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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

.ة حسب جملة بداية معطاهّطلب منك إكمال كتابة قصُابع, 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

انّنّالط

ِيرانّ على الطُهُ, وهذا يساعدS كثي�ُُه وريشِانّ قويُ, جناحاهS وخفي�S صغيرِانّنّ الطُجسم(١)
ُشبهُا يً طنينَُه لُ تسمعَّك فإنَ, لذلكٍ كبيرةٍ بسرعةِْهَي جناحُّك يحرُانّنّ الطُما يطيرَ. عندٍبسرعة

ُ.انّّن الطُُه اسمَنا جاءُ هِْن. مِحلّ أو النِ الذبابَطنني

 فيُ تعيشِ األنواعِ هذهُ أمريكا. معظمِها في بالدُ جميعُ, تعيشِانّنّ الطَ منS كثيرةS أنواعَهناك
 أمريكا.َ داخلَ إلى آخرٍ مكانْ منُلّها يتنقْ منً قليالَّها, لكنْ منُ وال تخرجٍ واحدةٍمنطقة(٥)

 إلىُوينخفض      إلى أعلىُ يرتفعَ, فهوِ اإلجتاهاتِّ في كلَ الطيرانُ يستطيعُّه أنِانّنّ الطِ غرائبْمن
َ يلويْ أنُ يستطيعُهَّ ألنَ وذلكِ; إلى اخلل�ُ ويرجعِ إلى األمامُ يطيرُّها أنَ, كمٍ بسهولةَأسفل
ذيّ الِّ القويِننيّ الطِ بواسطةُْه منََر أكبٍ على طيورُبّ يتغلُّها أنً أيضِِهِب غرائْ, ومنٍ بسهولةِْهيَجناح

ُ.هَ أعداءِ فيطرد بهُهُِردُْصي
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األسئلة

ان بهذا اإلسم?ّنّي الطّمُملاذا س١.

» (سطر ٥)?منهافي « »«هاإلى ماذا يعود الضمير ٢.

 اجلملة الصحيحة حسب القطعة, من بني اجلمل التالية?ّإختر٣.

ان تعيش في أمريكاّنّ أنواع الطّكل(١)
ان تعيش في أمريكاّّننواع الطَأكثر أ(٢)
ان يعيش في أمريكاّّن من الطS واحدSنوع(٣)
ان تعيش في أمريكاّّنبعض أنواع الط(٤)

-ه ّان حسب القطعة بأنّنّميكن أن نص� الط٤.

ونّمل(١)
عجيب(٢)
كسول(٣)
ضخم اجلسم(٤)
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. ثانيةًّةلراحتك, تظهر القطعة مر

انّّنالط

يرانّه على الطُ, وهذا يساعدSه كثي�ُان وريشّ قويُ, جناحاهS وخفي�Sان صغيرّنّ الطُجسم(١)
ُشبهُا يً طنينُهَ لُ تسمعَكّ, لذلك فإنٍ كبيرةٍ بسرعةِْهيَ جناحُّك يحرُانّنّ الطُ. عندما يطيرٍبسرعة

.ُانّّن الطُهُ اسمَنا جاءُ هْنِ. مِحلّ أو النِ الذبابَطنني

 فيُ تعيشِ األنواعِ هذهُها في بالد أمريكا. معظمُ جميعُ, تعيشِانّنّ الطَ منS كثيرةSهناك أنواع
 أمريكا.َ داخلَ إلى آخرٍ مكانْ منُلّها يتنقْ منً قليالّها, لكنْ منُ وال تخرجٍ واحدةٍمنطقة(٥)

 إلىُوينخفض      إلى أعلىُ يرتفعَ اإلجتاهات, فهوِّ في كلَ الطيرانُ يستطيعُّه أنِانّّن الطِ غرائبْمن
َ أن يلويُ يستطيعُهَّ ألنَ وذلكِ; إلى اخلل�ُ ويرجعِ إلى األمامُ يطيرُّها أنَ, كمٍأسفل بسهولة

ذيّ الِّ القويِننيّ الطِ بواسطةُهْ منََر أكبٍ على طيورُبّ يتغلُّها أنً أيضِِهِب غرائْ, ومنٍ بسهولةِْهَيجناح
.َُه أعداءِ فيطرد بهُُهرِْدصُي
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الية يوجد له جواب في القطعة?ّ من بني األسئلة التٌّأي٥.

(١)�ه?َُّشان عّنّني الطَْب يَكي
(٢)�ان?ّنّر الطَكاثَتَ يَكي
ان?ّنّ للطّما هو الغذاء الرئيسي(٣)
(٤)�ه?َان أعداءّنّم الطِقاوُ يَكي

ان عن نفسه?ّنّكي� يدافع الط٦.

-ان ّّند غرائب الطّعد٧.

أ.

ب.

أمأل الفراغ بالفعل املناسب من بني األفعال املعطاة -٨.

ا) إليه ليقاتله.ًّمم, تقدّم, تقدّقد( ا أكبر منه, فـ  ًان طيرّّنرأى الطأ.

ها.ّ العصفورة الطعام إلى عشت) ََلقَتْت, إنََلقَت, نَلََّقَن(تب.
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فصل ٢
تي تليها.ّالية وأجب عن األسئلة الّإقرأ القطعة الت

ان اجلليدّسك

,ِالدةِ الوِآالمِ بُشعرَها تّنَي والدي أّمُ أَْتَرْبخَا.  أًبعني عامَ سَلَْبا, قًْردَ بَُرَم القَ عندما كانُْتِدلُو(١)
ُانّ سكِ فيهُُنكَْسذي يّ الُْتيَ إيچلو (البِناءِِب لِشارْنِ باملِليدَ اجلِْرسَكِ بَأَدََب وَبي الكالبَ أَ�َْقوَأَف

ها.ْتََدتي ارتّ الِراءِ الفَنيَني بْتََعضَ وَّمُبي, ثَها أَطادْتي اصّ الِةّّب الدِراءِي على فُّمني أْتََدلَ). وِاجلليد
.ّي جدِي أچافوك على اسمّمُني أْتَمْسَ  أ.تيَؤيُِرى لَ اإليچلو أتِناءِ بْنِبي مَهى أَ انتَْن أَدْعَوب

ِْكَرهلي إلى تَ أَّطرْ.  اضُُهّركَذََت يٍى شتاءَ وأقسِبردَالدتي في أِ وْبي عنَني أَثَّدَ حٍنواتَ سِّةدِ عَْدعَب(٥)
َو قطعانَ أِحرَ البَجدوا كالبَ يَْن أِ, على أملٍيدَ صِطقةْ منْ عنِْثحَالبَ وٍاتَّر مَالثَاإليچلو ث

.ِتاءّ الشِْلصَ فَ طوالِمالّ الشْ منًّة جافً باردةُياحّ الرِتََّبهَ, وَلوا جائعنيّوََجم تُُهميعَالكاريبو. ج

َي.  كانِمرُ عْ منِابعةّ في الرُنتُبي.  كَ أْ لي معٍيدَ صِحلةِ رَّلَوا أًدّ جيُذكرَى اليوم ال زلت أَّحت
ِيدّ إلى الصَروجُبي اخلَ أَا, وأرادًّدجمَتُ مُحرَ البَعد.  كانَ بْربَْغ تْ لمُمسّا, والشًبيعَ رُلْصَالف

,ٍْرخَِف بِافةّحّ على الزُْتَسلَ.  جِ اجلليدِبانََوذَ وِ�ّْي الصِدومُ قَلَْب قِ الكالبِةَْقفِِر بٍّةرَ مِآلخر(١٠)
ِتََعْرسَ أَبي اإلشارةَطى أَْع أَا, وحنيًيصّصِي خُّم أُْهتََّدعَذي أّ الكاريبو الََ�طْا معًديَْترُم

َ» البيضَاسّأى «النَ رْنَ مَّلَو أَذي كانّي الّ جدْبي عنَكى لي أَها حَ.  عندِطالقْ باالنُالبِالك
م.ِهِ لغتُْمهَ فِ باإلمكانْ يكنْفوا بفظاظة ولمّ وتصرِ احليتانِدَْيصِ لٍ كبيرةٍنُُف بستواَذين أّال

ِ لهذهُلَّو األُْردَ البَ.  أضاءَ كذلكَ أموتْ أنُريدُ وأٍادّ حياتي كصيُتَْيَض قْ.  لقدSجوزَ عَنا اآلنَأ
حيلي.َ رُ هي ساعةِهِ هذَّ أنُعلمَنا أَأَ, وِ األبيضِِهوئَ بضَدّجمَتُ املَ البحرِالليلة(١٥)

ة «شبابيك», عدد ٢, مايو ١٩٩٥)ّ(عن مجل



✽ ß· ÁÒÂ ≠ ß‰ ‰˙ÈÎÏ ˙È·¯Ú· ÔÁ·Ó

األسئلة

الدة?ِآالم الوِشعر بَها تّنَ أّمُته األَرَْبخَ الوالد عندما أَلََعماذا ف١.

 

ات?َّرة مّك اإليچلو عدْرَهل أچافوك إلى تَ أَّطرْملاذا اض٢.

(١)   بسبب والدة أچافوك
(٢)   إليجاد مكان لبناء إيچلو آخر

يدّر فيها الصَّث عن مناطق يتوفَْح(٣)   للب
ا من كالب البحرً(٤)   هروب

ياق في القطعة, قطعان الكاريبو -ّحسب الس٣.

حرَان اجلليد على صيد كالب البّ(١)   تساعد سك
ان اجلليد لصيدهاّ(٢)   يبحث عنها سك

ةّا في املناطق اجلليديً(٣)   ال تتواجد بتات
(٤)   هي نوع من أنواع احليتان

).حر وقطعان الكاريبو? (أذكر فائدتنيَماذا يستفيد أهل أچافوك من كالب الب٤.

.١

.٢

ان اجلليد?ّتي يستعملها سكّقل الّحسب القطعة, ما هي وسيلة الن٥.
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. ثانيةًّةلراحتك, تظهر القطعة مر

ان اجلليدّسك

,ِالدةِ الوِآالمِ بُشعرَها تّنَي والدي أّمُ أَْتَرْبخَا.  أًبعني عامَ سَلَْبا, قًْردَ بَُرَم القَ عندما كانُْتِدلُو(١)
ُانّ سكِ فيهُُنكَْسذي يّ الُْتيَ إيچلو (البِناءِِب لِشارْنِ باملِليدَ اجلِْرسَكِ بَأَدََب وَبي الكالبَ أَ�َْقوَأَف

ها.ْتََدتي ارتّ الِراءِ الفَنيَني بْتََعضَ وَّمُبي, ثَها أَطادْتي اصّ الِةّّب الدِراءِي على فُّمني أْتََدلَ). وِاجلليد
.ّي جدِي أچافوك على اسمُّمني أْتَمَْس أ.تيَؤيُِرى لَ اإليچلو أتِناءِ بْنِبي مَهى أَ انتَْن أَدْعَوب

ِْكَرهلي إلى تَ أَّطرْ.  اضُُهّركَذََت يٍى شتاءَ وأقسِبردَالدتي في أِ وْبي عنَني أَثَّدَ حٍنواتَ سِّةدِ عَْدعَب(٥)
َو قطعانَ أِحرَ البَجدوا كالبَ يَْن أِ, على أملٍيدَ صِطقةْ منْ عنِْثحَالبَ وٍاتَّر مَالثَاإليچلو ث

.ِتاءّ الشِْلصَ فَ طوالِمالّ الشْ منًّة جافً باردةُياحّ الرِتََّبهَ, وَلوا جائعنيّوََجم تُُهميعَالكاريبو. ج

َي.  كانِمرُ عْ منِابعةّ في الرُنتُبي.  كَ أْ لي معٍيدَ صِحلةِ رَّلَوا أًدّ جيُذكرَى اليوم ال زلت أَّحت
ِيدّ إلى الصَروجُبي اخلَ أَا, وأرادًّدجمَتُ مُحرَ البَعد.  كانَ بْربَْغ تْ لمُمسّا, والشًبيعَ رُلْصَالف

,ٍْرخَِف بِافةّحّ على الزُْتَسلَ.  جِ اجلليدِبانََوذَ وِ�ّْي الصِدومُ قَلَْب قِ الكالبِةَْقفِِر بٍّةرَ مِآلخر(١٠)
ِتََعْرسَ أَبي اإلشارةَطى أَْع أَا, وحنيًيصّصِي خُّم أُْهتََّدعَذي أّ الكاريبو الََ�طْا معًديَْترُم

َ» البيضَاسّأى «النَ رْنَ مَّلَو أَذي كانّي الّ جدْبي عنَكى لي أَها حَ.  عندِطالقْ باالنُالبِالك
م.ِهِ لغتُْمهَ فِ باإلمكانْ يكنْفوا بفظاظة ولمََّرَص وتِ احليتانِدَْيصِ لٍ كبيرةٍنُُف بستواَذين أّال

ِ لهذهُّلوَ األُْردَ البَ.  أضاءَ كذلكَ أموتْ أنُريدُ وأٍادّ حياتي كصيُتَْيَض قْ. لقدSجوزَ عَنا اآلنَأ
حيلي.َ رُ هي ساعةِهِ هذَّ أنُعلمَنا أَأَ, وِ األبيضِِهوئَ بضَدّجمَتُ املَ البحرِالليلة(١٥)

ة «شبابيك», عدد ٢, مايو ١٩٩٥)ّ(عن مجل
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ات?ّيد بالذّان اجلليد على الصّملاذا يعتاش سك٦.

          

» (سطر ١٣) -فوا بفظاظةّوتصر» في اجلملة «فظاظةمعنى الكلمة «٧.

غباء(٤)مََرك(٣)خشونة(٢)احترام(١)

اسّد احليتان باسم «النْيَِص كبيرة لٍُنفُتوا بسَ أَذينّان اجلليد على الّملاذا حسب رأيك, أطلق سك٨.
البيض»?

 بشرتهم كانت فاحتةّألن(١)
اية البيضاءّ سفنهم كانت حتمل الرّألن(٢)
 احليتان لونها أبيضّألن(٣)
 لغتهم لم تكن مفهومةّألن(٤)

بدلي ُّمأً ستعمالُث, مّونُ», بصيغة املليدَر اجلَْسكِ بََأدََببي الكالب وَ أ2ََقَْوأة: «َْلُمب اجلُتْاك٩.
.بيَأ

َدّجمَُت املَ البحرِ الليلةِ لهذهُّلَو األُْردَ البَأضاءفي اجلملة: «البحر» ة «َمَِل الكُما هو إعراب١٠.
١٥)?-» (سطر ١٤ األبيضِِهوئَبض

فاعل(١)
مفعول به(٢)
مبتدأ(٣)
نعت(٤)
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فصل ٣
تي تليها.ّالية وأجب عن األسئلة الّإقرأ القطعة الت

إنقاذ البيزان

ِى عتبةَ علُّ, وحتطِ األحمرِ طائر البازَ منSميلةَنا أنثى جْ إليُ تعودِي�ّ الصِ قدومْ, معٍ سنةّكل(١)
 فيَّشَش عٍ سنواتِ خمسَا.  قبلً أيضِ املاضيةِنةّ في السُْهتََمدْذي استخّ الِ في األصيصِافذةّالن

اُّن كِنةّ السِا في هذهََم, بينْ فقطٍ أزواجُ ثالثةِنَْي سنتَ, قبلِ احلمرِ البيزانَ منٍ أزواجُنا ثمانيةِحارت
ُنا نحنِ حارتِانّ سكَ بنيْ فقطَ, ليسْ.  لكنِياراتّ الزِ بهذهُّ احلظُمَُه حالفَذينّ الَالوحيدين

ِ األزواجُ آالفِعشيشّ التِ بهدفِ إلى البالدُ تصلْا, كانتً تقريبً ٥٠ سنةَ, قبلًّة: مرَمحظوظون(٥)
ُ البيزانِتََن بَ.  آنذاكْ فقطٍ ٤٠٠ زوجِ إلى البالدَنة وصلّ السِا هذهََم, بينِ احلمرِ البيزانَمن

 وفيِ في القدسْ فقطُ البيزانُدَشاهُ تِامّ األيِا في هذهََم, بينِ البالدِ أنحاءِها في جميعَأعشاش
وحة.ّجبال الر

ِنتص�ُا في مً أفريقيا غالبْنا منْ تأتي إليُ احلمرُنا? البيزانْ تأتي إليُ احلمرُ البيزانُِدعَ تْملاذا لم
ِ البيوتَ منS كثيرِ في البالدَ, كانًةّ.  مرِ املباني القدميةِ في سقوفً عادةُّشعشُ شباط, وتِشهر(١٠)

.  فيٍ قرميدِ سقوفْ معS فيها بيوتْى أقيمتَى أخرً وقرٍ: في صفد والقدس وبلداتِالقدمية
 إلىِ.  باإلضافةٍ مغلقةٍ سقوفْ معْ, أوٍ قرميدِ سقوفِ بدونٍ مبانِ ببناءَِعُر شِ األخيرةِنواتّالس

ِ البيزانِ بإمكانَتي كانّ, والِ البناءَ منً في املاضي خاليةْتَتي كانّ الِ األماكنَ منٍ, في كثيرَذلك
.S عاليةS بيوتَ اآلنِنيتُها, بَ فيها غذاءَ تصطادْأن

هاِ بْتَتي بقيّ الِ لها في املناطقٍ تعشيشِ أماكنْ عنَ البحثُ احلمرُ البيزانِ حاولتِفي البداية(١٥)
ِا ابتعدتًا رويدً, ورويدِ للجميعS مكانَ هنالكْ يكنْه لمَّ أنَ, غيرِ البناءَ منS خاليةSمساحات

ِ.عشيشّ للتSها فيها مكانَ لُتي ال يزالّ الِ البالدَ نحوْجهتّ واتَ إسرائيلْ عنُالبيزان

ً.قةِقلُ مْ صارتَ املشكلةَّ أنِ واحليواناتِبيعةّ الطِ بحمايةَونّ يهتمَذينّ الُ رأى األشخاصْلقد
 علىَ تأتي إليها.  كانْتي ال زالتّ الِ في املناطقِ للبيزانٍ تعشيشِ صناديقَوا بناءُّر, قرَلذلك

ُ أو احلشراتُفترسةُ املُ احليواناتَ ال تستطيعْيَ, لكٍ عاليةَ في أماكنَتَّبَُث تْ أنِناديقّ الصِهذه(٢٠)
 إلىِ املساعدةِوا بطلبُّه توجَ إليها.  لذلكَى األوالد الوصولّ أو حتِموسّ والنِ كالقططُّةارّالض
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مُ لهَْتمّ قدِ, وبالفعلِ الكهرباءِ إلى شركة- ِ العاليةِ على األعمدةِ باألشغالً عادةُ يقومْمن
َ. املساعدةِ الكهرباءُشركة

ِها في هذهَ أعشاشْ بنتْ وقدِ البيزانَ منٍ أزواجُ بضعةْ شوهدتِ األخيرِعشيشّ التِفي موسم
ِ. املثبتةِناديقّالص(٢٥)

ة أبحاث االنسان والبيئة, عدد ٣٨, نوڤمبر ١٩٩٧)ّ(عن منشورات جمعي

األسئلة

 سنة.ّتي وصلت لزيارة البالد في كلّر أعداد أزواج البيزان الِكُفي الفقرة األولى ذ١.
الغاية من ذلك هي إلظهار -

ا نادر الوجود في البالدً الباز األحمر كان دائمّأن(١)
قصان من سنة ألخرىّتي تصل إلى البالد آخذة في النّ أعداد البيزان الّأن(٢)
 في حارة الكاتبة يوجد بيزان بأعداد أكبر من مناطق أخرى في البالدّأن(٣)
ونّتي تزور البالد هي حمراء اللّة البيزان الّ غالبيّأن(٤)

نة وصل إلى البالد...».٦ّ ورد: «بينما هذه الس في السطر٢.
?بينمامباذا ميكن استبدال الكلمة 

لذلك(١)
مقابل ذلك(٢)
ببّلهذا الس(٣)
فقط(٤)

 البيزان?ْشتّت البيزان أعشاشها».  متى عشَنَب َآنذاك٧ ورد: «_طرين ٦ّفي الس٣.

نةّهذه الس(١)
نة املاضيةّفي الس(٢)
قبل خمس سنوات(٣)
قبل ٥٠ سنة(٤)
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. ثانيةًّةلراحتك, تظهر القطعة مر

إنقاذ البيزان

ِى عتبةَ علُّ, وحتطِ األحمرِ طائر البازَ منSميلةَنا أنثى جْ إليُ تعودِي�ّ الصِ قدومْ, معٍ سنةّكل(١)
 فيَّشَش عٍ سنواتِ خمسَا. قبلً أيضِ املاضيةِنةّ في السُْهتََمدْذي استخّ الِ في األصيصِافذةّالن

اُّن كِنةّ السِا في هذهََم, بينْ فقطٍ أزواجُ ثالثةِنَْي سنتَ, قبلِ احلمرِ البيزانَ منٍ أزواجُنا ثمانيةِحارت
ُنا نحنِ حارتِانّ سكَ بنيْ فقطَ, ليسْ. لكنِياراتّ الزِ بهذهُّ احلظُمَُه حالفَذينّ الَالوحيدين

ِ األزواجُ آالفِعشيشّ التِ بهدفِ إلى البالدُ تصلْا, كانتً تقريبً ٥٠ سنةَ, قبلًّة: مرَمحظوظون(٥)
ُ البيزانِتََن بَ.  آنذاكْ فقطٍ ٤٠٠ زوجِ إلى البالدَنة وصلّ السِا هذهََم, بينِ احلمرِ البيزانَمن

 وفيِ في القدسْ فقطُ البيزانُدَشاهُ تِامّ األيِا في هذهََم, بينِ البالدِ أنحاءِها في جميعَأعشاش
وحة.ّجبال الر

ِنتص�ُا في مً أفريقيا غالبْنا منْ تأتي إليُ احلمرُنا? البيزانْ تأتي إليُ احلمرُ البيزانُِدعَ تْملاذا لم
ِ البيوتَ منS كثيرِ في البالدَ, كانًةّ.  مرِ املباني القدميةِ في سقوفً عادةُّشعشُ شباط, وتِشهر(١٠)

.  فيٍ قرميدِ سقوفْ معS فيها بيوتْى أقيمتَى أخرً وقرٍ: في صفد والقدس وبلداتِالقدمية
 إلىِ.  باإلضافةٍ مغلقةٍ سقوفْ معْ, أوٍ قرميدِ سقوفِ بدونٍ مبانِ ببناءَرعُ شِ األخيرةِنواتّالس

ِ البيزانِ بإمكانَتي كانّ, والِ البناءَ منً في املاضي خاليةْتَتي كانّ الِ األماكنَ منٍ, في كثيرَذلك
.S عاليةS بيوتَ اآلنِنيتُها, بَ فيها غذاءَ تصطادْأن

هاِ بْتَتي بقيّ الِ لها في املناطقٍ تعشيشِ أماكنْ عنَ البحثُ احلمرُ البيزانِ حاولتِفي البداية(١٥)
ِا ابتعدتًا رويدً, ورويدِ للجميعS مكانَ هنالكْ يكنْه لمَّ أنَ, غيرِ البناءَ منS خاليةSمساحات

ِ.عشيشّ للتSها فيها مكانَ لُتي ال يزالّ الِ البالدَ نحوْجهتّ واتَ إسرائيلْ عنُالبيزان

ً.قةِقلُ مْ صارتَ املشكلةَّ أنِ واحليواناتِبيعةّ الطِ بحمايةَونّ يهتمَذينّ الُ رأى األشخاصْلقد
 علىَ تأتي إليها. كانْتي ال زالتّ الِ في املناطقِ للبيزانٍ تعشيشِ صناديقَوا بناءُّر, قرَلذلك

ُ أو احلشراتُفترسةُ املُ احليواناتَ ال تستطيعْ, لكيٍ عاليةَ في أماكنَتَّبَُث تْ أنِناديقّ الصِهذه(٢٠)
 إلىِ املساعدةِوا بطلبُّه توجَ إليها. لذلكَى األوالد الوصولّ أو حتِموسّ والنِ كالقططُّةارّالض
مُ لهَْتمّ قدِ, وبالفعلِ الكهرباءِ إلى شركة- ِ العاليةِ على األعمدةِ باألشغالً عادةُ يقومْمن

َ. املساعدةِ الكهرباءُشركة

ِها في هذهَ أعشاشْ بنتْ وقدِ البيزانَ منٍ أزواجُ بضعةْ شوهدتِ األخيرِعشيشّ التِفي موسم
ِ. املثبتةِناديقّالص(٢٥)

ة أبحاث االنسان والبيئة, عدد ٣٨, نوڤمبر ١٩٩٧)ّ      (عن منشورات جمعي
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ش?ّالية تستطيع البيزان أن تعشّ من أنواع البيوت التّفي أي٤.

في البيوت العالية(١)
في البيوت مع سقوف مغلقة(٢)
في البيوت مع سقوف قرميد(٣)
في البيوت بدون سقوف قرميد(٤)

من اجلملة األخيرة في القطعة ميكن أن نفهم -٥.

ش فيه البيزان في البالدّعشُذي ستّ هذا هو املوسم األخير الّأن(١)
ثبتة ال تالئم لتعشيش البيزانُناديق املّة الصّ غالبيّأن(٢)
ناديق فقطّعشيش األخير بنت البيزان أعشاشها في الصّه في موسم التّأن(٣)
ش في البالدّعشُتي تّ بأن تزداد أعداد البيزان الً هنالك أمالّأن(٤)

ش البيزان احلمر في البالد?ّعشُهل, في رأيك, تريد كاتبة القطعة أن ت٦.
أي?ّل هذا الرّعلُكي� ت
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. أخرىًّةلراحتك, تظهر القطعة مر

إنقاذ البيزان

ِى عتبةَ علُّ, وحتطِ األحمرِ طائر البازَ منSميلةَنا أنثى جْ إليُ تعودِي�ّ الصِ قدومْ, معٍ سنةّكل(١)
 فيَّشَش عٍ سنواتِ خمسَا. قبلً أيضِ املاضيةِنةّ في السُْهتََمدْذي استخّ الِ في األصيصِافذةّالن

اُّن كِنةّ السِا في هذهََم, بينْ فقطٍ أزواجُ ثالثةِنَْي سنتَ, قبلِ احلمرِ البيزانَ منٍ أزواجُنا ثمانيةِحارت
ُنا نحنِ حارتِانّ سكَ بنيْ فقطَ, ليسْ. لكنِياراتّ الزِ بهذهُّ احلظُمَُه حالفَذينّ الَالوحيدين

ِ األزواجُ آالفِعشيشّ التِ بهدفِ إلى البالدُ تصلْا, كانتً تقريبً ٥٠ سنةَ, قبلًّة: مرَمحظوظون(٥)
ُ البيزانِتََن بَ.  آنذاكْ فقطٍ ٤٠٠ زوجِ إلى البالدَنة وصلّ السِا هذهََم, بينِ احلمرِ البيزانَمن

 وفيِ في القدسْ فقطُ البيزانُدَشاهُ تِامّ األيِا في هذهََم, بينِ البالدِ أنحاءِها في جميعَأعشاش
وحة.ّجبال الر

ِنتص�ُا في مً أفريقيا غالبْنا منْ تأتي إليُ احلمرُنا? البيزانْ تأتي إليُ احلمرُ البيزانُِدعَ تْملاذا لم
ِ البيوتَ منS كثيرِ في البالدَ, كانًةّ.  مرِ املباني القدميةِ في سقوفً عادةُّشعشُ شباط, وتِشهر(١٠)

.  فيٍ قرميدِ سقوفْ معS فيها بيوتْى أقيمتَى أخرً وقرٍ: في صفد والقدس وبلداتِالقدمية
 إلىِ.  باإلضافةٍ مغلقةٍ سقوفْ معْ, أوٍ قرميدِ سقوفِ بدونٍ مبانِ ببناءَرعُ شِ األخيرةِنواتّالس

ِ البيزانِ بإمكانَتي كانّ, والِ البناءَ منً في املاضي خاليةْتَتي كانّ الِ األماكنَ منٍ, في كثيرَذلك
.S عاليةS بيوتَ اآلنِنيتُها, بَ فيها غذاءَ تصطادْأن

هاِ بْتَتي بقيّ الِ لها في املناطقٍ تعشيشِ أماكنْ عنَ البحثُ احلمرُ البيزانِ حاولتِفي البداية(١٥)
ِا ابتعدتًا رويدً, ورويدِ للجميعS مكانَ هنالكْ يكنْه لمَّ أنَ, غيرِ البناءَ منS خاليةSمساحات

ِ.عشيشّ للتSها فيها مكانَ لُتي ال يزالّ الِ البالدَ نحوْجهتّ واتَ إسرائيلْ عنُالبيزان

ً.قةِقلُ مْ صارتَ املشكلةَّ أنِ واحليواناتِبيعةّ الطِ بحمايةَونّ يهتمَذينّ الُ رأى األشخاصْلقد
 علىَ تأتي إليها. كانْتي ال زالتّ الِ في املناطقِ للبيزانٍ تعشيشِ صناديقَوا بناءُّر, قرَلذلك

ُ أو احلشراتُفترسةُ املُ احليواناتَ ال تستطيعْ, لكيٍ عاليةَ في أماكنَتَّبَُث تْ أنِناديقّ الصِهذه(٢٠)
 إلىِ املساعدةِوا بطلبُّه توجَ إليها. لذلكَى األوالد الوصولّ أو حتِموسّ والنِ كالقططُّةارّالض
مُ لهَْتمّ قدِ, وبالفعلِ الكهرباءِ إلى شركة- ِ العاليةِ على األعمدةِ باألشغالً عادةُ يقومْمن

َ. املساعدةِ الكهرباءُشركة

ِها في هذهَ أعشاشْ بنتْ وقدِ البيزانَ منٍ أزواجُ بضعةْ شوهدتِ األخيرِعشيشّ التِفي موسم
ِ. املثبتةِناديقّالص(٢٥)

ة أبحاث االنسان والبيئة, عدد ٣٨, نوڤمبر ١٩٩٧)ّ      (عن منشورات جمعي
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.رأيكل ّذين عملوا من أجل إنقاذ البيزان?  علّما رأيك في األشخاص ال٧.
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فصل ٤

ة:َّصِل القِمَْكة.  أّأمامك اجلملة األولى في قص

......ه ّ صديقها سامي وهو يبكي ويخبرها أنَلفون سمعت صوتّاعة التّبعد أن رفعت شيرين سم


