِطِع اْلَفنِّ  

ُن اْلُمْتَحُف ِمْن َمْبنى َرئيٍس َيُضمُّ ِسَتَة َطواِبَق.  )      (                د ــ  َيَتَكوَّ
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ما ال ذي َيْعِكُسُه ُمْتَحُف اْلَفنُّ اإْلِْسالِميُّ في َقَطر؟ -6س   
 

          _________________________________________________  

َتْسعى َهْيَئُة ُمتاِحِف  َقَطر إِلى َتْحقيِق َهَدَفْيِن اْثَنْيِن، ما ُهما ؟ -7س  
 
 ________________________________________________  
 

 
 

ُر ِبَنْحِو   8س َد اْلُمْتَحُف الَّذي َيْمَتدُّ َعلى ِمساَحٍة ُتَقدَّ ْوَحِة َعلى  35ُشيِّ أَْلَف ِمْتٍر ُمَربٍَّع َعلى َمْقُرَبٍة ِمْن كورنيش الدَّ
ٍة ِبِه؛ لَِضماِن عَ  َدَم َتجاُوِز أَيِّ َمْبنى لَُه في اْلُمْسَتْقَبِل.    أَْرِض َجزيَرٍة اْصِطناِعيٍَّة خاصَّ  

           
 

 
 أ ــ َكْم َتْبلُُغ اْلِمساَحُة الَّتي ُشيَِّد َعلَْيها اْلُمْتَحُف؟    

________________________________________________ 
 

 
 
ٍة بِِه ؟ ب ــ ما اْلَهَدُف ِمْن بِناِئِه َعلى َجزيَرٍة اْصِطناِعيَّةٍ     خاصَّ

 
_____________________________________________________________  

                 
 

:        -9س َرتِِّب اأْلَْفكاَر اآْلِتَيَة َحَسَب ُوروِدها في النَّصِّ  
               
ِبناُء اْلُمْتَحِف.             
َتْصميُم اْلُمْتَحِف.            
اْفِتتاُح اْلُمْتَحِف.            
ناُت اْلُمْتَحِف.           ُمَكوِّ  
ُمْقَتَنياُت اْلُمْتَحِف.           
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اْمََل اْلَفراَغ في اْلَجْدَوِل اآلتي: -10س  

 

 

 
 
 

 اْفِتتاُح اْلُمْتحفِ 

 
 

 
 اأْلَْرُض الَّتي أُقيَم َعلَْيها اْلُمْتَحفُ 

 
ٍة. 800 يَّ ِقْطَعٍة َفنِّ  

 

 
اُت اْلُمْتَحفِ ُمْقَتَني  

 
 
 

 
 َمْوِقُع اْلُمْتَحفِ 

 
 اْلُمَهْنِدُس اأْلَْمريِكيُّ ) آي  إم  باي (.

 

 
ُم     اْلُمْتَحفِ ُمَصمِّ

 

 

َيٍة، ُتَمثُِّل ُجْزءاً ِمْن ُمْقَتنِياِت اْلُمْتَحفِ   -11س اِئُر لِْلُمْتَحِف أَْكَثَر ِمْن ثـَماِنـِمَئِة ِقْطَعٍة َفنِّ ِر َعَدُدها بَِنْحِو أَْرَبَعِة  اْلمُ َوَيرى الز  َقدَّ

ٍة َتمْ  ي َفَتراٍت تاريِخيَّ ٍج ُجْغراِفيِّ َيْمَتدُّ ِمْن قُْرُطَبَة إِلى اْلِهْنِد، َوُيَغط  َقْرناً. 14َتدُّ أَْكَثَر ِمْن آالِف ِقْطَعٍة َجَمَعْت ِبَتَدرُّ  

 

        

 
     
َة     َيِة .أ ــ اْذُكر اْلِمْنِطَقَة اْلُجْغرافِيَّ يها ِتْلَك اْلقَِطِع اْلَفنِّ الَّتي ُتَغط   

___________________________________________  
   
 
 
 

يََّة؟   لُها ِتْلَك اْلقَِطَع اْلَفنِّ ُة الَّتي ُتَمثِّ ب ــ َكْم َتْبلُُغ اْلَفْتَرةُ الت اريِخيَّ  
___________________________________________ 
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 اإِلجاَبُة النَّموَذِجيَّةُ 
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 ُمْتَحُف اْلَفنِّ اإْلِْسالِميِّ في َقَطر

 

 السؤال الدرجة اإلجابة مالحظات

 1 1    ب  

 2 1 أ 

  3 1 ج 

 4 1 د 

 
 درجة واحدة لكل جزئية

 (    )      أ 
  ب   (  ×   ) 
 (    )   ج   
   د   (  ×   ) 

4 5 

  
شكال الفنية في العالم يعكس تعدد األ  

 
 اإلسالمي عبر العصور واألمكنة .

1  6 

أن تجعل من المتحف مركزا للمعلومات. -1   
 

منارة للحوار والتبادل الثقافي . -2  

2 7 

ألف متر مربع. 35  -1   
 

لضمان عدم تجاوز أي مبنى له مستقبال -2  

2 8 

  2 
4 
1 
3 
5 

2 9 

م2008   
 

 جزيرة اصطناعية
 

الدوحةكورنيش   

3 10 

من قرطبة إلى الهند.  -1   
 

قرنا. 14  -2  

2 11 
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 النص : أدبي

 األسد والسلحفاة

وفي  كاَن هناك غابٌة جميلٌة يعيُش سكاُنها في نظام ومحب ٍة، ويتعاونون مع بعِضهم بعضاً، ويتجاورون في مودٍة وإخاٍء،

أنحاء الغابِة، وتجدُّ في  يوٍم من األيام خرَجِت الحيواناُت تبحُث عن طعاِمها في كلِّ 

 سعيها في هدوٍء وأماٍن.

وإذ بصوِت األسِد يزمجُر في الغابِة ويملؤها رعباً، فخافت الحيواناُت وتركْت ما 

ها أْن تتوارى عن أعيِن األسِد الغاضِب والجائِع.  كانْت تبحُث عنه، وصاَر همُّ

كُت به جوَعه، وجَد سلحفاًة وبينما كاَن األسُد يتجول في الغابِة بحثاً عن طعاٍم يس

أليَس في  صغيرًة لم تستطِع االختباَء ألنَّها بطيئُة الحركِة، فأوقَفها األسُد، وقاَل لها:

 الغابِة حيواٌن أكبُر منِك يسكُت جوعي؟

فقالِت السلحفاةُ: إنَّني يا سيِّدي األسُد مسكينٌة، فجميُع الحيواناِت تستطيُع االختباَء 

ا أنا فال.إذا داهمها خطرٌ    ، أمَّ

ُتها الصغيرةُ، سآكلُِك رغماً عنِك، فإنَّني لْم أجْد أرنباً أو  فقاَل لها األسُد: اسكتي أيَّ

 غزاالً، ووجدُتِك في طريقي، فهل أترُكِك وأنا أتضوُر جوعاً؟

فقالِت السلحفاةُ: إنََّك لْن تشبَع يا سيِّدي إذا أكْلَتني، بل على العكِس سيتحرُك فيَك 

 ُع أكثر.الجو

 فصاَح األسُد: لن تستطيعي إقناعي، سآكلُِك ... سآكلُِك.

َره هللا لي، ولكْن قبَل أن تأكلَني لي عندَك رجاٌء. ِت السلحفاةُ بأسى: رضيُت بما قدَّ  فردَّ

أو  تضرَبني بجذِع  فقاَل لها األسُد: ما هو؟ فأجابْتُه السلحفاةُ:ال تعذْبني قبَل أْن تأكلني، فإنَّني أرضى أن تدوسني بقدِمكَ 

 شجرٍة ضخمٍة .... ولكنِّي أرجوَك أال ترميني بهذا النهِر.

فضحَك األسُد وقاَل لها: بْل سأفعُل عكَس ما طلْبِت منِّي، سأرميِك أيَُّتها المخلوُق 
 الحقيُر.

فتظاهرِت السلحفاة بالبكاِء والخوِف، فأخَذها األسُد ورمى بها في النهِر، ولكنَّ 
، أال السلحفاُة ا لذكيُة ما لبَثْت أْن ضحكْت، وقالْت لألسِد: يا لَك من حيواٍن غبيٍّ

تعرُف أنَّني أعيُش في الماِء وال أخاُف منه، ألنَّني أجيُد السباحَة؟ أال تعلْم أنَّ العبرَة ليسْت في ضخامة األجساِم بْل في 
  فطنِة العقوِل. 
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 األسئلة:

                                                      درجتان                                                                                 كيف كان يعيش سكان الغابة؟  -1

    

________________________________________________________________

.__ 

 درجتان                                                في النص شخصيتان رئيستان، ما هما؟                       -2

            

__________________________________________________________________ 

 درجتانلم تستطع السلحفاة االختباء من األسد، اذكر السبب.                                                    -3

      

________________________________________________________________

_ 

درجة استعملت  السلحفاة للتخلص من األسد:                                                                    -4

 واحدة

 القوة والشجاعة. - أ

 التضرع والدعاء.  - ب

 البكاء والصراخ.  - ج

 .الفطنة والحيلة  - د

 درجتان اقعية، هات دليال من النص على أنها خيالية.                             القصة خيالية  وليست و -5
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درجة الجملة التي ال تعتبر مجازا:                                                                                        -6

 واحدة

 .ضحك األسد - أ

 تكلم األسد مع السلحفاة. - ب

 في الماء.السلحفاة تسبح  -ج

 .كان سكان الغابة يعيشون في محبة -د

 درجتان.                                                                هات صفة واحدة لكل من األسد والسلحفاة -7

 األسد :__________________________________________________________

 _____________________________السلحفاة : __________________________

 درجتانلماذا فعل األسد عكس ما طلبت السلحفاة منه؟                                                             -8

______________________________________________________________       

                                                                  رتب األحداث التالية حسب ورودها في القصة: -9

 درجتان

 ــــــــــــ    خافت الحيوانات من األسد.
 ـــــــــــــ   نجاة السلحفاة.       

 ــــــــــــ  خرجت الحيوانات تفتش عن طعامها. 
 ــــــــــ    رمى األسد السلحفاة في النهر.   

 سد سلحفاة غييرة.              ـــــــــــــ  وجد األ
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لى أي شعور تغير؟                     -11  عاشت الحيوانات في البداية بهدوء وأمان، لكن هذا الشعور تغير، متى تغير؟ وا 

 درجتان

  ___________________________________________________________________ 

زى القصة.                                                                 هات من النص جملة تعبر عن مغ -11       

 درجتان

 .____________________________________________________________________

  

 

 ـــــــــــــــــــــــانتهت األسئلةـــــــــــــــــــــــ
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 اإلجابة النموذجية
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 يف كان يعيش سكان الغابة؟                                                                                  درجتانك  -1

 نظام ومحب ٍة،  ويتعاونون مع بعِضهم بعضاً، ويتجاورون في مودٍة وإخاٍء.في 

 درجتان                                في النص شخصيتان رئيستان، ما هما؟                                        -2

 السلحفاة.

 األسد.

 لم تستطع السلحفاة االختباء من األسد، اذكر السبب.                                                   درجتان -3

 ألنَّها بطيئُة الحركةِ 

درجة                                استعملت  السلحفاة للتخلص من األسد:                                      -4

 واحدة

 القوة والشجاعة. - أ

 التضرع والدعاء.  - ب

 البكاء والصراخ.  - ج

 .الفطنة والحيلة  - د

القصة خيالية  وليست واقعية، هات دليال من النص على أنها خيالية.                               - ذ

 درجتان

اُن اليابة في نظام ومحّبٍة، أو تتجاور الحيوانات في مودٍة الحوار بين الحيوانات،أو ضحَك األسُد، أو يعيُش سك

خاٍء.     وا 
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الجملة التي ال تعتبر مجازا:                                                                                         - ر

 درجة واحدة

 .ضحك األسد - أ

 تكلم األسد مع السلحفاة.   -ب

 ء.السلحفاة تسبح في الما  - ج

 .كان سكان الغابة يعيشون في محبة  - د

هات صفة واحدة لكل من األسد والسلحفاة.                                                                 - ز

 درجتان

 األسد: غبي، قاسي ، عنيد. 

 السلحفاة : ذكية، وفطنة، بطيئة.

                                               لماذا فعل األسد عكس ما طلبت منه السلحفاة ؟              - س

 درجتان

 لقسوة قلبه وعناده وتهوره وغبائه.  

رتب األحداث التالية حسب ورودها في القصة:                                                               - ش
 درجتان

 ـــــ    خافت الحيوانات من األسد.2ــــــــ 
 ـ   نجاة السلحفاة.       ـــ5ـــــــــ 
 ـــــ  خرجت الحيوانات تفتش عن طعامها. 1ـــــــ 
 ــــ    رمى األسد السلحفاة في النهر.   4ــــــــــ 
 ـــــ  وجد األسد سلحفاة غييرة.              3ــــــــ 



27 
 

لى  - ص أي شعور تغير؟                     عاشت الحيوانات في البداية بهدوء وأمان، لكن هذا الشعور تغير، متى تغير؟ وا 

 درجتان

 عندما زمجر األسد، خافت الحيواناُت وتركْت ما كانْت تبحُث عنه.               

هات من النص جملة تعبر عن مغزى القصة.                                                                   -11      

 درجتان

 مة األجساِم بْل في فطنِة العقوِل. العبرَة ليسْت في ضخا

  

 ـــــــــــــــــــــــانتهت األسئلةـــــــــــــــــــــــ
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 النص : معلوماتي

 الفراشة

 

 

قيقِة   تعتبر الفراشُة واحدًة من أجمِل الحشراِت قاطبًة، ولذا فُتَِن الن اُس بجماِل أجنَِحِتها الر 

ابة.  ذاِت األلواِن الجذَّ

تعيُش الفراشاُت في كلِّ أنحاِء العالِم، ولكنَّ أ كثَر األنواِع توجُد في الغاباِت، وتعيُش        

أنواٌع أخرى من الفراشاِت في الحقوِل كما يعيُش بعُضها على قمِم الجباِل الباردِة، والبعُض 

ِة، ويهاجُر كثيٌر من الفراشاِت لمسافاٍت طويلٍة لقضا حارى الحار  ِء الشتاِء في اآلخُر في الص 

 المناطِق الدافئةِ 

نوٍع من الفراشاِت، أ كبُرها فراشُة الملكِة ألكسندرا، ويبلُغ  20,000يوجُد نحَو        

ُة التي تعيُش  28طوُل جناحيها  سم،  ومن أصغِر الفراشات الفراشُة القزمُة الزرقاُء الغربي 

ِة أمريكا الشمالية، ويبلُغ مدى جناحْيها ما ي  قرُب من سنتيمتٍر واحٍد.في قار 

ا، ثم تفقُس لتخرَج منها يرقٌة والتي تقضي         تبدأُ الفراشُة حياَتها بيضًة صغيرًة جد ً

ُل إلى شرنقٍة أو قشرٍة واقيٍة،  معظَم وقِتها في األ كِل والنمو، ولكنَّ ِجْلدها ال ينمو، فيتحوَّ

ُل إلى ف راشٍة جميلِة المنظِر، ثم  تشقُّ القشرَة وتجري داخَل الشرنقِة تَغيُّراٌت، إذ تَتحو 

 فينفِتُح الطريُق أماَم الفراشِة اليافعِة، فتخرُج منها، وفوَر خروِجها تْفِرُد أجنَحَتها وتطيُر.

        

ى برحيِق األزهاِر، و هي ليست ضارًة بالمحاصيِل بل على نقيِض ذلك،  و الفراشاُت تتغذ 

ح األزهار، إذ تلتصُق حبوُب اللقاِح بجسِمها عنَد وقوفِها نافعة حيث أن ها تساعُد على تلقي

حيِق، وتنَتقُل حبوُب اللقاِح إلى زهرٍة أخرى تغشاها الفراشُة  على األزهار المتصاِص الر 

 نفُسها ألخِذ الرحيِق منها.
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 األسئلة
 

         درجتان                            وصفت الفراشة في بداية النص بثالثة أوصاف ،اذكر واحدا منها. -1
                                                   

 ______________________________________________   
                 

 درجة واحدةتعيش الفراشات في:                                                                          -2
 حقول.اليابات وال - أ

 قمم الجبال الباردة. - ب
 الغحارى الحارة. - ج
 جميع ما سبق غحيح. - د

 
 درجتان اذكر المكان الذي تعيش فيه أغلب الفراشات.                                              -3

 
______________________________________________ 

 درجتان                                  لماذا تهاجر الفراشات لمسافات طويلة؟                    -4
    ______________________________ 
 

 درجة واحدة:                                                                  الفراشة القزمة تعيش في -5
 أوروبا. - أ

 إفريقيا. - ب
 أمريكا الشمالية. - ج
 أمريكا الجنوبية. - د
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 درجة واحدة                                                                 لون الفراشة القزمة هو:     -6

 األصفر. - أ

 األحمر. - ب

 البرتقالي. - ج

 األزرق - د

 

 ثالث درجاتامأل الجدول التالي بما هو مطلوب:                                                           -7

  عدد أنواع الفراشات.

  مة.طول جناحي الفراشة القز

  طول جناحي فراشة الملكة)ألكسندرا(.

 

 

 درجة واحدة                                                                   رتِّْب مراحل نمو الفراشة: -8

 ــــــــــــــ  يرقة.

 ــــــــــــــ بيضة.

 ــــــــــــــ  شرنقة.

 

 درجة واحدة                                                                      لم يتحدث النص عن:   -9

 مراحل نمو الفراشة. - أ

 غذاء الفراشة. - ب

 أعداء الفراشة. - ج

 أماكن عيش الفراشة. - د

  
حدد من النص غذاء الفراشة.                                                                   -11

 درجتان

        ______________________________________________ 
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 درجة واحدةتطير الفراشة بعد أن تشق القشرة:                                                           -11

 مباشرة. - أ

 بعد يوم. - ب

 بعد أسبوع. - ج

 بعد شهر. - د

 

 

 واحدةدرجة السؤال الذي ليس له جواب في الفقرة هو:                                                  -12

 كم نوعا للفراشات؟. - أ

 ما مراحل نمو الفراشة؟ - ب

 أين تعيش الفراشات؟ - ج

 كيف تصطاد الفراشة؟ - د

 

 

 درجتاناذكر فائدة الفراشة لألزهار.                                                                   -13

     ______________________________________________   

 

 

 

 

 ـــــــ انتهت األسئلة ــــــــــــــــــــــــــــــ
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 االجابة النموذجية
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 درجتانوصفت الفراشة في بداية النص بثالثة أوصاف،اذكر واحدا منها.                        -1

 

ابة.الفراشُة واحدةٌ من أجمِل الحشراِت قاطبًة، جمال ورقة أجنحتها، ألوانها الج  ذ 

 

 درجة واحدةتعيش الفراشات في:                                                                          -2

 الغابات والحقول. - أ

 قمم الجبال الباردة. - ب

 الصحارى الحارة. - ج

 جميع ما سبق صحيح.  - د

 

 درجتان             اذكر المكان الذي تعيش فيه أغلب الفراشات.                                   -3

 

 الغابات هو المكان الذي تعيش فيه أغلب الفراشات.

 

 

 درجتانلماذا تهاجر الفراشات لمسافات طويلة؟                                                      -4

 

  تهاجُر الفراشاِت لمسافاٍت طويلٍة لقضاِء الشتاِء في المناطِق الدافئِة.

 

 درجة واحدةش في:                                                                  الفراشة القزمة تعي -5

 أوروبا. - أ

 إفريقيا. - ب

 أمريكا الشمالية. - ج

 أمريكا الجنوبية. - د
 
 درجة واحدةلون الفراشة القزمة هو:                                                                      -6

 األغفر. - أ
 األحمر. - ب
 تقالي.البر  - ج
 األزرق - د
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 ثالث درجاتامأل الجدول التالي بما هو مطلوب:                                                           -7

 نوٍع من الفراشاِت. 20,000نحَو  عدد أنواع الفراشات.

 سنتيمتٍر واحد. طول جناحي الفراشة القزمة.

 سم. 28 طول جناحي فراشة الملكة)ألكسندرا(.

 

 درجة واحدةرتِّْب مراحل نمو الفراشة:                                                                    -8

 ــــــ  فراشة.4ـــــــــ

 ـــــــ  يرقة.2ــــــــ

 ــــــ بيضة.1ـــــــــ

 ــــــ  شرنقة.3ـــــــــ

 درجة واحدة                                 لم يتحدث النص عن:                                        -9

 مراحل نمو الفراشة. - أ

 غذاء الفراشة. - ب

 أعداء الفراشة. - ج

 أماكن عيش الفراشة. - د

  

 درجتانحدد من النص غذاء الفراشة.                                                                -10
 

ى برحيِق األزهار.  الفراشة تتغذ 
 

 درجة واحدةد أن تشق القشرة:                                                        تطير الفراشة بع -11
 مباشرة. - أ

 بعد يوم. - ب
 بعد أسبوع. - ج
 بعد شهر. - د
درجة السؤال الذي ليس له جواب في الفقرة هو:                                                  -12

 واحدة
 كم نوعا للفراشات؟. - أ

 ؟ما مراحل نمو الفراشة - ب
 أين تعيش الفراشات؟. - ج
 كيف تصطاد الفراشة؟ - د
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 درجتان.                                                                  اذكر فائدة الفراشة لألزهار -13

نافعة لَلزهار حيث أن ها تساعُد على تلقيحها، إذ تلتصُق حبوُب اللقاِح بجسِمها عنَد وقوِفها على األزهار           

حيِق، وتنتقل حبوُب اللقاِح إلى زهرٍة أخرى تغشاها الفراشُة نفُسها ألخِذ الرحيِق منها.الم  تصاِص الر 
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؟ الَكْلبُ  أَمِ  اإلِلِْكترونِي   الَكْلبُ  بيِعي   الطَّ

 

غارُ  األَْوالدُ  كانَ   ًبا َفِرًحا َذْيلَهُ  َوَيُهزُّ  ُيصاِحبوَنُه َوُيصاِحُبُهْم،َوُيالِعُبُهْم،  ُيالِعبوَنهُ  َصغيرٍ  بِشراِء َكْلبٍ  َيْحلُمونَ  الصِّ  ِبِهمْ  ُمَرحِّ

ونَ  ِمْن باِب َبْيتِِهْم، َفأََخذوا اللُّصوصُ  اْقَتَربَ  إِذا ِباْنِفعالٍ  َوَيْنَبحُ  ِمَن الَمْدَرَسِة، ِعْنَدما َيعودونَ   َيْشَتِريَ  أَنْ  والِِدِهمْ  َعلى ُيلِح 

 في الَحَيواناتِ  َحْبسَ  ُيِحبُّ  ال ِمْن ناِحَيةٍ  َكْلٍب، َفُهوَ  أَيِّ  الَبْيِت، في َكْلبٍ  ُوجودَ  ُيِحبُّ  َيُكنْ  لَمْ  والَِدُهمْ  لِكنَّ  َصغيًرا، َكْلًبا لَُهمْ 

 إِلى الَحَيواناتِ  ِمنَ  َتقِلَ أَْن َتنْ  ُيْمِكنُ  الَّتي األَْمراِض  ِمنَ  َحِذًرا كانَ  أُْخرى ناِحَيةٍ  َوِمنْ   َحداِئِق الَحَيواِن، في َحت ى أَوْ  الُبيوتِ 

َطةٌ  َمساَفةٍ  َعلى َوَيكونُ  الَكْلبُ  فيها َيْمَرحُ  ِبِه َحديَقةٌ  َيُكنْ  لَم الَبْيتَ  إِنَّ  َكثيَرةٌ، ُثمَّ  َوِهيَ  الَبَشرِ   .األَْوالدِ  ِمنَ  ُمَتَوسِّ

هُ  األَْوالِد، ِبُحْزنِ  ِمْن إِْحساِسهِ  بُ األَ  َوعانى ُحلُِمِهْم، َتْحقيقِ  لَِعَدمِ  ِبالُحْزنِ  األَْوالدُ  أََحسَّ          بَِسالَمةِ  َتماًما ُمْقَتِنًعا كانَ  لِكنَّ

اِفِض لُِوجودِ  َمْوِقِفهِ   آلِيَّةٍ  ِكالبٍ  ُوجودِ  َعنْ  األَبُ  َقَرأَ  َتْنَفِرَج ِعْنَدما أَنْ  ُيْمِكنُ  )الُمْشِكلََة( األَْزَمَة  أَنَّ  َبدا ُثمَّ  الَبْيِت، في َكْلبٍ  الر 

َدةٍ  َرةٍ  ِبَبراِمجَ  ُمَزوَّ فُ  ُمًتَطوِّ ا، َتْجَعلُها َتَتَصرَّ وبوتات، ِمْثلَ  ذاِتي ً  اإلِلِْكتروِنيَّةِ  َمواِقِع التِّجاَرةِ  أََحدِ  إِلى ِرسالَةً  األَبُ  َوأَْرَسلَ   الر 

دَ  الَمواِقِع، أََحدِ  في الُمْدِهَشةِ  ُمواَصفاِتهِ  َعنْ  َقَرأَ  أَنْ  إِلِْكترونِي  َبْعدَ  َكْلبٍ  ِشراءَ  َوَطلَبَ  اإلِْنَتْرِنِت، َشَبَكةِ  َعلى َمنَ  َوَسدَّ ِمْن  الثَّ

، في اإلَلِْكتروِنيُّ  الَكْلبُ  َوَصلَ  َحت ى أَسابيعَ  َثالَثةُ  َتُمرَّ  َولَمْ   ِبطاَقِته،   .األَْوالدِ  إِلى ِبإِْحضاِرهِ  األَبُ  َوأَْسَرعَ  َطْرٍد َبريِدي 

ِرَكةُ  أَْنَتَجْتهُ  الَّذي  )إيبو( اإلِلِْكتروِنيِّ  الَكْلبِ  تيبو( َعلى اْسمِ ( أَْسَمْوهُ  الَّذي ِبالَكْلبِ  َيطيُر َفَرًحا ْوالدِ األَ  َعْقلُ  َوكادَ        الشَّ

 .الشَّهيَرةُ  الياباِنيَّةُ 

ا ُمَسلًِّيا َوأُُذَنْيِه، كانَ  َذْيلَهُ  َوَيُهزُّ َيْقفُِز  ْلَفُهْم ِبَمَرٍح،خَ  َوَيْرُكضُ  الُكَرَة، َمَعُهمُ  َيْلَعبُ  َحقيِقيًَّة، أُْعجوَبةً  تيبو الَكْلبُ  َوكانَ         ِجًد 

اٍت َعديَدةً  َوُيَؤد ي َورِ  الِتقاطِ  ُمْدِهَشًة، ِمْثلَ  َمَهم  فَ  أَنْ  كاَن ُيْمِكُنهُ  َبلْ  الحاسوِب ) الكْمبيوَتر(، ِجهازِ  إِلى َوَنْقلِها الصُّ  َعلى َيَتَعرَّ

دَ  َبْرَمَجُتهُ  َوَتمَّتْ  ِبُصَوٍر لَُهْم، َبْرناَمِجهِ  ِبَتْزويدِ  َوأَقاِربِِهمْ  الَبْيتِ  أَْهلِ   ، َوَيْنَبحُ )َقريبو ..َقريبو( األَقاِرِب:  أََحدَ  َيرى ِعْنَدما لُِيَردِّ

ُد:  َغريًبا َشْخًصا َيرى ِعْنَدما  أََخذَ  !ُيْخِطئُ  َبَدأَ   )تيبو( أِلَنَّ  جاَحها،نَ  ُتواِصلَ  لَمْ  َغريبو(، لَِكنَّ األُْعجوَبةَ  ..)َغريبو َوُيَردِّ

ًدا:  الَقريبِ  َعلى َفَيْنَبحُ  األُموَر، َيْخلِطُ   )تيبو( ا  َقريبو(،  ..َقريبو( َيقوَل:  أَنْ  ِمنْ  َبَداًل  ،)َغريبو .. )َغريبو ُمَردِّ  َبَحَثتِ  َولَم 

َببِ  األُْسَرةُ َعنِ  فِ  الفائِِق َيْعَجزُ  ااِلْصِطناِعيِّ  كاءِ الذَّ  ذا تيبو(( أَنَّ  َتَبيَّنَ  السَّ َعرُّ دِ  الشَّْخِص  َعلى َعِن التَّ  َهْيأَُتهُ  َتْخَتلِفَ  أَنْ  لُِمَجرَّ

وَرةِ  اْخِتالفٍ  أََقلَّ  َنةِ  َعِن الص  ِة، َفَيْكفي ذاِكَرِتهِ  في الُمَخزَّ  في َيْرَتديهِ  كانَ  الَّذي الشَّْخُص الَقميصَ  ُيَغيِّرَ  أَنْ  اإلِلِْكترونِيَّ

وَرِة، فِ ( َيْعَجزَ  َحت ى الص  َعرُّ ةَ  َيْمَتلِكُ  ال َفُهوَ  َعلَْيِه، تيبو( َعِن التَّ مِّ  حاسَّ  أَنْ  عاِدي  َيْسَتطيعُ  َكْلبٍ  لَدى توَجدُ  الَّتي  الَقِويَّةَ  الشَّ

فَ  ةَ  أَْيًضا َيْمَتلِكُ  ال َوُهوَ  فيها اْثناِن، َيْشَتِركُ  ال الَّتي َرواِئِحِهمِ  ِمنْ  األَْشخاِص  َعلى َيَتَعرَّ ْمعِ  حاسَّ ا الَّتي توَجدُ  الُمْرَهَفةَ  السَّ  ِجًد 

 .ِمْنهُ  َيْقَتِربُ  الَّذي الشَّْخِص  َقْلبِ  َدق اتِ  َيْسَمعَ  أَنْ  َحي  َيْسَتطيعُ  َكْلبٍ  لَدى

َلتِ         التََّعرُّفِ  في  )تيبو( ِلَيْفَشلَ  َمالِبَسُهمْ  َفُيَييِّرونَ  الُد ِبِشدٍَّة،اأَلوْ  َعَلْيها َيْضَحكُ  ُنْكَتةٍ  ِإلى اإِلِلْكتروِنيَّةُ  اأُلْعجوَبةُ  َوَتَحوَّ
 اأَلْوالدُ  َيقومُ  ذاِكَرِتِه، في ُتَخزَّْن  ُغَوُرُهمْ  َلمْ  ُزّوار   ِإَلْيِهمْ  َيْأتي َوِعْنَدما  .)َغريبو ..َغريبو( ِبِإْغرارٍ  َوَيَظلُّ ُيَردِّدُ  َعَلْيِهْم،

َورِ  الَمْعروَفِة في الَمالِبسِ  ْعَض بَ  ِبِإعاَرِتِهمْ  َنةِ  الغُّ  َذْيَلُه، َوُهَو َيْقِفُز َوَيُهزُّ   )َقريبو ..َقريبو( ِبَحماسٍ  ُيَردِّدُ  َفَيَظلُّ  َلَدْيِه، الُمَخزَّ
ِحكِ  َيْنَفِجرونَ  اأَلْوالدُ  َبْيَنما  .من الضَّ
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 األَْسئِلَُة:
 

غاُر َيْحلُمونَ  -1  ؟بَِم كاَن األَْوالُد الصِّ

 

    ______________________________________________  
  

ديِد بَِسَببِ  -2  :أََحسَّ األَْوالُد بِالُحْزِن الشَّ
 

  ِلِذلِكَ  األَبِ  َوَرْفِض  َكْلبٍ  ِشراءِ  في األَْوالدِ  َرْغَبة. 

  ِاألَْوالدُ  فيها َيْلَعبُ  واِسَعةٍ  َحديَقةٍ  ُوجودِ  َعَدم. 
 .َيْشَتريهِ  ُمناِسًبا ًباَكلْ  َيِجدْ  لَمْ  األَبَ  أَنَّ  - ج
 .َكْلبٍ  لِِشراءِ  ًنقوًدا َيْمَتلِكُ  ال األَبَ  أَنَّ  - د

 
ْن َسَبَب َرْفِض األَِب ِشراَء الَكْلِب؟ -3  َبيِّ
     ______________________________________________   

 
 

 َكْيَف ُحلَّْت ُمْشِكلَُة َرْفِض األَِب لِِشراِء الَكْلِب؟ -4
 

     ______________________________________________   
 
 

هيَرةُ ُيْدعى: -5 ُة الشَّ ِرَكُة اليابانِيَّ  الَكْلُب الَّذي أَْنًتَجْتُه الشَّ

 إيبو   - أ

 تيبو  - ب

 غريبو  - ج
 قريبو  - د

 :َتْعني "َتْنَفِرجَ  َأنْ  ُيْمِكنُ  اأَلْزَمةَ  َأنَّ  َبدا "ثُمَّ  ُجْمَلِة  في  "َبدا" َكِلَمُة  -6
 .َفكَّرَ  - أ

 .َأرادَ  - ب
 .َهرَ ظَ  - ج
 .َأجابَ  - د
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 َيطيُر" َتُدل  َعلى: األَْوالدِ  َعْقلُ  "كادَ   -7

 الَفَرِح  الشَّديِد. - أ

 الُحْزِن الشَّديِد. - ب

 األَلَِم الشَّديِد. - ج

ا َسَبَق. - د  ال َشْيَء ِمم 

 

لِ  الَبْيتِ  صاِحَبةُ  َوَضَعتْ  إِذا اإلِلِْكترونِي   الَكْلبُ  َيقولَ  أَنْ  ُيْمِكنُ  ماذا -8 ّظاراِت أِلَوَّ ٍة؟ النَّ  إِجاَبَتَك. َعلِّلْ  َمرَّ

 

     ______________________________________________   

 

 

، الَكْلبَ  أَْن َيْخَدعوا األَْوالدُ  حاَولَ  -9  .النَّصِّ  ذلَِك ِمنَ  َعلى ِمثااًل  أَْعطِ  اإلِلِْكترونِيَّ

 

        ______________________________________________   

 

 

. قاِرنْ    -11  َبْيَن الَكْلِب اإلِلِْكترونِيِّ َوالَكْلِب الَطبيِعيِّ

 

 الَكْلُب الَطبيِعي   الَكْلُب اإلِلِْكترونِي   

  الَحواُس    

 

 

 

 

فاُت      الصِّ

 

 

 

 

 

األَْمُن  

الَمُة   َوالسَّ
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 اأَلْشخاِص؟ َعر ِف َعلىالتَّ  في الطَّبيِعي   الَكْلبُ  الحاسَّتاِن اللَّتاِن َيْعَتِمُد َعَلْيِهما ما -11

          ______________________________________________   
 

 :َأنَّ  النَّص   ِمنَ  َنَتَعلَّمُ    -12
 
  .الطَّبيِعيَّةِ  ِمنَ  َأْذكى اإِلِلْكتروِنيَّةَ  الِكالبَ  - أ

 .الِكالبَ  َيْشَترونَ  اأَلْطفالِ  َكلَّ  - ب
   .لِكالِب ا َتْرِبَيةَ  ُيحّبونَ  ال الّناسِ  َجميعَ  - ج
 .َوَسيِّئاِتهِ  َحَسناُتهُ  الِكالبِ  ِمنَ  َنْوعٍ  ِلُكلِّ  - د
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 االجابة النموذجية
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 بم كان األوالد الّصغار يحلمون ؟ -1

 

غارُ  األوالدُ  كانَ             صغيٍر. َكْلبٍ  )شراءِ ( باقتناءِ  يحلُمونَ  الص 

 

 :سبب أحس األوالد بالحزن الشديد ب -2

 .لذلك األبِ  ورفضُ  َكْلب شراء في األوالدِ  رغبةُ   -أ

 .األوالدُ  فيها يلعبُ  واسعة حديقةٍ  وجودِ  عدمُ  -ب

 .يشتريهِ  مناسًبا َكْلًبا يجدْ  لم األبَ  أنَّ  - ج

 .َكْلب لشراءِ  نقوًدا يمتلك ال األبَ  أن   - د

 

 بين سبب رفض األب شراء الَكْلب ؟ -3

 .حدائِق الحيوانِ  في حت ى أو البيوتِ  في الحيواناتِ  حبسَ  يحبُّ  ال البيِت ؛ألن ه في َكْلبٍ  دَ وجو يحبُّ  يكْن األب  لم           

 به حديقةٌ  تكنْ  لَم البيتَ  إن   ثم   .كثيرةٌ  وهي البشرِ  إلى الحيواناتِ  منَ  أَن تنتقلَ  ُيمكنُ  ال تي مَن األمراِض  حِذًرا وكانَ 

 .األوالدِ  منَ  طةمتوس   مسافةٍ  على ويكونُ  الَكْلبُ  فيها يمَرحُ 

 

 كيف ُحلَّت مشَكْلة رفض األب لشراء الَكْلب ؟ -4

 

 المواقِع . من أحدِ  إلكتروني   َكْلبٍ  بشراءَ  ُحلَّت مشَكْلة 

 

 الَكْلب الذي أنتجته الشركة اليابانية الشهيرة ُيدعى : -5

 إيبو   - أ

 تيبو  - ب
 غريبو  - ج
 قريبو  - د
 :تعني  "تنفرجَ  أنْ  ُيمكنُ  األزمةَ  أنَّ  بدا ثم  " جملة في "بدا" َكْلمةُ  -6

      .فّكرَ  - أ
 .أرادَ  - ب
                  .ظهرَ  - ج
 .أجابَ  - د
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 "يطيُر" تدل على  األوالدِ  عقلُ  كادَ   -7

 . الفرح  الشديد - أ

 الحزن الشديد . - ب

 األلم الشديد. - ج

 ال شيء مما سبق . - د

 

 . إجابَتك علّل ؟مّرة الّنّظارات ألّول البيتِ  صاحبةُ  وضعتْ  إذا اإللكترونيّ  الَكْلبُ  يقولَ  أن يمكنُ  ماذا -8

 

فِ  في  َغريبو ؛ ألنه َيْفَشلَ  ..يقول غريبو             ورةِ  عليها فهيئُتها اختلفت الت عر  نةِ  عِن الص   ذاكرِتهِ  في الُمخزَّ

 .اإللكتروني ةِ 

 

 .الّنصِّ  ذلك منَ  على مثااًل  أعطِ  اإللكترونّي، الَكْلبَ  يخدعوا أن األوالدُ  حاولَ  -9

 

فِ  في  )تيبو( ْفَشلَ ليَ  مالبَسهم يغي رونَ  -1 د عليهم، الت عر     .)َغريبو ..َغريبو( بإصرارٍ  ويظل  يرد 

ارٌ  إليهم يأتي عندما -2 ْن  صوُرهم لم ُزو   المعروفِة في المالبسِ  بعضَ  بإعارِتهم األوالدُ  يقومُ  ذاكرِتِه، في ُتَخزَّ

ورِ  نةِ  الص  دُ  فيظل   لديِه، المخزَّ  في ينفجرونَ  األوالدُ  بينما ذيلَُه، يقفز ويهز  وهو ُ )َقريبو ..َقريبو (بحماسٍ  يرد 

ِحكِ   .الض 

 

 قارن بين الَكْلب اإللكتروني والَكْلب الطبيعي . -11

 

 الَكْلب الطبيعي     الَكْلب اإللكتروني      

  الحواس    

 ال يمتلك حواس

 

 

 يمتلك حاستي الشم والسمع

 ،خلَفهم بَمَرحٍ  ويركضُ  الكرَة، معهمُ  يلعبُ  الصفات   

ا ُمَسل ًيا كان .وأُذَنْيهِ  ذيلَهُ  ويهزُّ يقفز   جًد 

اٍت عديدةً  ويؤد ي  التقاطِ  مثلَ  مدهشةً  مهم 

ورِ  الحاسوب )  جهازِ  إلى ونقلِها الص 

فَ  أنْ  كاَن ُيمكُنهُ  بل الكمبيوتر(،   يتعر 

 برناَمِجهِ  بتزويدِ  وأقاربِهم البيتِ  أهلِ  على

دَ  َبرمجُتهُ  وتم تْ  بصوٍر لهم،  ندماع ليردِّ

 ، وينبحُ )َقريبو ..َقريبو( األقاربِ  أحدَ  يرى

دُ  غريًبا شخًصا يرى عندما  ويرد 

كاِء اصطناعيِّ  ذا ( َغريبو ..َغريبو(   ذ 

األوالد ويالعبهم ،  عبهُيال صغيرٍ 

 فِرًحا ذيلَه ويُهزُّ  يصاحبونه وُيصاحُبهم ،

ًبا  مَن المدرسة ، عنَدما يعودونَ  بهم مرحِّ

باِب  من الل صوصُ  اقتربَ  إذا بانفعالٍ  وينَبحُ 

 بيِتهم .

ةَ  يمتلكُ  مِّ  حاس   التي من خاللها  القوي ةَ  الش 

فَ   ال تي رواِئحهمِ  من األشخاِص  على يتعر 

ةَ  ويمتلكُ  فيها اْثناِن ، ركُ يشت ال معِ  حاس   الس 

ا التي يستطيعُ  الُمرَهفةَ   يسمَع  بها  أن جًد 

 .منهُ  يقتربُ  ال ذي الشَّخِص  قلبِ  دق اتِ 
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فِ  يعَجزُ  دِ  الش خِص  على عِن الت عرُّ  لمجر 

ورةِ  اختالفٍ  أقلَّ  هيئُتهُ  تختلفَ  أنْ   عِن الص 

نةِ   اإللكتروني ةِ  ذاكرِتهِ  في الُمخزَّ

 

 

األمن  

 والسالمة 

  

 آمن ال ينقل األمراض لألطفال

 

 يمكن أن ينقل األمراض لألطفال

 

 
 

تاِن اللَّتاِن َيْعَتِمُد َعلَْيِهما ما -11 بيِعي   الَكْلبُ  الحاسَّ ِف َعلى في الطَّ َعر   األَْشخاِص؟ التَّ

 

ةَ              مِّ  حاس  فَ  بها أن التي يستطيعُ  القوي ةَ  الش   أيًضا و فيها اْثناِن، يشتركُ  ال ال تي رواِئحهمِ  من األشخاِص  على يتعر 

ةَ  معِ  حاس   .منهُ  يقتربُ  ال ذي الشَّخِص  قلبِ  يسمَع بها دق اتِ  أن الُمرَهفَة التي يستطيعُ  الس 

 

 

 :أنّ  الّنصّ  من نتعلّم -12

13-  

بيعي ة منَ  أذكى اإللكتروني ة الَكاْلبَ  - أ   .الط 

 .الَكاْلب يشترون األطفال َكلْ  - ب

   .الَكاْلب تربية ُيحب ون ال الن اس جميعَ  - ج

 .وسيئاته حسناته الَكاْلب منَ  نوع لَكلْ  -د
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 ِمْن َيَرَقٍة إِلى َفراَشةٍ 

نبقلم ديبورا هيليجما  

 رسومات: باري ويزمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غيَرةُ ْحَضَرِت اْلُمَعلَِّمُة َيَرَقًة في قِنيَنٍة إِلى اْلَمْدَرَسِة، كاَنْت َتأُْكلُ األَْوراَق اْلَخْضراَء، هِذِه اْلَيَرَقُة الأَ في َيْوٍم ِمَن األَّياِم  صَّ

لُ اْلَيرَ  لُ إِلى َفراَشٍة، عاَدًة َتَتَحوَّ لُ إِلى َفراَشٍة َسْوَف َتَتَحوَّ نا شاَهْدنا هِذه ِاْلَيَرَقَة َتَتَحوَّ قاُت إِلى َفراشاٍت في اْلخاِرِج، َولَِكنَّ

 في داِخِل اْلَفْصِل. 

 

 ماذا كاَنْت َتْأُكُل اْلَيَرَقُة ِعْنَدما َأْحَضَرْتها اْلُمَعلَِّمُة ِلُتِرَيها ِلأَلْطفاِل؟  1

___________________________________________________ 

ُل ِإلى َفراَشٍة؟  2  َأْيَن شاَهَد األْطفاُل اْلَيَرَقَة َتَتَحوَّ

___________________________________________________ 
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ا، َوَضَعِت األُم  اْلَفرا َشُة اْلَبْيَض َعلى اْلَوَرَقِة اْلَخْضراِء، أَْخَبَرْتنا ُمَعلَِّمَتنا بِأَنَّ هِذِه اْلَيَرَقَة َبَدأَْت َحياَتها َكَبْيَضٍة َصغيَرٍة ِجّدً

ْبَتِة؛ َحتى َتَتَغّذى اْلَيَرَقُة َعلَْيها، ألَنَّها ما أَْن َتْخُرُج ِمَن اْلَبْيَضةِ   َحتى َتْشُعَر بِاْلجوِع، لََقْد أََكلَْت َوَقْد اْختاَرِت األُم  َوَرَقَة النَّ

ْبَتَة اْلَخْضراَء ُمباَشَرًة. قُشوَر َبْيَضتِها! َوِمْن َثمَّ َبَدأَْت تَ   ْلَتِهُم النَّ

ْبَتِة؟  3  لِماذا َتْحتاُج اْلَبْيَضُة ألَْن توَضَع َعلى َوَرَقِة النَّ

___________________________________________________ 

ُل َعِمٍل قاَمْت ِبِه اْلَيَرَقُة ِعْنَدما َخَرَجْت ِمَن اْلَبْيَضِة؟  4  ما ُهَو أَوَّ

 . اْختاَرْت َوَرَقَة َنباٍت. أ

 ب. أََكلَِت اْلقُشوَر. 

ْبَتَة اْلَخْضراَء.  ج. أََكلَِت النَّ

 د. َوَضَعِت اْلَبْيَضَة.

 

 َكبيَرًة َعلى ِجْلِدها .  َدما ُتْصبِحُ َيْنمو ِجْلُدنا ُكلَّما َنَمْونا، َولِكنَّ ِجْلَد اْلَيَرَقِة ال َيْنمو، َحْيُث أَنَّ اْلِجْلَد َيْنَفِصلُ ِمَن اْلَخْلِف ِعنْ 

َرَقُة َتْخلَُع ِجْلَدها أَْرَبَع َفَتْزَحُف اْلَيَرَقُة خاِرَجًة ِمْن ِجْلِدها، َوَيكوُن لََدْيها ِجْلٌد َجديٌد َتْحَتُه، َوهذا ما ُيَسّمى بِاْلَخْلِع، َفاْليَ 

ِة أَّياٍم، َفتُ  غيِر َتْقريًبا. َمّراٍت، َيْكَتِملُ ُنُمو   اْلَيَرَقِة َبْعَد ِعدَّ  ْصبَِح بَِحْجِم إِْصَبعي الصَّ

 

 ما ُهَو االْخِتالُف َبْيَن ِجْلِد اْلَيَرَقِة َوِجْلِد اإلِْنساِن؟  5

 أ. ال َيْنمو. 

 ب. ُهَو أَْكَبُر َعِن اْلَيَرَقِة. 

 ج. َيَظلُّ َيْنمو ِلِعدَِّة َأّياٍم. 

 د. َتْسَتطيُع اْلَيَرَقُة الزَّْحَف في ِجْلِدها.
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 لِماذا َتْحتاُج اْلَيَرَقُة ألَْن ُتَغيَِّر ِجْلَدها ؟ 6

 أ. ألَنَّ ِجْلَدها أَْصَبَح َصغيًرا َعلَْيها.

 ب. ألَنَّها كاَنْت جاِئَعًة.

 ج. ألَنَّها أَْصَبَحْت َكبيَرًة َعلى ِجْلِدها. 

 د. ألَنَّ ِجْلَدها أَْصَبَح َقديًما ِجًدا. 

ًة قاَمِت اْلَيَرقَ  7  ُة ِبَخْلِع ِجْلِدها ؟َكْم َمرَّ

___________________________________________________ 

ها؟  8  كم َبلََغ َحْجُم اْلَيَرَقِة ِعْنَدما أَْكَملَْت ُنُموَّ

___________________________________________________ 

اْلِبداَيِة َتْصَنُع ِزرَّ َحريٍر؛ لَِتْسَتْخِدَمُه لَِتَتَعلََّق ِبَشْكٍل َمْقلوٍب ِمَن اْلُغْصِن َوَبْعَد ذلَِك َتقوُم اْلَيَرَقُة ِبَعَمِل َبْيٍت خاص  لَها، في 

غيِر.   الصَّ

ُد ِجْلَدها، َبْل َتْصَنُع لَِنْفِسها الْ  ةُ ال ُتَجدِّ ِة األَخيَرِة، َوهِذِه اْلَمرَّ ٍة َصْلَبٍة، قُْمنا ِبُمشاَهَدِة خاِدَرِة ِمْن ِقْشرَ ِوِمْن َثمَّ َتْخلَُع ِجْلَدها لِْلَمرَّ

 اْلخاِدَرِة لَِفْتَرٍة َطويلٍَة. 

َغيُّراِت كاَنْت َتْحُدُث ِبداِخِل اْلقِشْ   َرِة. َوَيْوًما َبْعَد َيْوٍم لَْم َيَتَغيَّْر أَيُّ َشْيٍئ في اْلِقْشَرِة َولِكنَّ التَّ

 في ماذا اْسَتْخَدَمْت اْلَيَرَقُة ِزرَّ اْلَحريِر؟  -9

___________________________________________________ 

ُح ما كاَن َيْحُدُث لِْلخاِدَرِة ِبداِخِل اْلِقْشَرِة؟ 10  ما ِهي اْلَكلَِمِة الت ي ُتَوضِّ

 أ. َتَغيُّراٌت. 

.  ب. ِزرٌّ

 ج. َتْخلَُع. 

 د. شاَهَدْت.
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َدةٌ، َبقَِيْت َكثيًرا ،َوفي َيْوٍم ِمَن األَي اِم َصَرَخ أََحدُ اْنَتَظْرنا  ُهْم" اْنُظروا" اْلِقْشَرةُ َبَدأَْت َتَتَشقَُّق، إِنَّها َفراَشٌة، َفراَشُتنا َرْطَبٌة َوُمَجعَّ

َم إِلى أَْجنَِحِتها، تَ  َدِت األَْجنِ ُمَتَعلَِّقًة ِباْلِقْشَرِة، َبْيَنما َظلَّْت أَْجِنَحُتها َتْخِفُق؛ َوهِذِه اْلَخَفقاُت َتُضخُّ الدَّ َحُة خاِرَج اْلِقْشَرِة ،َوَجفَّْت، َمدَّ

َيراِن.   َقريًبا َسَتكوُن َفراَشُتنا جاِهَزًة لِلط 

 ماذا َخَرَج ِمَن اْلقِْشَرِة؟ 11

 أ. َنْبَتٌة َخْضراُء.

 ب. َيَرَقٌة َجديَدةٌ. 

 ج. َبْيَضٌة َصغيَرةٌ.

 د. َفراَشٌة.

  

ِم إِلى أَجْ  12  نَِحِتها؟َكْيَف َتقوُم اْلَفراَشُة ِبَضخِّ الدَّ

 أ. ِبَتْجفيفِِهم.

 ب. بِاْلَخَفقاِن.

 ج. بَِتْمديِدِهْم. 

  د. بَِتْجعيِدِهْم.

هوِر، َواألَْعشاِب َواألَ  ْشجاِر، شاَهْدنا َفراَشَتنا َتُحطُّ لَْم َتْسَتِطْع َفراَشُتنا اْلَبقاَء في اْلِقن يَنِة، َفِهَي بِحاَجٍة  لِْلُخروِج لَِتكوَن َمَع الزُّ

، ُربَّما َتكوُن َفراَشًة أُْنثى، َوُربَّ َعلى زَ  ْهَرة ِِمْن ِخالِل أُْنبوٍب َطويٍل ُمْلَتف  ما َيْوًما ما َسْوَف ْهَرٍة ، َوَبَدأَْت َتْشَرُب َرحيَق الزَّ

 َتَضُع اْلَبْيَض َعلى َوَرَقِة النَّباِت. 

 لِماذا لَْم َتْسَتِطْع اْلَفراَشُة اْلَبقاَء في اْلِقن يَنِة؟ 13

 . لَْم ُيِرِد األَْطفاُل ُمشاَهَدَتها. أ

 ب. َأراَد اأَلْطفاُل َيَرَقًة َجديَدًة.

 ج. كاَن َحْجُم اْلَفراَشِة َأْكَبَر ِمَن اْلِقّنيَنِة. 

يٍَّة في اْلخاِرِج.  د. َأراَدْت اْلَفراَشُة َأْن َتطيَر ِبُحرِّ

 



48 
 

ْهَرِة؟ 14  َكْيَف َحَصلَِت اْلَفراَشُة َعلى َرحيِق الزَّ

هوَر َواألَْعشاَب.  أ. أََكلَِت الزُّ

 ب. َمَضَغِت األَْوراَق اْلَخْضراَء. 

 ج. َشِرَبْت ِمْن ِخالِل أُْنبوٍب.

ْت أَْجنَِحَتها.  د. َضخَّ

  

ِل  15  َرتِّْب َتَسْلُسَل ما َحَدَث لِْلَيَرَقِة َحتى أَْصَبَحْت َفراَشًة، َتمَّ َتْرتيُب اْلَحَدِث األَوَّ

 ْلَيَرَقُة ِقْشَرًة صْلَبًة. َتْصَنُع ا_____

 َتأُْكُل اْلَيَرَقُة َوَتْنمو . 1

 َتْخفُِق اْلَفراَشُة أَْجنَِحَتها.  _____

 َتَتَشقَُّق ِقْشَرةُ اْلخاِدَرة ِ.______

ْر في ُمْحَتوى النَّصِّ كاِماًل، لِماذا أَْحَضَرِت اْلُمَعلَِّمُة اْلَيَرَقَة إِلى اْلَفْصِل؟ 16  َتَفكَّ

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ليلُ اإلِْرشاِدي  لأِلَْسئِلَِة اْلَمْفتوَحِة   الدَّ

ؤالُ   1ِمْن َيَرَقٍة إِلى َفراَشٍة، الس 

 ماذا كاَنْت َتأُْكُل اْلَيَرَقُة ِعْنَدما أَْحَضَرْتها اْلُمَعلَِّمُة لُِتِرَيها لَِلَْطفاِل؟  1

 اْلَغَرُض: اْكِتساُب َواْسِتْخداُم اْلَمْعلوماِت. 

ُة: التَّْركيُز َعلى اْلَمْعلوماِت َواْسِتْرجاِعها.  اْلَعَملِيَّ

 1اَبٌة َصحيَحةٌ إِج

باِت.   ُتشيُر اإْلِجاَبُة إِلى أَنَّ اْلَيَرَقَة كاَنْت َتأُْكُل أَْوراَق النَّ

 أَْمِثلٌَة 

 أَْوراُق النَّباِت -

باتاُت -  النَّ

 إجابة خاطئة0

 ال ُتشيُر اإْلِجاَبُة إِلى أَنَّ اْلَيَرَقَة كاَنْت َتأُْكُل أَْوراَق النَّباِت. 

 ِمثاٌل:

عاُم -  الطَّ

 شفرة عدم اإلجابة

الِبِ  8 ؤاِل أَْو َصْفَحٍة َمْفقوَدٍة أَْو َسَبٍب آخَر خارٍج َعْن َسْيَطَرِة الط    .لم َيِتْم إجراؤها. َخَطأٌ في ِطباَعِة السُّ

 فارغٌ 9  
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ؤالُ   2ِمْن َيَرَقٍة إِلى َفراَشٍة، الس 

ُل إِلى  2  َفراَشٍة؟ أَْيَن شاَهَد اأْلَْطفاُل اْلَيَرَقَة َتَتَحوَّ

 اْلَغَرُض: اْكِتساُب َواْسِتْخداُم اْلَمْعلوماِت. 

ُة: التَّْركيُز َعلى اْلَمْعلوماِت َواْسِتْرجاِعها.  اْلَعَملِيَّ

 إِجاَبٌة َصحيَحةٌ 1

 ْصِل/ اْلَمْدَرَسِة.ُتشيٌر اإْلِجاَبُة إِلى أَنَّ اأْلَْطفاَل شاَهدوا َتْغيَر اْلَيَرَقِة في اْلِقْنينِة أَْو ِبَشْكٍل عاٍم في اْلفَ 

 أًْمِثلَةٌ 

 في اْلِقْنيَنِة. -

 في اْلَفْصِل. -

 في اْلَمْدَرَسِة. -

 إجابة خاطئة0

 ْدَرَسِة.ال ُتشيُر اإْلِجاَبُة إِلى أَنَّ اأْلَْطفاَل شاهدوا َتْغيَر اْلَيَرَقِة في اْلِقنيَنِة أَْو ِبَشْكٍل عاٍم في اْلَفْصِل/ اْلمَ 

 أمثلةٌ 

 .في اْلخاِرجِ -

اِخِل. -  في الد 

 على َوَرَقِة النَّباِت. -

 شفرة عدم اإلجابة

الِبِ  8 ؤاِل أَْو َصْفَحٍة َمْفقوَدٍة أَْو َسَبٍب آخَر خاِرٍج عن َسْيطَرِة الط    .لم يتْم إِجراؤها. َخَطأٌ في ِطباَعِة السُّ

 فارغٌ 9  

 3ِمْن َيَرَقٍة ِإلى َفراَشٍة، السؤاُل 

 َضُة أِلَْن توَضَع َعلى َوَرَقِة النَّْبَتِة؟ لماذا َتْحتاُج اْلَبيْ  3

 اْلَيَرُض: اْكِتساُب َواْسِتْخداُم اْلَمْعلوماِت. 
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ُة: َدْمُج َوَتْفسيُر اأْلَْفكاِر َواْلَمْعلوماِت.  اْلَعَملِيَّ

 إجابٌة َصحيحةٌ 1

عاِم ُمباَشَرًة َبْعَد ُتشيُر اإْلِجاَبُة إِلى أَنَّ اْلَبْيَض ُوِضَع َعلى اْلَوَرَقِة اْلَخْضراِء َحت   ى َتْسَتطيَع اْلَيَرَقُة ِمْن اْلُحصوِل َعلى الطَّ

 ُخروِجها ِمَن اْلَبْيَضِة. 

 اأْلَْمِثلَُة: 

عاِم. -  َحت ى َتْسَتطيَع اْلُحصوَل َعلى الطَّ

 َحت ى َتْسَتطيَع اْلَيَرَقُة أَْكلِِه. -

 أِلَنَّ اْلَيَرَقَة َسَتكوُن جاِئَعًة. -

 ُه. لَِتأُْكلَ -

 إجابٌة خاطئة0

عاِم ُمباَشَرًة َبْعَد ال ُتشيُر اإْلِجاَبُة إِلى أَنَّ اْلَبْيَض ُوِضَع َعلى اْلَوَرَقِة اْلَخْضراِء َحت ى َتْسَتطيَع اْلَيَرَقُة ِمْن اْلُحصوِل عَ  لى الط 

 ُخروِجها ِمَن اْلَبْيَضِة.

 أَْمِثلٌَة: 

 َحت ى َتْسَتطيَع اْلَفراَشُة  أَْكلِِه. -

 َحت ى َتْنمو. -

 َحت ى َتأُْكَل )مالحظة: هذه إجابة غامضة جداَ( -

 ِشفرة عدم اإلجابة

الِب. 8 ؤاِل أَْو َصْفَحٍة َمْفقوَدٍة أَْو َسَبٍب آخَر خارٍج َعْن َسْيَطَرِة الط    لم َيِتْم إِْجراؤها. َخَطأٌ في ِطباَعِة السُّ

 فارغٌ 9  

 

 

 

 7من يرقة إلى فراشة، السؤال 
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 ة قامت اليرقة بخلع جلدها ؟كم مر 7

 الغرض: اكتساب واستخدام المعلومات 

 العملية: الركيز على المعلومات واسترجاعها 

 إجابة صحيحة1

 تشير اإلجابة إلى أن اليرقة تخلع جلدها اربع مرات 

 األمثلة

 أربع مرات -

 أربع -

-4 

 إجابة خاطئة0

 ت.التشير اإلجابة إلى أن اليرقة تخلع جلدها اربع مرا

 األمثلة 

 أربعة أيام -

 خمس مرات -

 شفرة عدم اإلجابة

  .لم يتم إجراؤها. خطأ في طباعة السؤال أو صفحة مفقودة أو سبب آخر خارج عن سيطرة الطالب 8

 فارغ9  

 8من يرقة إلى فراشة، السؤال 

 كم بلغ حجم اليرقة عندما أكملت نموها؟  8

 اليرض: اكتساب واستخدام المعلومات 

 ة: التركيز على المعلومات واسترجاعها العملي

 إجابة صحيحة 1
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 تشير اإلجابة إلى أن اليرقة عند اكتمال نموها تكون بحجم اإلصبع الصغير. 

 األمثلة

 كانت بحجم إصبعي الصغير -

 بحجم اإلصبع الصغير لولد -

 إصبع -

 إجابةخاطئة0

 اإلصبع الصغير. ال تشير اإلجابة إلى أن اليرقة عند اكتمال نموها تكون بحجم 

 األمثلة 

 بحجم اليد-

 كبيرة-

 صغيرة  -

 شفرة عدم اإلجابة

  .لم يتم إجراؤها. خطأ في طباعة السؤال أو صفحة مفقودة أو سبب آخر خارج عن سيطرة الطالب 8

 فارغ9  

 9من يرقة إلى فراشة، السؤال 

 في ماذا استخدمت اليرقة زر الحرير؟  9

 لومات الغرض: اكتساب واستخدام المع

 العملية: التركيز على المعلومات واسترجاعها 

 إجابة صحيحة1

 تشير اإلجابةإلى أن اليرقة تستخدم زر الحرير لتتعلق )من الغصن الصغير( 

 أمثلة

 لتتعلق مقلوبة -

 لتتعلق-
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 لتتعلق من غصن صغير-

 إجابة خاطئة0

صن الصغير(. اإلجابة  قد تكون تكرار لكلمات وجدت ال تشير اإلجابة إلى أن اليرقة تستخدم زر الحرير لتتعلق )من الغ

 في السؤال. 

 األمثلة

 لتأكل-

 لتصنع بيت  -

 شفرة عدم اإلجابة

  .لم يتم إجراؤها. خطأ في طباعة السؤال أو صفحة مفقودة أو سبب آخر خارج عن سيطرة الطالب 8

 فارغ9  

 15من يرقة إلى فراشة، السؤال 

 تى أصبحت فراشة. تم ترتيب الحدث األول رتب تسلسل ما حدث لليرقة ح 15

 _____تصنع اليرقة قشرة صلبة 

 تأكل اليرقة وتنمو  1

 _____ تخفق الفراشة أجنحتها 

 ______تتشقق قشرة الخادرة 

 الغرض: اكتساب واستخدام المعلومات 

 العملية: دمج وتفسير اأفكار والمعلومات 

 اإلجابة صحيحة1

 ( 3-4-1-2لَلحداث كما ورد في النص. ) تبين اإلجابة التسلسل الصحيح

 تصنع اليرقة قشرة صلبة 2

 تأكل اليرقة وتنمو  1

 تخفق الفراشة أجنحتها  4

 تتشقق قشرة الخادرة3 
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 إجابة خاطئة0

 ( 3-4-1-2ال تبين اإلجابة التسلسل الصحيح لَلحداث كما ورد في النص. )

 شفرة عدم اإلجابة

  .لسؤال أو صفحة مفقودة أو سبب آخر خارج عن سيطرة الطالبلم يتم إجراؤها. خطأ في طباعة ا 8

 فارغ9  

 16من يرقة إلى فراشة، السؤال 

 تفكر في محتوى النص كامالَ. لماذا أحضرت المعلمة اليرقة إلى الفصل؟ 16

 الغرض: اكتساب واستخدام المعلومات 

 العملية: دراسة وتقييم المحتوى واللغة والعناصر النصية.

 حيحةإجابة ص1

 تبين اإلجابة بأن المعلمة أحضرت اليرقة إلى الفصل ليرى الطالب كيف تتغير وتنمو لتصبح فراشة. 

 األمثلة 

 ليرى الطالب كيف تتغير لتصبح فراشة -

 ليتعلموا كيف تتكون الفراشة -

 حتى يروها تتغير -

 ألنها إرادتهم أن يروها وهي تنمو -

 رادت الطالب أن يتعلموا عن الفراشات من دون ذكر التغير من يرقة إلى فراشة أو قد تشير اإلجابة إلى أن المعلمة أ

 األمثلة 

 ليتعلموا عن الفراشة -

 لتوضيح ومشاهدة كيف تعمل الفراشة -

 

أو تشير اإلجابة إلى فهم عام بأن المعلمة أرادت الطالب أن يتعلموا مراحل اليرقة بدون ذكر مباشر لتغيرها لتصبح 

 فراشة.
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 لة األمث

 ليتعلموا عن مراحل الحياة -

 ليتعلموا عن مراحل حياة اليرقة -

 ليتعلموا كيف تبدأ حياة اليرقة وكيف تنتهي. -

 إجابة خطأ0

 

تشير اإلجابة إلى فهم غامض لسبب إحضار المعلمة اليرقة إلى الفصل أو قد تشير إلى وصف غير صحيح لسبب 

 إحضار المعلمة اليرقة 

 األمثلة 

 ن اليرقة ليتعلموا م-

 ليشاهدوها تأكل -

 كانت مرتبة  -

 شفرة عدم اإلجابة

 

  .لم يتم إجراؤها. خطأ في طباعة السؤال أو صفحة مفقودة أو سبب آخر خارج عن سيطرة الطالب 8

 فارغ9  
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غيَرةُ سَ     النَّصُّ : أََدِبيٌّ   اَدُتنا الصَّ  ج 

اَدٍة صَ  ٍة كاَن أَْكَبَر، َفِهَي ِقْطَعُة الَشكَّ أنَّ أََسَفنا لَِفْقِد َسج  غيَرٍة َتضيُع ِمْن َبْيِتنا كاَن َكبيًرا، َولِكنَّ أََسَف أَبي، ِبصوَرٍة خاصَّ

اِد الَوحيَدةُ الَّتي اْشَتراها، َولََعلَّ َمْبَعَث أََسِفِه لَْم َيُكْن فُْقداُن َشيٍء اْشَتراهُ، َوَدَفَع فيِه َمْبلَ  ج  ، َفَقْد ُخيَِّل إِلَْينا أَنَّ ًغا ِمَن النُّقودِ السَّ

ُث فيها إِلى زائِرينا، الَّذيَن  ًة َيَتَحدَّ َتْت َعلَْيِه أَْن َيِجَد ُمناَسَبًة َطبيِعيَّ اَدَة ِبَضياِعها َقْد َفوَّ َتْلفُِت الَسجَّ

اَدةُ الَحْمراُء الُمَعلََّقُة َعلى الحاِئِط اْهِتماَمُهْم إِلى ِزياَرِتِه ا ج   .لباكستانلسَّ

اِد َواألَْبِسَطِة َعلى إِْفري ج  اَدةُ َيْوًما..... إِْذ كاَنْت أُم ي َقْد َنَشَرْت َبْعَض ِقَطِع السَّ ج  ِز لََقْد فُِقَدْت السَّ

ْرَفِة، ِبَقْصِد َتْشميِسِه َقْبَل أَْن َتلُفَُّه َوَتْرَفَعُه، إيذاًنا ِباْنِصراِم الشِّتاِء، َفهذا َدْأُبها، َوَدْأُب  لِّ َبْيٍت في كَ الشُّ

 ُكلِّ َمْوِسٍم.

اَدِة لْم َيُكْن َيْسَمُح لَها ِباالْنِزالِق إِلى الش اِرِع، إاِل  أَنَّها انْ  ج   َزلََقْت،َوَمَع أَنَّ أُم ي ُتْقِسُم أَنَّ َوْضَع السَّ

باُح إاِل  َوالَحَظْت أُم ي اْخِتفاَءها، َفَهْرَوْلنا َنْبَحُث َعْنها عَ  صيِف، َفلَْم َنِجْد َشْيًئا، َفما أَْصَبَح الصَّ لى الرَّ

اِبلَةِ  صيَف ُخْطواٌت َكثيَرةٌ، َوالواِقُع أَنَّ أَْقداَم الس  ْت ساَعتاِن َعلى اْنِبثاِق الَفْجِر، َوَذَرَعِت الرَّ  َفَقْد َمرَّ

 ال َتْنَقِطُع َحت ى في اللَّْيِل.

َة َخْيٌط َنْسَتطيُع أَْن ُنْمِسَك ِبطَ   ُه لَْم َيْبِك، َوَوِجْمنا َنْحُن األَْوالُد َولِكنَّ لَْم َيُكْن َثمَّ ي َفَبَكْت، َواْنَفَعَل أَبي لِكنَّ َرِفِه، َولََقْد َتأَثََّرْت أُم 

ٍة.  ُوجوَمنا لَْم ُيْقِعْدنا َعْن َتناُوِل َطعاِم اإلِْفطاِر ِبَشِهيَّ

اَدَة، إاِل  حيَن َنْفَتِقُد قُْلُت: إِنَّ ذلَِك كاَن َقْبَل َسَنواٍت، َوَقْد ِكْدنا َنْنسى ا ج  ِجداِرنا في الشِّتاِء، َوكاَن آِخَر  عدم وجودها علىلسَّ

ْت فيها َوَرَقٌة َصغ اَدَة َكْوَمًة أَماَم الباِب، َوَقْد ُشكَّ ج  َل َمْن َشيٍء َنَتَوقَُّعُه أَْن ُنْصبَِح ذاَت َصباٍح، َفَنِجَد السَّ يَرةٌ، َوكاَنْت أُم ي أَوَّ

َقْت َعْيَنْيها، َواْنَدَفَعْت َتُهزُّ أَبي بُِعْنفٍ َرآها ُهنا َحت ى َيْسَتْيِقَظ،  َك، حيَن َفَتَحْت الباَب لِبائِِع الَحليِب، َفصاَحْت َدِهَشًة، َوما َصدَّ

اَدَة َفقاَم، َوكاَنِت الَوَرَقُة ما َتزاُل في َمكاِنها إِْذ أَْحَجَمْت أُم ي َعْن َفْتِحها َقْبَل أْن َيرى أَبي السَّ  َمْت أَماَم الباِب. وقدج   َتَكوَّ

ا َرَفَع َرْأَسُه، الَحظَ  ماَء أَْمَطَرْت َعلَْيِه ذاَت لَْيٍل، َولَم  أَنَّ  -ِبِمْقداِر ما َسَمَح لَُه ِمْصباُح الش اِرعِ -لََقْد اْعَتَرَف واِضُعها أَنَّ السَّ

اًدا َمْبسوًطا َعلى إِْفريِز هذا الَبْيِت، وَ  َة َسج  ْج آَخَر األَْمِر ِمْن َحْملِها، َثمَّ ًدا، ُثمَّ لَْم َيَتَحرَّ اِقَطِة ُمَتَردِّ اَدِة الس  ج  َقْد َوَقَف أَماَم السَّ

ِة،  ِرَقِة، َولََقْد اْحَتَفَظ ِبها َطواَل هِذِه الُمدَّ شاِعًرا ِبأَنَّ األَْمَر ال َيْخلو َتماًما ِمْن قُْبِح السَّ

ًرا ُه َعَزَم ُمَؤخَّ ِه، َوأَْن َيْجَعَل َتْوَبَتُه َمْقروَنًة ِبأَداِء  َولِكنَّ َعلى أَْن َيتوَب إِلى َربِّ

اَدةِ  ج  ا َهمَّ بِأَداِء َصالِتِه األولى اْختاَر هِذِه السَّ ُه حيَن لسجودهِ  الفُروِض، َفلَم  ، إاِل  أَنَّ

َة َكْهُرباٍء َتُرجُّ  الِة، أََحسَّ َكأَنَّ َهزَّ ا َعنيًفا، َكْيَف َيْبَدأُ  َفَرَشها َوَشَرَع في الصَّ ِجْسَمُه َرج ً

اَدٍة َمْسروقٍة؟!... َوهَكذا لَفَّها َوأَعاَدها الِة َعلى َسجَّ راِجًيا هللاَ أاَل  َيْحَتِسَب  َتْوَبَتُه بِالصَّ

نوِب. ا ال ُيْغَتَفُر ِمَن الذُّ  ِفْعلََتُه ِمم 

اَدِة َتفوُق ُحْزَننا َعلى َضياِعها، ذلَِك كاَن َمْضموُن الِرسالَِة، َولََقْد كاَنْت َفْرحَ  جَّ ُتنا بِالسَّ

َق في الِرسالَِة، ُثمَّ َطوا ُه لَْم َيقُْل َشْيًئا، َبْل َحدَّ ا أَبي ِفإِنَّ ي َفَقْد اْنَفَعلَْت َكعاَدِتها، َوأَم  ا أَم  اَدَة َوَحَملَها إِلى أَم  جَّ ها ِبُهدوٍء، َوَرَفَع السَّ

باِح.زاِوَيٍة ِمْن َبْيِتنا َور                               اَح ُيَصل ي..... أََجْل لََقْد َغدا أَبي ُمَصلًِّيا ُمواِظًبا ُمْنُذ ذلَِك الصَّ
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 األَْسِئلَُة:   

جاَدَة ِمْن : -1  اْشَترى الوالُِد السَّ

 باِكْستان. - أ

 أَْفغاِنْستان. - ب

 ُتْرِكي ا. - ت

 .الصين - ث

ِة؟ َولِماذا؟َمْن ُهَو أَْكَثُر األَْشخاِص أََسًفا  -2 اد  ج   َعلى َفْقِد السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِة َخفيًفا ، اْذُكْر ِمَن النَّصِّ َدلياًل َعلى ذلَِك. -3 اد  ج   كاَن ُحْزُن األَْوالِد َعلى َفْقِد السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْرَفِة، ِبَقْصدِ  -4 اِد َواألَْبِسَطِة َعلى إِْفريِز الشُّ ج  َتْشميِسِه .." َيُدلُّ هذا الِفْعُل  " إْذ كاَنْت أُم ي َقْد َنَشَرْت َبْعَض ِقَطِع السَّ

 َعلى: 

 ِحْرِصها َعلى النَّظاَفِة. - ت

 َخْوِفها ِمَن األَْمراِض. - ث

تاِء. - ج  اْنِصراِم الشِّ

اَدِة. - ح ج  باهي ِبالسَّ  التَّ

  - خ
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جاَدِة َتباَدَر إِلى ِذْهنِها أَنَّها: -5  ِعْنَدما الَحَظِت األُمُّ اْخِتفاَء السَّ

 ُسِرَقْت. - ت

 ْرِض.اْنَزلََقْت َعلى األَ  - ث

 طاَرْت َبعيًدا. - ج

 .أُْدِخلَْت إِلى الَبْيتِ  - ح

اَدَة:  -6 ج  ُجَل أََخَذ السَّ  ِمْن َمْضموِن الِرسالَِة َنِجُد أَنَّ الرَّ

ُه أَراَد أَْن َيبيَعها.  - أ  أِلَنَّ

لَْيها.  - ب ل ي ع   لُِيص 

 لَِيْحَتِمَي ِبها ِمَن الَمَطِر.  - ت

 لُِيَزيَِّن ِبها َبْيَتُه.  - ث

 ال َتْنَقِطُع َحت ى في اللَّْيِل" الَكلَِمُة الَّتي َتْحَتها َخٌط َتُدلُّ ُعلى: الّسابِلَةِ أَْقداَم "َوالواقُِع أَنَّ  -7

اِهريَن. - أ  الس 

اِئقيَن. - ب  الس 

اِرقيَن. - ت  الس 

اِئريَن. - ث  الس 

اَدَة: ج  اِرُق السَّ  أَعاَد الس 

ُه تاَب إِلى هللِا.  - أ  أِلَنَّ

ْرَطِة.  - ب  لَِخْوِفِه ِمَن الشُّ

 لَِيْت.أِلَنَّها بَ   - ت

 أِلَنَّها لَْم ُتْعِجْبُه.  - ث
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ْد َثالَثَة اْسِتْخداماٍت لَها.  -8 اَدِة، َحدِّ ج   َوَرَدْت في النَّصِّ اْسِتْخداماٌت َعديَدةٌ لِلسَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - ت

ِة:رَ  -9  تِِّب األَْحداَث الت الَِيَة َحْسَب ُوروِدها في الِقصَّ

اَدِة. ج   ـــــــــــــ    َضياُع السَّ

اَدِة. ج   ـــــــــــــ   َبْهَجُة األُْسَرِة ِبَعْوَدِة السَّ

اِئَعِة.1ــــــ اَدِة الض  ج   ـــــ  ُحْزُن العاِئلَِة َعلى السَّ

اَدِة.ـــــــــــــ    ِسرُّ َضياِع السَّ   ج 

اِرِق.  ـــــــــــــ  َتْوَبُة الس 

         

ٍة َتُرجُّ ِجْسَمُه حيَن َشَرَع في َصالِتِه؟ -10 اِرُق ِبَهزَّ  لِماذا َشَعَر الس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سالَِة؟  ْرُس الَّذي َتَعلََّمُه األَُب ِمَن الرِّ  ما الدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 االجابة النموذجية
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 اشترى الوالد السجادة من : -1

 .باكستان - ج

 أفيانستان. - ح

 تركيا. - خ

 .الغين - د

 من هو أكثر األشخاص أسفا على فقد السجادة ؟ ولماذا؟ -2

 . لباكستانا إلى الزائرين عن زيارته األب ، ألن ذلك فوت عليه الفرغة ليتحدث فيه

 

 كان حزن األوالد على فقد السجادة خفيفا ، اذكر من النص دليال على ذلك. -3

 وجمنا نحن األوالد ولكن وجومنا لم يقعدنا عن تناول طعام االفطار بشهية .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اِد واألْبسطِة على إفريِز الشُّْرفِة، بقْغِد تشميِسِه .." يدل هذا الفعل  -4 " إْذ كاَنْت أمِّي قد نَشَرْت بعَض ِقَطِع السجَّ

 على: 

 حرغها على النظافة . - د

 خوفها من األمراض.  - ذ

 .انغرام الشتاء  - ر

 التباهي بالسجادة.  - ز

 ندما الحظت األم اختفاء السجادة تبادر إلى ذهنها أنها:ع -5

 ُسِرقت.  - خ

 .انزلقت على األرض - د

 طارت بعيدا.  - ذ

 .ُأدخلت إلى البيت  - ر

 من مضمون الرسالة نجد أن الرجل أخذ السجادة:  -6
 ألنه أراد أن يبيعها .  - ج
 ليغلي عليها .  - ح
 .ليحتمي بها من المطر  - خ
 ليزين بها بيته.  - د
  - ذ
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 ال تنقطُع حّتى في الليِل" الكلمة التي تحتها خط تدل على: السابلةِ  "والواقُع أنَّ أقدامَ  -7

 الساهرين . - ج

 السائقين. - ح

 السارقين . - خ

 السائرين. - د

 أعاد السارق السجادة :

 .إلى اهلل أِلَنَُّه تابَ  - ج

 لخوفه من الشرطة.  - ح

 ألنها بليت.  - خ

 ألنها لم تعجبه.  - د

 استخدامات لها.وردت في النص استخدامات عديدة للسجادة ، حدد ثالثة   -8

 تعليقها على الحائط )ليرض الزينة(.  - ث

 الغالة عليها.  - ج

 االحتماء بها من المطر.  - ح
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 رتب األحداث التالية حسب ورودها في القغة: -9

 ــــــ    ضياع السجادة.2ـــــــ

 ــــــ   بهجة األسرة بعودة السجادة.       4ـــــــ

 ئعة. ـــــ  حزن العائلة على السجادة الضا1ــــــ

 ــــــــ    سر ضياع السجادة.   3ـــــ

 ـــــــ  توبة السارق.   5ــــــ

 

 لماذا شعر السارق بهزة ترج جسمه حين شرع في غالته ؟ -11

 ألنه تساءل كيف يبدأ توبته بالغالة على سجادة مسروقة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما الدرس الذي تعلمه األب من الرسالة؟  -11

 تعلم أن التوبة الحقيقية تكون مقرونة بأداء الفروض.

 أو/ تعلم أن الوظيفة الحقيقية للسجادة يجب أن يكون أداء الغالة عليها، ال تعليقها والتفاخر باقتنائها.

 القيمة الحقيقية لممتلكاتنا الشخغية ترتبط بقيمتها المعنوية، وليس بقيمتها المادية.أو/ تعلم أن 
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