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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
نضع بين يديك هذا الدليل اإلرشادي إللقاء الضوء على أهداف تطبيق االختبارات الدولية  PIRLS؛ لتعرف آلية بنائها
وتطبيقها في المواقف التعليمية المختلفة من خالل النصوص واألنشطة التعليمية التعلمية المستهدفة التي يدرسها المتعلمون
ممن هم الصف الرابع .
يسعى الدليل إلى تبصير المعلم بسبل التجسير بين ما يك
تسبه المتعلم من المفاهيم والمعارف والمهارات في المناهج الدراسية المقررة لمادة اللغة العربية في دولة اإلمارات العربية
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.
• تحليل وتقييم المحتوى ،واللغة ،وعناصر النص.
لقد تضمن الدليل نماذج من أسئلة االختبارات الدولية  PIRLS؛ لتكون لك عو ًنا على تدريب المتعلمين على مهارات
القراءة وفق المعايير الدولية من جهة ،ولمحاكاتها أثناء إعدادك لالختبارات التي تجريها خالل العام الدراسي .
ومرشدا لك ،وأن يتم تناول نماذج االختبارات الدولية بصورة عملية ً
ً
بعيدا عن
نرجو هللا تعالى أن يكون الدليل معي ًنا
الجانب النظري؛ لتجعل المتعلم قادرً ا على استخدام اللغة العربية بفنونها ومهاراتها ومفاهيمها استخداما يمكنه من توظيفها
في مواقف حياتية تحقق رغباته وحاجاته .
ً
واعيا بمسؤولياته متفاعالً مع
إن التدريب السليم على االختبارات الدولية سيساعد المتعلم على بناء شخصيته ،ويجعله
مجتمعه في عالم دائم التغير؛ لتحقيق التنمية المستدامة؛ بما يعزز االنتماء للوطن واالعتزاز بلغتنا العربية التي استطاعت
استيعاب كل جديد في عالم العلم والمعرفة .

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 )
الكمْ أة نوع من النباتات الفطرية  ،التي
تنبت تحت سطح األرض على أعماق
متفاوتة ،ما بين  2سم إلى  50سم  ،وال
يظهر شيء من أجزائها فوق األرض ،
فليس لها ورق أو زهر أو جذر  ،وهي
تنبت في المناطق الصحراوية والبيئات
الرملية  ،وهي ذات أشكال كروية أو شبه
كروية  ،رخوة  ،لحمية الملمس  ،ولها
رائحة نفاذة  ،وتعرف في منطقة الجزيرة والخليج
باسم الفقع  ،وفي بعض البالد بشجرة األرض ،أو بيضة األرض  ،أو العسقل
 ،أو بيضة النعامة.
وهي تنبت عادة في موسم الربيع بعد العواصف الرعدية  ،ولذلك أطلق
عليها العرب قديما ً اسم (نبات الرعد)  ،ويختلف لونها من األبيض إلى األسود
يكون في حجم
 ،وتكون في أحجام تتفاوت وتختلف  ،وقد يصغر بعضُها حتى
َ
حبَّة البندق ،أو يكبُر ليص َل إلى حجم البرتقالة.

الكمأة

الكمأة الصحراوية

أماكن وجوده :
تنمو الكمأة بكثرة في السعودية ،واألنبار غرب العراق ،وبالد الشام ( البادية السورية )  ،وشمال أفريقية  ،وفرنسا
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
يجب حفظه في مكان مظلم وبارد واألفضل وضعه في سلة  ،وعدم وضعه في كيس بالستيكي لتجنب فساده وتغير مذاقه.
أنواعه :
للكمأة عدة أنواع مثل :الزبيدي ولونه يميل إلى البياض وحجمه كبير قد يصل إلى حجم البرتقالة الكبيرة ،والخالص
ولونه أحمر وهو أصغر من الزبيدي وهو في بعض المناطق ألذ وأغلى في القيمة من الزبيدي ،والجبي ولونه أسود إلى
محمر وهو صغير جدا ،والهوبر ولونه أسود وداخله أبيض وهذا النوع يظهر قبل ظهور الكمأة األصلية وهو يدل على أن
الكمأة ستظهر قريبا ،وهو أردأ أنواع الكمأة
التركيب الكيميائي :
وعندما تم تحليل الكمأة تبين أنها مصدر مهم للبروتينات من بين نباتات الصحراء  ،وأنها تتكون من  % 77ماء ،
7 %دهون  % 4 ،ألياف  % 11 ،تبقى على هيئة رماد بعد الحرق .
فوائده :
وقد أجريت العديد من الدراسات واألبحاث على مرضى مصابين بالرمد الحبيبي ( التراخوما ) -وهو التهاب مزمن
ومع ٍد يصيب العين ويؤدي إلى تليف القرنية  ،مما قد يتسبب في فقدان البصر  -فاس ُتخدم ما ُء الكمأة في عالج نصف
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المرضى  ،واستخدمت المضادات الحيوية في عالج النصف اآلخر  ،فتبين أن ماء الكمأة قد أ َّدى إلى نقص شديد في تكون
الخاليا اللمفاوية واأللياف التي تنتج عن هذا االلتهاب  ،والتي تسبب العتامة في القرنية  ،بعكس الحاالت األخرى التي
استخدمت فيها المضادات الحيوية.
وهذا هو ما أخبر به المصطفى  -صلى هللا عليه وسلم  -قبل ألف وأربعمائة سنة حين قال كما في الصحيحين ( :
الكمأة من المنِّ وماؤُ ها شفاء للعين )  ،فكان قوله هذا سبقا ً علميا ً وإعجازا نبويا ً  ،تحدى فيه األطباء والباحثين  ،قبل
ْ
أن تتطور العلوم ويكتشف الناس هذه الحقائق في العصر الذي تباهى الناس فيه بالعلم وركنوا إليه  ،وليتهم جعلوا منه
طريقا ً إلى اإليمان باهلل وبرسوله عليه الصالة والسالم.

األسئلة
س  1أجب بنعم  ،أو ال :
أ – يطلق على الكمأة نبات الرعد  ،لنموه بعد العواصف الرعدية.

)

(

ب – الكمأة نبات له ورق وزهر وجذر .

(
(

ج ــ تنبت الكمأة عادة في موسم الشتاء .
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)
)

س  2تعرف الكمأة في الجزيرة العربية والخليج وبعض البالد األخرى بأسماء مختلفة :
أ – اذكر اسم الكمأة في منطقة الجزيرة العربية والخليج .
......................................................................................................................................
....................................
ب – حدد اسمين اثنين للكمأة في بعض البالد األخرى .
......................................................................................................................................
....................................
س  3ما البيئة المناسبة لنمو الكمأة ؟
......................................................................................................................................
....................................
س  4للكمأة أشكال متعددة  ،اذكر هذه األشكال .
......................................................................................................................................
...................................
س  5يعالج ماء الكمأة مرضا مزمنا يصيب العين
أ – ما اسم هذا المرض ؟
......................................................................................................................................
...................................
ب – اذكر الحديث النبوي الذي أخبر أن ماء الكمأة شفاء للعين .
......................................................................................................................................
..................................
س  6يستدل على وجود الكمأة في األرض بـطريقتين  ،ما هما ؟
......................................................................................................................................
....................................
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س  7أفضل أوقات البحث عن الكمأة هو الفجر أو الغروب  ،لماذا ؟
......................................................................................................................................
....................................

س  8رتب األفكار اآلتية حسب ورودها في النص .
البيئة المناسبة لنمو الكمأة
فوائد الكمأة
 1ــ تعريف الكمأة
طرائق البحث عن الكمأة
أسماؤها وأشكالها وألوانها

س  9اذكر النسبة المئوية لمكونات الكمأة اآلتية :
أ ــ الدهون :
......................................................................................................................................
..
ب ــ األلياف :
...................................................................................................................................
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س  10امأل الجدول اآلتي بالمعلومات الناقصة عن كل نوع من أنواع الكمأة :
م

الكمأة

1

الزبيدي

2

الخالص

3

الهوبر

حجمه

لونه

قيمته

يميل إلى البياض

أغلى األنواع

أصغر من الزبيدي

يأتي بعد الزبيدي

أصغر من الزبيدي
والخالص
أسود وداخله أبيض

8

االجابة النموذجية

9

س  1أجب بنعم  ،أو ال :
ثالث درجات
أ – يطلق على الكمأة نبات الرعد  ،لنموه بعد العواصف الرعدية.

( نعم )
( ال )

ب – الكمأة نبات له ورق وزهر وجذر .

( ال )

ج ــ تنبت الكمأة عادة في موسم الشتاء .

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

ثالث درجات
أ – اذكر اسم الكمأة في منطقة الجزيرة العربية والخليج .
الفقع .
ب – حدد اسمين اثنين للكمأة في بعض البالد األخرى .
شجرة األرض  ،بيضة األرض  ،العسقل  ،بيضة النعامة .
س  3البيئة المناسبة لنمو الكمأة هي :
درجة
أــ البيئة الجبلية
ب ــ السهول
ج ــ المناطق الصحراوية
د ــ األودية
س  4للكمأة أشكال متعددة  ،اذكر اثنين من هذه األشكال .
درجتان
كروية  ،شبه كروية  ،رخوة  ،لحمية الملمس .
س  5يعالج ماء الكمأة مرضا مزمنا يصيب العين ؟
درجتان
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أ ــ ما اسم هذا المرض ؟
الرمد الحبيبي ( التراخوما )
ب – اذكر الحديث النبوي الذي أخبر أن ماء الكمأة شفاء للعين .
" الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين "
س  6يستدل على وجود الكمأة في األرض بـطريقتين  ،ما هما ؟
درجتان
1ــ تشقق سطح األرض فوق الكمأة .

 2ــ تطاير الحشرات فوق الموقع .

س  7أفضل أوقات البحث عن الكمأة هو الفجر أو الغروب  ،لماذا ؟
درجة
ألن أشعة الشمس الخفيفة تعكس أي تغير بسيط يعتري سطح الرمال .
س  8رتب األفكار اآلتية حسب ورودها في النص .
درجة
 2ــ البيئة المناسبة لنمو الكمأة
 5ــ فوائد الكمأة
 1ـ تعريف الكمأة
 3ـ طرائق البحث عن الكمأة
 4ـ أسماؤها وأشكالها وألوانها
س  9اذكر النسبة المئوية لمكونات الكمأة اآلتية :
درجتان
أ ـ الدهون % 7 :
ب ـ األلياف % 4 :
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س  10امأل الجدول اآلتي بالمعلومات الناقصة عن كل نوع من أنواع الكمأة :

م

الكمأة

1

الزبيدي

2

الخالص

3

الهوبر

حجمه
بحجم البرتقالة

أصغر من الزبيدي

أصغر من الزبيدي
والخالص

لونه

قيمته

يميل إلى األبيض

أغلى األنواع

أحمر يأتي بعد الزبيدي

أسود وداخله أبيض أردأ أنواع الكمأة

ثالث درجات
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ِي في َق َطر
ف ا ْل َفنِّ اإلِ ْسالم ِّ
ُم ْت َح ُ
ْ
َ
َ
ت م َِن ْالجُ هو ِد ْال َحثي َث ِة ْاك َتملَ ْ
ليج،
َبعْ دَ َس َنوا ٍ
ت َمال ِم ُح ُم ْت َحفِ ْال َفنِّ ْ ِ
اإلسْ المِيِّ ِب َقطر ،في َش ْك ِل َمعْ لَ ٍم ثقافِي َجدي ٍد ِبـ َم ْنطِ َق ِة ال َخ ِ
ُصور َو ْاألَمْ ِك َن ِة.
اإلسْ المِيِّ َعب َْر ْالع
َيعْ كِسُ َت َع ُّددَ ْاألَ ْش ِ
ِ
كال ْال َف ِّن َي ِة في ْالعالَ ِم ْ ِ
َو َق ْد ا ْف َت َت َح ْال ُم ْت َحفُ أَبْوا َب ُه أَما َم ُّ
كان َج َم َع َبي َْن
ب َو َمسارا ِ
ْحار ِب ُدرو ِ
ار الراغِ َ
اإلسْ ال ِم َّي ِة في َم ٍ
ت ْالفُ ِ
نون ْ ِ
اإلب ِ
بين في ْ ِ
الز ْو ِ
ْالغِنى ْالمِعْ ماريِّ َو َّ
ْ
ث َعلى ْ ِ ْ
كون َفضا ًء َيب َْع ُ
ِتاح أَ ْلفُ َش ْخصِ َّي ٍة
هامَ ،ويوح َِي ِبال َّتأَم ُِّلَ ،و َق ْد َح َ
الثرا ِء ْال َف ِّنيِّ ؛ لِ َي َ
ِ
اإلل ِ
ض َر َح ْف ُل اال ْفت ِ
مِنْ عالَم السِّيا َس ِة َو ْال َفنِّ َو ِْ
عْ
الم .
اإل
ِ
ِ
َ
ت ْ
نار ًة
وال َبحْ ِ
اإلسْ المِيِّ َمرْ َكزاً ل ِْل َمعْ لوما ِ
ْداعَ ،و َم َ
ث َو ْ ِ
َو َتسْ عى َه ْي َئ ُة َمتاحِفِ َق َطر إِلى أنْ َتجْ َع َل مِنْ ُم ْت َحفِ ْال َفنِّ ْ ِ
اإلب ِ
ل ِْلحِوار َوال َّتبا ُد ِل َّ
مْهور عالَمِي.
ب جُ
ِالل اسْ ِت ْقطا ِ
الثقافِيِّ مِنْ خ ِ
ٍ
ِ
ف ِم ْت ٍر م َُرب ٍَّعَ ،و َعلى َم ْق ُر َب ٍة مِنْ
ض
ِساح ٍة ُت َق َّدرُ ِب َنحْ ِو  35أَ ْل َ
ُبن َِي ْال ُم ْت َحفُ الَّذي َيـمْ َت ُّد َعلى م َ
كورنيش ال َّد ْو َحةَِ ،على أَرْ ِ
ِ
مان َعدَ ِم َتجاوُ ِز أَيِّ َمبْنى لَ ُه في ْالمُسْ َت ْق َب ِل.
زير ٍة اصْ طِ ناعِ َّي ٍة خا َّ
ص ٍة ِبهِ؛ ل َ
َج َ
ِض ِ
واب ٍق،
َو َي َت َكوَّ نُ ْال ُم ْت َحفُ مِنْ َمبْنى َرئيس َي ُ
ض ُّم َخمْ َس َة َط ِ
ً
ناح َتعْ ليمِي مِنْ
عار ِ
َب ْي َنها ْاث ِ
نان ل ِْل َم ِ
ض الدا ِئ َمةِ ،إِضا َفة إِلى َج ٍ
ْن؛ السْ تِضا َف ِة ْاألَ ْنشِ َط ِة ْاالجْ تِماعِ َّي ِة َوال َّتعْ لي ِم َّي ِة الرا ِم َي ِة
طاب َقي ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
اإلسْ المِيِّ .
زيز َو َت
دير ال َفنِّ ِ
طوير َفه ِْم َو َتق ِ
ِ
لِ َتعْ ِ
س ٌة ُم ْل ِه َم ٌة:
َه ْندَ َ
ِوق ِْد اسْ َت ْوحى ْال ُم َه ْندِسُ ْاألَمْريكِيُّ
ذو ْاألَصْ ِل الصينِيِّ ( آي إم باي )
ماريَّ ل ِْل ُم ْت َحفِ َبعْ دَ ِرحْ لَ ٍة
ال َّش ْك َل ْالمِعْ ِ
مار ِة
اسْ ت ِْكشا ِف َّي ٍة لِ َفه ِْم ُم َكوِّ نا ِ
ت ْال َع َ
إِ ْلها َم ُه في َن َ
نافورةُ
َّبيل (
َ
موذ ِج الس ِ
ْن طولون ِب ْالقاه َِرةِ.
ِبـ َمسْ ِج ِد اب ِ
ماري ًَّة َحقي ِقي ًَّة َتأْتي إِلى
َه ْندَ َس ًة مِعْ ِ

اإلسْ ال ِم َّي ِة بـِم ُْخ َتلَفِ أَ ْنحا ِء ْالعالَ ِم؛ لِ َي ِجدَ
ْال َه ْندَ سِ َّي ِة ْ ِ
ت في ْال َقرْ ِن الثال َ
الوُ ضو ِء) التي ُب ِن َي ْ
ِث َع َش َر
َويُـ َم ِّث ُل َن َ
َّبيل في َن َظ ِر ( آي إم باي )
موذ َج الس ِ
الل أَ ْلوانِها.
سَ ،ومِنْ ظِ ِ
ْال َحيا ِة م َِن ال َّشمْ ِ

َو َيرى الزا ِئ ُر ل ِْل ُم ْت َحفِ أَ ْك َث َر مِنْ ثـَمانِـ ِم َئ ِة
ت
ق ِْط َع ٍة َف ِّن َيةٍُ ،ت َم ِّث ُل جُ ْزءاً مِنْ ُم ْق َتنِيا ِ
َج َم َع ْ
ت ِب َتدَ رُّ ٍج جُ ْغرافِيِّ َي ْم َت ُّد مِنْ
ْال ُم ْت َحفِ ْال ُم َق َّد ِر َعدَ ُدها ِب َنحْ ِو أَرْ َب َع ِة آالفِ ق ِْط َع ٍة
قُرْ ُ
ُ
ض الض َّْو َء َعلى ْال َعناصِ ِر ْال َمرْ ِئ َّي ِة
ت تاري ِخ َّي ٍة َت ْم َت ُّد أَ ْك َث َر مِنْ َ 14قرْ ناًَ .و ُت ْلقِي
ط َب َة إِلى ْال ِه ْندَِ ،وي َُغطي َف َترا ٍ
صاالت ْال َعرْ ِ
ِي ْال َخ ُّط َوال َّش ْك ُل وال َّن َم ُ
نون ْ
ط َو ْالعُلو ُم في ْال َفنِّ َ ،وذل َِك ِب َش ْك ٍل َيأْ ُخ ُذ ُّ
وار في
الز َ
اإلسْ المِيِّ َ ،وه َ
ْال َمعْ رو َف ِة عالَم ًِيا في ْالفُ ِ
بالعالَ ِم ْ ِ
ِرحْ لَ ٍة َعب َْر َّ
كان.
مان َو ْال َم ِ
الز ِ
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ف ناد َِرةٌ :
ُت َح ٌ

ض ْ
توج ُد َبي َْن ْال ِق َط ِع ْال َمعْ
ت ،أَ ْو لَ ْم ُتعْ َرضْ مِنْ َقبْل،
دارةُ ْال ُم ْت َحفِ إِ َّنها نادِراً ما ع ُِر َ
روض ِة ُت َحفٌ َف ِّن َي ٌة إِسْ ال ِمي ٌَّةَ ،تقو ُل إِ َ
َ
َ
ت واحِدَ ةٌ م َِن ال ِّن َس ِخ
ك ْال ُم ْق َت َنيا ِ
ْن ِت ْل َ
اإلسْ المِيِّ َوغِ ناهَُ .ومِنْ َبي ِ
مِما َيعْ كِسُ َت َطلُّ َع ْالم َُؤ َس َس ِة ل ِْلمُسا َه َم ِة في ا ْكتِشافِ َمكا َن ِة ْال َفنِّ ِ
الناد َِر ِة َوال َقدي َم ِة ل ِْلقُ ِ ْ
ُ
تاريخها إِلى ْال َقرْ ِن الس ٍاب ِعَ ،و ُر َبما َتكونُ ُكتِ َب ْ
صلى
ريم َيعو ُد
ت َبعْ دَ عُقو ٍد مِنْ َوفا ِة ال َّن ِبيِّ م َُح َمدٍ( َ
رآن ال َك ِ
ار َّي ٍة
ريري َتعو ُد ل ِْل َقرْ ِن َ 14وسِ ْلسِ لَ ِة َم ْنحوتا ٍ
ماش م َُذ َّه ٍ
ب لَ ْوحا ٍ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ) إِلى جا ِن ِ
ت َمصْ نو َع ٍة مِنْ قُ ٍ
ت َفخ ِ
ب َح ِ
ت َو ْال َه ْندَ َس ِة َو ِّ
َومِعْ دَ ِن َيةٍَ .كما ُتعْ َرضُ ُم ْق َت َن ٌ
الطبِّ ،
ُقول ْال َفلَكِ َوالرِّ ياضِ يا ِ
اإلسْ ال ِم َّي ِة في ح ِ
يات ُت ْظ ِه ُر مُسا َه َم َة ُعلَما ِء ْالب ُْل ِ
دان ِ
ت ُم َت َبقِ َي ٍة إِلى اآلن مِنْ
اإلسْ بانِيُّ الذي َيعو ُد لِ َم ْطلَ ِع ْال َقرْ ِن َ ،14وي َُع ُّد واحِداً ِمنْ َثال َث ِة إِسْ طِ رْ البا ٍ
اإلسْ طِ رْ البُ ال ُّنحاسِ يُّ ْ ِ
َب ْي َنها ْ ِ
ْن ِبنْ باسو.
ُ
ص ْن ِع ْالعالَ ِم ْال َفلَكِيِّ أَحْ َمدَ ِب ِن حُ َسي ِ
َو َيجْ َم ُع ْال ُم ْت َحفُ الذي ا ْف ُتت َِح َرسْ م ًِيا في عام 2008م ْال َعديدَ م َِن ْالم َُؤسَّسا ِ َّ
ميع أَ ْنحا ِء ْالعالَ ِم التي
ِ
ت الثقا ِف َّي ِة الرائِدَ ِة في َج ِ
مال َف ِّن َي ٍة َتعْ كِسُ َم ْفهو َم ال َّت َنوُّ ع َّ
ْ
ْ
َ
ُ
اإلسْ المِيِّ.
شار ُ
الثقافِيِّ لِترا ِ
ك ِبأَعْ ٍ
ث العال ِم ِ
ُت ِ
ِ
المصدر  :اإلنترنت ــ روابط متعددة ــ بتصرف .
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ْاألَ ْسئِلَ ُة:
ميم ْال ُم ْت َحفِ ْال ُم َه ْندَ سُ ْاألَمْ ريكِيُّ ( آي إم باي ) َوه َُو مِنْ أَصْ ل
س -1قا َم ِب َتصْ ِ
أــ يابانِي.
ب ــ صينِي.
كوري.
ج ــ ِ
ماليزي.
د ــ
ِ
ماري مِنْ :
ص َّم َم ْال ُم ْت َح َ
س -2اسْ َت ْوحى ْال ُم ُه ْندِسُ الذي َ
ف َش ْكلَ ُه ْالمِعْ ِ
أ – َمسْ َج ِد ابْن طولون.
ب – ْال َمسْ ِج ِد ْاألَ ْقصى.
ج – ْال َمسْ ِج ِد ْاأل ُ َم ِوي.
د – ْال َمس ِج ِد ال َّن َب ِوي.
س -3يُـ َم ِّث ُل َن َ
ماري ًَّة َحقي ِقي ًَّة َتأْتي إِلى ْال َحيا ِة مِنْ :
موذ ُج الس ِ
َّبيل في َن َظ ِر ْال ُم َه ْند ِ
ِس ( آ ي إم باي) َه ْندَ َس ًة مِعْ ِ
أْ -ال َق َم ِر.
ض.
بْ -األَرْ ِ
س.
ج -ال َّشمْ ِ
د -السَّما ِء.
ح ِه أَ ْلفُ َش ْخصِ َّي ٍة مِنْ عالَ ِم:
ف عِ ْندَ ا ْفتِتا ِ
ض َر ْال ُم ْت َح َ
سَ -4ح َ
ِّياس ِة َف َقط.
أ ــ الس َ
ب ــ ْال َفنِّ َف َقط.
ْ
الم َف َقط.
ج ــ اإلِعْ ِ
ْ
الم.
د ــ الس َ
ِّياس ِة َوال َفنِّ َواإلِعْ ِ
س -5أَ ِجبْ بــِ ( َن َع ْم ) أَ ْو ( ال ):
)
اإلسْ بانِيِّ ْالعال ِِم ْال َفلَكِيِّ حُ َسين ِبن باسو(.
أــ قا َم ِب ُ
اإلسْ طِ رال ِ
ب ال ُّنحاسِ يِّ ْ ِ
ص ْن ِع ْ ِ
ت ُنسْ َخ ٌة ناد َِرةٌ لِ ْلقُ ِ ْ
ُ
ِن( .
ريم َيعو ُد
ْن ْال ُم ْق َت َنيا ِ
تاريخها إِلى ْال َقرْ ِن الثام ِ
ب ــ مِنْ َبي ِ
رآن ال َك ِ
)
توج ُد َبي َْن ْال ِق َط ِع ْال َف ِّن َي ِة ُت َحفٌ َف ِّن َي ٌة لَ ْم ُتعْ َرضْ مِنْ َق ْبلُ( .
ج ــ
َ
)
واب َق( .
ئيس َي ُ
د ــ َي َت َكوَّ نُ ْال ُم ْت َحفُ مِنْ َمبْنى َر ٍ
ض ُّم سِ َت َة َط ِ
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)

اإلسْ المِيُّ في َق َطر؟
س -6ما الذي َيعْ ِك ُس ُه ُم ْت َحفُ ْال َفنُّ ْ ِ
_________________________________________________
ْن ،ما هُما ؟
ْن ْاث َني ِ
قيق َهدَ َفي ِ
سَ -7تسْ عى َه ْي َئ ُة مُتاحِفِ َق َطر إِلى َتحْ ِ
________________________________________________

سُ 8
ف ِم ْت ٍر م َُرب ٍَّع َعلى َم ْق ُر َب ٍة مِنْ كورنيش ال َّد ْو َح ِة َعلى
ِساح ٍة ُت َق َّدرُ ِب َنحْ ِو  35أَ ْل َ
شيِّدَ ْال ُم ْت َحفُ الَّذي َي ْم َت ُّد َعلى م َ
َ
ْ
مان َع َد َم َتجاوُ ِز أيِّ َمبْنى لَ ُه في المُسْ َت ْق َب ِل.
زير ٍة اصْ طِ ناعِ َّي ٍة خا َّ
ص ٍة ِبهِ؛ ل َ
ض َج َ
أَرْ ِ
ِض ِ

ِساح ُة الَّتي ُ
شيِّدَ َعلَيْها ْال ُم ْت َحفُ ؟
أ ــ َك ْم َت ْبلُ ُغ ْالم َ
________________________________________________

ص ٍة ِب ِه ؟
زير ٍة اصْ طِ ناعِ َّي ٍة خا َّ
ب ــ ما ْال َهدَفُ مِنْ ِبنا ِئ ِه َعلى َج َ
_____________________________________________________________
ب وُ رودِها في ال َّنصِّ :
سَ -9ر ِّت ِ
كار ْاآل ِت َي َة َح َس َ
ب ْاألَ ْف َ
ِبنا ُء ْال ُم ْت َحفِ .
َتصْ مي ُم ْال ُم ْت َحفِ .
ا ْفتِتا ُح ْال ُم ْت َحفِ.
ُم َكوِّ ُ
نات ْال ُم ْت َحفِ.
ُم ْق َت َن ُ
يات ْال ُم ْت َحفِ.
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امَْل ْال َف َ
سَ -10
راغ في ْال َج ْد َو ِل اآلتي:

ا ْفتِتا ُح ْال ُم ْتحفِ

ْاألَرْ ضُ الَّتي أُقي َم َعلَيْها ْال ُم ْت َحفُ
ُم ْق َت َني ُ
ات ْال ُم ْت َحفِ

 800ق ِْط َع ٍة َف ِّن َّيةٍ.

َم ْوقِعُ ْال ُم ْت َحفِ
ُص ِّم ُم ْال ُم ْت َحفِ
م َ

ْال ُم َه ْندِسُ ْاألَمْريكِيُّ ( آي إم باي ).

ت ْال ُم ْت َحفِ ْال ُم َق َّد ِر َعدَ ُدها ِب َنحْ ِو أَرْ َب َع ِة
سَ -11و َيرى الزائِرُ ل ِْل ُم ْت َحفِ أَ ْك َث َر مِنْ ثـَمانِـ ِم َئ ِة ق ِْط َع ٍة َف ِّن َيةٍُ ،ت َم ِّث ُل جُ ْزءاً مِنْ ُم ْق َتنِيا ِ
ت ِب َتدَ رُّ ج ج ُْغرافِيِّ َي ْم َت ُّد مِنْ قُرْ ُ
آالفِ ق ِْط َع ٍة َج َم َع ْ
خ َّي ٍة َت ْم َت ُّد أَ ْك َث َر مِنْ َ 14قرْ ناً.
ط َب َة إِلى ْال ِه ْندَِ ،وي َُغطي َف َترا ٍ
ت تاري ِ
ٍ

أ ــ ْاذ ُكر ْال ِم ْنطِ َق َة ْالجُ ْغرافِ َّي َة الَّتي ُت َغطيها ت ِْل َك ْالق َِط ِع ْال َف ِّن َي ِة .
___________________________________________

ب ــ َك ْم َت ْبلُ ُغ ْال َف ْت َرةُ التاري ِخ َّي ُة الَّتي ُت َم ِّثلُها ت ِْل َك ْال ِق َط َع ْال َف ِّن َّي َة؟
___________________________________________
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جاب ُة َّ
ِ
النموَذ ِج َّي ُة
اإل َ
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اإلسْ المِيِّ في َق َطر
ُم ْت َحفُ ْال َفنِّ ْ ِ
مالحظات

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

السؤال
1
2
3
4
5

الدرجة
1
1
1
1
4

6

1

7

2

اإلسالمي عبر العصور واألمكنة .
 -1أن تجعل من المتحف مركزا للمعلومات.

8

2

 -2منارة للحوار والتبادل الثقافي .
 35 -1ألف متر مربع.

9

2

10

3

11

2

درجة واحدة لكل جزئية

يعكس تعدد األشكال الفنية في العالم

 -2لضمان عدم تجاوز أي مبنى له مستقبال
2
4
1
3
5
2008م
جزيرة اصطناعية
كورنيش الدوحة
 -1من قرطبة إلى الهند.
 14 -2قرنا.
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النص  :أدبي
األسد والسلحفاة
ٌ
ٌ
جميلة يعيشُ سكا ُنها في نظام ومحبةٍ ،ويتعاونون مع بعضِ هم بعضاً ،ويتجاورون في مود ٍة وإخا ٍء ،وفي
غابة
كان هناك
َ
ُ
ُ
تبحث عن طعامِها في ك ِّل أنحاء الغابةِ ،وتج ُّد في
الحيوانات
ت
يوم من األيام
خرج ِ
َ
ٍ
وأمان.
ء
هدو
في
سعيها
ٍ
ٍ
ْ
ُ
وتركت ما
الحيوانات
ت األس ِد يزمجرُ في الغاب ِة ويملؤها رعباً ،فخافت
وإذ بصو ِ
ُ
ْ
والجائع.
ب
وصار همُّها أنْ تتوارى عن
تبحث عنه،
كانت
أعين األس ِد الغاض ِ
َ
ِ
ِ
طعام يس ُ
جوعه ،وجدَ سلحفا ًة
كت به
كان األس ُد يتجول في الغاب ِة بحثا ً عن
َ
وبينما َ
ٍ
أليس في
تستطع االختبا َء أل َّنها بطيئ ُة الحركةِ ،فأوق َفها األس ُد ،وقا َل لها:
صغير ًة لم
َ
ِ
ُ
يسكت جوعي؟
الغاب ِة حيوانٌ أكب ُر منكِ
ٌ
ت تستطي ُع االختبا َء
ت السلحفاةُ :إ َّنني يا سيِّدي األس ُد
مسكينة ،فجميعُ الحيوانا ِ
فقال ِ
إذا داهمها خطرٌ  ،أمَّا أنا فال.
فقا َل لها األس ُد :اسكتي أ َّي ُتها الصغيرةُ ،سآكلُكِ رغما ً عنكِ  ،فإ َّنني ل ْم ْ
أجد أرنبا ً أو
غزاالً ،ووجد ُتكِ في طريقي ،فهل أتر ُككِ وأنا أتضو ُر جوعاً؟
تشبع يا سيِّدي إذا ْ
ت السلحفاةُ :إ َّن َك لنْ
ك
العكس سيتحر ُ
أكل َتني ،بل على
فقال ِ
ك في َ
َ
ِ
الجو ُع أكثر.
فصاح األس ُد :لن تستطيعي إقناعي ،سآكلُكِ  ...سآكلُكِ .
َ
ُ
عندك رجاءٌ.
رضيت بما ق َّد َره هللا لي ،ولكنْ قب َل أن تأكلَني لي
ت السلحفاةُ بأسى:
فر َّد ِ
َ
بجذع
ِك أو تضر َبني
فقا َل لها األس ُد :ما هو؟ فأجاب ْت ُه السلحفاةُ:ال تعذبْني قب َل أنْ تأكلني ،فإ َّنني أرضى أن تدوسني بقدم َ
ِ
النهر.
أرجوك أال ترميني بهذا
شجر ٍة ضخم ٍة  ....ولك ِّني
َ
ِ
ِ
طلب ِت ِّ
المخلوق
سأرميك أيَّتُها
مني،
بل سأفع ُل
فضحك
وقال لهاْ :
األسد َ
َ
ُ
ُ
عكس ما ْ
َ

الحقير.
ُ

ِ
ِ
ِ
األسد ورمى بها في ِ
النهرَّ ،
ولكن
الخوف ،فأخ َذها
بالبكاء و
فتظاهرت السلحفاة
ُ
ِ
لك من حيو ٍ
غبي ،أال
وقالت
ضحكت،
أن
ان ٍّ
لألسد :يا َ
ْ
ْ
السلحفاةُ الذكيةُ ما لبثَ ْ
ت ْ
أعيش في ِ
ِ
تعلم َّ
بل في
ليست في ضخامة
الماء وال
تعرف َّأنني
األجسام ْ
ْ
أن العبرةَ
أخاف منه ،ألنَّني ُ
ُ
ُ
ُ
أجيد السباحةَ؟ أال ْ
ِ
ِ
العقول.
فطنة
20

األسئلة:
درجتان

 -1كيف كان يعيش سكان الغابة؟

________________________________________________________________
__.
درجتان

 -2في النص شخصيتان رئيستان ،ما هما؟

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

درجتان

________________________________________________________________
_
درجة

 -4استعملت السلحفاة للتخلص من األسد:
واحدة
أ -القوة والشجاعة.
ب -التضرع والدعاء.
ج -البكاء والصراخ.
د -الفطنة والحيلة.
 -5القصة خيالية وليست واقعية ،هات دليال من النص على أنها خيالية.

21

درجتان

درجة

 -6الجملة التي ال تعتبر مجازا:
واحدة
أ -ضحك األسد.
ب -تكلم األسد مع السلحفاة.
ج -السلحفاة تسبح في الماء.
د -كان سكان الغابة يعيشون في محبة.

درجتان

 -7هات صفة واحدة لكل من األسد والسلحفاة.

األسد __________________________________________________________:
السلحفاة _______________________________________________________ :
درجتان

 -8لماذا فعل األسد عكس ما طلبت السلحفاة منه؟

______________________________________________________________
 -9رتب األحداث التالية حسب ورودها في القصة:
درجتان
ــــــ

خافت الحيوانات من األسد.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نجاة السلحفاة.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ خرجت الحيوانات تفتش عن طعامها.
ـــــ

رمى األسد السلحفاة في النهر.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وجد األسد سلحفاة غييرة.
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-11

عاشت الحيوانات في البداية بهدوء وأمان ،لكن هذا الشعور تغير ،متى تغير؟ والى أي شعور تغير؟

درجتان
___________________________________________________________________
 -11هات من النص جملة تعبر عن مغزى القصة.
درجتان
____________________________________________________________________.

ـــــــــــــــــــــــانتهت األسئلةـــــــــــــــــــــــ
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درجتان

 -1كيف كان يعيش سكان الغابة؟
في نظام ومحبةٍ ،ويتعاونون مع بعضِ هم بعضاً ،ويتجاورون في مود ٍة وإخا ٍء.

درجتان

 -2في النص شخصيتان رئيستان ،ما هما؟
السلحفاة.
األسد.
 -3لم تستطع السلحفاة االختباء من األسد ،اذكر السبب.

درجتان

أل َّنها بطيئ ُة الحرك ِة
درجة

 -4استعملت السلحفاة للتخلص من األسد:
واحدة
أ -القوة والشجاعة.
ب -التضرع والدعاء.
ج -البكاء والصراخ.
د -الفطنة والحيلة.
ذ -القصة خيالية وليست واقعية ،هات دليال من النص على أنها خيالية.
درجتان

يعيش سكان اليابة في نظام ومحب ٍة ،أو تتجاور الحيوانات في ٍ
مودة
ضحك
الحوار بين الحيوانات،أو
َ
ُ
األسد ،أو ُ
ّ
ُ
وا ٍ
خاء.
25

ر -الجملة التي ال تعتبر مجازا:
درجة واحدة
أ -ضحك األسد.
ب -تكلم األسد مع السلحفاة.
ج -السلحفاة تسبح في الماء.
د -كان سكان الغابة يعيشون في محبة.
ز -هات صفة واحدة لكل من األسد والسلحفاة.
درجتان
األسد :غبي ،قاسي  ،عنيد.
السلحفاة  :ذكية ،وفطنة ،بطيئة.
س -لماذا فعل األسد عكس ما طلبت منه السلحفاة ؟
درجتان
لقسوة قلبه وعناده وتهوره وغبائه.
ش-

رتب األحداث التالية حسب ورودها في القصة:

درجتان

ـ ـ ـ ـ 2ـ ـ ـ

خافت الحيوانات من األسد.

ـ ـ ـ ـ ـ 5ـ ـ نجاة السلحفاة.

ـ ـ ـ ـ1ـ ـ ـ خرجت الحيوانات تفتش عن طعامها.
ـ ـ ـ ـ ـ 4ـ ـ

رمى األسد السلحفاة في النهر.

ـ ـ ـ ـ3ـ ـ ـ وجد األسد سلحفاة غييرة.
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ص -عاشت الحيوانات في البداية بهدوء وأمان ،لكن هذا الشعور تغير ،متى تغير؟ والى أي شعور تغير؟
درجتان
تبحث عنه.
كانت
وتركت ما
انات
ُ
ْ
ْ
عندما زمجر األسد ،خافت الحيو ُ
 -11هات من النص جملة تعبر عن مغزى القصة.
درجتان
ِ
ِ
ِ
العقول.
فطنة
بل في
ليست في ضخامة
األجسام ْ
ْ
العبرةَ

ـــــــــــــــــــــــانتهت األسئلةـــــــــــــــــــــــ
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النص  :معلوماتي
الفراشة

ً
بجمال أجن َِحتِها الرقيق ِة
قاطبة ،ولذا فُت َِن الناسُ
ت
تعتبر الفراش ُة واحد ًة من
أجمل الحشرا ِ
ِ
ِ
األلوان َّ
الجذابة.
ت
ذا ِ
ِ
ُ
األنواع توج ُد في الغاباتِ ،وتعيشُ
كثر
الفراشات في ك ِّل أنحا ِء
تعيشُ
العالم ،ولكنَّ أ َ
ِ
ِ
الجبال الباردةِ ،والبعضُ
قمم
ت في
أنوا ٌع أخرى من الفراشا ِ
ِ
ِ
الحقول كما يعيشُ بعضُها على ِ
ت طويل ٍة لقضا ِء الشتا ِء في
ت لمسافا ٍ
اآلخرُ في الصحارى الحارةِ ،ويهاجرُ كثيرٌ من الفراشا ِ
المناطق الدافئ ِة
ِ
ُ
ويبلغ
نوع من الفراشاتِ ،أ كبرُ ها فراش ُة الملك ِة ألكسندرا،
يوج ُد َ
نحو ٍ 20,000
أصغر الفراشات الفراش ُة القزم ُة الزرقا ُء الغربي ُة التي تعيشُ
طو ُل جناحيها  28سم ،ومن
ِ
ُ
سنتيمتر واحدٍ.
ويبلغ مدى جناحيْها ما يقربُ من
في قار ِة أمريكا الشمالية،
ٍ
بيضة صغير ًة ً
ٌ
ً
يرقة والتي تقضي
جدا ،ثم تفقسُ لتخر َج منها
تبدأ ُ الفراش ُة حيا َتها
فيتحو ُل إلى شرنق ٍة أو قشر ٍة واقيةٍ،
كل والنمو ،ولكنَّ ِج ْلدها ال ينمو،
َّ
معظ َم وقتِها في األ ِ
تغي ٌ
المنظر ،ثم ُّ
وتجري داخ َل الشرنق ِة َ
تشق القشر َة
ُّرات ،إذ ت َتحو ُل إلى فراش ٍة جميل ِة
ِ
ُ
أجنح َتها وتطيرُ.
وفور خرو ِجها ت ْف ِر ُد
الطريق أما َم الفراش ِة اليافعةِ ،فتخر ُج منها،
فينف ِت ُح
َ
َ

ُ
نقيض ذلك،
بالمحاصيل بل على
األزهار ،و هي ليست ضار ًة
برحيق
الفراشات تتغذى
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
اللقاح بجسمِها عندَ وقوفِها
تلتصق حبوبُ
نافعة حيث أنها تساع ُد على تلقيح األزهار ،إذ
ِ
اللقاح إلى زهر ٍة أخرى تغشاها الفراش ُة
حيق ،وتن َتق ُل حبوبُ
على األزهار
ِ
المتصاص الر ِ
ِ
الرحيق منها.
نفسُها ألخ ِذ
ِ

28

األسئلة

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

درجتان

______________________________________________
درجة واحدة

 -2تعيش الفراشات في:
أ -اليابات والحقول.
ب -قمم الجبال الباردة.
ج -الغحارى الحارة.
د -جميع ما سبق غحيح.

درجتان

 -3اذكر المكان الذي تعيش فيه أغلب الفراشات.
______________________________________________

درجتان

 -4لماذا تهاجر الفراشات لمسافات طويلة؟
______________________________

درجة واحدة

 -5الفراشة القزمة تعيش في:
أ -أوروبا.

ب -إفريقيا.

ج -أمريكا الشمالية.

د -أمريكا الجنوبية.
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 -6لون الفراشة القزمة هو:
أ -األصفر.
ب -األحمر.
ج -البرتقالي.
د -األزرق

درجة واحدة

 -7امأل الجدول التالي بما هو مطلوب:

ثالث درجات

عدد أنواع الفراشات.
طول جناحي الفراشة القزمة.
طول جناحي فراشة الملكة(ألكسندرا).

 -8ر ِّت ْب مراحل نمو الفراشة:
ــــــــــــــ يرقة.

درجة واحدة

ــــــــــــــ بيضة.
ــــــــــــــ شرنقة.
 -9لم يتحدث النص عن:
أ -مراحل نمو الفراشة.
ب -غذاء الفراشة.
ج -أعداء الفراشة.
د -أماكن عيش الفراشة.
-11

درجة واحدة

حدد من النص غذاء الفراشة.

درجتان
______________________________________________
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تطير الفراشة بعد أن تشق القشرة:
-11
أ -مباشرة.
ب -بعد يوم.
ج -بعد أسبوع.
د -بعد شهر.

درجة واحدة

السؤال الذي ليس له جواب في الفقرة هو:
-12
أ -كم نوعا للفراشات؟.
ب -ما مراحل نمو الفراشة؟
ج -أين تعيش الفراشات؟
د -كيف تصطاد الفراشة؟

درجة واحدة

-13

درجتان

اذكر فائدة الفراشة لألزهار.

______________________________________________

ــــــــــــــــــ انتهت األسئلة ـــــــــــــــــــ
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 -1وصفت الفراشة في بداية النص بثالثة أوصاف،اذكر واحدا منها.

درجتان

ً
قاطبة ،جمال ورقة أجنحتها ،ألوانها الجذابة.
ت
الفراش ُة واحدةٌ من
أجمل الحشرا ِ
ِ
درجة واحدة

 -2تعيش الفراشات في:
أ -الغابات والحقول.
ب -قمم الجبال الباردة.
ج -الصحارى الحارة.
د -جميع ما سبق صحيح.

درجتان

 -3اذكر المكان الذي تعيش فيه أغلب الفراشات.
الغابات هو المكان الذي تعيش فيه أغلب الفراشات.

درجتان

 -4لماذا تهاجر الفراشات لمسافات طويلة؟
المناطق الدافئةِ.
ت طويل ٍة لقضا ِء الشتا ِء في
ت لمسافا ٍ
تهاج ُر الفراشا ِ
ِ

درجة واحدة

 -5الفراشة القزمة تعيش في:
أ -أوروبا.
ب -إفريقيا.
ج -أمريكا الشمالية.
د -أمريكا الجنوبية.

درجة واحدة

 -6لون الفراشة القزمة هو:
أ -األغفر.
ب -األحمر.
ج -البرتقالي.
د -األزرق
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ثالث درجات

 -7امأل الجدول التالي بما هو مطلوب:
نوع من الفراشاتِ.
َ
نحو ٍ 20,000
سنتيمتر واحد.
ٍ
 28سم.

عدد أنواع الفراشات.
طول جناحي الفراشة القزمة.
طول جناحي فراشة الملكة(ألكسندرا).
 -8ر ِّت ْب مراحل نمو الفراشة:
ـــــــــ4ــــــ فراشة.
ــــــــ2ـــــــ يرقة.
ـــــــــ1ــــــ بيضة.
ـــــــــ3ــــــ شرنقة.
 -9لم يتحدث النص عن:
أ -مراحل نمو الفراشة.
ب -غذاء الفراشة.
ج -أعداء الفراشة.
د -أماكن عيش الفراشة.
-10

درجة واحدة

درجة واحدة

درجتان

حدد من النص غذاء الفراشة.

برحيق األزهار.
الفراشة تتغذى
ِ
تطير الفراشة بعد أن تشق القشرة:
-11
أ -مباشرة.

درجة واحدة

ب -بعد يوم.

ج -بعد أسبوع.

د -بعد شهر.
-12

السؤال الذي ليس له جواب في الفقرة هو:

واحدة
أ -كم نوعا للفراشات؟.
ب -ما مراحل نمو الفراشة؟
ج -أين تعيش الفراشات؟.
د -كيف تصطاد الفراشة؟
34

درجة

-13

درجتان

اذكر فائدة الفراشة لألزهار.

ُ
اللقاح بجسمِها عندَ وقوفِها على األزهار
تلتصق حبوبُ
نافعة لَلزهار حيث أنها تساع ُد على تلقيحها ،إذ
ِ
الرحيق منها.
اللقاح إلى زهر ٍة أخرى تغشاها الفراش ُة نفسُها ألخ ِذ
حيق ،وتنتقل حبوبُ
الم
ِ
ِ
تصاص الر ِ
ِ

35

ب َّ
الطبيعِي؟
ب اإلِل ِْكترونِي أَ ِم ال َك ْل ُ
ال َك ْل ُ
ح ُب ُه ْمَ ،و َيه ُُّز َذ ْيلَ ُه َف ِرحً ا م َُرحِّ بًا ِب ِه ْم
مون بشِ را ِء َك ْل ٍ
غير يُالعِبو َن ُه َويُالعِ ُب ُه ْم ،يُصاحِبو َن ُه َويُصا ِ
ب َ
كان األَ ْوال ُد الصِّغا ُر َيحْ لُ َ
َ
ص ٍ
ي
عِ ْندَ ما َي
ب اللُّصوصُ مِنْ با ِ
ون َعلى وا ِل ِد ِه ْم أَنْ َي ْش َت ِر َ
ب َب ْيت ِِه ْمَ ،فأ َ َخذوا ُيلِح َ
ِعال إِذا ا ْق َت َر َ
َ
عودون م َِن ال َم ْد َر َسةَِ ،و َي ْن َب ُح ِبا ْنف ٍ
ت في
صغيرً ا ،لكِنَّ والِدَ ُه ْم لَ ْم َي ُكنْ ُيحِبُّ وُ جودَ َك ْل ٍ
الح َيوانا ِ
ْس َ
ب في ال َب ْيتِ ،أَيِّ َك ْلبٍَ ،فه َُو مِنْ نا ِح َي ٍة ال ُيحِبُّ َحب َ
لَ ُه ْم َك ْلبًا َ
ت إِلى
الح َيوانا ِ
البُيو ِ
راض الَّتي يُمْ كِنُ أَنْ َت ْن َت ِق َل م َِن َ
وانَ ،ومِنْ نا ِح َي ٍة أ ُ ْخرى َ
ت أَ ْو َحتى في َحدائ ِِق َ
كان َح ِذرً ا م َِن األَمْ ِ
الح َي ِ
َ
ُ
ْت لَم َي ُكنْ ِب ِه َحدي َق ٌة َيمْ َر ُح فيها ال َك ْلبُ َو َيكونُ َعلى َمسا َف ٍة ُم َت َوس َ
ثيرةٌ ،ث َّم إِنَّ ال َبي َ
ِّط ٌة م َِن األ ْوال ِد.
ِي َك َ
ال َب َش ِر َوه َ
َ
قيق حُ لُم ِِه ْمَ ،وعانى األَبُ مِنْ إِحْ ساسِ ِه ِب ْ
كان ُم ْق َتنِعًا َتمامًا ِب َسال َم ِة
حُز ِن األَ ْوالدِ ،ل ِك َّن ُه َ
أَ َحسَّ األ ْوال ُد ِبالحُ ْز ِن ل َِعدَ ِم َتحْ ِ
ب آلِ َّي ٍة
ب في ال َب ْيتُِ ،ث َّم َبدا أَنَّ األَ ْز َم َة (ال ُم ْش ِكلَ َة) يُمْ كِنُ أَنْ َت ْن َف ِر َج عِ ْندَ ما َق َرأَ األَبُ َعنْ وُ جو ِد كِال ٍ
ِض لِوُ جو ِد َك ْل ٍ
َم ْو ِق ِف ِه الراف ِ
َ
َ
َ
ْ
ً
اإلل ِْكترو ِن َّي ِة
صرَّ فُ ذات ًِيا ،مِث َل الروبوتاتَ ،وأرْ َس َل األبُ ِرسالَة إِلى أ َح ِد َمواق ِِع ال ِّت َ
م َُز َّودَ ٍة ِب َبرا ِم َج ُم ًت َطوِّ َر ٍة َتجْ َعلُها َت َت َ
جار ِة ِ
ُواصفا ِت ِه الم ُْد ِه َش ِة في أَ َح ِد ال َمواقِعَ ،و َس َّددَ َّ
الث َم َن مِنْ
ب شِ را َء َك ْل ٍ
ب إِل ِْكترونِي َبعْ َد أَنْ َق َرأَ َعنْ م َ
اإل ْن َترْ ِنتَِ ،و َطلَ َ
َعلى َش َب َك ِة ِ
ِ
ِبطا َقتِهَ ،ولَ ْم َتمُرَّ َثال َث ُة أَ
ص َل ال َك ْلبُ اإلَل ِْكترونِيُّ في َطرْ ٍد َبريدِيَ ،وأَسْ َر َع األَبُ ِبإِحْ
ضار ِه إِلى األَ ْوال ِد.
سابيع َحتى َو َ
َ
ِ
اإلل ِْكترونِيِّ ) إيبو ( الَّذي أَ ْن َت َج ْت ُه ال َّش ِر َك ُة
ب الَّذي أَسْ َم ْوهُ ) تيبو) َعلى اسْ ِم ال َك ْل ِ
َوكادَ َع ْق ُل األَ ْوال ِد َيطي ُر َف َرحً ا ِبال َك ْل ِ
ب ِ
هيرةُ.
اليابا ِن َّي ُة ال َّش َ
كان م َُسلِّيًا ِج ًدا
كان ال َك ْلبُ تيبو أُعْ جو َب ًة َحقي ِقي ًَّةَ ،ي ْل َعبُ َم َع ُه ُم ال ُك َر َةَ ،و َيرْ ُكضُ َخ ْل َف ُه ْم ِب َم َر ٍحَ ،ي ْقف ُِز َو َيه ُُّز َذ ْيلَ ُه َوأ ُ ُذ َن ْيهَِ ،
َو َ
ْ
ف َعلى
َوي َُؤدي َم َهما ٍ
هاز الحاسو ِ
كان يُمْ ِك ُن ُه أَنْ َي َت َعرَّ َ
ب ( الكمْبيو َتر)َ ،ب ْل َ
ت َعديدَ ًة م ُْد ِه َش ًة ،مِث َل التِقاطِ الص َُّو ِر َو َن ْقلِها إِلى ِج ِ
َ
َ
أَهْ ِل ال َب ْي ِ َ
قار ِب ِه ْم ِب َت ْزوي ِد َبرْ نا َم ِج ِه ِبص َُو ٍر لَ ُه ْمَ ،و َتم ْ
قاربَِ ) :قريبو َ ..قريبو(َ ،و َي ْن َب ُح
َّت َبرْ َم َج ُت ُه لِي َُر ِّددَ عِ ْندَ ما َيرى أ َحدَ األ ِ
ت َوأ ِ
عِ ْندَ ما َيرى َش ْخصًا َغريبًا َوي َُر ِّد ُدَ :
جاحهاِ ،ألَنَّ ) تيبو ( َبدَ أَ ي ُْخطِ ُئ! أَ َخ َذ
(غريبو َ ..غريبو) ،لَكِنَّ األُعْ جو َب َة لَ ْم ُتواصِ َل َن َ
)تيبو ( َي ْخل ُ
ب م َُر ِّد ًداَ :
ت
(غريبوَ ..غريبو(َ ،بدَ ًال مِنْ أَنْ َيقو َلَ ) :قريبوَ ..قريبو)َ ،ولَما َب َح َث ِ
مورَ ،ف َي ْن َب ُح َعلى ال َقري ِ
ِط األ ُ َ
ب َت َبي ََّن أَنَّ ) تيبو) ذا َّ
ِف َهيْأ َ ُت ُه
األُسْ َرةُ َع ِن ال َّس َب ِ
ص لِم َُجرَّ ِد أَنْ َت ْخ َتل َ
كاء ِاالصْ طِ ناعِ يِّ الفائ ِِق َيعْ َج ُز َع ِن ال َّت َعرُّ فِ َعلى ال َّش ْخ ِ
الذ ِ
أَ َق َّل ْ
كان َيرْ َتدي ِه في
اإلل ِْكترونِ َّيةَِ ،ف َي ْكفي أَنْ ي َُغي َِّر ال َّش ْخصُ ال َق
اختِال ٍ
ميص الَّذي َ
َ
ف َع ِن الص َ
ور ِة الم َُخ َّز َن ِة في ذاك َِر ِت ِه ِ
ب عادِي َيسْ َتطيعُ أَنْ
توج ُد لَدى َك ْل ٍ
ك حا َّس َة ال َّش ِّم ال َق ِو َّي َة الَّتي
ورةَِ ،حتى َيعْ َج َز) تيبو) َع ِن ال َّت َعرُّ فِ َعلَ ْيهَِ ،فه َُو ال َي ْم َتلِ ُ
َ
الص َ
َ
َ
ْ
توج ُد
نانَ ،وه َُو ال َيمْ َتلِ ُ
خاص مِنْ َروا ِئح ِِه ِم الَّتي ال َي ْش َت ِر ُ
َّمْع المُرْ َه َف َة ِج ًدا الَّتي َ
َي َت َعرَّ َ
ف َعلى األ ْش ِ
ك فيها اث ِ
ك أيْضً ا حا َّس َة الس ِ
ص الَّذي َي ْق َت ِربُ ِم ْن ُه.
لَدى َك ْل ٍ
ت َق ْل ِ
ب َحي َيسْ َتطي ُع أَنْ َيسْ َم َع دَقا ِ
ب ال َّش ْخ ِ
الد بِ ِش َّد ٍة ،فَي َييِّرون مالبِسهم لِي ْف َش َل) تيبو ( في التَّع ُّر ِ
جوبةُ ِ
ف
ض َح ُ
ك َعلَ ْيها األ َْو ُ
اإللِ ْكترونَِّيةُ إِلى ُن ْكتَ ٍة َي ْ
َوتَ َح َّولَ ِت األ ْ
َ َ َ ُْ َ
ُ
ُع َ
َ
ِ ِِ
الد
َعلَ ْي ِه ْمَ ،وَي َ
قوم األ َْو ُ
ظ ُّل ُي َرِّد ُد بِِإ ْ
غرٍار) َغريبو َ ..غريبوَ (.و ِع ْن َدما َيأْتي إِلَ ْي ِه ْم ُزّوار لَ ْم تُ َخ َّزْن ُ
غ َوُرُه ْم في ذاك َرتهَ ،ي ُ
ِ
ِِ
ظ ُّل ُي َرِّد ُد بِ َح ٍ
المالبِ ِ
ماس) قَريبو ..قَريبو ( َو ُه َو َي ْق ِف ُز َوَيهُُّز َذْيلَهُ،
الم َخ َّزَن ِة لَ َد ْي ِه ،فََي َ
عارتِ ِه ْم َب ْع َ
بإ َ
ُّوِر ُ
س َ
ض َ
الم ْعروفَة في الغ َ
الد ي ْنفَ ِجرون من الض ِ
َّح ِك.
َب ْي َنما األ َْو ُ َ
َ
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األَ ْسئِلَ ُة:
غار َي ْحلُمونَ ؟
الص ُ
ِ -1ب َم كانَ األَ ْوال ُد ِّ
______________________________________________
الح ْز ِن ال َّ
س َب ِ
ب:
شدي ِد ِب َ
س األَ ْوال ُد ِب ُ
 -2أَ َح َّ



ج-
د-

ب لِذل َِك.
َر ْغ َب ِة األَ ْوال ِد في شِ را ِء َك ْل ٍ
ض األَ ِ
ب َو َر ْف ِ
دَم وُ جو ِد َحدي َق ٍة واسِ َع ٍة َي ْل َعبُ فيها األَ ْوال ُد.
َع ِ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ب ل ْم َي ِجد كلبًا مُناسِ بًا َيشتري ِه.
أَنَّ األ َ
ك ًن ً
ب.
قودا لِشِ را ِء َك ْل ٍ
ب ال َيمْ َتلِ ُ
أَنَّ األَ َ

ض األَ ِ
ب شِ را َء ال َك ْلبِ؟
ب َر ْف ِ
س َب َ
َ -3ب ِّينْ َ
______________________________________________
ف ُحلَّ ْت ُم ْ
ض األَ ِ
ب لِشِ راءِ ال َك ْلبِ؟
ش ِكلَ ُة َر ْف ِ
َ -4ك ْي َ
______________________________________________
ش ِر َك ُة اليابانِ َّي ُة ال َّ
ب الَّذي أَ ْن ًت َج ْت ُه ال َّ
هيرةُ ُيدْ عى:
ش َ
 -5ال َك ْل ُ
أ -إيبو
ب -تيبو
ج -غريبو
د -قريبو
َن تَ ْنفَ ِر َج" تَ ْعني:
َ -6كلِ َم ُة " َبدا" في ُج ْملَ ِة "ثُ َّم َبدا أ َّ
َن األ َْزَم َة ُي ْم ِك ُن أ ْ
أ -فَ َّك َر.
ب -أَر َاد.

ظهَ َر.
جَ -

َجاب.
د -أ َ
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طير" َتدُل َعلى:
" -7كادَ َع ْقل ُ األَ ْوال ِد َي ُ
أ -ال َف َر ِح ال َّشديدِ.
ب -الحُ ْز ِن ال َّشديدِ.
ج -األَلَ ِم ال َّشديدِ.
د -ال َشيْ َء مِما َس َب َق.
ت ال َّن ّظارا ِ
ض َع ْت صا ِح َب ُة ال َب ْي ِ
ت ِألَ َّو ِل َم َّرةٍ؟ َعلِّلْ إِجا َب َت َك.
ب اإلِل ِْكترونِي إِذا َو َ
 -8ماذا ُي ْمكِنُ أَنْ َيقول َ ال َك ْل ُ
______________________________________________

ب اإلِل ِْكترون َِّي ،أَ ْعطِ م ً
ص.
-9
ِثاال َعلى ذلِ َك مِنَ ال َّن ِّ
حاول َ األَ ْوال ُد أَنْ َي ْخدَ عوا ال َك ْل َ
َ
______________________________________________

ب َ
ب اإلِل ِْكترون ِِّي َوال َك ْل ِ
قارنْ َب ْينَ ال َك ْل ِ
ِي.
-11
الطبيع ِّ
ِ
ب َ
الطبيعِي
ال َك ْل ُ

ب اإلِل ِْكترونِي
ال َك ْل ُ
واس
الح ُ
َ

الص ُ
فات
ِّ

األَ ْمنُ
السال َم ُة
َو َّ
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بيعي في التَّعر ِ
تان يعتَ ِم ُد علَ ْي ِهما ال َك ْلب الطَّ ِ
ش ِ
الحاس ِ
خاص؟
 -11ما
َّ
ف َعلى األَ ْ
ُ
َ
تان اللَّ ِ َ ْ
َ
______________________________________________
َ -12نتَ َعلَّم ِم َن َّ
َن:
النص أ َّ
ُ
بيعي ِ
اإللِ ْكترونَِّيةَ أَ ْذكى ِمن الطَّ ِ
ِ
الب ِ
َّة.
أ -الك َ
َ
ِ
ط ِ
الب.
بَ -ك َّل األَ ْ
رون الك َ
فال َي ْشتَ َ

الن ِ
اس
جَ -جميعَ ّ
د -لِ ُك ِّل َن ْوٍع ِم َن

ال يحبون تَربِيةَ ا ِ
لك ِ
الب.
ُ ّ َ َْ
ِ
الك ِ
الب َح َسناتُهُ َو َسيِّئاتِ ِه.
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الصغار يحلمون ؟
 -1بم كان األوالد ّ
صغير.
ب
مون باقتنا ِء) شرا ِء ( َك ْل ٍ
كان األوال ُد الصغارُ يحلُ َ
َ
ٍ
 -2أحس األوالد بالحزن الشديد بسبب :
ُ
ورفض األ ِ
ب لذلك.
رغبة األوال ِد في شراء َك ْلب
أ-
ُ
ب -عد ُم وجو ِد حديق ٍة واسعة يلعبُ فيها األوال ُد.
األب لم ْ
يجد َك ْلبًا مناسبًا يشتري ِه.
ج -أنَّ
َ
األب ال يمتلك ً
نقودا لشرا ِء َك ْلب.
د -أن
َ
 -3بين سبب رفض األب شراء ال َك ْلب ؟
الحيوان .
حدائق
ت أو حتى في
لم يكنْ األب يحبُّ وجودَ َك ْل ٍ
ت ؛ألنه ال يحبُّ
ت في البيو ِ
حبس الحيوانا ِ
ب في البي ِ
َ
ِ
ِ
ٌ
َ
حديقة
البيت لَم تكنْ به
البشر وهي كثيرةٌ .ثم إن
ت إلى
من
من الحيوانا ِ
األمراض التي يُمكنُ أَن تنتق َل َ
وكان ح ِذرً ا َ
َ
ِ
ِ
من األوال ِد.
يمر ُح فيها ال َك ْلبُ ويكونُ على مساف ٍة متوسطة َ
َ
 -4كيف ُحلَّت مش َك ْلة رفض األب لشراء ال َك ْلب ؟
المواقع .
ب إلكتروني من أح ِد
ُحلَّت مش َك ْلة بشرا َء َك ْل ٍ
ِ
 -5ال َك ْلب الذي أنتجته الشركة اليابانية الشهيرة ُيدعى :
أ -إيبو
ب -تيبو
ج -غريبو
د -قريبو
تنفرج" تعني:
أن
َ -6ك ْلم ُة" بدا "في جملة" ثم بدا َّ
مكن ْ
أن األزم َة ُي ُ
َ
أ -ف ّك َر.

ب -أر َاد.

ظهر.
جَ -

أجاب.
د-
َ
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يطير" تدل على "
كاد عقل ُ األوال ِد
ُ
َ -7
أ -الفرح الشديد .
ب -الحزن الشديد .
ج -األلم الشديد.
د -ال شيء مما سبق .
ُ
ْ
صاحبة البي ِ
مرة؟ علّل إجاب َتك .
وضعت
اإللكتروني إذا
ب
ألول ّ
ت ال ّن ّظارات ّ
ّ
 -8ماذا يمكنُ أن يقول َ ال َك ْل ُ
عن الصور ِة الم َّ
ُخزن ِة في ذاكر ِت ِه
يقول غريبو َ ..غريبو ؛ ألنه َي ْف َش َل في التعرفِ عليها فهيئ ُتها اختلفت ِ
اإللكتروني ِة.
ً
اإللكتروني ،أعطِ
ص.
ب
مثاال على ذلك منَ ال ّن ِّ
ّ
 -9حاول َ األوال ُد أن يخدعوا ال َك ْل َ
بإصرار) َغريبو َ ..غريبو (.
مالبسهم ل َي ْف َش َل) تيبو ( في التعرفِ عليهم ،ويظل يردد
رون
َ
 -1يغي َ
ٍ
المالبس المعروف ِة في
بعض
 -2عندما يأتي إليهم ُزوا ٌر لم ُت َخ َّزنْ صورُهم في ذاكر ِتهِ ،يقو ُم األوال ُد بإعارتِهم
َ
ِ
َّ
ينفجرون في
بحماس) َقريبو َ ..قريبو (وهو ُيقفز ويهز ذيلَهُ ،بينما األوال ُد
المخزن ِة لديهِ ،فيظل يرد ُد
ور
َ
ٍ
الص ِ
الضحِكِ .
-11

قارن بين ال َك ْلب اإللكتروني وال َك ْلب الطبيعي .
ال َك ْلب الطبيعي

ال َك ْلب اإللكتروني
الحواس

الصفات

ال يمتلك حواس

يمتلك حاستي الشم والسمع

يلعبُ معه ُم الكر َة ،ويركضُ خل َفهم ب َم َر ٍح،
ُّ
ويهز ذيلَ ُه وأُذ َن ْي ِه .كان م َُسليًا ً
جدا
يقفز
ً
ويؤدي مهما ٍ
ت عديد ًة مدهشة مث َل التقاطِ
جهاز الحاسوب (
ور ونقلِها إلى
ِ
الص ِ
ف
كان يُمك ُن ُه أنْ يتعر َ
الكمبيوتر) ،بل َ
وأقاربهم بتزوي ِد برنا َم ِج ِه
ت
أهل البي ِ
على ِ
ِ
بصور لهم ،وتم ْ
ت َبرمج ُت ُه لير ِّددَ عندما
ٍ
ب) َقريبو َ ..قريبو( ،وينب ُح
يرى أحدَ األقار ِ
عندما يرى شخصًا غريبًا ويرد ُد
) َغريبو َ ..غريبو ) ذا ذكا ِء اصطناعيِّ

صغير يُالعبه األوالد ويالعبهم ،
ٍ
َ
ُّ
فرحً ا
يصاحبونه ويُصاحبُهم  ،ويهُز ذيله ِ
من المدرسة ،
مرحِّ بًا بهم عندَ ما
يعودون َ
َ
ب
بانفعال إذا
وين َب ُح
اقترب اللصوصُ من با ِ
َ
ٍ
بيتِهم .
ك حاس َة الش ِّم القوي َة التي من خاللها
يمتل ُ
ِحهم التي
ف على
يتعر َ
ِ
األشخاص من روائ ِ
ْ
مع
نان  ،ويمتل ُ
ال يشتر ُ
ك فيها اث ِ
ك حاس َة الس ِ
المُر َهف َة ً
يسمع بها
جدا التي يستطي ُع أن
َ
خص الذي يقتربُ من ُه.
ت قل ِ
دقا ِ
ب ال َّش ِ
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خص لمجر ِد
َ
عن التعرُّ فِ على الش ِ
يعج ُز ِ
أنْ
عن الصور ِة
تختلف هيئ ُت ُه أق َّل اختال ٍ
َ
ف ِ
الم َّ
ُخزن ِة في ذاكر ِت ِه اإللكتروني ِة
األمن
والسالمة

-11

يمكن أن ينقل األمراض لألطفال

آمن ال ينقل األمراض لألطفال

ب َّ
ف َعلى األَ ْ
الطبيعِي في ال َّت َعر ِ
خاص؟
ما
ش ِ
تان َي ْع َت ِم ُد َعلَ ْي ِهما ال َك ْل ُ
َّ
تان اللَّ ِ
الحاس ِ

نان ،و أيضًا
ِحهم التي ال يشتر ُ
ف على
حاس َة الش ِّم القوي َة التي يستطي ُع بها أن يتعر َ
ِ
ك فيها ْاث ِ
األشخاص من روائ ِ
خص الذي يقتربُ من ُه.
مع المُر َهف َة التي يستطي ُع أن
ت قل ِ
يسمع بها دقا ِ
َ
ب ال َّش ِ
حاس َة الس ِ
ص أنّ :
نتعلّم من ال ّن ّ

-12
-13
من الطبيعية.
ب اإللكترونية أذكى َ
أ -ال َك ْال َ
بَ -ك ْل األطفال يشترون ال َك ْالب.
جميع الناس ال يُحبون تربية ال َك ْالب.
ج-
َ
د -ل َكلْ نوع منَ ال َك ْالب حسناته وسيئاته.
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مِنْ َي َر َق ٍة إِلى َفرا َ
ش ٍة
بقلم ديبورا هيليجمان
رسومات :باري ويزمان

غيرةُ
سةِ ،كا َن ْت َتأْ ُكل ُ األَ ْو َ
ض َر ِ
ص َ
راء ،ه ِذ ِه ا ْل َي َر َق ُة ال َّ
ض َ
راق ا ْل َخ ْ
ت ا ْل ُم َعلِّ َم ُة َي َر َق ًة في قِني َن ٍة إِلى ا ْل َمدْ َر َ
في َي ْو ٍم مِنَ األَ ّي ِام أَ ْح َ
جَ ،ولَ ِك َّننا شاهَدْ نا هذِه ِا ْل َي َر َق َة َت َت َح َّول ُ إِلى َفرا َ
ف َت َت َح َّول ُ إِلى َفرا َ
شةٍ ،عادَ ًة َت َت َح َّول ُ ا ْل َي َر ُ
ش ٍة
قات إِلى َفراشا ٍ
س ْو َ
َ
ت في ا ْل ِ
خار ِ
ص ِل.
في داخ ِِل ا ْل َف ْ

ط ِ
فال؟
ض َرتْها اْل ُم َعلِّ َمةُ لِتُِرَيها لِألَ ْ
كان ْ
ت تَْأ ُك ُل اْل َي َرقَةُ ِع ْن َدما أ ْ
 1ماذا َ
َح َ
___________________________________________________
طفا ُل اْل َي َرقَةَ تَتَ َح َّو ُل إِلى فَ ار َش ٍة؟
شاه َد األ ْ
 2أ َْي َن َ
___________________________________________________
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ت األُم ا ْل َفرا َ
ض َع ِ
ضراءِ ،
ض َعلى ا ْل َو َر َق ِة ا ْل َخ ْ
ش ُة ا ْل َب ْي َ
غير ٍة ِج ًدّ اَ ،و َ
ص َ
ض ٍة َ
أَ ْخ َب َر ْتنا ُم َعلِّ َم َتنا ِبأَنَّ ه ِذ ِه ا ْل َي َر َق َة َبدَأَ ْت َحيا َتها َك َب ْي َ
ض ِة َحتى َت ْ
َو َقدْ ْ
تار ِ
جوع ،لَ َقدْ أَ َكلَ ْت
ج مِنَ ا ْل َب ْي َ
ت األُم َو َر َق َة ال َّن ْب َتةِ؛ َحتى َت َت َغ ّذى ا ْل َي َر َق ُة َعلَ ْيها ،ألَ َّنها ما أَنْ َت ْخ ُر ُ
اخ َ
ش ُع َر بِا ْل ِ
راء ُمبا َ
ش َر ًة.
ض َ
ضتِها! َومِنْ َث َّم َبدَأَ ْت َت ْل َت ِه ُم ال َّن ْب َت َة ا ْل َخ ْ
شور َب ْي َ
قُ َ
ْض ُة ألَنْ
توض َع َعلى َو َر َق ِة ال َّن ْب َتةِ؟
َ
 3لِماذا َتحْ تا ُج ْال َبي َ
___________________________________________________
ت ِب ِه ْال َي َر َق ُة عِ ْندَ ما َخ َر َج ْ
 4ما ه َُو أَ َّو ُل َعم ٍِل قا َم ْ
ْضةِ؟
ت م َِن ْال َبي َ
أْ .
تار ْ
ت َو َر َق َة َنباتٍ.
اخ َ
شور.
ب .أَ َكلَ ِ
ت ْالقُ َ
ت ال َّن ْب َت َة ْال َخضْ را َء.
ج .أَ َكلَ ِ
ْض َة.
ض َع ِ
ت ْال َبي َ
دَ .و َ

َي ْنمو ِج ْلدُنا ُكلَّما َن َم ْوناَ ،ولكِنَّ ِج ْلدَ ا ْل َي َر َق ِة ال َي ْنموَ ،ح ْي ُ
ث أَنَّ ا ْل ِج ْلدَ َي ْن َفصِ ل ُ مِنَ ا ْل َخ ْل ِ
ج ْلدِها .
ص ِب ُح َك َ
ف عِ ْندَ ما ُت ْ
بير ًة َعلى ِ
س ّمى ِبا ْل َخ ْل ِعَ ،فا ْل َي َر َق ُة َت ْخلَ ُع ِج ْلدَ ها أَ ْر َب َع
خار َج ًة مِنْ ِج ْلدِهاَ ،و َيكونُ لَدَ ْيها ِج ْل ٌد َجدي ٌد َت ْح َت ُهَ ،وهذا ما ُي َ
َف َت ْز َح ُ
ف ا ْل َي َر َق ُة ِ
غير َت ْقري ًبا.
ص َبعي َّ
ص ِب َح ِب َح ْج ِم إِ ْ
َم ّراتٍَ ،ي ْك َت ِمل ُ ُن ُمو ا ْل َي َر َق ِة َب ْعدَ عِ دَّ ِة أَ ّي ٍامَ ،ف ُت ْ
الص ِ
 5ما ه َُو ْ
سان؟
االختِالفُ َبي َْن ِج ْل ِد ْال َي َر َق ِة َو ِج ْل ِد اإلِ ْن ِ
أ .ال َي ْنمو.
ب .ه َُو أَ ْك َب ُر َع ِن ْال َي َر َقةِ.
ظ ُّل َي ْنمو لِ ِع َّد ِة أَّي ٍام.
جَ .ي َ
د .تَ ْستَطيعُ اْل َي َرقَةُ َّ
ف في ِجْلِدها.
الز ْح َ
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 6لِماذا َتحْ تا ُج ْال َي َر َق ُة ألَنْ ُت َغي َِّر ِج ْلدَ ها ؟
صغيرً ا َعلَيْها.
أ .ألَنَّ ِج ْلدَ ها أَصْ َب َح َ
ب .ألَ َّنها كا َن ْ
ت جائ َِع ًة.
ج .ألَ َّنها أَصْ َب َح ْ
بير ًة َعلى ِج ْلدِها.
ت َك َ
ج ًدا.
د .ألَنَّ ِج ْلدَ ها أَصْ َب َح َقديمًا ِ
ت ْال َي َر َق ُة ِب َخ ْل ِع ِج ْلدِها ؟
َ 7ك ْم َمرَّ ًة قا َم ِ
___________________________________________________
 8كم َبلَ َغ َحجْ ُم ْال َي َر َق ِة عِ ْندَ ما أَ ْك َملَ ْ
ت ُنم َُّوها؟
___________________________________________________
ب م َِن ْال ُغصْ ِن
رير؛ لِ َتسْ َت ْخ ِد َم ُه لِ َت َت َعلَّ َق ِب َش ْك ٍل َم ْقلو ٍ
َو َبعْ دَ ذل َِك َتقو ُم ْال َي َر َق ُة ِب َع َم ِل َب ْي ٍ
ت خاص لَها ،في ْال ِبدا َي ِة َتصْ َن ُع ِزرَّ َح ٍ
َّغير.
الص ِ
ص ْل َبةٍ ،قُمْ نا ِبمُشا َهدَ ِة
خيرةَِ ،وه ِذ ِه ْال َمرَّ ةُ ال ُت َج ِّد ُد ِج ْلدَ هاَ ،ب ْل َتصْ َن ُع ِل َن ْفسِ ها ْالخاد َِر ِة مِنْ ِق ْش َر ٍة َ
ِومِنْ َث َّم َت ْخلَعُ ِج ْلدَ ها ل ِْل َمرَّ ِة األَ َ
ْالخاد َِر ِة لِ َف ْت َر ٍة َطويلَةٍ.
ت َتحْ ُد ُ
ت كا َن ْ
ث ِبداخ ِِل ْال ِق ْش َرةِ.
ْئ في ْال ِق ْش َر ِة َولكِنَّ ال َّت َغيُّرا ِ
َو َي ْومًا َبعْ دَ َي ْو ٍم لَ ْم َي َت َغيَّرْ أَيُّ َشي ٍ
 -9في ماذا اسْ َت ْخدَ َم ْ
رير؟
ت ْال َي َر َق ُة ِزرَّ ْال َح ِ
___________________________________________________
كان َيحْ ُد ُ
ث ل ِْلخاد َِر ِة ِبداخ ِِل ْال ِق ْش َرةِ؟
 10ما هِي ْال َكلِ َم ِة التي ُت َو ِّ
ض ُح ما َ
أَ .ت َغي ٌ
ُّرات.
بِ .زرٌّ .
جَ .ت ْخلَعُ.
د .شا َه ْ
دَت.
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ص َر َخ أَ َح ُد ُه ْم" ا ْن ُ
ت َت َت َش َّق ُق ،إِ َّنها َفرا َش ٌةَ ،فرا َش ُتنا َر ْط َب ٌة َوم َُج َّع َدةٌَ ،بقِ َي ْ
ظروا" ْال ِق ْش َرةُ َبدَ أَ ْ
ت
،وفي َي ْو ٍم م َِن األَي ِام َ
ْانتَظَ ْرنا َكثيرً ا َ
ض ُّخ ال َّد َم إلى أَجْ ن َِحتِهاَ ،ت َم َّددَ ِ َ
،و َج َّف ْ
ُم َت َعلِّ َق ًة ِب ْال ِق ْش َرةَِ ،ب ْي َنما َظلَّ ْ
ت أَجْ ن َِح ُتها َت ْخف ُِق؛ َوه ِذ ِه ْال َخ َف ُ
ت،
قات َت ُ
خار َج ْال ِق ْش َر ِة َ
ِ
ت األجْ ِن َح ُة ِ
ران.
َقريبًا َس َتكونُ َفرا َش ُتنا جاه َِز ًة لِلط َي ِ
 11ماذا َخ َر َج م َِن ْالقِ ْش َرةِ؟
أَ .ن ْب َت ٌة َخضْ راءُ.
بَ .ي َر َق ٌة َجديدَ ةٌ.
غيرةٌ.
ص َ
ْض ٌة َ
جَ .بي َ
دَ .فرا َش ٌة.

ض ِّخ ال َّد ِم إِلى أَجْ ن َِحتِها؟
ْف َتقو ُم ْال َفرا َش ُة ِب َ
َ 12كي َ
أِ .ب َتجْ فيف ِِهم.
قان.
بِ .ب ْال َخ َف ِ
جِ .ب َتمْدي ِد ِه ْم.
دِ .ب َتجْ عي ِد ِه ْم.
َ
لَ ْم َتسْ َتطِ عْ َفرا َش ُتنا ْال َبقا َء في ْالقِني َنةَِ ،ف ِه َي بِ َ ْ
كون َم َع ُّ
جار ،شا َه ْدنا َفرا َش َتنا َتحُ ُّط
هورَ ،واألَعْ شا ِ
روج لِ َت َ
ب َواأل ْش ِ
الز ِ
حاج ٍة لِل ُخ ِ
حيق َّ
َعلى َزهْ َر ٍة َ ،و َبدَ أَ ْ
ت َت ْش َربُ َر َ
ف
ِالل أ ُ ْنبو ٍ
ويل م ُْل َتف ،رُ بَّما َتكونُ َفرا َش ًة أ ُ ْنثىَ ،ورُ َّبما َي ْومًا ما َس ْو َ
ب َط ٍ
الزهْ َرة ِمِنْ خ ِ
ْض َعلى َو َر َق ِة ال َّنباتِ.
ض ُع ْال َبي َ
َت َ
 13لِماذا لَ ْم َتسْ َتطِ عْ ْال َفرا َش ُة ْال َبقا َء في ْالقِني َنةِ؟
أ .لَ ْم ي ُِر ِد األَ ْطفا ُل مُشا َهدَ َتها.
ديدةً.
ب .أَر َاد األَ ْ
طفا ُل َي َرقَةً َج َ
كان َح ْج ُم اْلفَ ار َش ِة أَ ْك َب َر ِم َن اْل ِقّن َين ِة.
جَ .
ت اْل َف ار َشةُ أَن تَطير بِحِّري ٍ
َّة في اْل ِ
خارِج.
د .أَر َاد ْ
ْ
َ ُ
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حيق َّ
الزهْ َرةِ؟
صلَ ِ
ْف َح َ
َ 14كي َ
ت ْال َفرا َش ُة َعلى َر ِ
ت ُّ
شاب.
أ .أَ َكلَ ِ
هور َواألَعْ َ
الز َ
ت األَ ْو َ
راق ْال َخضْ را َء.
ض َغ ِ
بَ .م َ
جَ .ش ِر َب ْ
ِالل أ ُ ْنبوبٍ.
ت مِنْ خ ِ
ض َّخ ْ
ت أَجْ ن َِح َتها.
دَ .

َ 15ر ِّتبْ َت َس ْل ُس َل ما َح َ
دَث ل ِْل َي َر َق ِة َحتى أَصْ َب َح ْ
ث األَ َّو ِل
ت َفرا َش ًةَ ،ت َّم َترْ تيبُ ْال َحدَ ِ
_____ َتصْ َن ُع ا ْل َي َر َق ُة ِق ْش َر ًة ْ
صل َب ًة.
َ 1تأْ ُك ُل ْال َي َر َق ُة َو َت ْنمو .
_____ َت ْخف ُِق ْال َفرا َش ُة أَجْ ن َِح َتها.
______ َت َت َش َّق ُق ِق ْش َرةُ ْالخاد َِرة ِ.
ت ْالم َُعلِّ َم ُة ْال َي َر َق َة إِلى ْال َفصْ ِل؟
ض َر ِ
َ 16ت َف َّكرْ في مُحْ َتوى ال َّنصِّ كام ًِال ،لِماذا أَحْ َ
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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توح ِة
الدَّليل ُ اإلِ ْرشادِي لِألَ ْسئِلَ ِة ا ْل َم ْف َ
مِنْ َي َر َق ٍة إِلى َفرا َ
شةٍ ،السؤال ُ 1
 1ماذا كا َن ْ
فال؟
ت َتأْ ُك ُل ْال َي َر َق ُة عِ ْندَ ما أَحْ َ
ض َر ْتها ْالم َُعلِّ َم ُة لِ ُت ِر َيها لَِلَ ْط ِ
ْال َغ َرضُ ْ :اكتِسابُ َواسْ ت ِْخدا ُم ْال َمعْ لوماتِ.
ت َواسْ تِرْ جاعِ ها.
ْال َع َملِ َّي ُة :ال َّترْ كي ُز َعلى ْال َمعْ لوما ِ
حيح ٌة1
ص َ
إِجا َب ٌة َ
اإلجا َب ُة إِلى أَنَّ ْال َي َر َق َة كا َن ْ
ت َتأْ ُك ُل أَ ْو َ
راق ال َّنباتِ.
ُتشي ُر ْ ِ
أَمْ ِثلَ ٌة
أَ ْو ُت
راق ال َّنبا ِ
ُ
باتات
ال َّن0إجابة خاطئة
اإلجا َب ُة إِلى أَنَّ ْال َي َر َق َة كا َن ْ
ت َتأْ ُك ُل أَ ْو َ
راق ال َّنباتِ.
ال ُتشي ُر ْ ِ
مِثالٌ:
 َّالطعا ُم
شفرة عدم اإلجابة
آخر خارج َعنْ َسي َ
ب.
ص ْف َح ٍة َم ْفقودَ ٍة أَ ْو َس َب ٍ
ْط َر ِة الطالِ ِ
ب َ
ُّؤال أَ ْو َ
8لم َي ِت ْم إجراؤهاَ .خ َطأ ٌ في طِ َ
باع ِة الس ِ
ٍ
ٌ
فارغ
9
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مِنْ َي َر َق ٍة إِلى َفرا َ
شةٍ ،السؤال ُ 2
 2أَي َْن شا َهدَ ْاألَ ْطفا ُل ْال َي َر َق َة َت َت َح َّو ُل إِلى َفرا َشةٍ؟
ْال َغ َرضُ ْ :اكتِسابُ َواسْ ت ِْخدا ُم ْال َمعْ لوماتِ.
ت َواسْ تِرْ جاعِ ها.
ْال َع َملِ َّي ُة :ال َّترْ كي ُز َعلى ْال َمعْ لوما ِ
حيح ٌة
ص َ
1إِجا َب ٌة َ
َ
عام في ْال َفصْ ِلْ /ال َم ْد َر َسةِ.
اإلجا َب ُة إِلى أَنَّ ْاألَ ْطفا َل شا َهدوا َت ْغ َ
ُتشي ٌر ْ ِ
ير ْال َي َر َق ِة في ْال ِق ْنين ِة أ ْو ِب َش ْك ٍل ٍ
أًمْ ِثلَ ٌة
في ْال ِق ْني َنةِ.في ْال َفصْ ِل.في ْال َم ْد َر َسةِ.0إجابة خاطئة
َ
عام في ْال َفصْ ِلْ /ال َم ْد َر َسةِ.
اإلجا َب ُة إِلى أَنَّ ْاألَ ْطفا َل شاهدوا َت ْغ َ
ال ُتشي ُر ْ ِ
ير ْال َي َر َق ِة في ْالقِني َن ِة أ ْو ِب َش ْك ٍل ٍ
ٌ
أمثلة
خار ِج.
في ْال ِفي الداخ ِِل.على َو َر َق ِة ال َّنباتِ.شفرة عدم اإلجابة
ب.
ص ْف َح ٍة َم ْفقودَ ٍة أَ ْو َس َب ٍ
ْطر ِة الطالِ ِ
خار ٍج عن َسي َ
ب َ
ُّؤال أَ ْو َ
8لم يت ْم إِجراؤهاَ .خ َطأ ٌ في طِ َ
باع ِة الس ِ
آخر ِ
ٌ
فارغ
9
ش ٍة ،السؤا ُل 3
ِم ْن َي َرقَ ٍة إِلى فَ ار َ
توض َع َعلى َوَرقَ ِة َّ
الن ْبتَ ِة؟
ضةُ ِأل ْ
َن َ
تاج اْل َب ْي َ
 3لماذا تَ ْح ُ
اْل َيرض :ا ْكتِساب واستِ ْخدام اْلمع ِ
لومات.
َ ُ
ُ َ ْ ُ َْ
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َ
كار َو ْال َمعْ لوماتِ.
ْال َع َملِ َّي ُة :دَ مْ ُج َو َت ْفسي ُر ْاأل ْف ِ
ٌ
ٌ
حيحة
ص
1
إجابة َ
َّ
عام مُبا َش َر ًة َبعْ دَ
طيع ْال َي َر َق ُة مِنْ ْالح
ْض وُ ضِ َع َعلى ْال َو َر َق ِة ْال َخضْ را ِء َحتى َتسْ َت َ
اإلجا َب ُة إِلى أَنَّ ْال َبي َ
ِ
ُتشي ُر ْ ِ
ُصول َعلى الط ِ
ْضةِ.
ُخرو ِجها م َِن ْال َبي َ
ْاألَمْ ِثلَ ُة:
َّ
 َحتى َتسْ َت َ ْعام.
طيع الحُ صو َل َعلى الط ِ
طيع ْال َي َر َق ُة أَ ْكلِهِ.
 َحتى َتسْ َت َ ِألَنَّ ْال َي َر َق َة َس َتكونُ جائ َِع ًة.لِ َتأْ ُكلَهُ.ٌ
إجابة خاطئة
0
عام مُبا َش َر ًة َبعْ َد
طيع ْال َي َر َق ُة مِنْ ْال
ْض وُ ضِ َع َعلى ْال َو َر َق ِة ْال َخضْ را ِء َحتى َتسْ َت َ
اإلجا َب ُة إِلى أَنَّ ْال َبي َ
ِ
ال ُتشي ُر ْ ِ
حُصول َعلى الط ِ
ْضةِ.
ُخرو ِجها م َِن ْال َبي َ
أَمْ ِثلَ ٌة:
طيع ْال َفرا َش ُة أَ ْكلِهِ.
 َحتى َتسْ َت َ َحتى َت ْنمو. َحتى َتأْ ُك َل (مالحظة :هذه إجابة غامضة جداَ)شِ فرة عدم اإلجابة
آخر خارج َعنْ َسي َ
ْط َر ِة الطالبِ.
ص ْف َح ٍة َم ْفقودَ ٍة أَ ْو َس َب ٍ
ب َ
ُّؤال أَ ْو َ
8لم َي ِت ْم إِجْ راؤهاَ .خ َطأ ٌ في طِ َ
باع ِة الس ِ
ٍ
ٌ
فارغ
9

من يرقة إلى فراشة ،السؤال 7
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 7كم مرة قامت اليرقة بخلع جلدها ؟
الغرض :اكتساب واستخدام المعلومات
العملية :الركيز على المعلومات واسترجاعها
1إجابة صحيحة
تشير اإلجابة إلى أن اليرقة تخلع جلدها اربع مرات
األمثلة
أربع مراتأربع40إجابة خاطئة
التشير اإلجابة إلى أن اليرقة تخلع جلدها اربع مرات.
األمثلة
أربعة أيامخمس مراتشفرة عدم اإلجابة
8لم يتم إجراؤها .خطأ في طباعة السؤال أو صفحة مفقودة أو سبب آخر خارج عن سيطرة الطالب .
 9فارغ
من يرقة إلى فراشة ،السؤال 8
 8كم بلغ حجم اليرقة عندما أكملت نموها؟
اليرض :اكتساب واستخدام المعلومات
العملية :التركيز على المعلومات واسترجاعها
1إجابة صحيحة
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تشير اإلجابة إلى أن اليرقة عند اكتمال نموها تكون بحجم اإلصبع الصغير.
األمثلة
كانت بحجم إصبعي الصغيربحجم اإلصبع الصغير لولدإصبع0إجابةخاطئة
ال تشير اإلجابة إلى أن اليرقة عند اكتمال نموها تكون بحجم اإلصبع الصغير.
األمثلة
بحجم اليدكبيرةصغيرةشفرة عدم اإلجابة
8لم يتم إجراؤها .خطأ في طباعة السؤال أو صفحة مفقودة أو سبب آخر خارج عن سيطرة الطالب .
 9فارغ
من يرقة إلى فراشة ،السؤال 9
 9في ماذا استخدمت اليرقة زر الحرير؟
الغرض :اكتساب واستخدام المعلومات
العملية :التركيز على المعلومات واسترجاعها
1إجابة صحيحة
تشير اإلجابةإلى أن اليرقة تستخدم زر الحرير لتتعلق (من الغصن الصغير)
أمثلة
لتتعلق مقلوبةلتتعلق53

لتتعلق من غصن صغير0إجابة خاطئة
ال تشير اإلجابة إلى أن اليرقة تستخدم زر الحرير لتتعلق (من الغصن الصغير) .اإلجابة قد تكون تكرار لكلمات وجدت
في السؤال.
األمثلة
لتأكللتصنع بيتشفرة عدم اإلجابة
8لم يتم إجراؤها .خطأ في طباعة السؤال أو صفحة مفقودة أو سبب آخر خارج عن سيطرة الطالب .
 9فارغ
من يرقة إلى فراشة ،السؤال 15
 15رتب تسلسل ما حدث لليرقة حتى أصبحت فراشة .تم ترتيب الحدث األول
_____تصنع اليرقة قشرة صلبة
 1تأكل اليرقة وتنمو
_____ تخفق الفراشة أجنحتها
______تتشقق قشرة الخادرة
الغرض :اكتساب واستخدام المعلومات
العملية :دمج وتفسير اأفكار والمعلومات
1اإلجابة صحيحة
تبين اإلجابة التسلسل الصحيح لَلحداث كما ورد في النص)3-4-1-2( .
2تصنع اليرقة قشرة صلبة
 1تأكل اليرقة وتنمو
 4تخفق الفراشة أجنحتها
 3تتشقق قشرة الخادرة
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0إجابة خاطئة
ال تبين اإلجابة التسلسل الصحيح لَلحداث كما ورد في النص)3-4-1-2( .
شفرة عدم اإلجابة
8لم يتم إجراؤها .خطأ في طباعة السؤال أو صفحة مفقودة أو سبب آخر خارج عن سيطرة الطالب .
 9فارغ
من يرقة إلى فراشة ،السؤال 16
16تفكر في محتوى النص كامالَ .لماذا أحضرت المعلمة اليرقة إلى الفصل؟
الغرض :اكتساب واستخدام المعلومات
العملية :دراسة وتقييم المحتوى واللغة والعناصر النصية.
1إجابة صحيحة
تبين اإلجابة بأن المعلمة أحضرت اليرقة إلى الفصل ليرى الطالب كيف تتغير وتنمو لتصبح فراشة.
األمثلة
ليرى الطالب كيف تتغير لتصبح فراشةليتعلموا كيف تتكون الفراشةحتى يروها تتغيرألنها إرادتهم أن يروها وهي تنموأو قد تشير اإلجابة إلى أن المعلمة أرادت الطالب أن يتعلموا عن الفراشات من دون ذكر التغير من يرقة إلى فراشة
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.
55

األمثلة
ليتعلموا عن مراحل الحياةليتعلموا عن مراحل حياة اليرقةليتعلموا كيف تبدأ حياة اليرقة وكيف تنتهي.0إجابة خطأ

تشير اإلجابة إلى فهم غامض لسبب إحضار المعلمة اليرقة إلى الفصل أو قد تشير إلى وصف غير صحيح لسبب
إحضار المعلمة اليرقة
األمثلة
ليتعلموا من اليرقةليشاهدوها تأكلكانت مرتبةشفرة عدم اإلجابة

8لم يتم إجراؤها .خطأ في طباعة السؤال أو صفحة مفقودة أو سبب آخر خارج عن سيطرة الطالب .
 9فارغ
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ال َّنصُّ  :أَدَ ِبيٌّ

َّغيرةُ
َسجادَ ُتنا الص َ

كان أَ ْك َب َرَ ،ف ِه َي ق ِْط َع ُة
ف أَبيِ ،ب
صور ٍة خا َّ
ال َش َّ
ص ٍة َ
َ
كان َكبيرً اَ ،ولكِنَّ أَ َس َ
غير ٍة َتضي ُع مِنْ َب ْيتِنا َ
ص َ
ك أنَّ أَ َس َفنا لِ َف ْق ِد َسجادَ ٍة َ
الوحيدَ ةُ الَّتي ا ْش َتراهاَ ،ولَ َع َّل َمب َْع َ
ث أَ َس ِف ِه لَ ْم َي ُكنْ فُ ْقدانُ َشي ٍء ا ْش َتراهَُ ،ودَ َف َع في ِه َم ْبلَ ًغا م َِن ال ُّنقو ِدَ ،ف َق ْد ُخ ِّي َل إِلَيْنا أَنَّ
السَّجا ِد َ
َ
ً
ً
ْ
ُ
َ
َّ
السجَّ ادَ َة ِبضَياعِ ها َق ْد َف َّو َت ْ
ذين َتلف ُ
ِت
ُناس َبة طبي ِعيَّة َي َت َح َّدث فيها إِلى زائِرينا ،ال َ
ت َعلَ ْي ِه أنْ َي ِجدَ م َ
َ
يار ِت ِه لباكستان.
الحمْ را ُء الم َُعلَّ َق ُة َعلى الحائِطِ اهْ تِما َم ُه ْم إِلى ِز َ
السَّجادَ ةُ َ
ت أُمي َق ْد َن َش َر ْ
ِدَت السَّجادَ ةُ َي ْومًا .....إِ ْذ كا َن ْ
لَ َق ْد فُق ْ
ض ق َِط ِع السَّجا ِد َواألَبْسِ َط ِة َعلى إِ ْفري ِز
ت َبعْ َ
َ ُ
ت في
رام ال ِّشتا ِءَ ،فهذا دَ ْأبُهاَ ،ودَ ْأبُ َك ِّل َب ْي ٍ
ال ُّشرْ َفةِِ ،ب َقصْ ِد َت ْشميسِ ِه َق ْب َل أنْ َتل َّف ُه َو َترْ َف َعهُ ،إيذا ًنا ِبا ْنصِ ِ
ُك ِّل َم ْوسِ ٍم.
ُ
ار ِع ،إِال أَ َّنها ا ْن َزلَ َق ْ
ت،
َو َم َع أَنَّ أمي ُت ْقسِ ُم أَنَّ َوضْ َع السَّجادَ ِة ل ْم َي ُكنْ َيسْ َم ُح لَها ِباال ْن ِز ِ
الق إِلى الش ِ
اختِفا َءهاَ ،ف َهرْ َو ْلنا َنب َْح ُ
ت أُمي ْ
الح َظ ْ
ث َع ْنها َعلى الرَّ صيفَِ ،فلَ ْم َن ِج ْد َش ْي ًئا،
َفما أَصْ َب َح الصَّبا ُح إِال َو َ
صيف ُخ ْط ٌ
َف َق ْد َمرَّ ْ
ثيرةٌَ ،والوا ِق ُع أَنَّ أَ ْقدا َم الس ِابلَ ِة
ت الرَّ
ثاق ال َفجْ ِرَ ،و َذ َر َع ِ
وات َك َ
َ
ت َ
تان َعلى ا ْن ِب ِ
ساع ِ
ال َت ْن َقطِ ُع َحتى في اللَّي ِْل.
لَ ْم َي ُكنْ َث َّم َة َخي ٌ
ت أُمي َف َب َك ْ
ْط َنسْ َتطي ُع أَنْ ُنمْ سِ َك ِب َط َر ِفهَِ ،ولَ َق ْد َتأ َ َّث َر ْ
تَ ،وا ْن َف َع َل أَبي ل ِك َّن ُه لَ ْم َيبْكِ َ ،و َو ِجمْنا َنحْ نُ األَ ْوال ُد َولكِنَّ
َ
طار ِب َش ِه َّيةٍ.
اإل ْف ِ
عام ِ
وُ جو َمنا لَ ْم ُي ْقع ِْدنا َعنْ َتناوُ ِل ط ِ
قُ ْل ُ
كان آخ َِر
دارنا في ال ِّشتا ِءَ ،و َ
كان َق ْب َل َس َنواتٍَ ،و َق ْد ك ِْدنا َن ْنسى السَّجادَ َة ،إِال َ
ت :إِنَّ ذل َِك َ
حين َن ْف َت ِق ُد عدم وجودها على ِج ِ
باحَ ،ف َن ِجدَ السَّجادَ َة َك ْو َم ًة أَما َم البابَِ ،و َق ْد ُ
يرةٌَ ،وكا َن ْ
ش َّك ْ
َشي ٍء َن َت َو َّق ُع ُه أَنْ ُنصْ ِب َح َ
ت أُمي أَوَّ َل َمنْ
صغ َ
ت فيها َو َر َق ٌة َ
ذات َ
ص ٍ
ت َع ْي َنيْهاَ ،وا ْندَ َف َع ْ
ص َّد َق ْ
صاح ْ
حين َف َت َح ْ
ت َته ُُّز أَبي ِب ُع ْنفٍ َحتى َيسْ َت ْيق َِظ،
ت
ت دَ ِه َش ًةَ ،وما َ
الحليبَِ ،ف َ
الباب لِبائ ِِع َ
َ
َرآها هُنا َكَ ،
ُ
ت أمي َعنْ َف ْتحِها َق ْب َل أنْ َيرى أَبي ال َّسجادَ َة وقد َت َك َّو َم ْ
الو َر َق ُة ما َتزا ُل في َمكانِها إِ ْذ أَحْ َج َم ْ
ت أَما َم البابِ.
َفقا َمَ ،وكا َن ِ
ت َ
ف واضِ عُها أَنَّ السَّما َء أَمْ َط َر ْ
ت َعلَ ْي ِه َ
ار ِع -أَنَّ
ذات لَي ٍْلَ ،ولَما َر َف َع َر ْأ َسهَُ ،
لَ َق ْد اعْ َت َر َ
دار ما َس َم َح لَ ُه مِصْ با ُح الش ِ
الح َظِ -ب ِم ْق ِ
ً
ف أَما َم السَّجادَ ِة الساق َِط ِة ُم َت َر ِّد ًداُ ،ث َّم لَ ْم َي َت َحرَّ جْ َ
آخ َر األَمْ ِر مِنْ َحمْ لِها،
ريز هذا ال َب ْيتَِ ،و َق ْد َو َق َ
َث َّم َة َسج ًادا َمبْسوطا َعلى إِ ْف ِ
َ
َ
ْح الس َِّر َقةَِ ،ولَ َق ْد احْ َت َف َظ ِبها َطوا َل ه ِذ ِه ال ُم َّدةِ،
شاعِ رً ا ِبأنَّ األمْ َر ال َي ْخلو َتمامًا مِنْ قُب ِ
توب إِلى َر ِّبهَِ ،وأَنْ َيجْ َع َل َت ْو َب َت ُه َم ْقرو َن ًة ِبأَدا ِء
َول ِك َّن ُه َع َز َم م َُؤ َّخرً ا َعلى أَنْ َي َ
صال ِت ِه األولى ْ
حين
تار ه ِذ ِه السَّجادَ ِة لسجود ِه ،إِال أَ َّن ُه َ
اخ َ
روضَ ،فلَما َه َّم ِبأَدا ِء َ
الفُ ِ
ْف َيبْدَ أ ُ
َف َر َشها َو َش َر َع في الصَّالةِ ،أَ َحسَّ َكأَنَّ َه َّز َة َكهْرُ با ٍء َت ُر ُّج ِجسْ َم ُه َر ًجا َعني ًفاَ ،كي َ
ب
هللا أَال َيحْ َتسِ َ
َت ْو َب َت ُه ِبالصَّال ِة َعلى َسجَّ ادَ ٍة َمسْ روقةٍ؟!َ ...وه َكذا لَ َّفها َوأَعادَ ها را ِجيًا َ
فِعْ لَ َت ُه مِما ال ي ُْغ َت َف ُر م َِن ُّ
الذنوبِ.
الرسالَةَِ ،ولَ َق ْد كا َن ْ
ت َفرْ َح ُتنا ِبالسَّجَّ ادَ ِة َت ُ
فوق حُ ْز َننا َعلى ضَياعِ ها،
ذل َِك َ
كان َمضْ مونُ ِ
َ َ
أَما أَمي َف َق ْد ا ْن َف َعلَ ْ
الرسالَةُِ ،ث َّم َطواها ِبهُدو ٍءَ ،و َر َف َع السَّجَّ ادَ َة َو َح َملَها إِلى
ت َكعادَ تِهاَ ،وأما أبي فِإِ َّن ُه لَ ْم َيقُ ْل َش ْي ًئاَ ،ب ْل َح َّد َق في ِ
ُ
ُصلي .....أَ َج ْل لَ َق ْد َغدا أَبي م َ ِّ
َّباح.
اح ي َ
زاو َي ٍة مِنْ َب ْيتِنا َور َ
ِ
ُصليًا مُواظِ بًا ُم ْنذ ذل َِك الص ِ
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األَسْ ِئلَ ُة:
 -1ا ْش َترى الوالِ ُد السَّجادَ َة مِنْ :
أ -باكِسْ تان.

ـــــــ
1

ب -أَ ْفغانِسْ تان.
تُ -ترْ كِيا.
ث -الصين.
خاص أَ َس ًفا َعلى َف ْق ِد السَّجادةِ؟ َولِماذا؟
َ -2منْ ه َُو أَ ْك َث ُر األَ ْش ِ

ـــــــ
3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان حُ ْزنُ األَ ْوال ِد َعلى َف ْق ِد السَّجاد ِة َخفي ًفا ْ ،اذ ُكرْ م َِن ال َّنصِّ دَ ً
ليال َعلى ذل َِك.
َ -3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ
2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ت أُمي َق ْد َن َش َر ْ
ْ " -4إذ كا َن ْ
ريز ال ُّشرْ َفةِِ ،ب َقصْ ِد َت ْشميسِ ِه َ "..ي ُد ُّل هذا الفِعْ ُل
ت َبعْ َ
ض ق َِط ِع السَّجا ِد َواألبْسِ َط ِة َعلى إِ ْف ِ
َعلى:
ـــــــ
1

ت -حِرْ صِ ها َعلى ال َّنظا َفةِ.
راض.
ثَ -خ ْوفِها م َِن األَمْ ِ
رام ال ِّشتا ِء.
ج -ا ْنصِ ِ
ح -ال َّتباهي ِبالسَّجادَ ةِ.
خ-
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ت األ ُ ُّم ْ
اختِفا َء السَّجادَ ِة َتبادَ َر إِلى ذِهْ نِها أَ َّنها:
الح َظ ِ
 -5عِ ْندَ ما َ
ت -س ُِر َق ْ
ت.
ـــــــ
1

ث -ا ْن َزلَ َق ْ
ض.
ت َعلى األَرْ ِ
طار ْ
ت َب ً
عيدا.
ج-
َ
ح -أ ُ ْد ِخلَ ْ
ت.
ت إِلى ال َب ْي ِ
الرسالَ ِة َن ِج ُد أَنَّ الرَّ جُ َل أَ َخ َذ السَّجادَ َة:
 -6مِنْ َمضْ ِ
مون ِ
أ-

بيعها.
ِألَ َّن ُه أَرادَ أَنْ َي َ

ـــــــ
1

ب -لِيُصلي علَيْها.
ِي ِبها م َِن ال َم َط ِر.
ت -لِ َيحْ َتم َ
ث -لِي َُزي َِّن ِبها َب ْي َتهُ.
ابلَ ِة ال َت ْن َقطِ عُ َحتى في اللَّي ِْل" ال َكلِ َم ُة الَّتي َتحْ َتها َخ ٌ
ط َت ُد ُّل عُلى:
َ -7
"والواقِعُ أَنَّ أَ ْقدا َم ّ
الس ِ
ِرين.
أ -الساه َ

ـــــــ
1

ِقين.
ب -السائ َ
قين.
ار َ
ت -الس ِ
ِرين.
ث -السائ َ
َ
ار ُق السَّجادَ َة:
أعادَ الس ِ
أ-

هللا.
تاب إِلى ِ
ِألَ َّن ُه َ

ب -ل َِخ ْو ِف ِه م َِن ال ُّشرْ َطةِ.

ـــــــ
1

تِ -ألَ َّنها َبلِ َي ْ
ت.
ج ْبهُ.
ثِ -ألَ َّنها لَ ْم ُتعْ ِ
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ـــــــ
3

ٌ
َ -8و َر ْ
ت لَها.
دامات َعديدَ ةٌ لِلسَّجادَ ةَِ ،ح ِّد ْد َثال َث َة اسْ ت ِْخداما ٍ
دَت في ال َّنصِّ اسْ ت ِْخ
أ-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب األَحْ َ
صةِ:
ب وُ رودِها في الِق َّ
َ -9ر ِّت ِ
داث التالِ َي َة َحسْ َ
ـــــــــــــ

ضياعُ السَّجادَ ةِ.
َ

ـــــــــــــ َبه َْج ُة األُسْ َر ِة ِب َع ْودَ ِة السَّجادَ ةِ.

ـــــــ
2

ــــــ1ـــــ حُ ْزنُ العا ِئلَ ِة َعلى السَّجادَ ِة الضائ َِعةِ.
ـــــــــــــ

ياع ال َّسجادَ ةِ.
سِ رُّ َ
ض ِ

ار ِق.
ـــــــــــــ َت ْو َب ُة الس ِ

-10

صال ِتهِ؟
حين َش َر َع في َ
ار ُق ِب َه َّز ٍة َت ُر ُّج ِجسْ َم ُه َ
لِماذا َش َع َر الس ِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ
2

ما الدَّرْ سُ الَّذي َت َعلَّ َم ُه األَبُ م َِن الرِّ سالَةِ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ
2
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 -1اشترى الوالد السجادة من :
ج -باكستان.
ح -أفيانستان.
خ -تركيا.
د -الغين.
 -2من هو أكثر األشخاص أسفا على فقد السجادة ؟ ولماذا؟
األب  ،ألن ذلك فوت عليه الفرغة ليتحدث فيها إلى الزائرين عن زيارته لباكستان .

ـــــــ
3

 -3كان حزن األوالد على فقد السجادة خفيفا  ،اذكر من النص دليال على ذلك.
وجمنا نحن األوالد ولكن وجومنا لم يقعدنا عن تناول طعام االفطار بشهية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ
2
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ِ
يز ُّ ِ
األب ِ
ت بعض ِقطَ ِع السج ِ
سطة على إفر ِ
تشميس ِه  "..يدل هذا الفعل
بقغِد
ت ِّ
أمي قد ن َش َر ْ
كان ْ
َّاد و ْ
 " -4إ ْذ َ
َ
الش ْرفةْ ،
على:

ـــــــ
1

د -حرغها على النظافة .
ذ -خوفها من األمراض.
ر -انغرام الشتاء.
ز -التباهي بالسجادة.
 -5عندما الحظت األم اختفاء السجادة تبادر إلى ذهنها أنها:
خُ -س ِرقت.

ـــــــ
1

د -انزلقت على األرض.
ذ -طارت بعيدا.
ر -أُدخلت إلى البيت.
 -6من مضمون الرسالة نجد أن الرجل أخذ السجادة:
ج -ألنه أراد أن يبيعها .

ـــــــ
1

ح -ليغلي عليها .

خ -ليحتمي بها من المطر.

د -ليزين بها بيته.
ذ-
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ِ
السابلة ال تنقطع حتّى في ِ
" -7والواقعُ َّ
الليل" الكلمة التي تحتها خط تدل على:
أقدام
ُ
أن َ
ج -الساهرين .

ـــــــ
1

ح -السائقين.
خ -السارقين .
د -السائرين.
أعاد السارق السجادة :
ِ
تاب إلى اهلل.
ج -ألََّنهُ َ
ـــــــ
1

ح -لخوفه من الشرطة.
خ -ألنها بليت.
د -ألنها لم تعجبه.
 -8وردت في النص استخدامات عديدة للسجادة  ،حدد ثالثة استخدامات لها.
ث -تعليقها على الحائط (ليرض الزينة).
ج -الغالة عليها.
ح -االحتماء بها من المطر.
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ـــــــ
3

 -9رتب األحداث التالية حسب ورودها في القغة:
ـ ـ ـ ـ 2ـ ـ ـ

ضياع السجادة.

ـــــــ
2

ـ ـ ـ ـ 4ـ ـ ـ بهجة األسرة بعودة السجادة.
ـ ـ ـ1ـ ـ ـ حزن العائلة على السجادة الضائعة.
ـ ـ ـ 3ـ ـ ـ ـ

سر ضياع السجادة.

ـ ـ ـ5ـ ـ ـ ـ توبة السارق.

-11

لماذا شعر السارق بهزة ترج جسمه حين شرع في غالته ؟
ـــــــ
2

ألنه تساءل كيف يبدأ توبته بالغالة على سجادة مسروقة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-11

ما الدرس الذي تعلمه األب من الرسالة؟
ـــــــ
2

تعلم أن التوبة الحقيقية تكون مقرونة بأداء الفروض.
أو /تعلم أن الوظيفة الحقيقية للسجادة يجب أن يكون أداء الغالة عليها ،ال تعليقها والتفاخر باقتنائها.
أو /تعلم أن القيمة الحقيقية لممتلكاتنا الشخغية ترتبط بقيمتها المعنوية ،وليس بقيمتها المادية.
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