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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

.نّطلب منك كتابة مقال حول موضوع معيُابع, 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

*رعَّ الصُوباتَ ونُالكالب

,ِ املرضِ نوباتِ حدوثِْبُر بقِرعَّى بالصَها املرضَ أصحابُهَِّبنُتي تّ الِ الكالبُةَّبيَْع شَْتإزداد(١)
ِماحّها للسِ قوانينِا إلى تغييرًّة حاليّ فلوريدا األمريكيُى واليةَهم.  تسعِ غيبوبتَم أثناءُُهوتساعد
.ِها إلى املقاهي واملطاعمِ أصحابْ معِبةَّ املدرِ الكالبِ هذهِبدخول

همّ أنّ, إالَلماءُ العُّرَيحُ تِرعَّ الصِ نوباتِ على اقترابِ الكالبِ بعضِفُّ تعرُ مسألةُال تزال
َلْ قبِ اجلسمِو لرائحةَ أِّشريَ البِّخُ املِشاطَ في نُثُدَْح تٍراتُّيََغ لتُجيبَتَْس تَ الكالبَّ أنَقدونَتْعَي(٥)

َ من%80 في ِوبةَّ النَ حدوثُّعقََوتَم تَُه كالبَّ أنِرعَّى الصَ مرضُ بعضُ.  يقولِوباتَّ النِوقوع
ِوبةَّ النَ منِذيرْحَّها للتِِبى صاحَ علُفزَْق تْها قدَّى أنَّ, حتُحَْبَنم وتُهَ مالبسُّها تشدَّ, وأنِاحلاالت

َحاولُى يَّ حتُ, وما إن حتدثٍ ساعةِ�ْصِِنها بِدوثُ حَبلَ قِوبةَّ على النُ الكلبُفََّرَعتَ.  يِلةِقبُامل
ِةَصََّصخُ املِوع, مثلها مثل الكالبّ من هذا النُ الكالبُبَّدرُها.  تَ أثناءِِه صاحبَحماية

َا خاللًِن ساكِ املريضِقاءْ وإبَُه لِ�ِ الهاتِلَْمها, وحِ لصاحبِزمةّ الالِويةْدَ األِقاطِتْ, على الِللعميان(١٠)
.ِوبةَّالن

َ هذا العامُرِّفَوُتَها سَّ في جورجيا, انِرعَّى الصَ ملرضَ الكالبُبَِّردُ تuةَّيريَ خuةَّ جمعيْتَحَّرَص
.ِيةِ املاضِبعةَّ السِعوامَ األَ خاللْا فقطًت ١٧ كلبَرَّفَ وَْن أَعدَى بَرضَ للم١٠ٍ كالب

حاد - حيفا, أپريل ٢٠٠٢)ّ(عن جريدة اإلت

ة في جسم املريضّز بحدوث حركات ال إراديّرع تتميّ  نوبات الص*
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األسئلة

ماح بدخولّا محاولة لتغيير قوانينها, للسًّما هو اسم الوالية األمريكية التي تدور فيها حالي١.
بة مع أصحابها إلى املقاهي واملطاعم?ّالكالب املدر

» (سطر ٣) يعود الى -أصحابها» في «هامير «ّالض٢.

(١)   الكالب
(٢)   نوبات املرض

(٣)   املقاهي واملطاعم
ان والية فلوريداّ(٤)   سك

بة على اقتراب نوباتّف الكالب املدرّا ملا يعتقده العلماء, كي� تتعرًبحسب القطعة, ووفق٣.
رع?ّالص

                                              

بة حدوث نوبات الصرع -ّع الكالب املدرّانية, تتوقّحسب الفقرة الث٤.

   في جميع احلاالت(١)
 قليلة فقطٍ   في حاالت(٢)
   في معظم احلاالت(٣)

اًوبات إطالقّع الكالب حدوث النّ(٤)   التتوق

ؤ بذلك?َُّبنَّبة التّتستطيع الكالب املدر     وبة,ّ كم من الوقت من حدوث النَقبل٥.
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ً. ثانيةًّةلراحتك, تظهر القطعة مر

*رعَّوبات الصَالكالب ون

,ِ املرضِ نوباتِ حدوثِْبُر بقِرعَّى بالصَها املرضَ أصحابُهَِّبنُتي تّ الِ الكالبُةَّبيَْع شَْتإزداد(١)
ِماحّها للسِ قوانينِا إلى تغييرًّة حاليّ فلوريدا األمريكيُى واليةَهم.  تسعِ غيبوبتَم أثناءُُهوتساعد
.ِها إلى املقاهي واملطاعمِ أصحابْ معِبةَّ املدرِ الكالبِ هذهِبدخول

همّ أنّ, إالَلماءُ العُّرَيحُ تِرعَّ الصِ نوباتِ على اقترابِ الكالبِ بعضِفُّ تعرُ مسألةُال تزال
َلْ قبِ اجلسمِو لرائحةَ أِّشريَ البِّخُ املِشاطَ في نُثُدَْح تٍراتُّيََغ لتُجيبَتَْس تَ الكالبَّ أنَقدونَتْعَي(٥)

 من%80 في ِوبةَّ النَ حدوثُّعقََوتَم تَُه كالبَّ أنِرعَّى الصَ مرضُ بعضُ.  يقولِوباتَّ النِوقوع
ِوبةَّ النَ منِذيرْحَّها للتِِبى صاحَ علُفزَْق تْها قدَّى أنَّ, حتُحَْبَنم وتُهَ مالبسُّها تشدَّ, وأنِاحلاالت

َحاولُى يَّ حتُ, وما إن حتدثٍ ساعةِ�ْصِِنها بِدوثُ حَبلَ قِوبةَّ على النُ الكلبُفََّرَعتَ.  يِلةِقبُامل
ِةَصََّصخُ املِوع, مثلها مثل الكالبّ من هذا النُ الكالبُبَّدرُها.  تَ أثناءِِه صاحبَحماية

َا خاللًِن ساكِ املريضِقاءْ وإبَُه لِ�ِ الهاتِلَْمها, وحِ لصاحبِزمةّ الالِويةْدَ األِقاطِتْ, على الِللعميان(١٠)
.ِوبةَّالن

َ هذا العامُرِّفَوُتَها سَّ في جورجيا, انِرعَّى الصَ ملرضَ الكالبُبَِّردُ تuةَّيريَ خuةَّ جمعيْتَحَّرَص
.ِيةِ املاضِبعةَّ السِعوامَ األَ خاللْا فقطًت ١٧ كلبَرَّفَ وَْن أَعدَى بَرضَ للم١٠ٍ كالب

حاد - حيفا, أپريل ٢٠٠٢)ّ(عن جريدة اإلت

ة في جسم املريضّز بحدوث حركات ال إراديّرع تتميّ  نوبات الص*
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رع وكالب العميانّب كالب مرضى الصَّدرُذكر مثالني لألعمال التي تُباالعتماد على القطعة, أ٦.
على القيام بها.

.١

.٢

» (سطر ١٠) بـ -ًاساكنكننا استبدال كلمة «ُمي٧.

ًارّ   متوت(١)
   بدون حركة(٢)
اً   صاحي(٣)
   بدون أدوية(٤)

الية من صيغة اجلمع إلى صيغة املفرد -ّ الكلمات (املمكن حتويلها) في اجلملة التّل كلِّوَح٨.

»بة مع أصحابها إلى املقاهي واملطاعم.َّ... دخول هذه الكالب املدر«
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فصل ٢
تي تليها.ّالية وأجب عن األسئلة الّة التّإقرأ القص

?*ِ الغرنيقِ أرجلُما هو عدد

ى شاب,ً فتِهِ في بيتُ يعملَ في إيطاليا. كانِّة البندقيِا في مدينةًّا غنيً ليوني تاجرُدّ السيَكان(١)
َ منْتَا. فاحً ماركو غرنيقُْم لهَخََب فطu ليوني ضيوفَ زارٍ يومَ ماركو.  ذاتُُها, واسمًاخّ طبَاشتغل

ا.ََهلََكأَ وِ الغرنيقِ أرجلْ منًْالِج رَطعَقَ, فِِه نفسَ ماركو متالكْ يستطعْ, ولمuّة شهيُ روائحِبخةّالط
َهَّ.  توجْتَ نقصْ قدِ الغرنيقِ أرجلْ منًجالِ رَّ ليوني إلى أنَ, انتبهِاولةّى الطَ علِيرّ الطُ تقدميَّما متَعند

uجلِ رِدي, للغرنيقَّ: «يا سيٍدُّ تردَ ماركو دونَ  أجاب.انيةّ الثُجلّ الرَ, أينُهَ وسألِاخّّبا إلى الطًفور(٥)
.»ْ فقطuواحدة
َّ ماركو أصرَّ أنَا!» غيرً أيضِ, وللغرانيقِجالنِ رِيورّ الطِّ? لكلُ: «ماذا تقولَ وصرخُهُدّ سيَغضب

.»ْ فقطu واحدةuجلِ رُهَ, لٌّ شاذُّهَ, إنِيورّ الطِّ ككلَ ليسُ: «الغرنيقِِهى رأيَعل
َالي اختارَّ التِ.  في اليومَ األمرَ ينسْ لمُهَّ أنَ, غيرِِه ضيوفَ أمامِ اجلدالِ ليوني في مواصلةْ يرغبْلم

َا.  عندًّ جدًرةّ مبكُاعةّ السِ. كانتِا إلى احلقلَ, وخرجِاخّّبتى الطَا للفً وواحدُهَا لً, واحدِْنيَحصان(١٠)
ها,َِتعادَ.  كً نائمةْتي ما زالتّ الِ الغرانيقَ منً مجموعةِِهتّا على ضفَ شاهدِهرّهما إلى النِوصول
ها.ِ جسدَ حتتuّة مطويُانيةّ الثُجلّما الرَ, بينٍ واحدةٍ على رجلu واقفةَ وهيً نائمةُ الغرانيقِكانت
»َ.كَ لُتُْلا قَ, كمْ فقطu واحدةuجلِها رَ الغرانيق لَ ماركو, «ها هيَدي», قالَّ يا سيْ«انظر
 «هووو... هووو!»َ وصرخِيورّ الطَ منَ ليوني.  اقتربَ», قالْ فقطً قليالِْر«انتظ

َْترََش نَّ, ثمٍ خطواتَْع بضْتَطَا, خً أرضَانيةّا الثََهجلِ رْ, أنزلتً مذعورةُ الغرانيقِاستيقظت(١٥)
ْ.ها وطارتَتَحِْنَجأ

ُ.دّّي السَ?» سألَ اآلنُ«ماذا تقول
ُ اآلخرُ هوُّ سيمدَ كانِأكيدّ, بالتِ هووو... هووو للغرنيقَا صرختً أمس أيضَكَّ أنْدي, لوَّ«يا سي

.»َانيةّه الثَرجل
ى.َ الفتِا عنَفَ عُهَّ أنِا لدرجةً ليوني كثيرَدّّي السُ اإلجابةِ هذهْتََكحْأض(٢٠)

(حسب جوڤاني بوكاتشيو, كاتب إيطالي)

  طير كبير يشبه اللقلق*
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األسئلةِ

 ورد: «لم يستطع ماركو متالك نفسه».3طر ّفي الس١.
?لم يستطع متالك نفسهعبير ّما معنى الت

لم يرد(١)
لم يصبر®٢©
لم يقصد®٣©
ّلم يشم®٤©

 إحدى رجلي الغرنيق?ََلكَه قد أّخفي حقيقة أنُملاذا أراد ماركو أن ي٢.

 ورد: «لم يرغب ليوني في مواصلة اجلدال».9طر ّ   في الس٣. 
 ماذا كان اجلدال?َْلوَح

ن ماركو -َفا ليوني عَ ع٤.

 ماركو يطلب العفوّه فهم أنّألن(١)
 ماركوّه أحبّألن(٢)
 ماركو لم يكذب عليهّألن(٣)
ًاضحكُا ومًّ جواب ماركو كان ذكيّألن(٤)

ة, ماركو هو -ّ حسب القص٥.

  مجتهد(٤)طيعُ  م(٣)  محتال(٢)جبان(١)
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.ً ثانيةًّةلراحتك, تظهر القطعة مر

ما هو عدد أرجل الغرنيق×?

ى شاب,ً فتِهِ في بيتُ يعملَ في إيطاليا. كانِّة البندقيِا في مدينةًّا غنيً ليوني تاجرُدّ السيَكان(١)
َ منْتَا. فاحً ماركو غرنيقُْم لهَخََب فطu ليوني ضيوفَ زارٍ يومَ ماركو.  ذاتُُها, واسمًاخّ طبَاشتغل

ا.ََه وأكلِ الغرنيقِ أرجلْ منًْالِج رَطعَقَ, فِِه نفسَ ماركو متالكْ يستطعْ, ولمuّة شهيُ روائحِبخةّالط
َهَّ.  توجْتَ نقصْ قدِ الغرنيقِ أرجلْ منًجالِ رَّ ليوني إلى أنَ, انتبهِاولةّى الطَ علِيرّ الطُ تقدميَّما متَعند

uجلِ رِدي, للغرنيقَّ: «يا سيٍدُّ تردَ ماركو دونَ  أجاب.انيةّ الثُجلّ الرَ, أينُهَ وسألِاخّّبا إلى الطًفور(٥)
.»ْ فقطuواحدة
َّ ماركو أصرَّ أنَا!» غيرً أيضِ, وللغرانيقِجالنِ رِيورّ الطِّ? لكلُ: «ماذا تقولَ وصرخُهُدّ سيَغضب

.»ْ فقطu واحدةuجلِ رُهَ, لٌّ شاذُّهَ, إنِيورّ الطِّ ككلَ ليسُ: «الغرنيقِِهى رأيَعل
َالي اختارَّ التِ.  في اليومَ األمرَ ينسْ لمُهَّ أنَ, غيرِِه ضيوفَ أمامِ اجلدالِ ليوني في مواصلةْ يرغبْلم

َا.  عندًّ جدًرةّ مبكُاعةّ السِ. كانتِا إلى احلقلَ, وخرجِاخّّبتى الطَا للفً وواحدُهَا لً, واحدِْنيَحصان(١٠)
ها,ِ.  كعادتً نائمةْتي ما زالتّ الِ الغرانيقَ منً مجموعةِِهتّا على ضفَ شاهدِهرّهما إلى النِوصول
ها.ِ جسدَ حتتuّة مطويُانيةّ الثُجلّما الرَ, بينٍ واحدةٍ على رجلu واقفةَ وهيً نائمةُ الغرانيقِكانت
»َ.كَ لُتُْلا قَ, كمْ فقطu واحدةuجلِها رَ الغرانيق لَ ماركو, «ها هيَدي», قالَّ يا سيْ«انظر
 «هووو... هووو!»ََخرََص وِيورّ الطَ منََبَر ليوني.  اقتَ», قالْ فقطً قليالِْر«انتظ

ْ نشرتَّ, ثمٍ خطواتَ بضعْا, خطتً أرضَانيةّا الثََهجلِ رْ, أنزلتً مذعورةُ الغرانيقِاستيقظت(١٥)
ْ.ها وطارتَأجنحت

ُ.دّّي السَ?» سألَ اآلنُ«ماذا تقول
ُ اآلخرُ هوُّمدََي سَ كانِأكيدّ, بالتِ هووو... هووو للغرنيقَا صرختً أمس أيضَكَّ أنْدي, لوَّ«يا سي

.»َانيةّه الثَرجل
ى.َ الفتِا عنَ عفُهَّ أنِا لدرجةً ليوني كثيرَدّّي السُ اإلجابةِ هذهْتََكحْأض(٢٠)

(حسب جوڤاني بوكاتشيو, كاتب إيطالي)

  طير كبير يشبه اللقلق*
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اء عن العالقات بني بني البشر?ّم القرّ� أن يعلّ ماذا, حسب رأيك, أراد املؤل٦.

 يكذبوا على بعضهم البعضّعلى بني البشر أال(١)
ا يغضبون على بعضهم البعضًبنو البشر دائم(٢)
سامحوا بعضهم البعضُحك من شأنهما أن يساعدا بني البشر على أن يّعابة والضّالد(٣)
 فترة طويلةّقاشات بني بني البشر قد تستمرّالن(٤)

ل رأيك.ّ ما هو رأيك في عمل ماركو? عل٧.
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فصل ٣
تي تليها.ّالية وأجب عن األسئلة الّإقرأ القطعة الت

الوطواط

,ً ليالَيرانّ الطُلَِّضفَُي, وُطيرَ الذي يُ الوحيدُبونَّ اللُ احليوانَوُاش) هّ الوطواط (أو اخلفَّإن(١)
uباتاتَ نْتََفالختَ, وuةَعِ شاسuاتَابَ غْتََضال هذا احليوان النقرْوَ.  لَّ» اخلاصَُها «رادارًِمدْخَْتسُم
ِِقناطَمْ الِناءِْث, باستِ األرضِ بقاعِّ في كلٍثرةَ بكُدَ يوجَوَُه.  وِ األرضِْحطَ سْنَ عuيدةِدَع

.ِةّطبيُ القِِن واألماكِةّراويْحّالص

».ِائرةّ الطِى بـ «الثعالبَّسمُا ما تًِبغالَ, وِ الوطاويطَِن مٍنسِ� جَْلي أَوالَ حُماءَُل العَ�ََش اكتِدَقَو(٥)
.ٍكانَ إلى مٍكانَ مْنِ مِذورُ البِْلقَ بنُ الوطاويطِ هذهُ تقومْ, إذِ النباتاتِرُكاثَ في تٌّ مهمuها دورَلَو
َال وُّعدُ ال تِباتاتّ النَِن مٍ أنواعِّموُ نِرارِْمتْ على اسِةََظافَحُْم في الًبيرةَ كٍي خدماتّؤدُ تَكِبذلَو
ِ. األرضِحَْطصى على سُْحت

َّبته.  إنَحارُ على مَ اإلنسانُعَدفَتَ إليه وُسيءُ تِِ اخليالِسجَ نْ منٍ بقصصِ الوطواطُ اسمَرنَاقت
ْنِج عنها مُنتَا بسبب ما يَْهيََل عِاءََضة الوطاويط والقَمة إلبادَّظنُ مٍمالتَ تقوم بحِولُّعض الدَب(١٠)

.ٍّ حدَدِْن عُتي ال تق�ّ الِا البالغةَهَِتراهَ بشuَةروفْعَ, فهي مِةّراعيّ الزِ باحملاصيلٍضرارَأ

َُهى لَتبقَ, وُاسّا النَُهّلتخيَتي يّ الِرجةّا بالدًّرُِض مَ ليسَطواطَ الوّ أنُبتُْث تِراساتّ الدَ بعضَّ أنَغير
اَُهلَِصتي ال يّ الِ إلى املناطقِباتاتّ النِعضَ بِذورُ بِلَْق في نُهُها دورِّل, يأتي في أوu عديدةُفوائد

ال الوطاويط.ْوَ لuها وجودَ لَ, ما كانu عظيمةuو فيها غاباتُتنمَ فُاإلنسان

ها.َحومُ لَكلونْيأَ وَ الوطاويطُكانّ السُطادَْص, يِةّ اإلفريقيِ املناطقِْضعَفي ب(١٥)
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األسئلة

» (سطر ٢)?انقرضتما هو املعنى املناسب لـ «.١

زالت(١)
بقيت(٢)
ضعفت(٣)
تكاثرت(٤)

.٢�ات)?ّبونة (الثدييّ اللِن احليواناتِ مِِه عن غيرُ الوطواطُمباذا يختل

» (سطر ٣)?ثناءِْتباسما هو املعنى املناسب لـ «.٣

باإلضافة إلى(١)
ما عدا(٢)
مع ذلك(٣)
غم منّبالر(٤)

ها?ِ وإبادتِ على الوطاويطِمة للقضاءّ منظٍ تقوم بحمالتَِلوُّذي جعل بعض الدّما ال٤.

.٥� والغابات?ِباتاتّ النِ وجودِ على استمرارُ الوطواطُساعدُ يَكي
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. ثانيةًّةلراحتك, تظهر القطعة مر

الوطواط

,ً ليالَيرانّ الطُلَِّضفَُي, وُطيرَ الذي يُ الوحيدُبونَّ اللُ احليوانَوُاش) هّ الوطواط (أو اخلفَّإن(١)
uباتاتَ نْتََفالختَ, وuةَعِ شاسuاتَابَ غْتََضال هذا احليوان النقرْوَ.  لَّ» اخلاصَُها «رادارًِمدْخَْتسُم
ِِقناطَمْ الِناءِْث, باستِ األرضِ بقاعِّ في كلٍثرةَ بكُدَ يوجَوَُه.  وِ األرضِْحطَ سْنَ عuيدةِدَع

.ِةّطبيُ القِِن واألماكِةّراويْحّالص

».ِائرةّ الطِى بـ «الثعالبَّسمُا ما تًِبغالَ, وِ الوطاويطَِن مٍنسِ� جَْلي أَوالَ حُماءَُل العَ�ََش اكتِدَقَو(٥)
.ٍكانَ إلى مٍكانَ مْنِ مِذورُ البِْلقَ بنُ الوطاويطِ هذهُ تقومْ, إذِ النباتاتِرُكاثَ في تٌّ مهمuها دورَلَو
َال وُّعدُ ال تِباتاتّ النَِن مٍ أنواعِّموُ نِرارِْمتْ على اسِةََظافَحُْم في الًبيرةَ كٍي خدماتّؤدُ تَكِبذلَو
ِ. األرضِحَْطصى على سُْحت

َّبته.  إنَحارُ على مَ اإلنسانُعَدفَتَ إليه وُسيءُ تِِ اخليالِسجَ نْ منٍ بقصصِ الوطواطُ اسمَرنَاقت
ْنِج عنها مُنتَا بسبب ما يَْهيََل عِاءََضة الوطاويط والقَمة إلبادَّظنُ مٍمالتَ تقوم بحِولُّعض الدَب(١٠)

.ٍّ حدَدِْن عُتي ال تق�ّ الِا البالغةَهَِتراهَ بشuَةروفْعَ, فهي مِةّراعيّ الزِ باحملاصيلٍضرارَأ

َُهى لَتبقَ, وُاسّا النَُهّلتخيَتي يّ الِرجةّا بالدًّرُِض مَ ليسَطواطَ الوّ أنُبتُْث تِراساتّ الدَ بعضَّ أنَغير
اَُهلَِصتي ال يّ الِ إلى املناطقِباتاتّ النِعضَ بِذورُ بِلَْق في نُهُها دورِّل, يأتي في أوu عديدةُفوائد

ال الوطاويط.ْوَ لuها وجودَ لَ, ما كانu عظيمةuو فيها غاباتُتنمَ فُاإلنسان

ها.َحومُ لَكلونْيأَ وَ الوطاويطُكانّ السُطادَْص, يِةّ اإلفريقيِ املناطقِْضعَفي ب(١٥)
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» بعد كل جملة مما يلي -غير صحيح» أو «صحيحط بدائرة «ِأح٦.

غير صحيح(٢)صحيح(١)ِ. الوطواطَ حلمَ يأكلونِاسّ النُبعضأ.
غير صحيح(٢)صحيح(١).ِةّحراويّ الصِ في املناطقٍ بكثرةُ الوطاويطُتعيشب.
غير صحيح(٢)صحيح(١)اس.ّ النِ بعضِ في معتقداتuئِّ سيu حيوانُالوطواطج.

مير فيما يلي -ّد إلى ماذا يعود الضِّحد٧.

 » (سطر ١٣):لهاّأوالهاء في «أ.

 » (سطر ١٤):لهاالهاء في «ب.

 -ِ املالئمِاقص بالفعلّإمأل الن.٨
مضارعٍماض

اختفت
ّعيتمت

يأكلون

 القطعة.َمتها منّكتب ثالث معلومات عن الوطواط تعلُأ٩.
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فصل ٤
اء بـ:ّوصي فيه القرُ إلى جريدة املدرسة تً مقاالْكتبُأ

ن.ّقراءة كتاب معي
ن.ّأو مشاهدة فيلم معي

ن.ّأو مشاهدة برنامج تلفزيوني معي

إشرح باختصار عن إحداها.
لفزيوني.ّاء اجلريدة بقراءة الكتاب, أو مشاهدة الفيلم, أو البرنامج التّقنع قرُ أن تْحاول


