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األسئلة.جميع الية وأجب عن ّصوص التّالنجميع ن ّإقرأ بتمع
راجع إجاباتك قبل تسليم اإلمتحان.

ص هو ساعة ونص,.ّالوقت اخملص

 سواء.)ٍّر على حدّث واملذكّه للمؤنَّجُوه مّر, لكنّ االمتحان بصيغة املذكَ(صيغ

!جاح ّبالن
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فصل ١
تي تليها.ّالية وأجب عن األسئلة الّإقرأ القطعة الت

ةّلحفاة املصريّمركز حلماية الس

ل مشروع منّة الزرانيق في شمال سيناء, التابعة جلهاز شؤون البيئة, أوّأقامت محمي(١)
ات إكثار داخلّلحفاة املصرية من خالل عمليّنوعه في مصر يهدف إلى حماية الس

ة ومتابعة سلوكها.ّبيعيّاحلظائر لزيادة أعدادها وإعادة إطالقها الى املواقع والبيئات الط
ة لهذا الهدف.ّكور واإلناث في احملميّع نحو ٥٠ سلحفاة من الذَْض وّمت

ة مخاطرّلحفاة هو حمايتها من عدّ الهدف من إقامة مركز السّد مدير احملمية أنّأك(٥)
ية آكلةّراب والورل الصحراوي (وهو من أكبر الزواح, البرُها طائر الغّة أهمّطبيعي

لحفاةّ السّ أنًّة  خاص. أعدائهاَ أخطرّعدُذي يّاللحوم), وكذلك حمايتها من اإلنسان ال
الح, في العالم, حيث ال يتجاوز طول األنثىّة هي واحدة من أصغر أنواع السّاملصري

ا ويصل طوله إلى ١٠ سم. تضع األنثى من ٤ إلى ٧ بيضاتًكر أصغر حجم١٤ّ سم والذ
ّةلحفاة املصريّربة.  السّفي العام في حفرة صغيرة ويتم الفقس نتيجة احلرارة في الت(١٠)

الح, األخرى في العالم.  وما يساعدها علىّ بأنواع السًا مقارنةً جفافّتسكن بيئة أشد
ذي يتشابه مع البيئة التيّها الُغير ولونّها الصُعبة هو حجمّاملعيشة في هذه البيئة الص

نها من االختفاء عن أعني أعدائها.ّكَُمتعيش فيها, ما ي

ه نتيجةّ أنّ االحتفاظ بها داخل البيوت يجلب احلظ, أالّيعتقد العديد من الناس أن
الح,.ّعامل معها ورعايتها ميوت العديد من السّة التّراية بكيفيّاالهمال وعدم الد(١٥)

معها, االجتار بها أو تداولها بأيَالح,, جّ القانون املصري مينع صيد السّذكر أنُي
رق.ُّطريقة من الط

اتّرانيق بشمال سيناء في عدد من احملميّة الزّر منوذج مركز محميَّيبقى أن يتكر
ُلبادَزة في البلدان اخملتلفة, ولتّة الفريدة واملتميّة, وذلك حلماية الكائنات احليّبيعيّالط

ة هامة.ّله من ثروات طبيعيّمثُاخلبرات حول رعايتها وحمايتها ملا ت(٢٠)
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األسئلة:

ة اإلكثار داخل احلظائر?ّالح, املصرية بعد عمليّماذا يحدث للس١.

ع سلوكهاَتابُة ويّبيعيّق الى البيئات الطَطلُت(١)
ات أخرى في أنحاء مصرّع على محميَّوزُت(٢)
ّاس من أجل االحتفاظ بها في بيوتهم جللب احلظّباع للنُت(٣)
ةّخاطر الطبيعيَض للمّة بشكل دائم كي ال تتعرّتبقى جميعها داخل احملمي(٤)

ة صعبة?ّأقلم للعيش في ظروف بيئيّلحفاة على التّساعد السُتي تّما هي العوامل ال٢.

أ.    

ب.  

لحفاة حسب ما ورد في الفقرة الثانية?ّن هم أعداء السَم٣.

أ.    

ب.  

جـ.  

إنتقل إلى الصّفحة التّالية
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الح, املصرية داخل البيوت في معظم احلاالت على هذهّر احتفاظ الناس بالسّؤثُكي, ي٤.
الح,?ّالس

كاثرّساعدها على التُالح, الكثير من االهتمام والعناية مما يّتنال هذه الس(١)
الح,ّة لهذه السّبيعيّعتبر البيئة الطُ البيوت تّتزداد قدرتها على البقاء ألن(٢)
ّةالح, أماكن حلمايتها من اخملاطر الطبيعيّال جتد هذه الس(٣)
ي إلى موت العديد منهاّالح, وال ترعاها كما يجب مما يؤدّل هذه السِهمُاس تّالن(٤)

 مع رغبة جهاز شؤون البيئة في حمايةّحسب القطعة, هل يتطابق القانون املصري٥.
ل!ِّة? علّلحفاة املصريّالس

 (سطر ١٣)?أعدائها»ة «َِمَلة للكّحويّما هي الوظيفة الن٦.

بدل(١)
مضاف(٢)
خبر(٣)
مضاف إليه(٤)
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إنتقل إلى الصّفحة التّالية
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فصل ٢
تي تليها.ّالية وأجب عن األسئلة الّإقرأ القطعة الت

ارتفاع ناطحة سحاب

 أحد أسئلة االمتحان كالتالي:ََدَرامنارك وّفي امتحان الفيزياء في جامعة كوپنهاچن بالد(١)
 سحاب باستخدام الباروميتر (جهاز قياس الضغطِ ناطحةَد ارتفاعَِّدحُ«كي, ت

ي على سطح األرضّغط اجلوّحيحة: «بقياس الفرق بني الضّاجلوي)?».  واإلجابة الص
حاب».ّوعلى سطح ناطحة الس

ر رسوب صاحب اإلجابة بدونّقرُعلته يَت أستاذ الفيزياء وجّإحدى اإلجابات استفز(٥)
 الباروميتر بحبلُة هي: «أربطَِّزقراءة باقي إجاباته على األسئلة األخرى.  اإلجابة املستف

 أقيسّ الباروميتر األرض.  ثمّى ميسّطويل وأدلي احلبل من أعلى ناطحة السحاب حت
ّاطحة بأسلوب بدائيّ قياس طول النَالب اقترحّ الطّة ألنّطول احلبل».  غضب أستاذ املاد

ته صحيحة %١٠٠,َ إجابّنَا أًّدَكؤُ مُالبّ الطَمَّظلَبالباروميتر أو بالفيزياء, ت ليس له عالقة
ة.ّم في القضيْكُن خبير للحّيُوحسب قوانني اجلامعة ع(١٠)

ة الفيزياء.ّ على معرفته مبادّها ال تدلّالب صحيحة لكنّ إجابة الطّم بأنََك تقرير احلَأفاد
َؤالّم السَكَ عليه احلَة, وطرحّالب فرصة أخرى إلثبات معرفته العلميّر إعطاء الطّفتقر

اطحة والّ إجابات كثيرة لقياس ارتفاع النّ وقال: «لديً قليالُالبّر الطّا.  فكًّنفسه شفهي
 ما عندك».َّم: «هات كلََكها أختار».  فقال احلّأدري أي

قاسُحاب على األرض, ويّميكن إلقاء الباروميتر من أعلى ناطحة الس«: ُالبّ الطَفأجاب(١٥)
الي ميكن حساب ارتفاعّى يصل إلى األرض, وبالتّمن الذي يستغرقه الباروميتر حتّالز
ة.ّة األرضيّة اجلاذبيّاطحة باستخدام قوّالن

حابّ ناطحة السّ الباروميتر وطول ظلّمس مشرقة ميكن قياس طول ظلّإذا كانت الش
ني.ّلّولني وبني الظّناسب بني الطّاطحة من قانون التّفنعرف ارتفاع الن

اطحة باستخدامّفضل طريقة لقياس ارتفاع النَ أّريح عقولنا, فإنُا يً سريعًّإذا أردنا حال(٢٠)
ة إذاّديَعطيك هذا الباروميتر اجلديد هُاطحة: «سأّالباروميتر هي أن نقول حلارس الن

اطحة».ّ هذه النُقلت لي كم يبلغ ارتفاع



� ß‡ ÁÒÂ ≠ ßÁ ˙Â˙ÈÎÏ ˙È·¯Ú· ÔÁ·Ó

„
¢Ò
˘˙

·¢ˆÈÓ

ّيغط اجلوّاطحة بواسطة الفرق بني الضّردنا تعقيد األمور فسنحسب ارتفاع النَا إذا أّأم
»حاب بواسطة الباروميتر.ّعلى ناطحة السََأعلى سطح األرض و

ُالبّة الفيزياء, بينما الطّ ملادِالبّهم الطَ على فّتي تدلّّ الرابعة الَ اإلجابةُنتظرَم يََككان احل(٢٥)
ا.ًعقيدَكثرها تََأبها وَْعَصها أّسوأ اإلجابات ألنَها أّنَ أُعتقدَي

ّهة الفيزياء, بل إنّالب هو نيلز بور وهو لم ينجح فقط في مادّ اسم الطَّنَقول أَن نَ أَقيَب
 على جائزة نوبل في الفيزياء.َذي حازّحيد الَامنركي الوّالد

األسئلة:

الب نيلز بور في االمتحان?ّر رسوب الطّملاذا غضب أستاذ الفيزياء وقر١.

(سطر ٩) -» َمّتظلمعنى الكلمة «٢.

شكا(١)
َغضب(٢)
َصرخ(٣)
َّفزَاست(٤)

إنتقل إلى الصّفحة التّالية
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م كطريقة حلساب ارتفاع ناطحةََكنيلز بور للح مهاّقدُلم يالية ّات التّ من اإلمكانيّأي٣.
سحاب?

ّةة للكرة األرضيّة اجلاذبيّاستخدام قو(١)
استخدام قانون التناسب بني الظالل وبني األطوال(٢)
ق املساحاتُاستخدام قانون تطاب(٣)
حابّي على سطح األرض وعلى سطح ناطحة السّاستخدام الفرق بني الضغط اجلو(٤)

ل!ّجاح? علّل أم النّسوب في االمتحان األوّالب الرّ الطّحسب القطعة, هل استحق٤.

» (سطر ١٣) هي -نفسهة لـ «ّحويّالوظيفة الن٥.

بدل(١)
توكيد(٢)
متييز(٣)
مضاف إليه(٤)
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إنتقل إلى الصّفحة التّالية
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فصل ٣
 به طالب املدرسة بنشاطات مالئمة لساعات الفراغ.وصيُت ًة املدرسة مقاالّأكتب إلى مجل

Bع أصدقاءك باملشاركة فيها.ِّشجُشاطات املوصى بها, وحاول أن تّفي مقالك النْ ص
ة في الصفحة املقابلة.)ّ(بإمكانك أن تكتب مسود
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ّةمسود

إنتقل إلى الصّفحة التّالية
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فصل ٤
تي تليها.ّالية وأجب عن األسئلة الّإقرأ القطعة الت

اقدونّالن

ا إلى الساحل, فوصل  في طريقهًا حصانه وسائرًام كان املسافر راكبّة أحد األيّفي عشي(١)
ا بالليل وبالناسًل وربط حصانه إلى شجرة أمام الباب, ألنه كان واثقّإلى فندق.  فترج

شأن أقرانه املسافرين إلى السواحل, ثم دخل الفندق مع الداخلني.  وعند انتصاف الليل
 به أحد.ِ وسرق حصان املسافر فلم يدرّا, فجاء لصًكان جميع من في الفندق نيام

 فلم يجده,َُهباح نهض املسافر من نومه, وجاء على الفور إلى حيث ربط حصانّوفي الص(٥)
ا على فقدً كثيرَرّ في تلك الليلة, فتأثَُها سرقًّ لصّ أنَا عرفًّد عنه جيَّش فتْوبعد أن

غريه الشر فيعمد إلى السرقة.ُن يَاس مّ بني النُّهكثر على أنَ باألَه حزنّ, ولكنِِهحصان

 بالالئمةِحون عليهَْنعوا حواليه, وبدأوا يّه املسافرون مبا جرى له جتمُوعندما عرف رفاق
َك خارجَ حصانَجل! ملاذا ربطتّمقك أيها الرْل: «ما أحّاه.  فقال األوّفني إيّعنُم

ك لم حتجل احلصان عندماّرب كي, أنَْغتَْسني أّاني: «إنّ قال له الثّاإلسطبل?!». ثم(١٠)
ِ إلى البحر على ظهرَفرّيه: «إن السَالث لرفيقّوفر جهلك?».  فقال الثَربطته.  فما أ

 بليدّ كلّه ال يقتني اخليل إالّا أنا فأعتقد أنّابع: «أمّاخليول غباوة من أساسه».  وقال الر
طيء اخلطى».َب

 قال لهمّ لبالغتهم وفصاحتهم في الوعظ واإلرشاد بعد فوات األوان.  ثمُهش املسافرُفد
ا,ًرق حصاني جاءتكم الفصاحة عفوُها األصحاب, عندما سّا: «أيًز غيظّيََمَتوهو ي(١٥)

كم, معَّشني كي, أنِدهُ  ولكن ي.تيّدون هفواتي وزالّعدُسرعتم الواحد تلو اآلخر تَفأ
ن سرق احلصان!».ََّم عً منكم كلمة£حدَل أُقَة البيان, لم يّما أوتيتم من قو

, ١٩١٨اجملنونجبران خليل جبران, 
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األسئلة:

» (سطر ٩) -اهّفني إيّنَُعمعبير «ّمعنى الت١.

 بليد بطيء اخلطى»ّا أنا فاعتقد أنه ال يقتني اخليل إال كلّماذا  قصد املسافر الرابع بقوله «أم٢.
١٣)?-(سطر ١٢

به بني ردود فعل أربعة رفاقه املسافرين?ّما هو وجه الش٣.

فوا على سرقة احلصانّجميعهم حزنوا حلزن صاحبهم, وتأس(١)
 بينهمّجميعهم استغربوا لوجود لص(٢)
ا عن اللصًفقوا على البحث معّجميعهم ات(٣)
 املشكلةّجميعهم انشغلوا باللوم ولم يعملوا على حل(٤)

ل!ّعل?َ حصانه اللومَِقرُ املسافر الذي سّهل يستحق٤.

   ال/نعم  أحط بدائرة:
تعليل:  

ذكر دليلني على ذلك.ُي.  أّ-فنّ أدبيّص الذي أمامك هو نصّالن٥.

أ.     
ب.   
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