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في االمتحان الذي أمامك أربعة فصول.
ص لالمتحان هو ساعة ونص�.َّالوقت اخملص

.د قطعة مقروء تليها بعض األسئلةَِج٣ ت- الفصول ١َ منٍّفي كل

.نةّة معيّ قضيَطلب إليك كتابة موضوع إنشاء حولُابع, يّفي الفصل الر

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

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

ةّ الغذائيّاملواد

ته وحياته, وهيّة لصحّن عناصر ضروريِد جسمنا مبا يحتاج إليه مّزوُتي تّة هي الّ الغذائيّاملواد(١)
ات, الڤيتامينات واألمالحّهنيُّات, الدّكريُّة: الپروتينات, السّساسيَة أصناف أَمسَتنقسم إلى خ

ة.ّنيَدْعَامل

 األعضاء واخلاليا.ّرة لدى كلِّفَوَتُة, وهي مّة احليّنة للمادِّة املكوّالپروتينات هي العناصر األساسي
كوينَا في تًّا أساسيًورَغنى عناصر اجلسم بهذه املادة.  تلعب الپروتينات دَن أِضالت هي مَالع(٥)

سماك, البيض,َحوم, األّة بالپروتينات: اللّة الغنيّ الغذائيّ الرشد.  من املوادّنِه إلى غاية سّاجلسم ومنو
باتات,ّر الپروتينات في بعض النّوفَتَ احليوانات.  كذلك تَصة منَْلخَْتسُاحلليب واجلنب, وهي مواد م

ر جسم الطفل أكثر من كونهاّ وتطوّموُة لنّفة.  الپروتينات ضروريّر اجملفَُض احلبوب واخلًّةخاص
اًّطيء جدَ بٍكلَشِ بّة عند هؤالء يتمّضويُ العّل املوادُّدََب تّسبة للبالغني والعجزة, ألنّة بالنّضروري

ما هو عليه عند األطفال.ِسبة لّبالن(١٠)

ة ذات استعمال سريع, وهي متواجدة بوفرة في الفواكه,ّ كيماويًات للجسم طاقةّكريّر السَِّفوُت
 هضم الفواكه أسهل منَّاخلبز, العجائن, العسل, املشروبات احللوة وعصير الفواكه.  من املعلوم أن

طَْسبَات أّكريّل على نوع من السِة تشتمّ الفواكه بصفة عامّ أخرى كاخلبز والعجائن ألنّهضم مواد
ا.  واملعدة تفرغ بسرعة بعد أكل الفواكه وال نشعر بعد ذلك بثقل ماًهلها هضمْسَجائن وأَمن الع

هضمناه.(١٥)

 الپروتينات فهيِسبة للجسم, وعلى غرارّاقة بالنّا للطًّا طبيعيًل رصيدّشكُ تّات فهي موادّهنيُّا الدّأم
يتون,ّيت الزَحوم, زّبدة, الشُّات: الزّهنيُّة بالدّ الغنيّة.  من املوادّقائيَة وّّير كذلك على خاصّتتوف
لة تبقىَمْعَتُْس غير املّ املوادّنا, فإنُم جسمَا يلزّة أكثر ممّ الغذائيّرة وغيرها.  لدى تناولنا املوادّالذ

َزْكرَمَتَ املناطق التي تَزول منََتستهلكها فَات فهو يّهنيُّحتاج اجلسم للدَ  عندما ي.خزونة في اجلسمَم
َةَجرَصل دَ يْه إلى أنُنَْززداد وَ يُة, حيثّهنيّراكم في اخلاليا الدَتَحتاجها فهي تَفيها, وعندما ال ي(٢٠)

ر لدىّتي تفوق ما يتوفّة الّة واحلراريّ ذات القدرة الطاقيّ املوادَات منّهنيُّعتبر الدُة.  تَفرطُمنة املّالس
ات.ّكريّعادل ضع� ما عند الپروتينات والسُ األخرى, حيث تّاملواد
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فاعالتّن من حتقيق عدد هائل من التِّة حلياة اجلسم, بحيث متكّ ضروريّا الڤيتامينات فهي موادّأم
ّةة وهي عملها وقدرة تأثيرها رغم قلّة أساسيّز بخاصيّة, وهي تتميّالت البيولوجيّة والتحوّالكيماوي

ّرة في املوادّونها متوفَِكم نقل الڤيتامينات إلى اجلسم عن طريق االبتالع لّاتها في اجلسم.  يتّكمي(٢٥)
ة خاللّعتبر بعض الڤيتامينات ضروريُباشرة.  تُلة إلى ڤيتامينات, وفي بعض األحيان نتناولها مّحوُامل

ّ لنموّه ضروريّفل ألنّة قصوى جلسم الطّ ذو أهميًر اإلنسان, فڤيتامني «د» مثالْمُبعض املراحل من ع
عظامه.

ته,ّ اجلسم  وحيويّسبة لنموّا بالنًّا خاصً التي تلعب دورّة هي مجموعة من املوادّاألمالح املعدني
وديوم والپوتاسيوم.ّة كالكالسيوم والفوسفور والكلور والصّروريُومنها على اخلصوص أمالح ض(٣٠)

األسئلة

ها -ّات للجسم هي أنّكريّفائدة الس١.

يهّنمُن اجلسم وتّكوُت(١)
ي العظام والعضالتّقوُت(٢)
ةّاقة الكيماويّر الطّوفُت(٣)
ة الهضم في املعدةّل عمليّسهُت(٤)

ات?ّكريّ أخرى حتتوي على السّعتبر هضم الفواكه أسهل من هضم موادُملاذا ي٢.

ي إلى ازدياد وزن اجلسم?ّذي يؤدّبحسب القطعة, ما ال٣.
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. ثانيةًّةلراحتك, تظهر القطعة مر

ةّ الغذائيّاملواد

ته وحياته, وهيّة لصحّن عناصر ضروريِد جسمنا مبا يحتاج إليه مّزوُتي تّة هي الّ الغذائيّاملواد(١)
ات, الڤيتامينات واألمالحّهنيُّات, الدّكريُّة: الپروتينات, السّساسيَة أصناف أَمسَتنقسم إلى خ

ة.ّنيَدْعَامل

 األعضاء واخلاليا.ّرة لدى كلِّفَوَتُة, وهي مّة احليّنة للمادِّة املكوّالپروتينات هي العناصر األساسي
كوينَا في تًّا أساسيًورَغنى عناصر اجلسم بهذه املادة.  تلعب الپروتينات دَن أِضالت هي مَالع(٥)

سماك, البيض,َحوم, األّة بالپروتينات: اللّة الغنيّ الغذائيّ الرشد.  من املوادّنِه إلى غاية سّاجلسم ومنو
باتات,ّر الپروتينات في بعض النّوفَتَ احليوانات.  كذلك تَصة منَْلخَْتسُاحلليب واجلنب, وهي مواد م

ر جسم الطفل أكثر من كونهاّ وتطوّموُة لنّفة.  الپروتينات ضروريّر اجملفَُض احلبوب واخلًّةخاص
اًّطيء جدَ بٍكلَشِ بّة عند هؤالء يتمّضويُ العّل املوادُّدََب تّسبة للبالغني والعجزة, ألنّة بالنّضروري

ما هو عليه عند األطفال.ِسبة لّبالن(١٠)

ة ذات استعمال سريع, وهي متواجدة بوفرة في الفواكه,ّ كيماويًات للجسم طاقةّكريّر السَِّفوُت
 هضم الفواكه أسهل منَّاخلبز, العجائن, العسل, املشروبات احللوة وعصير الفواكه.  من املعلوم أن

طَْسبَات أّكريّل على نوع من السِة تشتمّ الفواكه بصفة عامّ أخرى كاخلبز والعجائن ألنّهضم مواد
ا.  واملعدة تفرغ بسرعة بعد أكل الفواكه وال نشعر بعد ذلك بثقل ماًهلها هضمْسَجائن وأَمن الع

هضمناه.(١٥)

 الپروتينات فهيِسبة للجسم, وعلى غرارّاقة بالنّا للطًّا طبيعيًل رصيدّشكُ تّات فهي موادّهنيُّا الدّأم
يتون,ّيت الزَحوم, زّبدة, الشُّات: الزّهنيُّة بالدّ الغنيّة.  من املوادّقائيَة وّّير كذلك على خاصّتتوف
لة تبقىَمْعَتُْس غير املّ املوادّنا, فإنُم جسمَا يلزّة أكثر ممّ الغذائيّرة وغيرها.  لدى تناولنا املوادّالذ

َزْكرَمَتَ املناطق التي تَزول منََتستهلكها فَات فهو يّهنيُّحتاج اجلسم للدَ  عندما ي.خزونة في اجلسمَم
َةَجرَصل دَ يْه إلى أنُنَْززداد وَ يُة, حيثّهنيّراكم في اخلاليا الدَتَحتاجها فهي تَفيها, وعندما ال ي(٢٠)

ر لدىّتي تفوق ما يتوفّة الّة واحلراريّ ذات القدرة الطاقيّ املوادَات منّهنيُّعتبر الدُة.  تَفرطُمنة املّالس
ات.ّكريّعادل ضع� ما عند الپروتينات والسُ األخرى, حيث تّاملواد

فاعالتّن من حتقيق عدد هائل من التِّة حلياة اجلسم, بحيث متكّ ضروريّا الڤيتامينات فهي موادّأم
ّةة وهي عملها وقدرة تأثيرها رغم قلّة أساسيّز بخاصيّة, وهي تتميّالت البيولوجيّة والتحوّالكيماوي
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ّرة في املوادّونها متوفَِكم نقل الڤيتامينات إلى اجلسم عن طريق االبتالع لّاتها في اجلسم.  يتّكمي(٢٥)
ة خاللّعتبر بعض الڤيتامينات ضروريُباشرة.  تُلة إلى ڤيتامينات, وفي بعض األحيان نتناولها مّحوُامل

ّ لنموّه ضروريّفل ألنّة قصوى جلسم الطّ ذو أهميًر اإلنسان, فڤيتامني «د» مثالْمُبعض املراحل من ع
عظامه.

ته,ّ اجلسم  وحيويّسبة لنموّا بالنًّا خاصً التي تلعب دورّة هي مجموعة من املوادّاألمالح املعدني
وديوم والپوتاسيوم.ّة كالكالسيوم والفوسفور والكلور والصّروريُومنها على اخلصوص أمالح ض(٣٠)

?٢)» (سطر ٥ياتهاّكم» في كلمة «ها إلى ماذا يعود الضمير «٤.

فل.ّ جسم الطّة بشكل خاص لنموّروريّة الضّ الغذائيّكر في القطعة صنفان من املوادُذ٥.
.اتّتان لألطفال بالذّجدهما, واذكر ملاذا هما ضروري

ما هي الفكرة األساسية في هذه القطعة?٦.

إستغناء اجلسم عن بعض العناصر االساسية(١)
ڤيتامني «د» أهم تلك العناصر األساسية لصحة اجلسم(٢)
ر األمالح املعدنيةُّفَوَ من تّات في اجلسم أهمّر السكريُّفَوَت(٣)
ضرورة املواد الغذائية التي حتتوي على العناصر األساسية للجسم(٤)
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. أخرىًّةلراحتك, تظهر القطعة مر

ةّ الغذائيّاملواد

ته وحياته, وهيّة لصحّن عناصر ضروريِد جسمنا مبا يحتاج إليه مّزوُتي تّة هي الّ الغذائيّاملواد(١)
ات, الڤيتامينات واألمالحّهنيُّات, الدّكريُّة: الپروتينات, السّساسيَة أصناف أَمسَتنقسم إلى خ

ة.ّنيَدْعَامل

 األعضاء واخلاليا.ّرة لدى كلِّفَوَتُة, وهي مّة احليّنة للمادِّة املكوّالپروتينات هي العناصر األساسي
كوينَا في تًّا أساسيًورَغنى عناصر اجلسم بهذه املادة.  تلعب الپروتينات دَن أِضالت هي مَالع(٥)

سماك, البيض,َحوم, األّة بالپروتينات: اللّة الغنيّ الغذائيّ الرشد.  من املوادّنِه إلى غاية سّاجلسم ومنو
باتات,ّر الپروتينات في بعض النّوفَتَ احليوانات.  كذلك تَصة منَْلخَْتسُاحلليب واجلنب, وهي مواد م

ر جسم الطفل أكثر من كونهاّ وتطوّموُة لنّفة.  الپروتينات ضروريّر اجملفَُض احلبوب واخلًّةخاص
اًّطيء جدَ بٍكلَشِ بّة عند هؤالء يتمّضويُ العّل املوادُّدََب تّسبة للبالغني والعجزة, ألنّة بالنّضروري

ما هو عليه عند األطفال.ِسبة لّبالن(١٠)

ة ذات استعمال سريع, وهي متواجدة بوفرة في الفواكه,ّ كيماويًات للجسم طاقةّكريّر السَِّفوُت
 هضم الفواكه أسهل منَّاخلبز, العجائن, العسل, املشروبات احللوة وعصير الفواكه.  من املعلوم أن

طَْسبَات أّكريّل على نوع من السِة تشتمّ الفواكه بصفة عامّ أخرى كاخلبز والعجائن ألنّهضم مواد
ا.  واملعدة تفرغ بسرعة بعد أكل الفواكه وال نشعر بعد ذلك بثقل ماًهلها هضمْسَجائن وأَمن الع

هضمناه.(١٥)

 الپروتينات فهيِسبة للجسم, وعلى غرارّاقة بالنّا للطًّا طبيعيًل رصيدّشكُ تّات فهي موادّهنيُّا الدّأم
يتون,ّيت الزَحوم, زّبدة, الشُّات: الزّهنيُّة بالدّ الغنيّة.  من املوادّقائيَة وّّير كذلك على خاصّتتوف
لة تبقىَمْعَتُْس غير املّ املوادّنا, فإنُم جسمَا يلزّة أكثر ممّ الغذائيّرة وغيرها.  لدى تناولنا املوادّالذ

َزْكرَمَتَ املناطق التي تَزول منََتستهلكها فَات فهو يّهنيُّحتاج اجلسم للدَ  عندما ي.خزونة في اجلسمَم
َةَجرَصل دَ يْه إلى أنُنَْززداد وَ يُة, حيثّهنيّراكم في اخلاليا الدَتَحتاجها فهي تَفيها, وعندما ال ي(٢٠)

ر لدىّتي تفوق ما يتوفّة الّة واحلراريّ ذات القدرة الطاقيّ املوادَات منّهنيُّعتبر الدُة.  تَفرطُمنة املّالس
ات.ّكريّعادل ضع� ما عند الپروتينات والسُ األخرى, حيث تّاملواد

فاعالتّن من حتقيق عدد هائل من التِّة حلياة اجلسم, بحيث متكّ ضروريّا الڤيتامينات فهي موادّأم
ّةة وهي عملها وقدرة تأثيرها رغم قلّة أساسيّز بخاصيّة, وهي تتميّالت البيولوجيّة والتحوّالكيماوي
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ّرة في املوادّونها متوفَِكم نقل الڤيتامينات إلى اجلسم عن طريق االبتالع لّاتها في اجلسم.  يتّكمي(٢٥)
ة خاللّعتبر بعض الڤيتامينات ضروريُباشرة.  تُلة إلى ڤيتامينات, وفي بعض األحيان نتناولها مّحوُامل

ّ لنموّه ضروريّفل ألنّة قصوى جلسم الطّ ذو أهميًر اإلنسان, فڤيتامني «د» مثالْمُبعض املراحل من ع
عظامه.

ته,ّ اجلسم  وحيويّسبة لنموّا بالنًّا خاصً التي تلعب دورّة هي مجموعة من املوادّاألمالح املعدني
وديوم والپوتاسيوم.ّة كالكالسيوم والفوسفور والكلور والصّروريُومنها على اخلصوص أمالح ض(٣٠)

» (سطر ١٤)?ًاوأسهلها هضمفي اجلملة «ا ًهضمة (اإلعراب) للكلمة ّحويّما هي الوظيفة الن٧.

حال(١)
متييز(٢)
مفعول به(٣)
مفعول ألجله(٤)

الية -ّرفي لألفعال التّجد الوزن الص٨.

يستهلكهاأ.

تتراكمب.

زَّتتميجـ.
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فصل ٢
تي تليها.ّالية وأجب عن األسئلة الّإقرأ القطعة الت

«باجني»

ني في نيوزيالندا, وهي إحدى أجملّان البالد األصليّ قفزات «الباجني» نشأت بني أبناء قبائل سكّإن(١)
 مراسيم واحتفاالتَجري١٣ُ أن ت-املناطق في العالم.  اعتادت هذه القبائل عند بلوغ أبنائها سن ١٢

 البلوغ.  شملت هذه املراسيم واالحتفاالت قفزات من على جسور عالية إلىّمبناسبة وصولهم سن
ة القفز مبثابة اختبار مدى شجاعة هؤالء الفتيان الذينّخور. كانت عمليّاملياه الهائجة املليئة بالص

ُقون على اجلسر, حيثّثبتوا في هذا العمل نضجهم وبلوغهم. كان هؤالء الفتيان يتسلُحاولوا أن ي(٥)
ت من أشجارَّدُِعى «باجني» املعروفة مبدى ليونتها الكبيرة, أّسمُاط تّط أرجلهم بقطعة مطَربُت

ّدَُشاط كانت ت١٥ّ سم.  قطعة املط-زد عن  ١٠َت في بيئتهم, وطولها لم يَتََبونباتات وجذور ن
لقى بهؤالء الفتيان إلى املياه الهائجة من ارتفاع ماُ باجلسر.  كان يُهُط طرفَربُط إلى حبل طويل يَربُوت
تها كانت الباجنيّوُفلي.  وعلى إثر القفزة وقّجاه السّا, حيث كانت رؤوسهم في  االتًقارب ٤٠ مترُي

هر نفسه فقدّا في داخل النّتتأرجح إلى األعلى واألسفل حيث جتعل الفتى يقفز على وجه املاء.  أم(١٠)
أرجح, كانّة االهتزاز والتّ� عمليّ وبه مرافقون.  وعندما كانت تتوق� قاربَِز الفتى القافَانتظر

 احلبال املربوطة وإرجاعّ قاموا بفكّع الفتى القافز إلى القارب ثمْفَب احلبل ورَْحسِاملرافقون يقومون ب
هر وعليه الفتى البالغ.ّالقارب إلى شاطى الن

الئمُاط ال يّا ما كان هذا املطًام كانت بشكل غير مهني وكثيرّاط في تلك األيّة تصنيع املطّ عمليّإن
 بعضهم, كماَِحرُاط, ونتيجة لذلك فقد جّقت فيها قطعة املطََّزمَوزن الفتى.  كانت حاالت قد ت(١٥)

برواُِتْ فاعًهم أذىْا الذين جنحوا في القفز ولم يصبّالقى آخرون حتفهم في مراسيم البلوغ.  أم
ا وبالغني.ًجعانُش

قيمت من أجلُاح لهذه القفزات التي أّيّبديه السُون االهتمام الكبير الذي يّّيان احمللّّك السََظالح
روا تسويق هذه املغامرة لهم.ّمراسيم البلوغ, لذلك فقد قر

روا أنّا لفكرة القفز باملاء وقرًّسوا جدّاح الذين وصلوا إلى نيوزيالندا وحتمّّيهنالك الكثير من الس(٢٠)
اح من جميع أرجاء العالم بقفزات «الباجني» في األماكنّ ذلك احلني, يقوم سيُنذُيقوموا بذلك.  م
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هاّة في جنوب أمريكا, معظمهم يقولون بأنّة لذلك في نيوزيالندا واستراليا وفي مناطق خاصّعدُامل
وا بها في حياتهم.ّخيفة ورائعة مرُأكثر جتربة م

 قطعةّا, ألنًا كما كان سابقًد خطيرَُعة ومألوفة, واألمر لم يّعبة شعبيّامنا أصبحت هذه اللّفي أي
 استعمالهاَا قبلًدّص جيَفحُ تُني ذوي خبرة, حيثّع على أيدي أناس مهنيَصنُغيرة تّاط الصّاملط(٢٥)

ّةنة وقويّة ليّاط فهي مصنوعة من مادّط بقطعة املطَربُا احلبال التي تّزن القافز.  أمَوِبط لّم بالضَالءُوت
نا ما زلنا نسمع  بني احلني واآلخر عنّذ, فإنَّخُتغم من جميع طرق احلذر واألمان التي تّا.  وبالرًّجد

اط واحلبل.ّق املطُّحوادث حتصل بسبب انقطاع ومتز

ّللت إلى هواية خطيرة, تتحوّ حتوّ البلوغ, ومن ثمّ قفزات «الباجني» التي بدأت كاحتفال بسنّإن
ّةمارسها أناس ذوو خبرة, يقفزون إلى املاء ويقومون بأعمال بهلوانيُمن يوم إلى آخر إلى قفزات ي(٣٠)

شاهد مباريات «باجني» في إطار مبارياتُة سنوات سنستطيع أن نّما خالل عدّا.  ولربًّخطيرة جد
األوملپيادة.

ة «شبابيك», عدد ٢, يونيو ١٩٩٦)ّ(عن مجل

األسئلة

ماذا كان الهدف من وراء قفز الفتيان في نيوزيالندا إلى املياه الهائجة?١.

ع الفتى القافز إلى القارب, عندما -ْفَِرقام املرافقون ب٢.

كان القارب يقترب من الفتى(١)
جه إلى األسفلّكان رأس الفتى يت(٢)
ح الفتىَجرُاط ويّق قطعة املطََّزمَتَكانت ت(٣)
أرجحّ� الباجني عن التّكانت تتوق(٤)

ملاذا كان بعض الفتيان يالقون حتفهم عند القفز?٣.
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. ثانيةًّةلراحتك, تظهر القطعة مر

«باجني»

ني في نيوزيالندا, وهي إحدى أجملّان البالد األصليّ قفزات «الباجني» نشأت بني أبناء قبائل سكّإن(١)
 مراسيم واحتفاالتَجري١٣ُ أن ت-املناطق في العالم.  اعتادت هذه القبائل عند بلوغ أبنائها سن ١٢

 البلوغ.  شملت هذه املراسيم واالحتفاالت قفزات من على جسور عالية إلىّمبناسبة وصولهم سن
ذينّة القفز مبثابة اختبار مدى شجاعة هؤالء الفتيان الّخور.  كانت عمليّاملياه الهائجة املليئة بالص

ُقون على اجلسر, حيثّثبتوا في هذا العمل نضجهم وبلوغهم.  كان هؤالء الفتيان يتسلُحاولوا أن ي(٥)
ت من أشجارَّدُِعى «باجني» املعروفة مبدى ليونتها الكبيرة, أّسمُاط تّط أرجلهم بقطعة مطَربُت

ّدَُشاط كانت ت١٥ّ سم.  قطعة املط-زد عن  ١٠َت في بيئتهم, وطولها لم يَتََبونباتات وجذور ن
لقى بهؤالء الفتيان إلى املياه الهائجة من ارتفاع ماُ باجلسر.  كان يُهُط طرفَربُط إلى حبل طويل يَربُوت
تها كانت الباجنيّوُفلي.  وعلى إثر القفزة وقّجاه السّا, حيث كانت رؤوسهم في  االتًقارب ٤٠ مترُي

هر نفسه فقدّا في داخل النّتتأرجح إلى األعلى واألسفل حيث جتعل الفتى يقفز على وجه املاء.  أم(١٠)
أرجح, كانّة االهتزاز والتّ� عمليّ وبه مرافقون.  وعندما كانت تتوق� قاربَِز الفتى القافَانتظر

 احلبال املربوطة وإرجاعّ قاموا بفكّع الفتى القافز إلى القارب ثمْفَب احلبل ورَْحسِاملرافقون يقومون ب
هر وعليه الفتى البالغ.ّالقارب إلى شاطى الن

الئمُاط ال يّا ما كان هذا املطًام كانت بشكل غير مهني وكثيرّاط في تلك األيّة تصنيع املطّ عمليّإن
 بعضهم, كماَِحرُاط, ونتيجة لذلك فقد جّقت فيها قطعة املطََّزمَوزن الفتى.  كانت حاالت قد ت(١٥)

برواُِتْ فاعًهم أذىْا الذين جنحوا في القفز ولم يصبّالقى آخرون حتفهم في مراسيم البلوغ.  أم
ا وبالغني.ًجعانُش

قيمت من أجلُاح لهذه القفزات التي أّيّبديه السُون االهتمام الكبير الذي يّّيان احمللّّك السََظالح
روا تسويق هذه املغامرة لهم.ّمراسيم البلوغ, لذلك فقد قر

روا أنّا لفكرة القفز باملاء وقرًّسوا جدّاح الذين وصلوا إلى نيوزيالندا وحتمّّيهنالك الكثير من الس(٢٠)
اح من جميع أرجاء العالم بقفزات «الباجني» في األماكنّ ذلك احلني, يقوم سيُنذُيقوموا بذلك.  م

هاّة في جنوب أمريكا, معظمهم يقولون بأنّة لذلك في نيوزيالندا واستراليا وفي مناطق خاصّعدُامل
وا بها في حياتهم.ّخيفة ورائعة مرُأكثر جتربة م
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 قطعةّا, ألنًا كما كان سابقًد خطيرَُعة ومألوفة, واألمر لم يّعبة شعبيّامنا أصبحت هذه اللّفي أي
 استعمالهاَا قبلًدّص جيَفحُ تُني ذوي خبرة, حيثّع على أيدي أناس مهنيَصنُغيرة تّاط الصّاملط(٢٥)

ّةنة وقويّة ليّاط فهي مصنوعة من مادّط بقطعة املطَربُا احلبال التي تّزن القافز.  أمَوِبط لّم بالضَالءُوت
نا ما زلنا نسمع  بني احلني واآلخر عنّذ, فإنَّخُتغم من جميع طرق احلذر واألمان التي تّا.  وبالرًّجد

اط واحلبل.ّق املطُّحوادث حتصل بسبب انقطاع ومتز

ّللت إلى هواية خطيرة, تتحوّ حتوّ البلوغ, ومن ثمّ قفزات «الباجني» التي بدأت كاحتفال بسنّإن
ّةمارسها أناس ذوو خبرة, يقفزون إلى املاء ويقومون بأعمال بهلوانيُمن يوم إلى آخر إلى قفزات ي(٣٠)

شاهد مباريات «باجني» في إطار مبارياتُة سنوات سنستطيع أن نّما خالل عدّا.  ولربًّخطيرة جد
األوملپيادة.

ة «شبابيك», عدد ٢, يونيو ١٩٩٦)ّ(عن مجل

ة?ّة إلى لعبة عامليّّيل «الباجني» من لعبة محلّى إلى حتوّذي أدّما ال٤.

 (سطر ٢٤)?«األمر»ما املقصود بـ  ٥.

اح إلى نيوزيالنداّّي  وصول الس(١) 
   القفز بالباجني(٢)
ة لقفزات الباجنيّ   إعداد أماكن خاص(٣)
ة ومألوفةّعبة شعبيّل اللْعَ   ج(٤)

 الكاتب -ّهم أنَْفن أن نِكُْمطور األخيرة يّ السَِنم٦.

ع أن يشاهد قفزات «الباجني» في إطار مباريات األوملپيادةّ   يتوق (١)       
 إدخال لعبة «الباجني» في إطار مباريات األوملپيادةّ   ضد(٢)        
خيفةُها جتربة مّمارس «الباجني» فقط األشخاص ذوو اخلبرة, ألنُ   مع أن ي(٣)        
ة خطيرةّع على القيام بأعمال بهلوانيِّجَُش   ي (٤)       
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. أخرىًّةلراحتك, تظهر القطعة مر

«باجني»

ني في نيوزيالندا, وهي إحدى أجملّان البالد األصليّ قفزات «الباجني» نشأت بني أبناء قبائل سكّإن(١)
١٣ أن جتري مراسيم واحتفاالت-املناطق في العالم.  اعتادت هذه القبائل عند بلوغ أبنائها سن ١٢

 البلوغ.  شملت هذه املراسيم واالحتفاالت قفزات من على جسور عالية إلىّمبناسبة وصولهم سن
ة القفز مبثابة اختبار مدى شجاعة هؤالء الفتيان الذينّخور. كانت عمليّاملياه الهائجة املليئة بالص

ُقون على اجلسر, حيثّثبتوا في هذا العمل نضجهم وبلوغهم. كان هؤالء الفتيان يتسلُحاولوا أن ي(٥)
ت من أشجارَّدُِعى «باجني», معروفة مبدى ليونتها الكبيرة, أّسمُاط تّط أرجلهم بقطعة مطَربُت

ّدَُشاط كانت ت١٥ّ سم.  قطعة املط-زد عن  ١٠َت في بيئتهم, وطولها لم يَتََبونباتات وجذور ن
لقى بهؤالء الفتيان إلى املياه الهائجة من ارتفاع ماُ باجلسر.  كان يُهُط طرفَربُط إلى حبل طويل يَربُوت
تها كانت الباجنيّوُفلي.  وعلى إثر القفزة وقّجاه السّا, حيث كانت رؤوسهم في  االتًقارب ٤٠ مترُي

هر نفسه فقدّا في داخل النّتتأرجح إلى األعلى واألسفل حيث جتعل الفتى يقفز على وجه املاء.  أم(١٠)
أرجح, كانّة االهتزاز والتّ� عمليّ وبه مرافقون.  وعندما كانت تتوق� قاربَِز الفتى القافَانتظر

 احلبال املربوطة وإرجاعّ قاموا بفكّع الفتى القافز إلى القارب ثمْفَب احلبل ورَْحسِاملرافقون يقومون ب
هر وعليه الفتى البالغ.ّالقارب إلى شاطى الن

الئمُاط ال يّا ما كان هذا املطًام كانت بشكل غير مهني وكثيرّاط في تلك األيّة تصنيع املطّ عمليّإن
 بعضهم, كماَِحرُاط, ونتيجة لذلك فقد جّقت فيها قطعة املطََّزمَوزن الفتى.  وكانت حاالت قد ت(١٥)

برواُِتْ فاعًهم أذىْا الذين جنحوا في القفز ولم يصبّالقى آخرون حتفهم في مراسيم البلوغ.  أم
ا وبالغني.ًجعانُش

قيمت من أجلُاح لهذه القفزات التي أّيّبديه السُون االهتمام الكبير الذي يّّيان احمللّّك السََظالح
روا تسويق هذه املغامرة لهم.ّمراسيم البلوغ, لذلك فقد قر

روا أنّا لفكرة القفز باملاء وقرًّسوا جدّاح الذين وصلوا إلى نيوزيالندا وحتمّّيهنالك الكثير من الس(٢٠)
اح من جميع أرجاء العالم بقفزات «الباجني» في األماكنّ ذلك احلني, يقوم سيُنذُيقوموا بذلك.  م

هاّة في جنوب أمريكا, معظمهم يقولون بأنّة لذلك في نيوزيالندا واستراليا وفي مناطق خاصّعدُامل
وا بها في حياتهم.ّخيفة ورائعة مرُأكثر جتربة م
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 قطعةّا, ألنًا كما كان سابقًد خطيرَُعة ومألوفة, واألمر لم يّعبة شعبيّامنا أصبحت هذه اللّفي أي
 استعمالهاَا قبلًدّص جيَفحُ تُني ذوي خبرة, حيثّع على أيدي أناس مهنيَصنُغيرة تّاط الصّاملط(٢٥)

ّةنة وقويّة ليّاط فهي مصنوعة من مادّط بقطعة املطَربُا احلبال التي تّزن القافز.  أمَوِبط لّم بالضَالءُوت
نا ما زلنا نسمع  بني احلني واآلخر عنّذ, فإنَّخُتغم من جميع طرق احلذر واألمان التي تّا.  وبالرًّجد

اط واحلبل.ّق املطُّحوادث حتصل بسبب انقطاع ومتز

ّللت إلى هواية خطيرة, تتحوّ حتوّ البلوغ, ومن ثمّ قفزات «الباجني» التي بدأت كاحتفال بسنّإن
ّةمارسها أناس ذوو خبرة, يقفزون إلى املاء ويقومون بأعمال بهلوانيُمن يوم إلى آخر إلى قفزات ي(٣٠)

شاهد مباريات «باجني» في إطار مبارياتُة سنوات سنستطيع أن نّما خالل عدّا.  ولربًّخطيرة جد
األوملپيادة.

ة «شبابيك», عدد ٢, يونيو ١٩٩٦)ّ(عن مجل

ا (سطر ٢٤)?ًد قفزات الباجني خطيرة كما كانت عليه سابقُعَامنا لم تّملاذا في أي٧.

ثبتوا في هذا العمل نضجهمُ... هؤالء األوالد الذين حاولوا أن يورد في القطعة: «٨.
-األوالد بدل البنات  ًستعمالُث مّ أكتب اجلملة بصيغة املؤن.»وبلوغهم

».نيّع على أيدي أناس مهنيَصنُغيرة تّاط الصّ... قطعة املطورد في القطعة: «٩.
غييرات املناسبة -ّأكتب اجلملة بصيغة املبني للمعلوم, مع إجراء الت
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فصل ٣
أمامك خبر ظهر في جريدة.

تي تليه.ّإقرأ اخلبر وأجب عن األسئلة ال

ا على اليابسةًلطات مريالند تعلن عن «مطلوب»: سمكة مفترسة تعيش أيضُس

ت الفتاتَقِّلُغيرة في دولة مريالند عّعلى األشجار وعلى أعمدة الكهرباء حول بحيرة كروپطون الص(١)
اّا عمً� الـ «مطلوب» كان مختلفَْص وّش.  لكنّبعنوان «مطلوب», على غرار أساليب الغرب املتوح

ب املترِقارُهو معروف من األفالم: «زعنفة طويلة, رأس صغير, فم كبير, أسنان كبيرة, طولها ي
ووزنها يقارب السبعة كيلوغرامات».

تي غزت بحيرة كروپطون قبل أكثر من شهر, ومنذّة, والّماليّعبان الشّالث-املطلوب هو سمكة رأس(٥)
لطات حولّقتها السّتي علّان في املنطقة.  الفتات الـ «مطلوب» الّّك مضاجع السّذلك الوقت تقض

جاء القضاء عليهاّطلقوا سراحها.  الرُمكة فال تّم السُْتفَالي: «إذا صادّالبحيرة حتتوي على الت
صيرَ املّصَُخ فيما يّّك للشًا ال يترك مجاالّا خارج املاء», ممًها تستطيع العيش أيضّني, ألنّّكبالس

 إلقاء القبض عليها.ّمكة إذا متّذي سيكون من نصيب السّال

انّّكمالية تثير اخليال وتبعث على القلق لدى خبراء البيئة والسّعبان الشّالث-مزايا سمكة رأس(١٠)
ا» بصورةًا «موهوبًسِترُْفا مً حيوانُّعدُني, تّ هينچ-تسي في الصُها نهرُرَدَْصتي مّمكة الّيني.  السّاحملل

تها الكبيرة.ّة وشهيّسنانها احلادَ األسماك في بيئتها بواسطة أّها تستطيع القضاء على كلّة.  إنّخاص
ها ذات قدرة فائقة على البقاء: فهي تستطيع العيش في مياه ضحلة وقذرة, في درجات حرارةّإن

ر كبيرةُكاثّرتها على التْدُ قّة.  كذلك, فإنّة بصورة خاصّى في مياه حارّد, وحتُّجمّقريبة من الت
سيطر على جميعُخشى من أن تُا: تضع األنثى ما يقارب الـ ١٠٠ أل� بيضة, ومن هنا يًّجد(١٥)

عات املياه في املنطقة.ّمجم

ني إلى الوصول لبحيرة كروپطون هو ميزة غريبة لدىّحفيّ ما يدفع مئات املستطلعني والصّغير أن
ىّ أن تبقى هي نفسها رطبة), وحتَام (شرطّمكة:  مقدرتها على العيش خارج املاء أربعة أيّهذه الس

مكة بالقفز واحلبو بواسطةّا تقوم السًّبالـ «مشي» من بحيرة إلى أخرى, على اليابسة.  عملي
 البحث عنّنها من القضاء على األسماك في بحيرة واحدة, ثمّعان�.  هذه املقدرة متكّاستخدام الز(٢٠)

ع مياه آخر.ّفرائس في مجم
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ف على هذاّار.  لم يتعرّ في نهاية شهر أيٍاد هاوّمكة األولى في البحيرة كان قد اكتشفها صيّالس
ورة إلى سلطة صيد األسماك فيّ أعاده إلى املاء.  أرسل الصّاحليوان الغريب, ولذلك قام بتصويره ثم

-ها سمكة رأسّمكة على أنّصوا هذه السّقوا لهذا االكتشاف.  لقد شخُِعوالية مريالند, فص
ني إلى شرقّة وصولها من الصّى اآلن في معرفة كيفيّفلح أحد حتُه لم يّة, مع أنّماليّعبان الشّالث(٢٥)

ى أن يكون سمكة واحدة, فشرعواّ األمر ال يتعدّشون أنّحدة.  لقد اعتقد املفتّالواليات املت
باتات الكثيفة أعاقت العثور عليها,ّ املياه العكرة والنّهر للعثور عليها, غير أنّبالبحث عنها في الن

مكة من بحيرة كروپطون إلىّ ما يخشاه رجال جودة البيئة هو أن تخرج السّ اليدين.  إنَفعادوا صفر
عّ مجمّا إلى أيًهر فسيكون بإمكانها الوصول تقريبّنهر پطوكسنط القريب.  عندما تصل إلى الن

ة بواسطة شراستها وخصوبتها.ّّيمياه في املنطقة والقضاء على األسماك احملل(٣٠)

تي لم يكنّغيرة الّا من األسماك الصًاد نفسه عددّيّل عندما اصطاد الصّ الوضع أمس األوَمَلقد تفاق
ة.ّماليّعبان الشّالث-كات رأسْيَُمميكات هي سُّ هذه السّد اخلبراء بعد فترة قصيرة أنّيعرفها.  أك

ر في البحيرة.ُكاثّها قد بدأت بالتّن أنّتبي

ني وطواقم التلڤزيونّحفيّمح فقط للخبراء, والصُ إغالق منطقة البحيرة أمام اجلمهور, وسّمت
ة تنفيذّر بشأن كيفيَّرَُقا قريب سيّمكة.  عمّخذ هو تصعيد محاربة السُّذي اتّخول.  القرار الّبالد(٣٥)

ى اآلن هي تسميم البحيرة أو كهربة املياه من أجلّرحت حتُتي طّات الّها.  اإلمكانيّاحلملة ضد
ّرون من أنّحذُ اخلبراء يّمكة ونسلها قبل أن تنتقل إلى بحيرات أخرى.  غير أنّالقضاء على الس

عاتّا في مجمًة قد وجدت لها بيتّماليّعبان الشّالث-ا.  قد تكون سمكة رأسًرِّاألمر قد يكون متأخ
ة في املنطقة.ّة إضافيّمائي

حدة, يوليو ٢٠٠٢)ّتُ(مراسل «هآرتس» في الواليات امل

األسئلة

ى ٥ (احلدث األخير):ّل) حتّالية حسب ترتيب حدوثها, من ١ (احلدث األوّب األحداث التّرت١.

ر في بحيرة كروپطون.ُكاثّة بدأت بالتّماليّعبان الشّالث-سمكة رأســـــــــــ
ره وأعاده إلى املاء.ّا, صوًا غريبً اصطاد حيوانٍاد هاوّصيـــــــــــ
ة.ّماليّعبان الشّالث-يكات رأسَمُها سّن أنّيكات صغيرة تبيَُم اصطاد سٍاد هاوّصيـــــــــــ
 إغالق منطقة بحيرة كروپطون أمام اجلمهور.ّمتـــــــــــ
حدة.ّني وصلت إلى شرق الواليات املتّتسي في الص-سمكة مصدرها نهر هينچـــــــــــ
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. ثانيةًّةلراحتك, تظهر القطعة مر

ا على اليابسةًلطات مريالند تعلن عن «مطلوب»: سمكة مفترسة تعيش أيضُس

ت الفتاتَقِّلُغيرة في دولة مريالند عّعلى األشجار وعلى أعمدة الكهرباء حول بحيرة كروپطون الص(١)
اّا عمً� الـ «مطلوب» كان مختلفَْص وّش.  لكنّبعنوان «مطلوب», على غرار أساليب الغرب املتوح

ب املترِقارُهو معروف من األفالم: «زعنفة طويلة, رأس صغير, فم كبير, أسنان كبيرة, طولها ي
ووزنها يقارب السبعة كيلوغرامات».

تي غزت بحيرة كروپطون قبل أكثر من شهر, ومنذّة, والّماليّعبان الشّالث-املطلوب هو سمكة رأس(٥)
لطات حولّقتها السّتي علّان في املنطقة.  الفتات الـ «مطلوب» الّّك مضاجع السّذلك الوقت تقض

جاء القضاء عليهاّطلقوا سراحها.  الرُمكة فال تّم السُْتفَالي: «إذا صادّالبحيرة حتتوي على الت
صيرَ املّصَُخ فيما يّّك للشًا ال يترك مجاالّا خارج املاء», ممًها تستطيع العيش أيضّني, ألنّّكبالس

 إلقاء القبض عليها.ّمكة إذا متّذي سيكون من نصيب السّال

انّّكمالية تثير اخليال وتبعث على القلق لدى خبراء البيئة والسّعبان الشّالث-مزايا سمكة رأس(١٠)
ا» بصورةًا «موهوبًسِترُْفا مً حيوانُّعدُني, تّ هينچ-تسي في الصُها نهرُرَدَْصتي مّمكة الّيني.  السّاحملل

تها الكبيرة.ّة وشهيّسنانها احلادَ األسماك في بيئتها بواسطة أّها تستطيع القضاء على كلّة.  إنّخاص
ها ذات قدرة فائقة على البقاء: فهي تستطيع العيش في مياه ضحلة وقذرة, في درجات حرارةّإن

ر كبيرةُكاثّرتها على التْدُ قّة.  كذلك, فإنّة بصورة خاصّى في مياه حارّد, وحتُّجمّقريبة من الت
سيطر على جميعُخشى من أن تُا: تضع األنثى ما يقارب الـ ١٠٠ أل� بيضة, ومن هنا يًّجد(١٥)

عات املياه في املنطقة.ّمجم

ني إلى الوصول لبحيرة كروپطون هو ميزة غريبة لدىّحفيّ ما يدفع مئات املستطلعني والصّغير أن
ىّ أن تبقى هي نفسها رطبة), وحتَام (شرطّمكة:  مقدرتها على العيش خارج املاء أربعة أيّهذه الس

مكة بالقفز واحلبو بواسطةّا تقوم السًّبالـ «مشي» من بحيرة إلى أخرى, على اليابسة.  عملي
 البحث عنّنها من القضاء على األسماك في بحيرة واحدة, ثمّعان�.  هذه املقدرة متكّاستخدام الز(٢٠)

ع مياه آخر.ّفرائس في مجم

ف على هذاّار.  لم يتعرّ في نهاية شهر أيٍاد هاوّمكة األولى في البحيرة كان قد اكتشفها صيّالس
ورة إلى سلطة صيد األسماك فيّ أعاده إلى املاء.  أرسل الصّاحليوان الغريب, ولذلك قام بتصويره ثم

-ها سمكة رأسّمكة على أنّصوا هذه السّقوا لهذا االكتشاف.  لقد شخُِعوالية مريالند, فص
ني إلى شرقّة وصولها من الصّى اآلن في معرفة كيفيّفلح أحد حتُه لم يّة, مع أنّماليّعبان الشّالث(٢٥)
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ى أن يكون سمكة واحدة, فشرعواّ األمر ال يتعدّشون أنّحدة.  لقد اعتقد املفتّالواليات املت
باتات الكثيفة أعاقت العثور عليها,ّ املياه العكرة والنّهر للعثور عليها, غير أنّبالبحث عنها في الن

مكة من بحيرة كروپطون إلىّ ما يخشاه رجال جودة البيئة هو أن تخرج السّ اليدين.  إنَفعادوا صفر
عّ مجمّا إلى أيًهر فسيكون بإمكانها الوصول تقريبّنهر پطوكسنط القريب.  عندما تصل إلى الن

ة بواسطة شراستها وخصوبتها.ّّيمياه في املنطقة والقضاء على األسماك احملل(٣٠)

تي لم يكنّغيرة الّا من األسماك الصًاد نفسه عددّيّل عندما اصطاد الصّ الوضع أمس األوَمَلقد تفاق
ة.ّماليّعبان الشّالث-كات رأسْيَُمميكات هي سُّ هذه السّد اخلبراء بعد فترة قصيرة أنّيعرفها.  أك

ر في البحيرة.ُكاثّها قد بدأت بالتّن أنّتبي

ني وطواقم التلڤزيونّحفيّمح فقط للخبراء, والصُ إغالق منطقة البحيرة أمام اجلمهور, وسّمت
ة تنفيذّر بشأن كيفيَّرَُقا قريب سيّمكة.  عمّخذ هو تصعيد محاربة السُّذي اتّخول.  القرار الّبالد(٣٥)

ى اآلن هي تسميم البحيرة أو كهربة املياه من أجلّرحت حتُتي طّات الّها.  اإلمكانيّاحلملة ضد
ّرون من أنّحذُ اخلبراء يّمكة ونسلها قبل أن تنتقل إلى بحيرات أخرى.  غير أنّالقضاء على الس

عاتّا في مجمًة قد وجدت لها بيتّماليّعبان الشّالث-ا.  قد تكون سمكة رأسًرِّاألمر قد يكون متأخ
ة في املنطقة.ّة إضافيّمائي

حدة, يوليو ٢٠٠٢)ّتُ(مراسل «هآرتس» في الواليات امل

» في القطعة هو -مطلوباملقصود بكلمة «٢.

 البحث عنهّ   شخص يتم(١)
ب منه شيء ماَطلُ   شخص ي(٢)
  شخص جدير بجائزة(٣) 
   شخص محبوب(٤)

.»ومنذ ذلك الوقت٦ ورد: «-في السطرين ٣٥.
 -ُاملقصود هو: منذ

مكة بحيرة كروپطونّ   أن غزت الس (١)       
ّشام الغرب املتوحّ   أي(٢)        
ت فيه الفتات «مطلوب»َقِّلُذي عّ   اليوم ال (٣)       
انّكّ مضاجع السّمكة تقضّذي بدأت فيه السّ   اليوم ال (٤)       
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. أخرىًّةلراحتك, تظهر القطعة مر

ا على اليابسةًلطات مريالند تعلن عن «مطلوب»: سمكة مفترسة تعيش أيضُس

ت الفتاتَقِّلُغيرة في دولة مريالند عّعلى األشجار وعلى أعمدة الكهرباء حول بحيرة كروپطون الص(١)
اّا عمً� الـ «مطلوب» كان مختلفَْص وّش.  لكنّبعنوان «مطلوب», على غرار أساليب الغرب املتوح

ب املترِقارُهو معروف من األفالم: «زعنفة طويلة, رأس صغير, فم كبير, أسنان كبيرة, طولها ي
ووزنها يقارب السبعة كيلوغرامات».

تي غزت بحيرة كروپطون قبل أكثر من شهر, ومنذّة, والّماليّعبان الشّالث-املطلوب هو سمكة رأس(٥)
لطات حولّقتها السّتي علّان في املنطقة.  الفتات الـ «مطلوب» الّّك مضاجع السّذلك الوقت تقض

جاء القضاء عليهاّطلقوا سراحها.  الرُمكة فال تّم السُْتفَالي: «إذا صادّالبحيرة حتتوي على الت
صيرَ املّصَُخ فيما يّّك للشًا ال يترك مجاالّا خارج املاء», ممًها تستطيع العيش أيضّني, ألنّّكبالس

 إلقاء القبض عليها.ّمكة إذا متّذي سيكون من نصيب السّال

انّّكمالية تثير اخليال وتبعث على القلق لدى خبراء البيئة والسّعبان الشّالث-مزايا سمكة رأس(١٠)
ا» بصورةًا «موهوبًسِترُْفا مً حيوانُّعدُني, تّ هينچ-تسي في الصُها نهرُرَدَْصتي مّمكة الّيني.  السّاحملل

تها الكبيرة.ّة وشهيّسنانها احلادَ األسماك في بيئتها بواسطة أّها تستطيع القضاء على كلّة.  إنّخاص
ها ذات قدرة فائقة على البقاء: فهي تستطيع العيش في مياه ضحلة وقذرة, في درجات حرارةّإن

ر كبيرةُكاثّرتها على التْدُ قّة.  كذلك, فإنّة بصورة خاصّى في مياه حارّد, وحتُّجمّقريبة من الت
سيطر على جميعُخشى من أن تُا: تضع األنثى ما يقارب الـ ١٠٠ أل� بيضة, ومن هنا يًّجد(١٥)

عات املياه في املنطقة.ّمجم

ني إلى الوصول لبحيرة كروپطون هو ميزة غريبة لدىّحفيّ ما يدفع مئات املستطلعني والصّغير أن
ىّ أن تبقى هي نفسها رطبة), وحتَام (شرطّمكة:  مقدرتها على العيش خارج املاء أربعة أيّهذه الس

مكة بالقفز واحلبو بواسطةّا تقوم السًّبالـ «مشي» من بحيرة إلى أخرى, على اليابسة.  عملي
 البحث عنّنها من القضاء على األسماك في بحيرة واحدة, ثمّعان�.  هذه املقدرة متكّاستخدام الز(٢٠)

ع مياه آخر.ّفرائس في مجم

ف على هذاّار.  لم يتعرّ في نهاية شهر أيٍاد هاوّمكة األولى في البحيرة كان قد اكتشفها صيّالس
ورة إلى سلطة صيد األسماك فيّ أعاده إلى املاء.  أرسل الصّاحليوان الغريب, ولذلك قام بتصويره ثم

-ها سمكة رأسّمكة على أنّصوا هذه السّقوا لهذا االكتشاف.  لقد شخُِعوالية مريالند, فص
ني إلى شرقّة وصولها من الصّى اآلن في معرفة كيفيّفلح أحد حتُه لم يّة, مع أنّماليّعبان الشّالث(٢٥)
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ى أن يكون سمكة واحدة, فشرعواّ األمر ال يتعدّشون أنّحدة.  لقد اعتقد املفتّالواليات املت
باتات الكثيفة أعاقت العثور عليها,ّ املياه العكرة والنّهر للعثور عليها, غير أنّبالبحث عنها في الن

مكة من بحيرة كروپطون إلىّ ما يخشاه رجال جودة البيئة هو أن تخرج السّ اليدين.  إنَفعادوا صفر
عّ مجمّا إلى أيًهر فسيكون بإمكانها الوصول تقريبّنهر پطوكسنط القريب.  عندما تصل إلى الن

ة بواسطة شراستها وخصوبتها.ّّيمياه في املنطقة والقضاء على األسماك احملل(٣٠)

تي لم يكنّغيرة الّا من األسماك الصًاد نفسه عددّيّل عندما اصطاد الصّ الوضع أمس األوَمَلقد تفاق
ة.ّماليّعبان الشّالث-كات رأسْيَُمميكات هي سُّ هذه السّد اخلبراء بعد فترة قصيرة أنّيعرفها.  أك

ر في البحيرة.ُكاثّها قد بدأت بالتّن أنّتبي

ني وطواقم التلڤزيونّحفيّمح فقط للخبراء, والصُ إغالق منطقة البحيرة أمام اجلمهور, وسّمت
ة تنفيذّر بشأن كيفيَّرَُقا قريب سيّمكة.  عمّخذ هو تصعيد محاربة السُّذي اتّخول.  القرار الّبالد(٣٥)

ى اآلن هي تسميم البحيرة أو كهربة املياه من أجلّرحت حتُتي طّات الّها.  اإلمكانيّاحلملة ضد
ّرون من أنّحذُ اخلبراء يّمكة ونسلها قبل أن تنتقل إلى بحيرات أخرى.  غير أنّالقضاء على الس

عاتّا في مجمًة قد وجدت لها بيتّماليّعبان الشّالث-ا.  قد تكون سمكة رأسًرِّاألمر قد يكون متأخ
ة في املنطقة.ّة إضافيّمائي

حدة, يوليو ٢٠٠٢)ّتُ(مراسل «هآرتس» في الواليات امل

٣٥ هي --طرين ٣٤ّتي في السّاجلملة ال٤.

٣٣-طور ٣١ّمثال على ما هو مكتوب في الس(١)
٣٣-طور ٣١ّسبب ملا هو مكتوب في الس(٢)
٣٣-طور ٣١ّشرح ملا هو مكتوب في الس(٣)
٣٣-طور ٣١ّنتيجة ملا هو مكتوب في الس(٤)

حيرة كروپطون,  قامتُمكة في بّرحت للقضاء على السُتي اقتّشر عن الوسائل الّفي أعقاب الن٥.
موها?ّتي قدّ  ماذا, في رأيك, كانت احلجج ال.ان مبعارضتهاّكّمجموعة من الس
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. أخرىًّةلراحتك, تظهر القطعة مر

ا على اليابسةًلطات مريالند تعلن عن «مطلوب»: سمكة مفترسة تعيش أيضُس

ت الفتاتَقِّلُغيرة في دولة مريالند عّعلى األشجار وعلى أعمدة الكهرباء حول بحيرة كروپطون الص(١)
اّا عمً� الـ «مطلوب» كان مختلفَْص وّش.  لكنّبعنوان «مطلوب», على غرار أساليب الغرب املتوح

ب املترِقارُهو معروف من األفالم: «زعنفة طويلة, رأس صغير, فم كبير, أسنان كبيرة, طولها ي
ووزنها يقارب السبعة كيلوغرامات».

تي غزت بحيرة كروپطون قبل أكثر من شهر, ومنذّة, والّماليّعبان الشّالث-املطلوب هو سمكة رأس(٥)
لطات حولّقتها السّتي علّان في املنطقة.  الفتات الـ «مطلوب» الّّك مضاجع السّذلك الوقت تقض

جاء القضاء عليهاّطلقوا سراحها.  الرُمكة فال تّم السُْتفَالي: «إذا صادّالبحيرة حتتوي على الت
صيرَ املّصَُخ فيما يّّك للشًا ال يترك مجاالّا خارج املاء», ممًها تستطيع العيش أيضّني, ألنّّكبالس

 إلقاء القبض عليها.ّمكة إذا متّذي سيكون من نصيب السّال

انّّكمالية تثير اخليال وتبعث على القلق لدى خبراء البيئة والسّعبان الشّالث-مزايا سمكة رأس(١٠)
ا» بصورةًا «موهوبًسِترُْفا مً حيوانُّعدُني, تّ هينچ-تسي في الصُها نهرُرَدَْصتي مّمكة الّيني.  السّاحملل

تها الكبيرة.ّة وشهيّسنانها احلادَ األسماك في بيئتها بواسطة أّها تستطيع القضاء على كلّة.  إنّخاص
ها ذات قدرة فائقة على البقاء: فهي تستطيع العيش في مياه ضحلة وقذرة, في درجات حرارةّإن

ر كبيرةُكاثّرتها على التْدُ قّة.  كذلك, فإنّة بصورة خاصّى في مياه حارّد, وحتُّجمّقريبة من الت
سيطر على جميعُخشى من أن تُا: تضع األنثى ما يقارب الـ ١٠٠ أل� بيضة, ومن هنا يًّجد(١٥)

عات املياه في املنطقة.ّمجم

ني إلى الوصول لبحيرة كروپطون هو ميزة غريبة لدىّحفيّ ما يدفع مئات املستطلعني والصّغير أن
ىّ أن تبقى هي نفسها رطبة), وحتَام (شرطّمكة:  مقدرتها على العيش خارج املاء أربعة أيّهذه الس

مكة بالقفز واحلبو بواسطةّا تقوم السًّبالـ «مشي» من بحيرة إلى أخرى, على اليابسة.  عملي
 البحث عنّنها من القضاء على األسماك في بحيرة واحدة, ثمّعان�.  هذه املقدرة متكّاستخدام الز(٢٠)

ع مياه آخر.ّفرائس في مجم

ف على هذاّار.  لم يتعرّ في نهاية شهر أيٍاد هاوّمكة األولى في البحيرة كان قد اكتشفها صيّالس
ورة إلى سلطة صيد األسماك فيّ أعاده إلى املاء.  أرسل الصّاحليوان الغريب, ولذلك قام بتصويره ثم

-ها سمكة رأسّمكة على أنّصوا هذه السّقوا لهذا االكتشاف.  لقد شخُِعوالية مريالند, فص
ني إلى شرقّة وصولها من الصّى اآلن في معرفة كيفيّفلح أحد حتُه لم يّة, مع أنّماليّعبان الشّالث(٢٥)
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ى أن يكون سمكة واحدة, فشرعواّ األمر ال يتعدّشون أنّحدة.  لقد اعتقد املفتّالواليات املت
باتات الكثيفة أعاقت العثور عليها,ّ املياه العكرة والنّهر للعثور عليها, غير أنّبالبحث عنها في الن

مكة من بحيرة كروپطون إلىّ ما يخشاه رجال جودة البيئة هو أن تخرج السّ اليدين.  إنَفعادوا صفر
عّ مجمّا إلى أيًهر فسيكون بإمكانها الوصول تقريبّنهر پطوكسنط القريب.  عندما تصل إلى الن

ة بواسطة شراستها وخصوبتها.ّّيمياه في املنطقة والقضاء على األسماك احملل(٣٠)

تي لم يكنّغيرة الّا من األسماك الصًاد نفسه عددّيّل عندما اصطاد الصّ الوضع أمس األوَمَلقد تفاق
ة.ّماليّعبان الشّالث-كات رأسْيَُمميكات هي سُّ هذه السّد اخلبراء بعد فترة قصيرة أنّيعرفها.  أك

ر في البحيرة.ُكاثّها قد بدأت بالتّن أنّتبي

ني وطواقم التلڤزيونّحفيّمح فقط للخبراء, والصُ إغالق منطقة البحيرة أمام اجلمهور, وسّمت
ة تنفيذّر بشأن كيفيَّرَُقا قريب سيّمكة.  عمّخذ هو تصعيد محاربة السُّذي اتّخول.  القرار الّبالد(٣٥)

ى اآلن هي تسميم البحيرة أو كهربة املياه من أجلّرحت حتُتي طّات الّها.  اإلمكانيّاحلملة ضد
ّرون من أنّحذُ اخلبراء يّمكة ونسلها قبل أن تنتقل إلى بحيرات أخرى.  غير أنّالقضاء على الس

عاتّا في مجمًة قد وجدت لها بيتّماليّعبان الشّالث-ا.  قد تكون سمكة رأسًرِّاألمر قد يكون متأخ
ة في املنطقة.ّة إضافيّمائي

حدة, يوليو ٢٠٠٢)ّتُ(مراسل «هآرتس» في الواليات امل

ا إليه.ًضافُا ومًضافُا مًن معِّكوُا حتت الكلمات التي تًّالية, ضع خطّ من اجلمل التّفي كل٦.

ت الفتات.َقُِّلعلى أعمدة الكهرباء عأ.
عات املياه.ّمكة ستسيطر على مجمّ السّيوجد خطر في أنب.
ان.ّّك مضاجع السّمكة تقضّالسجـ.
اد في البحيرة.ّّيارة الصّ صنَْتدُِقفد.

).حيحةّهل الكلمة الغامقة هي اسم استفهام, إشارة أو موصول? (ضع دائرة حول اإلجابة الص٧.

اسم استفهام / اسم إشارة / اسم موصولمكة.ّخذ هو تصعيد محاربة السُّاتذي ّالالقرار أ.
اسم استفهام / اسم إشارة / اسم موصولمكة?ّاكتش� السن َمب.
اسم استفهام / اسم إشارة / اسم موصول.احليوان الغريبهذا اد على ّّيف الصَّلم يتعرجـ.
مكة منّخرج السَخشاه اخلبراء هو أن تَيما  ّإند.

اسم استفهام / اسم إشارة / اسم موصول.عات املياه في املنطقةّ مجمّحيرة إلى كلُالب
اسم استفهام / اسم إشارة / اسم موصول.مكةّض على السَقبُالوقت لم يذلك منذ هـ.
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. أخرىًّةلراحتك, تظهر القطعة مر

ا على اليابسةًلطات مريالند تعلن عن «مطلوب»: سمكة مفترسة تعيش أيضُس

ت الفتاتَقِّلُغيرة في دولة مريالند عّعلى األشجار وعلى أعمدة الكهرباء حول بحيرة كروپطون الص(١)
اّا عمً� الـ «مطلوب» كان مختلفَْص وّش.  لكنّبعنوان «مطلوب», على غرار أساليب الغرب املتوح

ب املترِقارُهو معروف من األفالم: «زعنفة طويلة, رأس صغير, فم كبير, أسنان كبيرة, طولها ي
ووزنها يقارب السبعة كيلوغرامات».

تي غزت بحيرة كروپطون قبل أكثر من شهر, ومنذّة, والّماليّعبان الشّالث-املطلوب هو سمكة رأس(٥)
لطات حولّقتها السّتي علّان في املنطقة.  الفتات الـ «مطلوب» الّّك مضاجع السّذلك الوقت تقض

جاء القضاء عليهاّطلقوا سراحها.  الرُمكة فال تّم السُْتفَالي: «إذا صادّالبحيرة حتتوي على الت
صيرَ املّصَُخ فيما يّّك للشًا ال يترك مجاالّا خارج املاء», ممًها تستطيع العيش أيضّني, ألنّّكبالس

 إلقاء القبض عليها.ّمكة إذا متّذي سيكون من نصيب السّال

انّّكمالية تثير اخليال وتبعث على القلق لدى خبراء البيئة والسّعبان الشّالث-مزايا سمكة رأس(١٠)
ا» بصورةًا «موهوبًسِترُْفا مً حيوانُّعدُني, تّ هينچ-تسي في الصُها نهرُرَدَْصتي مّمكة الّيني.  السّاحملل

تها الكبيرة.ّة وشهيّسنانها احلادَ األسماك في بيئتها بواسطة أّها تستطيع القضاء على كلّة.  إنّخاص
ها ذات قدرة فائقة على البقاء: فهي تستطيع العيش في مياه ضحلة وقذرة, في درجات حرارةّإن

ر كبيرةُكاثّرتها على التْدُ قّة.  كذلك, فإنّة بصورة خاصّى في مياه حارّد, وحتُّجمّقريبة من الت
سيطر على جميعُخشى من أن تُا: تضع األنثى ما يقارب الـ ١٠٠ أل� بيضة, ومن هنا يًّجد(١٥)

عات املياه في املنطقة.ّمجم

ني إلى الوصول لبحيرة كروپطون هو ميزة غريبة لدىّحفيّ ما يدفع مئات املستطلعني والصّغير أن
ىّ أن تبقى هي نفسها رطبة), وحتَام (شرطّمكة:  مقدرتها على العيش خارج املاء أربعة أيّهذه الس

مكة بالقفز واحلبو بواسطةّا تقوم السًّبالـ «مشي» من بحيرة إلى أخرى, على اليابسة.  عملي
 البحث عنّنها من القضاء على األسماك في بحيرة واحدة, ثمّعان�.  هذه املقدرة متكّاستخدام الز(٢٠)

ع مياه آخر.ّفرائس في مجم

ف على هذاّار.  لم يتعرّ في نهاية شهر أيٍاد هاوّمكة األولى في البحيرة كان قد اكتشفها صيّالس
ورة إلى سلطة صيد األسماك فيّ أعاده إلى املاء.  أرسل الصّاحليوان الغريب, ولذلك قام بتصويره ثم

-ها سمكة رأسّمكة على أنّصوا هذه السّقوا لهذا االكتشاف.  لقد شخُِعوالية مريالند, فص
ني إلى شرقّة وصولها من الصّى اآلن في معرفة كيفيّفلح أحد حتُه لم يّة, مع أنّماليّعبان الشّالث(٢٥)
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ى أن يكون سمكة واحدة, فشرعواّ األمر ال يتعدّشون أنّحدة.  لقد اعتقد املفتّالواليات املت
باتات الكثيفة أعاقت العثور عليها,ّ املياه العكرة والنّهر للعثور عليها, غير أنّبالبحث عنها في الن

مكة من بحيرة كروپطون إلىّ ما يخشاه رجال جودة البيئة هو أن تخرج السّ اليدين.  إنَفعادوا صفر
عّ مجمّا إلى أيًهر فسيكون بإمكانها الوصول تقريبّنهر پطوكسنط القريب.  عندما تصل إلى الن

ة بواسطة شراستها وخصوبتها.ّّيمياه في املنطقة والقضاء على األسماك احملل(٣٠)

تي لم يكنّغيرة الّا من األسماك الصًاد نفسه عددّيّل عندما اصطاد الصّ الوضع أمس األوَمَلقد تفاق
ة.ّماليّعبان الشّالث-كات رأسْيَُمميكات هي سُّ هذه السّد اخلبراء بعد فترة قصيرة أنّيعرفها.  أك

ر في البحيرة.ُكاثّها قد بدأت بالتّن أنّتبي

ني وطواقم التلڤزيونّحفيّمح فقط للخبراء, والصُ إغالق منطقة البحيرة أمام اجلمهور, وسّمت
ة تنفيذّر بشأن كيفيَّرَُقا قريب سيّمكة.  عمّخذ هو تصعيد محاربة السُّذي اتّخول.  القرار الّبالد(٣٥)

ى اآلن هي تسميم البحيرة أو كهربة املياه من أجلّرحت حتُتي طّات الّها.  اإلمكانيّاحلملة ضد
ّرون من أنّحذُ اخلبراء يّمكة ونسلها قبل أن تنتقل إلى بحيرات أخرى.  غير أنّالقضاء على الس

عاتّا في مجمًة قد وجدت لها بيتّماليّعبان الشّالث-ا.  قد تكون سمكة رأسًرِّاألمر قد يكون متأخ
ة في املنطقة.ّة إضافيّمائي

حدة, يوليو ٢٠٠٢)ّتُ(مراسل «هآرتس» في الواليات امل

ما هو الهدف من اخلبر?٨.

ة في والية مريالندّماليّعبان الشّالث-ة سمكة رأسّاإلخبار عن قضي(١)
ةّماليّعبان الشّالث-اء بوجوب القضاء على سمكة رأسّإقناع القر(٢)
ةّماليّعبان الشّالث-اء بتقدمي العون في البحث عن سمكة رأسّلب من القرّالط(٣)
ة إلى بحيرة كروپطونّماليّعبان الشّالث-ة وصول سمكة رأسّرواية كيفي(٤)
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. أخرىًّةلراحتك, تظهر القطعة مر

ا على اليابسةًلطات مريالند تعلن عن «مطلوب»: سمكة مفترسة تعيش أيضُس

ت الفتاتَقِّلُغيرة في دولة مريالند عّعلى األشجار وعلى أعمدة الكهرباء حول بحيرة كروپطون الص(١)
اّا عمً� الـ «مطلوب» كان مختلفَْص وّش.  لكنّبعنوان «مطلوب», على غرار أساليب الغرب املتوح

ب املترِقارُهو معروف من األفالم: «زعنفة طويلة, رأس صغير, فم كبير, أسنان كبيرة, طولها ي
ووزنها يقارب السبعة كيلوغرامات».

تي غزت بحيرة كروپطون قبل أكثر من شهر, ومنذّة, والّماليّعبان الشّالث-املطلوب هو سمكة رأس(٥)
لطات حولّقتها السّتي علّان في املنطقة.  الفتات الـ «مطلوب» الّّك مضاجع السّذلك الوقت تقض

جاء القضاء عليهاّطلقوا سراحها.  الرُمكة فال تّم السُْتفَالي: «إذا صادّالبحيرة حتتوي على الت
صيرَ املّصَُخ فيما يّّك للشًا ال يترك مجاالّا خارج املاء», ممًها تستطيع العيش أيضّني, ألنّّكبالس

 إلقاء القبض عليها.ّمكة إذا متّذي سيكون من نصيب السّال

انّّكمالية تثير اخليال وتبعث على القلق لدى خبراء البيئة والسّعبان الشّالث-مزايا سمكة رأس(١٠)
ا» بصورةًا «موهوبًسِترُْفا مً حيوانُّعدُني, تّ هينچ-تسي في الصُها نهرُرَدَْصتي مّمكة الّيني.  السّاحملل

تها الكبيرة.ّة وشهيّسنانها احلادَ األسماك في بيئتها بواسطة أّها تستطيع القضاء على كلّة.  إنّخاص
ها ذات قدرة فائقة على البقاء: فهي تستطيع العيش في مياه ضحلة وقذرة, في درجات حرارةّإن

ر كبيرةُكاثّرتها على التْدُ قّة.  كذلك, فإنّة بصورة خاصّى في مياه حارّد, وحتُّجمّقريبة من الت
سيطر على جميعُخشى من أن تُا: تضع األنثى ما يقارب الـ ١٠٠ أل� بيضة, ومن هنا يًّجد(١٥)

عات املياه في املنطقة.ّمجم

ني إلى الوصول لبحيرة كروپطون هو ميزة غريبة لدىّحفيّ ما يدفع مئات املستطلعني والصّغير أن
ىّ أن تبقى هي نفسها رطبة), وحتَام (شرطّمكة:  مقدرتها على العيش خارج املاء أربعة أيّهذه الس

مكة بالقفز واحلبو بواسطةّا تقوم السًّبالـ «مشي» من بحيرة إلى أخرى, على اليابسة.  عملي
 البحث عنّنها من القضاء على األسماك في بحيرة واحدة, ثمّعان�.  هذه املقدرة متكّاستخدام الز(٢٠)

ع مياه آخر.ّفرائس في مجم

ف على هذاّار.  لم يتعرّ في نهاية شهر أيٍاد هاوّمكة األولى في البحيرة كان قد اكتشفها صيّالس
ورة إلى سلطة صيد األسماك فيّ أعاده إلى املاء.  أرسل الصّاحليوان الغريب, ولذلك قام بتصويره ثم

-ها سمكة رأسّمكة على أنّصوا هذه السّقوا لهذا االكتشاف.  لقد شخُِعوالية مريالند, فص
ني إلى شرقّة وصولها من الصّى اآلن في معرفة كيفيّفلح أحد حتُه لم يّة, مع أنّماليّعبان الشّالث(٢٥)
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ى أن يكون سمكة واحدة, فشرعواّ األمر ال يتعدّشون أنّحدة.  لقد اعتقد املفتّالواليات املت
باتات الكثيفة أعاقت العثور عليها,ّ املياه العكرة والنّهر للعثور عليها, غير أنّبالبحث عنها في الن

مكة من بحيرة كروپطون إلىّ ما يخشاه رجال جودة البيئة هو أن تخرج السّ اليدين.  إنَفعادوا صفر
عّ مجمّا إلى أيًهر فسيكون بإمكانها الوصول تقريبّنهر پطوكسنط القريب.  عندما تصل إلى الن

ة بواسطة شراستها وخصوبتها.ّّيمياه في املنطقة والقضاء على األسماك احملل(٣٠)

تي لم يكنّغيرة الّا من األسماك الصًاد نفسه عددّيّل عندما اصطاد الصّ الوضع أمس األوَمَلقد تفاق
ة.ّماليّعبان الشّالث-كات رأسْيَُمميكات هي سُّ هذه السّد اخلبراء بعد فترة قصيرة أنّيعرفها.  أك

ر في البحيرة.ُكاثّها قد بدأت بالتّن أنّتبي

ني وطواقم التلڤزيونّحفيّمح فقط للخبراء, والصُ إغالق منطقة البحيرة أمام اجلمهور, وسّمت
ة تنفيذّر بشأن كيفيَّرَُقا قريب سيّمكة.  عمّخذ هو تصعيد محاربة السُّذي اتّخول.  القرار الّبالد(٣٥)

ى اآلن هي تسميم البحيرة أو كهربة املياه من أجلّرحت حتُتي طّات الّها.  اإلمكانيّاحلملة ضد
ّرون من أنّحذُ اخلبراء يّمكة ونسلها قبل أن تنتقل إلى بحيرات أخرى.  غير أنّالقضاء على الس

عاتّا في مجمًة قد وجدت لها بيتّماليّعبان الشّالث-ا.  قد تكون سمكة رأسًرِّاألمر قد يكون متأخ
ة في املنطقة.ّة إضافيّمائي

حدة, يوليو ٢٠٠٢)ّتُ(مراسل «هآرتس» في الواليات امل

ة في اخلبر.ّا يشمل املعلومات األساسيًا قصيرًأكتب تلخيص٩.
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فصل ٤

لت العالم إلى «قرية صغيرة».ّاحة اختراعات كثيرة حوّخالل القرن العشرين ظهرت على الس
أكتب عن بعض هذه االختراعات واشرح كي� صار العالم «قرية صغيرة» بسببها.


