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 المقدمــــــــة

 الحمد ھلل رب العالمین، والصالة والسالم على خیر األنبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین . 

 أخي المعلم / أختي المعلمة 

لیة بنائھا ؛ لتعرف آ  PIRLS االختبارات الدولیةنضع بین یدیك ھذا الدلیل اإلرشادي إللقاء الضوء على أھداف تطبیق    
وتطبیقھا في المواقف التعلیمیة المختلفة من خالل النصوص واألنشطة التعلیمیة التعلمیة المستھدفة التي یدرسھا المتعلمون 

 . الصف الرابع ممن ھم 

 یسعى الدلیل إلى تبصیر المعلم بسبل التجسیر بین ما یك  

الدراسیة المقررة لمادة اللغة العربیة في دولة اإلمارات العربیة تسبھ المتعلم من المفاھیم والمعارف والمھارات في المناھج 
 المتحدة، وبین ما تتضمنھ االختبارات الدولیة في مجال القراءة من مھارات تركز على :

 التركیز على المعلومات الواضحة التي اكتشفھا الطالب

 التوصل إلى استدالل فوري.• 
 تفسیر ودمج األفكار والمعلومات.• 
 عناصر النص.لیل  وتقییم المحتوى، واللغة، وتح• 

؛ لتكون لك عوًنا على تدریب المتعلمین على مھارات  PIRLSلقد تضمن الدلیل نماذج من أسئلة االختبارات الدولیة 
 القراءة وفق المعاییر الدولیة من جھة، ولمحاكاتھا أثناء إعدادك لالختبارات التي تجریھا خالل العام الدراسي .

 

هللا تعالى أن یكون الدلیل معیًنا ومرشًدا لك، وأن یتم تناول نماذج االختبارات الدولیة بصورة عملیة بعیًدا عن  نرجو
الجانب النظري؛ لتجعل المتعلم قادًرا على استخدام اللغة العربیة بفنونھا ومھاراتھا ومفاھیمھا استخداما یمكنھ من توظیفھا 

 تھ .في مواقف حیاتیة تحقق رغباتھ وحاجا

 

ا بمسؤولیاتھ متفاعالً مع    إن التدریب السلیم على االختبارات الدولیة سیساعد المتعلم على بناء شخصیتھ، ویجعلھ واعّیً
مجتمعھ في عالم دائم التغیر؛ لتحقیق التنمیة المستدامة؛ بما یعزز االنتماء للوطن واالعتزاز بلغتنا العربیة التي استطاعت 

 لم العلم والمعرفة .استیعاب كل جدید في عا

 

أملنا كبیر وثقتنا عظیمة بقدرة المعلمین والمتعلمین على مواكبة مسیرة العطاء واإلبداع ؛ لتكون دولتنا دولة اإلمارات العربیة 
 .المتحدة في عداد الدول المتقدمة
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 الكمأة ( الفقع )

 
 

 الكمأة

 
 الكمأة الصحراویة

 

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

 سم ، وال  50سم إلى  2متفاوتة، ما بین 
 األرض ،  یظھر شيء من أجزائھا فوق

 فلیس لھا ورق أو زھر أو جذر ، وھي 
 تنبت في المناطق الصحراویة والبیئات

 الرملیة ، وھي ذات أشكال كرویة أو شبھ 
 ا كرویة ، رخوة ، لحمیة الملمس  ، ولھ 

 والخلیج   رائحة نفاذة ، وتعرف في منطقة الجزیرة
باسم الفقع ، وفي بعض البالد بشجرة األرض، أو بیضة األرض ، أو العسقل   

 . بیضة النعامة ، أو
 وھي تنبت عادة في موسم الربیع بعد العواصف الرعدیة ، ولذلك أطلق     

من األبیض إلى األسود  ویختلف لونھا ) ،نبات الرعدعلیھا العرب قدیماً اسم (
، وتكون في أحجام تتفاوت وتختلف ، وقد یصغر بعُضھا حتى یكوَن في حجم 

 حجم البرتقالة.إلى حبَّة البندق، أو یكُبر لیصَل 

   : ماكن وجودهأ

، وفرنسا  نمو الكمأة بكثرة في السعودیة، واألنبار غرب العراق، وبالد الشام ( البادیة السوریة ) ، وشمال أفریقیةت     
 وإیطالیا. 

ویعرف مكان الكمأة إما بتشقق سطح األرض التي فوقھا أو بتطایر الحشرات فوق الموقع. كما أن أفضل وقت للبحث     
عنھ ھو عند الفجر أو الغروب حین تكشف أشعة الشمس الخفیفة أي تغیر بسیط یعتري سطح الرمال. وعند العثور علیھ 

 واألفضل وضعھ في سلة ، وعدم وضعھ في كیس بالستیكي لتجنب فساده وتغیر مذاقھ. یجب حفظھ في مكان مظلم وبارد

  أنواعھ :

 الخالصولونھ یمیل إلى البیاض وحجمھ كبیر قد یصل إلى حجم البرتقالة الكبیرة، و الزبیديللكمأة عدة أنواع مثل:        
ولونھ أسود إلى  الجبيفي القیمة من الزبیدي، وولونھ أحمر وھو أصغر من الزبیدي وھو في بعض المناطق ألذ وأغلى 

ولونھ أسود وداخلھ أبیض وھذا النوع یظھر قبل ظھور الكمأة األصلیة وھو یدل على أن  الھوبرمحمر وھو صغیر جدا، و
 الكمأة ستظھر قریبا، وھو أردأ أنواع الكمأة

 التركیب الكیمیائي :
 % ماء ،  77الصحراء ، وأنھا تتكون من  م للبروتینات من بین نباتاتوعندما تم تحلیل الكمأة تبین أنھا مصدر مھ     

 .% تبقى على ھیئة رماد بعد الحرق  11% ألیاف ،  4دھون ،  % 7
 : فوائده 

وھو التھاب مزمن  - ) التراخوما(  وقد أجریت العدید من الدراسات واألبحاث على مرضى مصابین بالرمد الحبیبي      
فاسُتخدم ماُء الكمأة في عالج نصف  -یتسبب في فقدان البصر  ویؤدي إلى تلیف القرنیة ، مما قد ومعٍد یصیب العین
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أو ال : أجب بنعم ،  1س   

 یطلق على الكمأة نبات الرعد ، لنموه بعد العواصف الرعدیة.       (      )  –أ      

 (      )                                الكمأة نبات لھ ورق وزھر وجذر .                               –ب     

 (      )                           ج ــ تنبت الكمأة عادة في موسم الشتاء .                   

 

 

 

 

في تكون  المضادات الحیویة في عالج النصف اآلخر ، فتبین أن ماء الكمأة قد أدَّى إلى نقص شدید المرضى ، واستخدمت
العتامة في القرنیة ، بعكس الحاالت األخرى التي  تسبب الخالیا اللمفاویة واأللیاف التي تنتج عن ھذا االلتھاب ، والتي

 استخدمت فیھا المضادات الحیویة.       
قبل ألف وأربعمائة سنة حین قال كما في الصحیحین : (  - صلى هللا علیھ   وسلم -وھذا ھو ما أخبر بھ المصطفى      

ً  )الكْمأة من المنِّ وماُؤھا شفاء للعین  قبل    علمیاً وإعجازا نبویاً ، تحدى فیھ األطباء والباحثین ، ، فكان قولھ ھذا سبقا
بالعلم وركنوا إلیھ ، ولیتھم جعلوا منھ  أن تتطور العلوم ویكتشف الناس ھذه الحقائق في العصر الذي تباھى الناس فیھ

 . الصالة والسالم طریقاً إلى اإلیمان باھلل وبرسولھ علیھ
 

 
 
 
 

 األسئلة
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تعرف الكمأة في الجزیرة العربیة والخلیج وبعض البالد األخرى بأسماء  مختلفة :  2س   

اذكر اسم الكمأة في منطقة الجزیرة العربیة والخلیج .          –أ        

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

    ة في بعض البالد األخرى .       حدد اسمین اثنین للكمأ –ب      
......................................................................................................................................

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

        ا البیئة المناسبة لنمو الكمأة ؟م  3س 
......................................................................................................................................

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

      كال متعددة ، اذكر ھذه األشكال .للكمأة أش  4س 
......................................................................................................................................

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

یعالج ماء الكمأة مرضا مزمنا یصیب العین   5س   

    ما اسم ھذا المرض ؟ –أ          
......................................................................................................................................

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

اذكر الحدیث النبوي الذي أخبر أن ماء الكمأة شفاء للعین . –ب            

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

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

        یستدل على وجود الكمأة في األرض بـطریقتین ، ما ھما ؟   6س  
......................................................................................................................................

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

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

.فكار اآلتیة حسب ورودھا في النص رتب األ  8س 

البیئة المناسبة لنمو الكمأة     

فوائد الكمأة     

ــ تعریف الكمأة 1 

طرائق البحث عن الكمأة     

أسماؤھا وأشكالھا وألوانھا     

اذكر النسبة المئویة لمكونات الكمأة اآلتیة :  9س 

أ ــ الدھون :      
......................................................................................................................................

 ..

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

قیمتھلونھحجمھالكمأةم

أغلى األنواعیمیل إلى البیاضالزبیدي1

یأتي بعد الزبیديأصغر من الزبیديصالخال2

الھوبر3

أصغر من الزبیدي 
والخالص

أسود وداخلھ أبیض
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االجابة النموذجیة
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                                                        أجب بنعم ، أو ال :                                                  1س 
 ثالث درجات                                                          

 )  نعم یطلق على الكمأة نبات الرعد ، لنموه بعد العواصف الرعدیة.       ( –أ         

 )                                         ال(                         الكمأة نبات لھ ورق وزھر وجذر .                        –ب         

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

                                                              :تعرف الكمأة في الجزیرة العربیة والخلیج وبعض البالد األخرى بأسماء مختلفة   2س 
                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                    
 ثالث درجات                           

 اذكر اسم الكمأة  في منطقة الجزیرة العربیة  والخلیج .            –أ          

 الفقع .                           

 حدد اسمین اثنین للكمأة في بعض البالد األخرى .        –ب         

 ، العسقل ، بیضة النعامة .شجرة األرض ، بیضة األرض                  

                                                                                      البیئة المناسبة لنمو الكمأة ھي :    3س 
 درجة                                                   

 ــ البیئة الجبلیةأ         

   ب ــ السھول          

  المناطق الصحراویةج ــ          

 د ــ األودیة           

                                                                                        للكمأة أشكال متعددة ، اذكر اثنین من ھذه األشكال .               4س 
 درجتان                                                                                     

 كرویة ، شبھ كرویة ، رخوة ، لحمیة الملمس .          

                                                                                        یعالج ماء الكمأة مرضا مزمنا یصیب العین ؟                      5س 
 درجتان                                                                                      
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 أ ــ ما اسم ھذا المرض ؟         

 الرمد الحبیبي ( التراخوما )            

 اذكر الحدیث النبوي الذي أخبر أن ماء الكمأة شفاء للعین . –ب          

 ة من المن وماؤھا شفاء للعین "" الكمأ             

                                                                          یستدل على وجود الكمأة في األرض بـطریقتین ، ما ھما ؟          6س 
 درجتان                                                        

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

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

 ألن أشعة الشمس الخفیفة تعكس أي تغیر بسیط یعتري سطح الرمال .        

                                                                        رتب األفكار اآلتیة حسب ورودھا في النص .                            8س 
 درجة                                                       

 ــ البیئة المناسبة لنمو الكمأة 2      

 ــ فوائد الكمأة 5      

 ــ تعریف الكمأة1      

 ــ طرائق البحث عن الكمأة 3      

 ــ أسماؤها وأشكالها وألوانها 4      

                                         اذكر النسبة المئویة لمكونات الكمأة اآلتیة :                           9س 
 درجتان                                                    

 %                                                                               7أ ــ الدهون :           

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

ثالث درجات 

قیمتھلونھحجمھالكمأةم

أغلى األنواعیمیل إلى األبیضبحجم البرتقالةالزبیدي1

یأتي بعد الزبیدي أحمرأصغر من الزبیديالخالص2

الھوبر3
أصغر من الزبیدي  

أردأ أنواع الكمأةأسود وداخلھ أبیض والخالص
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النص : أدبي

األسد والسلحفاة

وفي كاَن ھناك غابٌة جمیلٌة یعیُش سكاُنھا في نظام ومحّبٍة، ویتعاونون مع بعِضھم بعضاً، ویتجاورون في مودٍة وإخاٍء،
أنحاء الغابِة، وتجدُّ في  یوٍم من األیام خرَجِت الحیواناُت تبحُث عن طعاِمھا في كلِّ 

 سعیھا في ھدوٍء وأماٍن.

وإذ بصوِت األسِد یزمجُر في الغابِة ویملؤھا رعباً، فخافت الحیواناُت وتركْت ما 
ھا أْن تتوارى عن أعیِن األسِد الغاضِب والجائِع.  كانْت تبحُث عنھ، وصاَر ھمُّ

كُت بھ جوَعھ، وجَد سلحفاًة وبینما كاَن األسُد یتجول في الغابِة بحثاً عن طعاٍم یس
ألیَس في صغیرًة لم تستطِع االختباَء ألنَّھا بطیئُة الحركِة، فأوقَفھا األسُد، وقاَل لھا:

 الغابِة حیواٌن أكبُر منِك یسكُت جوعي؟

فقالِت السلحفاةُ: إنَّني یا سیِّدي األسُد مسكینٌة، فجمیُع الحیواناِت تستطیُع االختباَء 
ا أنا فال.إذا داھمھا خطرٌ   ، أمَّ

ُتھا الصغیرةُ، سآكلُِك رغماً عنِك، فإنَّني لْم أجْد أرنباً أو  فقاَل لھا األسُد: اسكتي أیَّ
 غزاالً، ووجدُتِك في طریقي، فھل أترُكِك وأنا أتضوُر جوعاً؟

فقالِت السلحفاةُ: إنََّك لْن تشبَع یا سیِّدي إذا أكْلَتني، بل على العكِس سیتحرُك فیَك 
 ُع أكثر.الجو

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

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

أو  تضرَبني بجذِع  فقاَل لھا األسُد: ما ھو؟ فأجابْتُھ السلحفاةُ:ال تعذْبني قبَل أْن تأكلني، فإنَّني أرضى أن تدوسني بقدِمكَ 
شجرٍة ضخمٍة .... ولكنِّي أرجوَك أال ترمیني بھذا النھِر.

فضحَك األسُد وقاَل لها: بْل سأفعُل عكَس ما طلْبِت منِّي، سأرمیِك أیَُّتها المخلوُق 
 الحقیُر.

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

تعرُف أنَّني أعیُش في الماِء وال أخاُف منه، ألنَّني أجیُد السباحَة؟ أال تعلْم أنَّ العبرَة لیسْت في ضخامة األجساِم بْل في 
  فطنِة العقوِل. 
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 األسئلة:

                                                      درجتان                                                                                 كیف كان یعیش سكان الغابة؟  -1

    

________________________________________________________________

.__ 

 درجتان                                                في النص شخصیتان رئیستان، ما ھما؟                       -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 والحیلة  - د

 درجتان اقعیة، ھات دلیال من النص على أنھا خیالیة.                             القصة خیالیة  ولیست 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 یعیشون في محبة -د

 درجتان.                                                                ھات صفة واحدة لكل من األسد والسلحفاة -7

 األسد :__________________________________________________________

 _____________________________السلحفاة : __________________________

 درجتانلماذا فعل األسد عكس ما طلبت السلحفاة منھ؟                                                             -8

______________________________________________________________       

                                                                  رتب األحداث التالیة حسب ورودها في القصة: -9

 درجتان

 ــــــــــــ    خافت الحیوانات من األسد.
 ـــــــــــــ   نجاة السلحفاة.       

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

 سد سلحفاة صغیرة.              ـــــــــــــ  وجد األ
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 عاشت الحیوانات في البدایة بهدوء وأمان، لكن هذا الشعور تغیر، متى تغیر؟ وٕالى أي شعور تغیر؟                     -10

 درجتان

  ___________________________________________________________________ 

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

 درجتان

 .____________________________________________________________________

  

 

 ـــــــــــــــــــــــانتهت األسئلةـــــــــــــــــــــــ
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 اإلجابة النموذجیة
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 یف كان یعیش سكان الغابة؟                                                                                  درجتانك  -1

 نظام ومحّبٍة،  ویتعاونون مع بعِضھم بعضاً، ویتجاورون في مودٍة وإخاٍء.في 

 درجتان                                في النص شخصیتان رئیستان، ما ھما؟                                        -2

 السلحفاة.

 األسد.

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

 ألنَّھا بطیئُة الحركةِ 

درجة                                استعملت  السلحفاة للتخلص من األسد:                                      -4

 واحدة

 القوة والشجاعة. - أ

 التضرع والدعاء.  - ب

 البكاء والصراخ.  - ج

 .الفطنة والحیلة  - د

القصة خیالیة  ولیست واقعیة، هات دلیال من النص على أنها خیالیة.                               - ذ

 درجتان

اُن الغابة في نظام ومحّبٍة، أو تتجاور الحیوانات في مودٍة الحوار بین الحیوانات،أو ضحَك األسُد، أو یعیُش سك

 وٕاخاٍء.   
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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 یعیشون في محبة  - د

ھات صفة واحدة لكل من األسد والسلحفاة.                                                                 - ز

 درجتان

 األسد: غبي، قاسي ، عنید. 

 السلحفاة : ذكیة، وفطنة، بطیئة.

                                               لماذا فعل األسد عكس ما طلبت منھ السلحفاة ؟              - س

 درجتان

 لقسوة قلبھ وعناده وتھوره وغبائھ.  

رتب األحداث التالیة حسب ورودها في القصة:                                                               - ش
 درجتان

 ـــــ    خافت الحیوانات من األسد.2ــــــــ 
 ـ   نجاة السلحفاة.       ـــ5ـــــــــ 
 ـــــ  خرجت الحیوانات تفتش عن طعامها. 1ـــــــ 
 ــــ    رمى األسد السلحفاة في النهر.   4ــــــــــ 
 ـــــ  وجد األسد سلحفاة صغیرة.              3ــــــــ 
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أي شعور تغیر؟                     عاشت الحیوانات في البدایة بهدوء وأمان، لكن هذا الشعور تغیر، متى تغیر؟ وٕالى  - ص

 درجتان

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

هات من النص جملة تعبر عن مغزى القصة.                                                                   -11      

 درجتان

 مة األجساِم بْل في فطنِة العقوِل. العبرَة لیسْت في ضخا

  

 ـــــــــــــــــــــــانتهت األسئلةـــــــــــــــــــــــ
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 النص : معلوماتي

 الفراشة

 

 

تعتبر الفراشُة واحدًة من أجمِل الحشراِت قاطبًة، ولذا فُتَِن الّناُس بجماِل أجنَِحِتھا الّرقیقِة  
ابة.  ذاِت األلواِن الجذَّ

تعیُش الفراشاُت في كلِّ أنحاِء العالِم، ولكنَّ أ كثَر األنواِع توجُد في الغاباِت، وتعیُش        
أنواٌع أخرى من الفراشاِت في الحقوِل كما یعیُش بعُضھا على قمِم الجباِل الباردِة، والبعُض 

ِء الشتاِء في اآلخُر في الّصحارى الحاّرِة، ویھاجُر كثیٌر من الفراشاِت لمسافاٍت طویلٍة لقضا
 المناطِق الدافئةِ 

نوٍع من الفراشاِت، أ كبُرھا فراشُة الملكِة ألكسندرا، ویبلُغ  20,000یوجُد نحَو        
سم،  ومن أصغِر الفراشات الفراشُة القزمُة الزرقاُء الغربّیُة التي تعیُش  28طوُل جناحیھا 

 قرُب من سنتیمتٍر واحٍد.في قاّرِة أمریكا الشمالیة، ویبلُغ مدى جناحْیھا ما ی

ا، ثم تفقُس لتخرَج منھا یرقٌة والتي تقضي         تبدأُ الفراشُة حیاَتھا بیضًة صغیرًة جّدً
ُل إلى شرنقٍة أو قشرٍة واقیٍة،  معظَم وقِتھا في األ كِل والنمو، ولكنَّ ِجْلدھا ال ینمو، فیتحوَّ

راشٍة جمیلِة المنظِر، ثّم تشقُّ القشرَة وتجري داخَل الشرنقِة تَغیُّراٌت، إذ تَتحّوُل إلى ف
 فینفِتُح الطریُق أماَم الفراشِة الیافعِة، فتخرُج منھا، وفوَر خروِجھا تْفِرُد أجنَحَتھا وتطیُر.

        

الفراشاُت تتغّذى برحیِق األزھاِر، و ھي لیست ضارًة بالمحاصیِل بل على نقیِض ذلك،  و
ح األزھار، إذ تلتصُق حبوُب اللقاِح بجسِمھا عنَد وقوفِھا نافعة حیث أّنھا تساعُد على تلقی

على األزھار المتصاِص الّرحیِق، وتنَتقُل حبوُب اللقاِح إلى زھرٍة أخرى تغشاھا الفراشُة 
 نفُسھا ألخِذ الرحیِق منھا.

 
 
 
 

 



29 
 

 األسئلة
 

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

 ______________________________________________   
                 

 درجة واحدةتعیش الفراشات في:                                                                          -2
 حقول.الغابات وال - أ

 قمم الجبال الباردة. - ب
 الصحارى الحارة. - ج
 جمیع ما سبق صحیح. - د

 
 درجتان اذكر المكان الذي تعیش فیه أغلب الفراشات.                                              -3

 
______________________________________________ 

 درجتان                                  لماذا تهاجر الفراشات لمسافات طویلة؟                    -4
    ______________________________ 

 
 درجة واحدة:                                                                  الفراشة القزمة تعیش في -5

 أوروبا. - أ
 إفریقیا. - ب
 أمریكا الشمالیة. - ج
 أمریكا الجنوبیة. - د
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 درجة واحدة                                                                 لون الفراشة القزمة ھو:     -6
 األصفر. - أ

 األحمر. - ب
 البرتقالي. - ج
 األزرق - د

 
 ثالث درجاتامأل الجدول التالي بما ھو مطلوب:                                                           -7

  عدد أنواع الفراشات.

  مة.طول جناحي الفراشة القز

  طول جناحي فراشة الملكة(ألكسندرا).

 
 
 درجة واحدة                                                                   رتِّْب مراحل نمو الفراشة: -8

 ــــــــــــــ  یرقة.

 ــــــــــــــ بیضة.

 ــــــــــــــ  شرنقة.

 

 درجة واحدة                                                                      لم یتحدث النص عن:   -9
 مراحل نمو الفراشة. - أ

 غذاء الفراشة. - ب
 أعداء الفراشة. - ج
 أماكن عیش الفراشة. - د

  
حدد من النص غذاء الفراشة.                                                                   -10

 درجتان

        ______________________________________________ 
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 درجة واحدةتطیر الفراشة بعد أن تشق القشرة:                                                           -11
 مباشرة. - أ

 بعد یوم. - ب
 بعد أسبوع. - ج
 بعد شھر. - د

 
 

 واحدةدرجة السؤال الذي لیس لھ جواب في الفقرة ھو:                                                  -12
 كم نوعا للفراشات؟. - أ

 ما مراحل نمو الفراشة؟ - ب
 أین تعیش الفراشات؟ - ج
 كیف تصطاد الفراشة؟ - د

 
 

 درجتاناذكر فائدة الفراشة لألزھار.                                                                   -13

     ______________________________________________   
 

 

 

 

 ـــــــ انتھت األسئلة ــــــــــــــــــــــــــــــ
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 االجابة النموذجیة

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 درجتانوصفت الفراشة في بدایة النص بثالثة أوصاف،اذكر واحدا منھا.                        -1
 

 ّذابة.الفراشُة واحدةٌ من أجمِل الحشراِت قاطبًة، جمال ورقة أجنحتھا، ألوانھا الج
 
 درجة واحدةتعیش الفراشات في:                                                                          -2

 الغابات والحقول. - أ
 قمم الجبال الباردة. - ب
 الصحارى الحارة. - ج
 جمیع ما سبق صحیح.  - د

 
 درجتان             اذكر المكان الذي تعیش فیھ أغلب الفراشات.                                   -3
 

 الغابات ھو المكان الذي تعیش فیھ أغلب الفراشات.
 

 
 درجتانلماذا تھاجر الفراشات لمسافات طویلة؟                                                      -4
 

  تھاجُر الفراشاِت لمسافاٍت طویلٍة لقضاِء الشتاِء في المناطِق الدافئِة.

 

 درجة واحدةش في:                                                                  الفراشة القزمة تعی -5
 أوروبا. - أ

 إفریقیا. - ب
 أمریكا الشمالیة. - ج
 أمریكا الجنوبیة. - د

 
 درجة واحدةلون الفراشة القزمة هو:                                                                      -6

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

 نوٍع من الفراشاِت. 20,000نحَو  عدد أنواع الفراشات.
 سنتیمتٍر واحد. طول جناحي الفراشة القزمة.

 سم. 28 طول جناحي فراشة الملكة(ألكسندرا).
 

 درجة واحدةرتِّْب مراحل نمو الفراشة:                                                                    -8
 ــــــ  فراشة.4ـــــــــ
 ـــــــ  یرقة.2ــــــــ
 ــــــ بیضة.1ـــــــــ
 ــــــ  شرنقة.3ـــــــــ

 درجة واحدة                                 لم یتحدث النص عن:                                        -9
 مراحل نمو الفراشة. - أ

 غذاء الفراشة. - ب
 أعداء الفراشة. - ج
 أماكن عیش الفراشة. - د

  
 درجتانحدد من النص غذاء الفراشة.                                                                -10

 
 الفراشة تتغّذى برحیِق األزھار.

 
 درجة واحدةد أن تشق القشرة:                                                        تطیر الفراشة بع -11

 مباشرة. - أ
 بعد یوم. - ب
 بعد أسبوع. - ج
 بعد شهر. - د
درجة السؤال الذي لیس له جواب في الفقرة هو:                                                  -12

 واحدة
 كم نوعا للفراشات؟. - أ

 ؟ما مراحل نمو الفراشة - ب
 أین تعیش الفراشات؟. - ج
 كیف تصطاد الفراشة؟ - د
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 درجتان.                                                                  اذكر فائدة الفراشة لألزھار -13

نافعة لألزھار حیث أّنھا تساعُد على تلقیحھا، إذ تلتصُق حبوُب اللقاِح بجسِمھا عنَد وقوِفھا على األزھار           
 تصاِص الّرحیِق، وتنتقل حبوُب اللقاِح إلى زھرٍة أخرى تغشاھا الفراشُة نفُسھا ألخِذ الرحیِق منھا.الم
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؟ الَكْلبُ  أَمِ  اإلِلِْكترونِيُّ  الَكْلبُ  بیِعيُّ  الطَّ

 

غارُ  األَْوالدُ  كانَ   ًبا َفِرًحا َذْیلَھُ  َوَیُھزُّ  ُیصاِحبوَنُھ َوُیصاِحُبُھْم،َوُیالِعُبُھْم،  ُیالِعبوَنھُ  َصغیرٍ  بِشراِء َكْلبٍ  َیْحلُمونَ  الصِّ  ِبِھمْ  ُمَرحِّ
 َیْشَتِريَ  أَنْ  والِِدِھمْ  َعلى ُیلِّحونَ  ِمْن باِب َبْیتِِھْم، َفأََخذوا اللُّصوصُ  اْقَتَربَ  إِذا ِباْنِفعالٍ  َوَیْنَبحُ  ِمَن الَمْدَرَسِة، ِعْنَدما َیعودونَ 

 في الَحَیواناتِ  َحْبسَ  ُیِحبُّ  ال ِمْن ناِحَیةٍ  َكْلٍب، َفُھوَ  أَيِّ  الَبْیِت، في َكْلبٍ  ُوجودَ  ُیِحبُّ  َیُكنْ  لَمْ  والَِدُھمْ  لِكنَّ  َصغیًرا، َكْلًبا لَُھمْ 
 إِلى الَحَیواناتِ  ِمنَ  َتقِلَ أَْن َتنْ  ُیْمِكنُ  الَّتي األَْمراِض  ِمنَ  َحِذًرا كانَ  أُْخرى ناِحَیةٍ  َوِمنْ   َحداِئِق الَحَیواِن، في َحّتى أَوْ  الُبیوتِ 
َطةٌ  َمساَفةٍ  َعلى َوَیكونُ  الَكْلبُ  فیھا َیْمَرحُ  ِبِھ َحدیَقةٌ  َیُكنْ  لَم الَبْیتَ  إِنَّ  َكثیَرةٌ، ُثمَّ  َوِھيَ  الَبَشرِ   .األَْوالدِ  ِمنَ  ُمَتَوسِّ
 بَِسالَمةِ  َتماًما ُمْقَتِنًعا كانَ  لِكنَّھُ  األَْوالِد، ِبُحْزنِ  ِمْن إِْحساِسھِ  بُ األَ  َوعانى ُحلُِمِھْم، َتْحقیقِ  لَِعَدمِ  ِبالُحْزنِ  األَْوالدُ  أََحسَّ        
 آلِیَّةٍ  ِكالبٍ  ُوجودِ  َعنْ  األَبُ  َقَرأَ  َتْنَفِرَج ِعْنَدما أَنْ  ُیْمِكنُ  (الُمْشِكلََة) األَْزَمَة  أَنَّ  َبدا ُثمَّ  الَبْیِت، في َكْلبٍ  الّراِفِض لُِوجودِ  َمْوِقِفھِ 
َدةٍ  َرةٍ  ِبَبراِمجَ  ُمَزوَّ ا، َتْجَعلُھا َتَتَصرَّفُ  ُمًتَطوِّ  اإلِلِْكتروِنیَّةِ  َمواِقِع التِّجاَرةِ  أََحدِ  إِلى ِرسالَةً  األَبُ  َوأَْرَسلَ   الّروبوتات، ِمْثلَ  ذاِتّیً

دَ  الَمواِقِع، أََحدِ  في الُمْدِھَشةِ  ُمواَصفاِتھِ  َعنْ  َقَرأَ  أَنْ  إِلِْكترونِيٍّ َبْعدَ  َكْلبٍ  ِشراءَ  َوَطلَبَ  اإلِْنَتْرِنِت، َشَبَكةِ  َعلى ِمْن  الثََّمنَ  َوَسدَّ
، في اإلَلِْكتروِنيُّ  الَكْلبُ  َوَصلَ  َحّتى أَسابیعَ  َثالَثةُ  َتُمرَّ  َولَمْ   ِبطاَقِتھ،   .األَْوالدِ  إِلى ِبإِْحضاِرهِ  األَبُ  َوأَْسَرعَ  َطْرٍد َبریِديٍّ

ِرَكةُ  أَْنَتَجْتھُ  الَّذي  )إیبو( اإلِلِْكتروِنيِّ  الَكْلبِ  تیبو) َعلى اْسمِ ( أَْسَمْوهُ  الَّذي ِبالَكْلبِ  َیطیُر َفَرًحا ْوالدِ األَ  َعْقلُ  َوكادَ        الشَّ
 .الشَّھیَرةُ  الیاباِنیَّةُ 
ا ُمَسلًِّیا َوأُُذَنْیِھ، كانَ  َذْیلَھُ  َوَیُھزُّ َیْقفُِز  ْلَفُھْم ِبَمَرٍح،خَ  َوَیْرُكضُ  الُكَرَة، َمَعُھمُ  َیْلَعبُ  َحقیِقیًَّة، أُْعجوَبةً  تیبو الَكْلبُ  َوكانَ         ِجًدّ

َورِ  الِتقاطِ  ُمْدِھَشًة، ِمْثلَ  َمَھّماٍت َعدیَدةً  َوُیَؤّدي  َعلى َیَتَعرَّفَ  أَنْ  كاَن ُیْمِكُنھُ  َبلْ  الحاسوِب ( الكْمبیوَتر)، ِجھازِ  إِلى َوَنْقلِھا الصُّ
دَ  َبْرَمَجُتھُ  َوَتمَّتْ  ِبُصَوٍر لَُھْم، َبْرناَمِجھِ  ِبَتْزویدِ  َوأَقاِربِِھمْ  الَبْیتِ  أَْھلِ   ، َوَیْنَبحُ )َقریبو ..َقریبو( األَقاِرِب:  أََحدَ  َیرى ِعْنَدما لُِیَردِّ

ُد:  َغریًبا َشْخًصا َیرى ِعْنَدما  أََخذَ  !ُیْخِطئُ  َبَدأَ   )تیبو( ِألَنَّ  جاَحھا،نَ  ُتواِصلَ  لَمْ  َغریبو)، لَِكنَّ األُْعجوَبةَ  ..(َغریبو َوُیَردِّ
ًدا:  الَقریبِ  َعلى َفَیْنَبحُ  األُموَر، َیْخلِطُ   )تیبو(  َبَحَثتِ  َولَّما  َقریبو)،  ..َقریبو( َیقوَل:  أَنْ  ِمنْ  َبَدًال  ،)َغریبو .. (َغریبو ُمَردِّ

َببِ  األُْسَرةُ َعنِ  دِ  الشَّْخِص  َعلى َعِن التََّعرُّفِ  الفائِِق َیْعَجزُ  اِالْصِطناِعيِّ  كاءِ الذَّ  ذا تیبو)( أَنَّ  َتَبیَّنَ  السَّ  َھْیأَُتھُ  َتْخَتلِفَ  أَنْ  لُِمَجرَّ
َنةِ  َعِن الّصوَرةِ  اْخِتالفٍ  أََقلَّ  ِة، َفَیْكفي ذاِكَرِتھِ  في الُمَخزَّ  في َیْرَتدیھِ  كانَ  الَّذي الشَّْخُص الَقمیصَ  ُیَغیِّرَ  أَنْ  اإلِلِْكترونِیَّ

ةَ  َیْمَتلِكُ  ال َفُھوَ  َعلَْیِھ، تیبو) َعِن التََّعرُّفِ ( َیْعَجزَ  َحّتى الّصوَرِة، مِّ  حاسَّ  أَنْ  عاِديٍّ َیْسَتطیعُ  َكْلبٍ  لَدى توَجدُ  الَّتي  الَقِویَّةَ  الشَّ
ةَ  أَْیًضا َیْمَتلِكُ  ال َوُھوَ  فیھا اْثناِن، َیْشَتِركُ  ال الَّتي َرواِئِحِھمِ  ِمنْ  األَْشخاِص  َعلى َیَتَعرَّفَ  ْمعِ  حاسَّ ا الَّتي توَجدُ  الُمْرَھَفةَ  السَّ  ِجًدّ

 .ِمْنھُ  َیْقَتِربُ  الَّذي الشَّْخِص  َقْلبِ  َدّقاتِ  َیْسَمعَ  أَنْ  َحيٍّ َیْسَتطیعُ  َكْلبٍ  لَدى
َلتِ         التََّعرُّفِ  في  )تیبو( ِلَیْفَشلَ  َمالِبَسُهمْ  َفُیَغیِّرونَ  الُد ِبِشدٍَّة،اَألوْ  َعَلْیها َیْضَحكُ  ُنْكَتةٍ  ِإلى اِإلِلْكتروِنیَّةُ  اُألْعجوَبةُ  َوَتَحوَّ
 اَألْوالدُ  َیقومُ  ذاِكَرِتِه، في ُتَخزَّْن  ُصَوُرُهمْ  َلمْ  ُزّوارٌ  ِإَلْیِهمْ  َیْأتي َوِعْنَدما  .)َغریبو ..َغریبو( ِبِإْصرارٍ  َوَیَظلُّ ُیَردِّدُ  َعَلْیِهْم،

َورِ  الَمْعروَفِة في الَمالِبسِ  ْعَض بَ  ِبِإعاَرِتِهمْ  َنةِ  الصُّ  َذْیَلُه، َوُهَو َیْقِفُز َوَیُهزُّ   )َقریبو ..َقریبو( ِبَحماسٍ  ُیَردِّدُ  َفَیَظلُّ  َلَدْیِه، الُمَخزَّ
ِحكِ  َیْنَفِجرونَ  اَألْوالدُ  َبْیَنما  .من الضَّ
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 األَْسئِلَُة:
 

غاُر َیْحلُمونَ  -1  ؟بَِم كاَن األَْوالُد الصِّ
 
    ______________________________________________  

  
دیِد بَِسَببِ  -2  :أََحسَّ األَْوالُد بِالُحْزِن الشَّ
 
  ِلِذلِكَ  األَبِ  َوَرْفِض  َكْلبٍ  ِشراءِ  في األَْوالدِ  َرْغَبة. 
  ِاألَْوالدُ  فیھا َیْلَعبُ  واِسَعةٍ  َحدیَقةٍ  ُوجودِ  َعَدم. 
 .َیْشَتریھِ  ُمناِسًبا ًباَكلْ  َیِجدْ  لَمْ  األَبَ  أَنَّ  - ج
 .َكْلبٍ  لِِشراءِ  ًنقوًدا َیْمَتلِكُ  ال األَبَ  أَنَّ  - د

 
ْن َسَبَب َرْفِض األَِب ِشراَء الَكْلِب؟ -3  َبیِّ
     ______________________________________________   

 
 

 َكْیَف ُحلَّْت ُمْشِكلَُة َرْفِض األَِب لِِشراِء الَكْلِب؟ -4
 

     ______________________________________________   
 
 

ُة الشَّھیَرةُ ُیْدعى: -5 ِرَكُة الیابانِیَّ  الَكْلُب الَّذي أَْنًتَجْتُھ الشَّ
 إیبو   - أ

 تیبو  - ب
 غریبو  - ج
 قریبو  - د

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

 .َأرادَ  - ب
 .َهرَ ظَ  - ج
 .َأجابَ  - د
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ُ  "كادَ   -7  َیطیُر" َتُدلُّ َعلى: األَْوالدِ  َعْقل
 الَفَرِح  الشَّدیِد. - أ

 الُحْزِن الشَّدیِد. - ب
 األَلَِم الشَّدیِد. - ج
 ال َشْيَء ِمّما َسَبَق. - د

 
لِ  الَبْیتِ  صاِحَبةُ  َوَضَعتْ  إِذا اإلِلِْكترونِيُّ  الَكْلبُ  َیقولَ  أَنْ  ُیْمِكنُ  ماذا -8 ّظاراِت ِألَوَّ ٍة؟ النَّ  إِجاَبَتَك. َعلِّلْ  َمرَّ
 
     ______________________________________________   
 
 

، الَكْلبَ  أَْن َیْخَدعوا األَْوالدُ  حاَولَ  -9  .النَّصِّ  ذلَِك ِمنَ  َعلى ِمثاًال  أَْعطِ  اإلِلِْكترونِيَّ
 

        ______________________________________________   
 
 

. قاِرنْ    -10  َبْیَن الَكْلِب اإلِلِْكترونِيِّ َوالَكْلِب الَطبیِعيِّ
 

 الَكْلُب الَطبیِعيُّ  الَكْلُب اإلِلِْكترونِيُّ  
  الَحواُس    

 
 
 

 

فاُت      الصِّ
 
 
 
 

 

األَْمُن  
الَمُة   َوالسَّ
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 اَألْشخاِص؟ َعرُِّف َعلىالتَّ  في الطَّبیِعيُّ  الَكْلبُ  الحاسَّتاِن اللَّتاِن َیْعَتِمُد َعَلْیِهما ما -11

          ______________________________________________   
 

 :َأنَّ  النَّصِّ  ِمنَ  َنَتَعلَّمُ    -12
 
  .الطَّبیِعیَّةِ  ِمنَ  َأْذكى اِإلِلْكتروِنیَّةَ  الِكالبَ  - أ

 .الِكالبَ  َیْشَترونَ  اَألْطفالِ  َكلَّ  - ب
   .لِكالِب ا َتْرِبَیةَ  ُیحّبونَ  ال الّناسِ  َجمیعَ  - ج
 .َوَسیِّئاِتهِ  َحَسناُتهُ  الِكالبِ  ِمنَ  َنْوعٍ  ِلُكلِّ  - د
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 االجابة النموذجیة
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 بم كان األوالد الّصغار یحلمون ؟ -1
 

 صغیٍر. َكْلبٍ  )شراءِ ( باقتناءِ  یحلُمونَ  الّصغارُ  األوالدُ  كانَ           
 

 :سبب أحس األوالد بالحزن الشدید ب -2
 .لذلك األبِ  ورفضُ  َكْلب شراء في األوالدِ  رغبةُ   -أ

 .األوالدُ  فیھا یلعبُ  واسعة حدیقةٍ  وجودِ  عدمُ  -ب
 .یشتریھِ  مناسًبا َكْلًبا یجدْ  لم األبَ  أنَّ  - ج
 .َكْلب لشراءِ  نقوًدا یمتلك ال األبَ  أنّ  - د

 
 بین سبب رفض األب شراء الَكْلب ؟ -3

 .حدائِق الحیوانِ  في حّتى أو البیوتِ  في الحیواناتِ  حبسَ  یحبُّ  ال البیِت ؛ألّنھ في َكْلبٍ  دَ وجو یحبُّ  یكْن األب  لم           
 بھ حدیقةٌ  تكنْ  لَم البیتَ  إنّ  ثمّ  .كثیرةٌ  وھي البشرِ  إلى الحیواناتِ  منَ  أَن تنتقلَ  ُیمكنُ  الّتي مَن األمراِض  حِذًرا وكانَ 
 .األوالدِ  منَ  طةمتوسّ  مسافةٍ  على ویكونُ  الَكْلبُ  فیھا یمَرحُ 

 
 كیف ُحلَّت مشَكْلة رفض األب لشراء الَكْلب ؟ -4

 
 المواقِع . من أحدِ  إلكترونيٍّ  َكْلبٍ  بشراءَ  ُحلَّت مشَكْلة 

 
 الَكْلب الذي أنتجتھ الشركة الیابانیة الشھیرة ُیدعى : -5

 إیبو   - أ
 تیبو  - ب
 غریبو  - ج
 قریبو  - د
 :تعني  "تنفرجَ  أنْ  ُیمكنُ  األزمةَ  أنَّ  بدا ثمّ " جملة في "بدا" َكْلمةُ  -6

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

 الحزن الشدید . - ب
 األلم الشدید. - ج
 ال شيء مما سبق . - د

 
 . إجابَتك علّل ؟مّرة الّنّظارات ألّول البیتِ  صاحبةُ  وضعتْ  إذا اإللكترونيّ  الَكْلبُ  یقولَ  أن یمكنُ  ماذا -8

 
نةِ  عِن الّصورةِ  علیھا فھیئُتھا اختلفت الّتعّرفِ  في  َغریبو ؛ ألنھ َیْفَشلَ  ..یقول غریبو              ذاكرِتھِ  في الُمخزَّ
 .اإللكترونّیةِ 

 
 .الّنصِّ  ذلك منَ  على مثاًال  أعطِ  اإللكترونّي، الَكْلبَ  یخدعوا أن األوالدُ  حاولَ  -9

 
   .)َغریبو ..َغریبو( بإصرارٍ  ویظّل یرّدد علیھم، الّتعّرفِ  في  )تیبو( ْفَشلَ لیَ  مالبَسھم یغّیرونَ  -1
ْن  صوُرھم لم ُزّوارٌ  إلیھم یأتي عندما -2  المعروفِة في المالبسِ  بعضَ  بإعارِتھم األوالدُ  یقومُ  ذاكرِتِھ، في ُتَخزَّ

نةِ  الّصورِ   في ینفجرونَ  األوالدُ  بینما ذیلَُھ، یقفز ویھزّ وھو ُ )َقریبو ..َقریبو (بحماسٍ  یرّددُ  فیظلّ  لدیِھ، المخزَّ
 .الّضِحكِ 

 
 قارن بین الَكْلب اإللكتروني والَكْلب الطبیعي . -10

 
 الَكْلب الطبیعي     الَكْلب اإللكتروني      
  الحواس    

 ال یمتلك حواس
 

 
 یمتلك حاستي الشم والسمع

 ،خلَفھم بَمَرحٍ  ویركضُ  الكرَة، معھمُ  یلعبُ  الصفات   
ا ُمَسلًّیا كان .وأُذَنْیھِ  ذیلَھُ  ویھزُّ یقفز   جًدّ

 التقاطِ  مثلَ  مدھشةً  مھّماٍت عدیدةً  ویؤّدي
الحاسوب (  جھازِ  إلى ونقلِھا الّصورِ 

  یتعّرفَ  أنْ  كاَن ُیمكُنھُ  بل الكمبیوتر)،
 برناَمِجھِ  بتزویدِ  وأقاربِھم البیتِ  أھلِ  على

دَ  َبرمجُتھُ  وتّمتْ  بصوٍر لھم،  ندماع لیردِّ
 ، وینبحُ )َقریبو ..َقریبو( األقاربِ  أحدَ  یرى

 ویرّددُ  غریًبا شخًصا یرى عندما
  ّذكاِء اصطناعيِّ  ذا ) َغریبو ..َغریبو(

األوالد ویالعبھم ،  عبھُیال صغیرٍ 
 فِرًحا ذیلَھ ویُھزُّ  یصاحبونھ وُیصاحُبھم ،

ًبا  مَن المدرسة ، عنَدما یعودونَ  بھم مرحِّ
باِب  من اللّصوصُ  اقتربَ  إذا بانفعالٍ  وینَبحُ 

 بیِتھم .
 التي من خاللھا  القوّیةَ  الّشمِّ  حاّسةَ  یمتلكُ 

 الّتي رواِئحھمِ  من األشخاِص  على یتعّرفَ 
 الّسمعِ  حاّسةَ  ویمتلكُ  فیھا اْثناِن ، ركُ یشت ال

ا التي یستطیعُ  الُمرَھفةَ   یسمَع  بھا  أن جًدّ
 .منھُ  یقتربُ  الّذي الشَّخِص  قلبِ  دّقاتِ 
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 لمجّردِ  الّشخِص  على عِن الّتعرُّفِ  یعَجزُ 
 عِن الّصورةِ  اختالفٍ  أقلَّ  ھیئُتھُ  تختلفَ  أنْ 

نةِ   اإللكترونّیةِ  ذاكرِتھِ  في الُمخزَّ
 

 

األمن  
 والسالمة 

  
 آمن ال ینقل األمراض لألطفال

 
 یمكن أن ینقل األمراض لألطفال

 
 

 
تاِن اللَّتاِن َیْعَتِمُد َعلَْیِھما ما -11 بیِعيُّ  الَكْلبُ  الحاسَّ ِف َعلى في الطَّ َعرُّ  األَْشخاِص؟ التَّ

 

 أیًضا و فیھا اْثناِن، یشتركُ  ال الّتي رواِئحھمِ  من األشخاِص  على یتعّرفَ  بھا أن التي یستطیعُ  القوّیةَ  الّشمِّ  حاّسةَ             
 .منھُ  یقتربُ  الّذي الشَّخِص  قلبِ  یسمَع بھا دّقاتِ  أن الُمرَھفَة التي یستطیعُ  الّسمعِ  حاّسةَ 

 
 

 :أنّ  الّنصّ  من نتعلّم -12
13-  

  .الّطبیعّیة منَ  أذكى اإللكترونّیة الَكْالبَ  - أ
 .الَكْالب یشترون األطفال َكلْ  - ب
   .الَكْالب تربیة ُیحّبون ال الّناس جمیعَ  - ج
 .وسیئاتھ حسناتھ الَكْالب منَ  نوع لَكلْ  - د
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 ِمْن َیَرَقٍة إِلى َفراَشةٍ 

نبقلم دیبورا ھیلیجما  

 رسومات: باري ویزمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غیَرةُ ْحَضَرِت اْلُمَعلَِّمُة َیَرَقًة في قِنیَنٍة إِلى اْلَمْدَرَسِة، كاَنْت َتأُْكلُ األَْوراَق اْلَخْضراَء، ھِذِه اْلَیَرَقُة الأَ في َیْوٍم ِمَن األَّیاِم  صَّ
لُ اْلَیرَ  لُ إِلى َفراَشٍة، عاَدًة َتَتَحوَّ لُ إِلى َفراَشٍة َسْوَف َتَتَحوَّ نا شاَھْدنا ھِذه ِاْلَیَرَقَة َتَتَحوَّ قاُت إِلى َفراشاٍت في اْلخاِرِج، َولَِكنَّ

 في داِخِل اْلَفْصِل. 

 

 ماذا كاَنْت َتْأُكُل اْلَیَرَقُة ِعْنَدما َأْحَضَرْتها اْلُمَعلَِّمُة ِلُتِرَیها ِلَألْطفاِل؟  1

___________________________________________________ 

ُل ِإلى َفراَشٍة؟  2  َأْیَن شاَهَد األْطفاُل اْلَیَرَقَة َتَتَحوَّ

___________________________________________________ 
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ا، َوَضَعِت األُمُّ اْلَفرا َشُة اْلَبْیَض َعلى اْلَوَرَقِة اْلَخْضراِء، أَْخَبَرْتنا ُمَعلَِّمَتنا بِأَنَّ ھِذِه اْلَیَرَقَة َبَدأَْت َحیاَتھا َكَبْیَضٍة َصغیَرٍة ِجّدً
ھا ما أَْن َتْخُرُج ِمَن اْلَبْیَضةِ  ْبَتِة؛ َحتى َتَتَغّذى اْلَیَرَقُة َعلَْیھا، ألَنَّ  َحتى َتْشُعَر بِاْلجوِع، لََقْد أََكلَْت َوَقْد اْختاَرِت األُمُّ َوَرَقَة النَّ

ْبَتَة اْلَخْضراَء ُمباَشَرًة. قُشوَر َبْیَضتِھا! َوِمْن َثمَّ َبَدأَْت تَ   ْلَتِھُم النَّ

ْبَتِة؟  3  لِماذا َتْحتاُج اْلَبْیَضُة ألَْن توَضَع َعلى َوَرَقِة النَّ

___________________________________________________ 

ُل َعِمٍل قاَمْت ِبِھ اْلَیَرَقُة ِعْنَدما َخَرَجْت ِمَن اْلَبْیَضِة؟  4  ما ُھَو أَوَّ

 . اْختاَرْت َوَرَقَة َنباٍت. أ

 ب. أََكلَِت اْلقُشوَر. 

ْبَتَة اْلَخْضراَء.  ج. أََكلَِت النَّ

 د. َوَضَعِت اْلَبْیَضَة.

 

 َكبیَرًة َعلى ِجْلِدھا .  َدما ُتْصبِحُ َیْنمو ِجْلُدنا ُكلَّما َنَمْونا، َولِكنَّ ِجْلَد اْلَیَرَقِة ال َیْنمو، َحْیُث أَنَّ اْلِجْلَد َیْنَفِصلُ ِمَن اْلَخْلِف ِعنْ 

َرَقُة َتْخلَُع ِجْلَدھا أَْرَبَع َفَتْزَحُف اْلَیَرَقُة خاِرَجًة ِمْن ِجْلِدھا، َوَیكوُن لََدْیھا ِجْلٌد َجدیٌد َتْحَتُھ، َوھذا ما ُیَسّمى بِاْلَخْلِع، َفاْلیَ 
ِة أَّیاٍم، َفتُ  غیِر َتْقریًبا. َمّراٍت، َیْكَتِملُ ُنُموُّ  اْلَیَرَقِة َبْعَد ِعدَّ  ْصبَِح بَِحْجِم إِْصَبعي الصَّ

 

 ما ُھَو االْخِتالُف َبْیَن ِجْلِد اْلَیَرَقِة َوِجْلِد اإلِْنساِن؟  5

 أ. ال َیْنمو. 

 ب. ُھَو أَْكَبُر َعِن اْلَیَرَقِة. 

 ج. َیَظلُّ َیْنمو ِلِعدَِّة َأّیاٍم. 

 د. َتْسَتطیُع اْلَیَرَقُة الزَّْحَف في ِجْلِدها.

 

 



46 
 

 لِماذا َتْحتاُج اْلَیَرَقُة ألَْن ُتَغیَِّر ِجْلَدھا ؟ 6

 أ. ألَنَّ ِجْلَدھا أَْصَبَح َصغیًرا َعلَْیھا.

 ب. ألَنَّھا كاَنْت جاِئَعًة.

 ج. ألَنَّھا أَْصَبَحْت َكبیَرًة َعلى ِجْلِدھا. 

 د. ألَنَّ ِجْلَدھا أَْصَبَح َقدیًما ِجًدا. 

ًة قاَمِت اْلَیَرقَ  7  ُة ِبَخْلِع ِجْلِدھا ؟َكْم َمرَّ

___________________________________________________ 

ھا؟  8  كم َبلََغ َحْجُم اْلَیَرَقِة ِعْنَدما أَْكَملَْت ُنُموَّ

___________________________________________________ 

اْلِبداَیِة َتْصَنُع ِزرَّ َحریٍر؛ لَِتْسَتْخِدَمُھ لَِتَتَعلََّق ِبَشْكٍل َمْقلوٍب ِمَن اْلُغْصِن َوَبْعَد ذلَِك َتقوُم اْلَیَرَقُة ِبَعَمِل َبْیٍت خاصٍّ لَھا، في 
غیِر.   الصَّ

ُد ِجْلَدھا، َبْل َتْصَنُع لَِنْفِسھا الْ  ةُ ال ُتَجدِّ ِة األَخیَرِة، َوھِذِه اْلَمرَّ ٍة َصْلَبٍة، قُْمنا ِبُمشاَھَدِة خاِدَرِة ِمْن ِقْشرَ ِوِمْن َثمَّ َتْخلَُع ِجْلَدھا لِْلَمرَّ
 اْلخاِدَرِة لَِفْتَرٍة َطویلٍَة. 

َغیُّراِت كاَنْت َتْحُدُث ِبداِخِل اْلقِشْ   َرِة. َوَیْوًما َبْعَد َیْوٍم لَْم َیَتَغیَّْر أَيُّ َشْیٍئ في اْلِقْشَرِة َولِكنَّ التَّ

 في ماذا اْسَتْخَدَمْت اْلَیَرَقُة ِزرَّ اْلَحریِر؟  -9

___________________________________________________ 

ُح ما كاَن َیْحُدُث لِْلخاِدَرِة ِبداِخِل اْلِقْشَرِة؟ 10  ما ِھي اْلَكلَِمِة الّتي ُتَوضِّ

 أ. َتَغیُّراٌت. 

.  ب. ِزرٌّ

 ج. َتْخلَُع. 

 د. شاَھَدْت.
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َدةٌ، َبقَِیْت َكثیًرا ،َوفي َیْوٍم ِمَن األَّیاِم َصَرَخ أََحدُ اْنَتَظْرنا  ُھْم" اْنُظروا" اْلِقْشَرةُ َبَدأَْت َتَتَشقَُّق، إِنَّھا َفراَشٌة، َفراَشُتنا َرْطَبٌة َوُمَجعَّ
َم إِلى أَْجِنَحِتھا، تَ  َدِت األَْجنِ ُمَتَعلَِّقًة ِباْلِقْشَرِة، َبْیَنما َظلَّْت أَْجِنَحُتھا َتْخِفُق؛ َوھِذِه اْلَخَفقاُت َتُضخُّ الدَّ َحُة خاِرَج اْلِقْشَرِة ،َوَجفَّْت، َمدَّ

 َقریًبا َسَتكوُن َفراَشُتنا جاِھَزًة لِلّطَیراِن. 

 ماذا َخَرَج ِمَن اْلقِْشَرِة؟ 11

 أ. َنْبَتٌة َخْضراُء.

 ب. َیَرَقٌة َجدیَدةٌ. 

 ج. َبْیَضٌة َصغیَرةٌ.

 د. َفراَشٌة.

  

ِم إِلى أَجْ  12  ِنَحِتھا؟َكْیَف َتقوُم اْلَفراَشُة ِبَضخِّ الدَّ

 أ. ِبَتْجفیفِِھم.

 ب. بِاْلَخَفقاِن.

 ج. بَِتْمدیِدِھْم. 

  د. بَِتْجعیِدِھْم.

ھوِر، َواألَْعشاِب َواألَ  ْشجاِر، شاَھْدنا َفراَشَتنا َتُحطُّ لَْم َتْسَتِطْع َفراَشُتنا اْلَبقاَء في اْلِقّنیَنِة، َفِھَي بِحاَجٍة  لِْلُخروِج لَِتكوَن َمَع الزُّ
، ُربَّما َتكوُن َفراَشًة أُْنثى، َوُربَّ َعلى زَ  ْھَرة ِِمْن ِخالِل أُْنبوٍب َطویٍل ُمْلَتفٍّ ما َیْوًما ما َسْوَف ْھَرٍة ، َوَبَدأَْت َتْشَرُب َرحیَق الزَّ

 َتَضُع اْلَبْیَض َعلى َوَرَقِة النَّباِت. 

 لِماذا لَْم َتْسَتِطْع اْلَفراَشُة اْلَبقاَء في اْلِقّنیَنِة؟ 13

 . لَْم ُیِرِد األَْطفاُل ُمشاَھَدَتھا. أ

 ب. َأراَد اَألْطفاُل َیَرَقًة َجدیَدًة.

 ج. كاَن َحْجُم اْلَفراَشِة َأْكَبَر ِمَن اْلِقّنیَنِة. 

یٍَّة في اْلخاِرِج.  د. َأراَدْت اْلَفراَشُة َأْن َتطیَر ِبُحرِّ
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ْھَرِة؟ 14  َكْیَف َحَصلَِت اْلَفراَشُة َعلى َرحیِق الزَّ

ھوَر َواألَْعشاَب.  أ. أََكلَِت الزُّ

 ب. َمَضَغِت األَْوراَق اْلَخْضراَء. 

 ج. َشِرَبْت ِمْن ِخالِل أُْنبوٍب.

ْت أَْجِنَحَتھا.  د. َضخَّ

  

ِل  15  َرتِّْب َتَسْلُسَل ما َحَدَث لِْلَیَرَقِة َحتى أَْصَبَحْت َفراَشًة، َتمَّ َتْرتیُب اْلَحَدِث األَوَّ

 ْلَیَرَقُة ِقْشَرًة صْلَبًة. َتْصَنُع ا_____

 َتأُْكُل اْلَیَرَقُة َوَتْنمو . 1

 َتْخفُِق اْلَفراَشُة أَْجنَِحَتھا.  _____

 َتَتَشقَُّق ِقْشَرةُ اْلخاِدَرة ِ.______

ْر في ُمْحَتوى النَّصِّ كاِمًال، لِماذا أَْحَضَرِت اْلُمَعلَِّمُة اْلَیَرَقَة إِلى اْلَفْصِل؟ 16  َتَفكَّ

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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لیلُ اإلِْرشاِديُّ لِألَْسئِلَِة اْلَمْفتوَحِة   الدَّ

ؤالُ   1ِمْن َیَرَقٍة إِلى َفراَشٍة، السُّ

 ماذا كاَنْت َتأُْكُل اْلَیَرَقُة ِعْنَدما أَْحَضَرْتھا اْلُمَعلَِّمُة لُِتِرَیھا لِألَْطفاِل؟  1

 اْلَغَرُض: اْكِتساُب َواْسِتْخداُم اْلَمْعلوماِت. 

ُة: التَّْركیُز َعلى اْلَمْعلوماِت َواْسِتْرجاِعھا.  اْلَعَملِیَّ

 1اَبٌة َصحیَحةٌ إِج

باِت.   ُتشیُر اْإلِجاَبُة إِلى أَنَّ اْلَیَرَقَة كاَنْت َتأُْكُل أَْوراَق النَّ

 أَْمِثلٌَة 

 أَْوراُق النَّباِت -

باتاُت -  النَّ

 إجابة خاطئة0

 ال ُتشیُر اْإلِجاَبُة إِلى أَنَّ اْلَیَرَقَة كاَنْت َتأُْكُل أَْوراَق النَّباِت. 

 ِمثاٌل:

عاُم -  الطَّ

 شفرة عدم اإلجابة

ؤاِل أَْو َصْفَحٍة َمْفقوَدٍة أَْو َسَبٍب آخَر خارٍج َعْن َسْیَطَرِة الّطالِبِ  8   .لم َیِتْم إجراؤھا. َخَطأٌ في ِطباَعِة السُّ

 فارغٌ 9  
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ؤالُ   2ِمْن َیَرَقٍة إِلى َفراَشٍة، السُّ

ُل إِلى  2  َفراَشٍة؟ أَْیَن شاَھَد اْألَْطفاُل اْلَیَرَقَة َتَتَحوَّ

 اْلَغَرُض: اْكِتساُب َواْسِتْخداُم اْلَمْعلوماِت. 

ُة: التَّْركیُز َعلى اْلَمْعلوماِت َواْسِتْرجاِعھا.  اْلَعَملِیَّ

 إِجاَبٌة َصحیَحةٌ 1

 ْصِل/ اْلَمْدَرَسِة.ُتشیٌر اْإلِجاَبُة إِلى أَنَّ اْألَْطفاَل شاَھدوا َتْغیَر اْلَیَرَقِة في اْلِقْنینِة أَْو ِبَشْكٍل عاٍم في اْلفَ 

 أًْمِثلَةٌ 

 في اْلِقْنیَنِة. -

 في اْلَفْصِل. -

 في اْلَمْدَرَسِة. -

 إجابة خاطئة0

 ْدَرَسِة.ال ُتشیُر اْإلِجاَبُة إِلى أَنَّ اْألَْطفاَل شاھدوا َتْغیَر اْلَیَرَقِة في اْلِقنیَنِة أَْو ِبَشْكٍل عاٍم في اْلَفْصِل/ اْلمَ 

 أمثلةٌ 

 .في اْلخاِرجِ -

 في الّداِخِل. -

باِت. -  على َوَرَقِة النَّ

 شفرة عدم اإلجابة

ؤاِل أَْو َصْفَحٍة َمْفقوَدٍة أَْو َسَبٍب آخَر خاِرٍج عن َسْیطَرِة الّطالِبِ  8   .لم یتْم إِجراؤھا. َخَطأٌ في ِطباَعِة السُّ

 فارغٌ 9  

 3ِمْن َیَرَقٍة ِإلى َفراَشٍة، السؤاُل 

 َضُة ِألَْن توَضَع َعلى َوَرَقِة النَّْبَتِة؟ لماذا َتْحتاُج اْلَبیْ  3

 اْلَغَرُض: اْكِتساُب َواْسِتْخداُم اْلَمْعلوماِت. 
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ُة: َدْمُج َوَتْفسیُر اْألَْفكاِر َواْلَمْعلوماِت.  اْلَعَملِیَّ

 إجابٌة َصحیحةٌ 1

عاِم ُمباَشَرًة َبْعَد ُتشیُر اْإلِجاَبُة إِلى أَنَّ اْلَبْیَض ُوِضَع َعلى اْلَوَرَقِة اْلَخْضراِء َحتّ  ى َتْسَتطیَع اْلَیَرَقُة ِمْن اْلُحصوِل َعلى الطَّ
 ُخروِجھا ِمَن اْلَبْیَضِة. 

 اْألَْمِثلَُة: 

عاِم. -  َحّتى َتْسَتطیَع اْلُحصوَل َعلى الطَّ

 َحّتى َتْسَتطیَع اْلَیَرَقُة أَْكلِِھ. -

 ِألَنَّ اْلَیَرَقَة َسَتكوُن جاِئَعًة. -

 ُھ. لَِتأُْكلَ -

 إجابٌة خاطئة0

لى الّطعاِم ُمباَشَرًة َبْعَد ال ُتشیُر اْإلِجاَبُة إِلى أَنَّ اْلَبْیَض ُوِضَع َعلى اْلَوَرَقِة اْلَخْضراِء َحّتى َتْسَتطیَع اْلَیَرَقُة ِمْن اْلُحصوِل عَ 
 ُخروِجھا ِمَن اْلَبْیَضِة.

 أَْمِثلٌَة: 

 َحّتى َتْسَتطیَع اْلَفراَشُة  أَْكلِِھ. -

 َحّتى َتْنمو. -

 َحّتى َتأُْكَل (مالحظة: ھذه إجابة غامضة جداَ) -

 ِشفرة عدم اإلجابة

ؤاِل أَْو َصْفَحٍة َمْفقوَدٍة أَْو َسَبٍب آخَر خارٍج َعْن َسْیَطَرِة الّطالِب. 8   لم َیِتْم إِْجراؤھا. َخَطأٌ في ِطباَعِة السُّ

 فارغٌ 9  

 

 

 

 7من یرقة إلى فراشة، السؤال 



52 
 

 ة قامت الیرقة بخلع جلدھا ؟كم مر 7

 الغرض: اكتساب واستخدام المعلومات 

 العملیة: الركیز على المعلومات واسترجاعھا 

 إجابة صحیحة1

 تشیر اإلجابة إلى أن الیرقة تخلع جلدھا اربع مرات 

 األمثلة

 أربع مرات -

 أربع -

-4 

 إجابة خاطئة0

 ت.التشیر اإلجابة إلى أن الیرقة تخلع جلدھا اربع مرا

 األمثلة 

 أربعة أیام -

 خمس مرات -

 شفرة عدم اإلجابة

  .لم یتم إجراؤھا. خطأ في طباعة السؤال أو صفحة مفقودة أو سبب آخر خارج عن سیطرة الطالب 8

 فارغ9  

 8من یرقة إلى فراشة، السؤال 

 كم بلغ حجم الیرقة عندما أكملت نموها؟  8

 الغرض: اكتساب واستخدام المعلومات 

 ة: التركیز على المعلومات واسترجاعها العملی

 إجابة صحیحة 1
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 تشیر اإلجابة إلى أن الیرقة عند اكتمال نموھا تكون بحجم اإلصبع الصغیر. 

 األمثلة

 كانت بحجم إصبعي الصغیر -

 بحجم اإلصبع الصغیر لولد -

 إصبع -

 إجابةخاطئة0

 اإلصبع الصغیر. ال تشیر اإلجابة إلى أن الیرقة عند اكتمال نموھا تكون بحجم 

 األمثلة 

 بحجم الید-

 كبیرة-

 صغیرة  -

 شفرة عدم اإلجابة

  .لم یتم إجراؤھا. خطأ في طباعة السؤال أو صفحة مفقودة أو سبب آخر خارج عن سیطرة الطالب 8

 فارغ9  

 9من یرقة إلى فراشة، السؤال 

 في ماذا استخدمت الیرقة زر الحریر؟  9

 لومات الغرض: اكتساب واستخدام المع

 العملیة: التركیز على المعلومات واسترجاعھا 

 إجابة صحیحة1

 تشیر اإلجابةإلى أن الیرقة تستخدم زر الحریر لتتعلق (من الغصن الصغیر) 

 أمثلة

 لتتعلق مقلوبة -

 لتتعلق-
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 لتتعلق من غصن صغیر-

 إجابة خاطئة0

صن الصغیر). اإلجابة  قد تكون تكرار لكلمات وجدت ال تشیر اإلجابة إلى أن الیرقة تستخدم زر الحریر لتتعلق (من الغ
 في السؤال. 

 األمثلة

 لتأكل-

 لتصنع بیت  -

 شفرة عدم اإلجابة

  .لم یتم إجراؤھا. خطأ في طباعة السؤال أو صفحة مفقودة أو سبب آخر خارج عن سیطرة الطالب 8

 فارغ9  

 15من یرقة إلى فراشة، السؤال 

 تى أصبحت فراشة. تم ترتیب الحدث األول رتب تسلسل ما حدث للیرقة ح 15

 _____تصنع الیرقة قشرة صلبة 

 تأكل الیرقة وتنمو  1

 _____ تخفق الفراشة أجنحتھا 

 ______تتشقق قشرة الخادرة 

 الغرض: اكتساب واستخدام المعلومات 

 العملیة: دمج وتفسیر اأفكار والمعلومات 

 اإلجابة صحیحة1

 ) 3-4-1-2لألحداث كما ورد في النص. ( تبین اإلجابة التسلسل الصحیح

 تصنع الیرقة قشرة صلبة 2

 تأكل الیرقة وتنمو  1

 تخفق الفراشة أجنحتھا  4

 تتشقق قشرة الخادرة3 
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 إجابة خاطئة0

 ) 3-4-1-2ال تبین اإلجابة التسلسل الصحیح لألحداث كما ورد في النص. (

 شفرة عدم اإلجابة

  .لسؤال أو صفحة مفقودة أو سبب آخر خارج عن سیطرة الطالبلم یتم إجراؤھا. خطأ في طباعة ا 8

 فارغ9  

 16من یرقة إلى فراشة، السؤال 

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

 الغرض: اكتساب واستخدام المعلومات 

 العملیة: دراسة وتقییم المحتوى واللغة والعناصر النصیة.

 حیحةإجابة ص1

 تبین اإلجابة بأن المعلمة أحضرت الیرقة إلى الفصل لیرى الطالب كیف تتغیر وتنمو لتصبح فراشة. 

 األمثلة 

 لیرى الطالب كیف تتغیر لتصبح فراشة -

 لیتعلموا كیف تتكون الفراشة -

 حتى یروھا تتغیر -

 ألنھا إرادتھم أن یروھا وھي تنمو -

 رادت الطالب أن یتعلموا عن الفراشات من دون ذكر التغیر من یرقة إلى فراشة أو قد تشیر اإلجابة إلى أن المعلمة أ

 األمثلة 

 لیتعلموا عن الفراشة -

 لتوضیح ومشاھدة كیف تعمل الفراشة -

 

أو تشیر اإلجابة إلى فھم عام بأن المعلمة أرادت الطالب أن یتعلموا مراحل الیرقة بدون ذكر مباشر لتغیرھا لتصبح 
 فراشة.
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 لة األمث

 لیتعلموا عن مراحل الحیاة -

 لیتعلموا عن مراحل حیاة الیرقة -

 لیتعلموا كیف تبدأ حیاة الیرقة وكیف تنتھي. -

 إجابة خطأ0

 

تشیر اإلجابة إلى فھم غامض لسبب إحضار المعلمة الیرقة إلى الفصل أو قد تشیر إلى وصف غیر صحیح لسبب 
 إحضار المعلمة الیرقة 

 األمثلة 

 ن الیرقة لیتعلموا م-

 لیشاھدوھا تأكل -

 كانت مرتبة  -

 شفرة عدم اإلجابة

 

  .لم یتم إجراؤھا. خطأ في طباعة السؤال أو صفحة مفقودة أو سبب آخر خارج عن سیطرة الطالب 8

 فارغ9  
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غیَرةُ سَ     النَّصُّ : أََدِبيٌّ    ّجاَدُتنا الصَّ

ٍة كاَن أَْكَبَر، َفِھَي ِقْطَعُة الَشكَّ أنَّ أََسَفنا لَِفْقِد َسّجاَدٍة صَ  غیَرٍة َتضیُع ِمْن َبْیِتنا كاَن َكبیًرا، َولِكنَّ أََسَف أَبي، ِبصوَرٍة خاصَّ
ّجاِد الَوحیَدةُ الَّتي اْشَتراھا، َولََعلَّ َمْبَعَث أََسِفِھ لَْم َیُكْن فُْقداُن َشيٍء اْشَتراهُ، َوَدَفَع فیِھ َمْبلَ  ، َفَقْد ُخیَِّل إِلَْینا أَنَّ ًغا ِمَن النُّقودِ السَّ
ُث فیھا إِلى زائِرینا، الَّذیَن  ًة َیَتَحدَّ َتْت َعلَْیِھ أَْن َیِجَد ُمناَسَبًة َطبیِعیَّ اَدَة ِبَضیاِعھا َقْد َفوَّ َتْلفُِت الَسجَّ

ّجاَدةُ الَحْمراُء الُمَعلََّقُة َعلى الحاِئِط اْھِتماَمُھْم إِلى ِزیاَرِتِھ ا  .لباكستانلسَّ

ّجاِد َواألَْبِسَطِة َعلى إِْفری ّجاَدةُ َیْوًما..... إِْذ كاَنْت أُّمي َقْد َنَشَرْت َبْعَض ِقَطِع السَّ ِز لََقْد فُِقَدْت السَّ
ْرَفِة، ِبَقْصِد َتْشمیِسِھ َقْبَل أَْن َتلُفَُّھ َوَتْرَفَعُھ، إیذاًنا ِباْنِصراِم الشِّتاِء، َفھذا َدْأُبھا، َوَدْأُب  لِّ َبْیٍت في كَ الشُّ

 ُكلِّ َمْوِسٍم.

ّجاَدِة لْم َیُكْن َیْسَمُح لَھا ِباالْنِزالِق إِلى الّشاِرِع، إِّال أَنَّھا انْ   َزلََقْت،َوَمَع أَنَّ أُّمي ُتْقِسُم أَنَّ َوْضَع السَّ

باُح إِّال َوالَحَظْت أُّمي اْخِتفاَءھا، َفَھْرَوْلنا َنْبَحُث َعْنھا عَ  صیِف، َفلَْم َنِجْد َشْیًئا، َفما أَْصَبَح الصَّ لى الرَّ
صیَف ُخْطواٌت َكثیَرةٌ، َوالواِقُع أَنَّ أَْقداَم الّساِبلَةِ  ْت ساَعتاِن َعلى اْنِبثاِق الَفْجِر، َوَذَرَعِت الرَّ  َفَقْد َمرَّ

 ال َتْنَقِطُع َحّتى في اللَّْیِل.

َة َخْیٌط َنْسَتطیُع أَْن ُنْمِسَك ِبطَ   ُھ لَْم َیْبِك، َوَوِجْمنا َنْحُن األَْوالُد َولِكنَّ لَْم َیُكْن َثمَّ َرِفِھ، َولََقْد َتأَثََّرْت أُّمي َفَبَكْت، َواْنَفَعَل أَبي لِكنَّ
ٍة.  ُوجوَمنا لَْم ُیْقِعْدنا َعْن َتناُوِل َطعاِم اإلِْفطاِر ِبَشِھیَّ

ّجاَدَة، إِّال حیَن َنْفَتِقُد قُْلُت: إِنَّ ذلَِك كاَن َقْبَل َسَنواٍت، َوَقْد ِكْدنا َنْنسى ا ِجداِرنا في الشِّتاِء، َوكاَن آِخَر  عدم وجودھا علىلسَّ
ْت فیھا َوَرَقٌة َصغ ّجاَدَة َكْوَمًة أَماَم الباِب، َوَقْد ُشكَّ َل َمْن َشيٍء َنَتَوقَُّعُھ أَْن ُنْصبَِح ذاَت َصباٍح، َفَنِجَد السَّ یَرةٌ، َوكاَنْت أُّمي أَوَّ

َقْت َعْیَنْیھا، َواْنَدَفَعْت َتُھزُّ أَبي بُِعْنفٍ َرآھا ُھنا َحّتى َیْسَتْیِقَظ،  َك، حیَن َفَتَحْت الباَب لِبائِِع الَحلیِب، َفصاَحْت َدِھَشًة، َوما َصدَّ
َمْت أَماَم الباِب. وقدّجاَدَة َفقاَم، َوكاَنِت الَوَرَقُة ما َتزاُل في َمكاِنھا إِْذ أَْحَجَمْت أُّمي َعْن َفْتِحھا َقْبَل أْن َیرى أَبي السَّ   َتَكوَّ

ماَء أَْمَطَرْت َعلَْیِھ ذاَت لَْیٍل، َولَّما َرَفَع َرْأَسُھ، الَحظَ  أَنَّ  -ِبِمْقداِر ما َسَمَح لَُھ ِمْصباُح الّشاِرعِ -لََقْد اْعَتَرَف واِضُعھا أَنَّ السَّ
َة َسّجاًدا َمْبسوًطا َعلى إِْفریِز ھذا الَبْیِت، وَ  ْج آَخَر األَْمِر ِمْن َحْملِھا، َثمَّ ًدا، ُثمَّ لَْم َیَتَحرَّ ّجاَدِة الّساِقَطِة ُمَتَردِّ َقْد َوَقَف أَماَم السَّ

ِة،  ِرَقِة، َولََقْد اْحَتَفَظ ِبھا َطواَل ھِذِه الُمدَّ شاِعًرا ِبأَنَّ األَْمَر ال َیْخلو َتماًما ِمْن قُْبِح السَّ
ًرا ُھ َعَزَم ُمَؤخَّ َعلى أَْن َیتوَب إِلى َربِِّھ، َوأَْن َیْجَعَل َتْوَبَتُھ َمْقروَنًة ِبأَداِء  َولِكنَّ

ّجاَدةِ  ُھ حیَن لسجودهِ  الفُروِض، َفلَّما َھمَّ بِأَداِء َصالِتِھ األولى اْختاَر ھِذِه السَّ ، إِّال أَنَّ
َة َكْھُرباٍء َتُرجُّ  الِة، أََحسَّ َكأَنَّ َھزَّ ا َعنیًفا، َكْیَف َیْبَدأُ  َفَرَشھا َوَشَرَع في الصَّ ِجْسَمُھ َرّجً

اَدٍة َمْسروقٍة؟!... َوھَكذا لَفَّھا َوأَعاَدھا الِة َعلى َسجَّ راِجًیا هللاَ أَّال َیْحَتِسَب  َتْوَبَتُھ بِالصَّ
نوِب.  ِفْعلََتُھ ِمّما ال ُیْغَتَفُر ِمَن الذُّ

اَدِة َتفوُق ُحْزَننا َعلى َضیاِعھا، ذلَِك كاَن َمْضموُن الِرسالَِة، َولََقْد كاَنْت َفْرحَ  جَّ ُتنا بِالسَّ
َق في الِرسالَِة، ُثمَّ َطوا ُھ لَْم َیقُْل َشْیًئا، َبْل َحدَّ اَدَة َوَحَملَھا إِلى أَّما أَّمي َفَقْد اْنَفَعلَْت َكعاَدِتھا، َوأَّما أَبي ِفإِنَّ جَّ ھا ِبُھدوٍء، َوَرَفَع السَّ

باِح.زاِوَیٍة ِمْن َبْیِتنا َور                               اَح ُیَصلّي..... أََجْل لََقْد َغدا أَبي ُمَصلًِّیا ُمواِظًبا ُمْنُذ ذلَِك الصَّ
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 األَْسِئلَُة:   

جاَدَة ِمْن : -1  اْشَترى الوالُِد السَّ

 باِكْستان. - أ

 أَْفغاِنْستان. - ب

 ُتْرِكّیا. - ت

 .الصین - ث

ّجاّدِة؟ َولِماذا؟َمْن ُھَو أَْكَثُر األَْشخاِص أََسًفا  -2  َعلى َفْقِد السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّجاّدِة َخفیًفا ، اْذُكْر ِمَن النَّصِّ َدلیًال َعلى ذلَِك. -3  كاَن ُحْزُن األَْوالِد َعلى َفْقِد السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْرَفِة، ِبَقْصدِ  -4 ّجاِد َواألَْبِسَطِة َعلى إِْفریِز الشُّ َتْشمیِسِھ .." َیُدلُّ ھذا الِفْعُل  " إْذ كاَنْت أُّمي َقْد َنَشَرْت َبْعَض ِقَطِع السَّ

 َعلى: 

 ِحْرِصھا َعلى النَّظاَفِة. - ت

 َخْوِفھا ِمَن األَْمراِض. - ث

تاِء. - ج  اْنِصراِم الشِّ

ّجاَدِة. - ح باھي ِبالسَّ  التَّ

  - خ
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جاَدِة َتباَدَر إِلى ِذْھنِھا أَنَّھا: -5  ِعْنَدما الَحَظِت األُمُّ اْخِتفاَء السَّ

 ُسِرَقْت. - ت

 ْرِض.اْنَزلََقْت َعلى األَ  - ث

 طاَرْت َبعیًدا. - ج

 .أُْدِخلَْت إِلى الَبْیتِ  - ح

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

ُھ أَراَد أَْن َیبیَعھا.  - أ  ِألَنَّ

 لُِیّصلّي ّعلَْیھا.  - ب

 لَِیْحَتِمَي ِبھا ِمَن الَمَطِر.  - ت

 لُِیَزیَِّن ِبھا َبْیَتُھ.  - ث

 ال َتْنَقِطُع َحّتى في اللَّْیِل" الَكلَِمُة الَّتي َتْحَتھا َخٌط َتُدلُّ ُعلى: الّسابِلَةِ أَْقداَم "َوالواقُِع أَنَّ  -7

 الّساِھریَن. - أ

 الّساِئقیَن. - ب

 الّساِرقیَن. - ت

 الّساِئریَن. - ث

ّجاَدَة:  أَعاَد الّساِرُق السَّ

ُھ تاَب إِلى ِهللا.  - أ  ِألَنَّ

ْرَطِة.  - ب  لَِخْوِفِھ ِمَن الشُّ

 لَِیْت.ِألَنَّھا بَ   - ت

 ِألَنَّھا لَْم ُتْعِجْبُھ.  - ث
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ْد َثالَثَة اْسِتْخداماٍت لَھا.  -8 ّجاَدِة، َحدِّ  َوَرَدْت في النَّصِّ اْسِتْخداماٌت َعدیَدةٌ لِلسَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - ت

ِة:رَ  -9  تِِّب األَْحداَث الّتالَِیَة َحْسَب ُوروِدھا في الِقصَّ

ّجاَدِة.  ـــــــــــــ    َضیاُع السَّ

ّجاَدِة.  ـــــــــــــ   َبْھَجُة األُْسَرِة ِبَعْوَدِة السَّ

ّجاَدِة الّضاِئَعِة.1ــــــ  ـــــ  ُحْزُن العاِئلَِة َعلى السَّ

 ّجاَدِة.ـــــــــــــ    ِسرُّ َضیاِع السَّ 

 ـــــــــــــ  َتْوَبُة الّساِرِق.

         

ٍة َتُرجُّ ِجْسَمُھ حیَن َشَرَع في َصالِتِھ؟ -10  لِماذا َشَعَر الّساِرُق ِبَھزَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سالَِة؟  ْرُس الَّذي َتَعلََّمُھ األَُب ِمَن الرِّ  ما الدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اشترى الوالد السجادة من : -1

 .باكستان - ج

 أفغانستان. - ح

 تركیا. - خ

 .الصین - د

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

 . لباكستانا إلى الزائرین عن زیارته األب ، ألن ذلك فوت علیه الفرصة لیتحدث فیه

 

 كان حزن األوالد على فقد السجادة خفیفا ، اذكر من النص دلیال على ذلك. -3

 وجمنا نحن األوالد ولكن وجومنا لم یقعدنا عن تناول طعام االفطار بشهیة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اِد واألْبسطِة على إفریِز الشُّْرفِة، بقْصِد تشمیِسِه .." یدل هذا الفعل  -4 " إْذ كاَنْت أمِّي قد نَشَرْت بعَض ِقَطِع السجَّ

 على: 

 حرصها على النظافة . - د

 خوفها من األمراض.  - ذ

 .انصرام الشتاء  - ر

 التباهي بالسجادة.  - ز

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

 ُسِرقت.  - خ

 .انزلقت على األرض - د

 طارت بعیدا.  - ذ

 .ُأدخلت إلى البیت  - ر

 من مضمون الرسالة نجد أن الرجل أخذ السجادة:  -6
 ألنه أراد أن یبیعها .  - ج
 لیصلي علیها .  - ح
 .لیحتمي بها من المطر  - خ
 لیزین بها بیته.  - د
  - ذ
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 ال تنقطُع حّتى في اللیِل" الكلمة التي تحتها خط تدل على: السابلةِ  "والواقُع أنَّ أقدامَ  -7

 الساهرین . - ج

 السائقین. - ح

 السارقین . - خ

 السائرین. - د

 أعاد السارق السجادة :

 .إلى اهللا ِألَنَُّه تابَ  - ج

 لخوفه من الشرطة.  - ح

 ألنها بلیت.  - خ

 ألنها لم تعجبه.  - د

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

 تعلیقها على الحائط (لغرض الزینة).  - ث

 الصالة علیها.  - ج

 االحتماء بها من المطر.  - ح
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 رتب األحداث التالیة حسب ورودها في القصة: -9

 ــــــ    ضیاع السجادة.2ـــــــ

 ــــــ   بهجة األسرة بعودة السجادة.       4ـــــــ

 ئعة. ـــــ  حزن العائلة على السجادة الضا1ــــــ

 ــــــــ    سر ضیاع السجادة.   3ـــــ

 ـــــــ  توبة السارق.   5ــــــ

 

 لماذا شعر السارق بهزة ترج جسمه حین شرع في صالته ؟ -10

 ألنه تساءل كیف یبدأ توبته بالصالة على سجادة مسروقة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما الدرس الذي تعلمه األب من الرسالة؟  -11

 تعلم أن التوبة الحقیقیة تكون مقرونة بأداء الفروض.

 أو/ تعلم أن الوظیفة الحقیقیة للسجادة یجب أن یكون أداء الصالة علیها، ال تعلیقها والتفاخر باقتنائها.

 القیمة الحقیقیة لممتلكاتنا الشخصیة ترتبط بقیمتها المعنویة، ولیس بقیمتها المادیة.أو/ تعلم أن 
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