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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

 وبائع األلبانُالقرد

بيعهَيَ باملاء وَلط احلليبَْخا, لذلك كان يً كثيرًب ماالَكسَ يْريد أنُ األلبان يُكان تاجر(١)
هم.  ذهبَِتدينَغادرة مُوه إلى مّ املدينة ذلك اضطرُهلَ أَهل املدينة.  عندما اكتش,َأل
ا,ً تاجر األلبان لم يكن أمينّعرف أنَرود يُ القُا.  كان بائعًوق واشترى قردّاجر إلى السّالت
ا الًسَْراجر دّن التّلقُمل أن يَن كبير, على أََمن أذكى القرود وأظرفها بثِا مً قردَُهباعَف

سى.ْنُي(٥)

كب معَ قليل.  رَحر بعدْبُ سفينة ستََدَجوَضى به إلى امليناء, وََماجر القرد وّ التََذَخأ
يع احلليب,َن بِا مً وفيرً األلبان قد كسب ماالُفينة.  كان تاجرّضت بهم السََماملسافرين و

عيدها إلى جيبه.  ذاتُ يّنانير ثمّ الدّة كبيرة وكان بني احلني واآلخر يعدّعه في صرََضو
طلقْنََيخطفها منه وَغافله, يُ دنانيره كاملعتاد, وإذا بالقرد يّرة لكي يعدّة أخرج الصّمر

قي علىََب بالقرد وَلحقَاجر أن يّع التِارية×.  لم يستطّة الصّق إلى قمّبأقصى سرعة ويتسل(١٠)
 إلى القرد ويصرخ فيه.ُفينة ينظرّظهر الس

 به إلى البحر  .. إلىَفََذا وقً منها دينارَرة وأخذّ الصََحتَرخات بل فّ القرد بالصّلم يهتم
نقذه منُاملاء, وصاحبه تاجر األلبان قد فتح عينيه وفمه في ذهول, وكاد يقفز وراءه لي

رة وقذف به إلى صاحبه الذيّمسك القرد بدينار آخر من الصَقوط إلى األعماق.  أّالس
ها في عن,, ويصرخ في القرد لينزل أو يلقي لهّفينة يهزّا أسفل صارية السًكان واقف(١٥)

ة.ّّربالص

ّ كلَغَى أفرّ القرد في لعبته الطريفة, يلقي بدينار في البحر وبدينار إلى صاحبه حتّاستمر
ا لصاحبهًا للبحر ثمن املاء, ونصفًرة من نقود, وبذلك قسمها نصفني, نصفّما في الص

ثمن احلليب.  بينما كان الناس يضحكون ويحمون القرد من محاوالت صاحبه لضربه
وعقابه على ما فعل.(٢٠)

ق به الشراعّعلُت في وسط السفينة يَّبَُثارية:  عمود يّ× الص
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األسئلة:

 األلبان من مدينتهم?َ املدينة تاجرُملاذا طرد أهل١.

نانير إلى البحر?ّ الدَ نص,ُملاذا ألقى القرد٢.

نانيرّاجر وهو يقفز إلى البحر لينقذ الدّ أن يرى التَه أرادّألن(١)
نانيرّ الدّ كلَا, إذا رميًّا جدًه كبيرُ أن يكون عقابَه خافّألن(٢)
ه خسارة نص, دنانيرهّ وال يهمّاجر غنيّ التّألن(٣)
خلطه باحلليب ويبيعهَستحق ثمن املاء الذي كان يَاجر ال يّ التّألن(٤)

 القرود تلقينه لتاجر األلبان?ُ بائعَرس الذي أرادّما هو الد٣.

فق باحليوانّالر(١)
ّاالستقامة وعدم الغش(٢)
اسّأخذ احلذر من الن(٣)
عامل مع اآلخرين بهدوء وصبرّالت(٤)

فة املالئمة للقرد هي -ّالص٤.

ة األماكن العاليةّمحب(١)
اعة واإلخالصّالط(٢)
اخلوف من البحر(٣)
كاءّاحليلة والذ(٤)

إنتقل إلى الصّفحة التّالية
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ل!ّ تاجر األلبان? علِِهصاحبِ بَُه القرد العقاب على ما فعلّحسب رأيك, هل يستحق٥.

 (سطر ٦)?اجر القرد ومضى به إلى امليناء»ّأخذ التاملفعول به في اجلملة «٦.
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إنتقل إلى الصّفحة التّالية
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فصل ٢
تي تليها.ّالية وأجب عن األسئلة الّشرة التّإقرأ الن

يدلة ١٩٨٦ّك مبوجب أنظمة الصِستهلُة للمّّينشرة طب
واءّى نهايتها قبل استعمالك للدّشرة بإمعان حتّإقرأ الن

(أقراص)أكامول 

ة:ّيّّبواء الطّتأثيرات الد
تسكني اآلالم وتخفيض السخونة.

حتذيرات:
باته.ّة ملركّت لديك حساسيَِدُجواء إذا وّال يجوز لك استعمال هذا الد
ا.ًسبقُبيب مّواء قبل مراجعة الطّال يجوز لك استعمال هذا الد
ام بشكل متواصل بدون إستشارةّواء لفترة تزيد عن ١٠ أيّال يجوز لك استعمال هذا الد

الطبيب.

ة:ّوائيّاجلرعة الد
ة في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:ّة االعتياديّوائيّاجلرعة الد

٦ ساعات حسب اللزوم.-قرص- قرصان كل ٤:للكبار
٦ ساعات حسب اللزوم.- ١٢ّ٤ سنة):  نص, قرص- قرص واحد كل- (٦لألطفال

إرشادات:
 املاء.َواء مع القليل منّبلع الدُغ! يَْضواء ليس للمّهذا الد

واء.ّا علبة الدًصطحبُه إلى املستشفى مّوجّة عليك التّوائيّرعة الدُل اجلُطت في تناوَفرَإذا أ
واء في العتمة.ّل الدَال تتناو

خزين:ّالت
في مكان بارد وجاف.

ل على العلبة.َّجسُواء املّة الدّالحظة تاريخ إنتهاء صالحيُجاء مّالر
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ق باحلالة التالية:ّاألسئلة ١-٢ تتعل

ا منًل قرصَه إلى خزانة األدوية في بيته وتناوّسده, فتوجَخونة في جُ            شعر يوس, بس
ُ.هََغَضَمة شهور وّ كان قد اشتراها قبل عدٍاألكامول من علبة

ًال قرصَن في حالته, فتناوّمن, لم يشعر يوس, بتحسّ            بعد مرور نص, ساعة من الز
راجعةُِم لًه حاالّن آالم في بطنه, فتوجِعاني مُ يَأََد يوس, بّ أنّا من األكامول.  إالًإضافي

 ماَه تفاصيلْنِ مَرَسَْفْتر واسُعَْش ماذا يَُهَلأَ أن سَْدعَبيب يوس, بّ الطََصَحج.  فِعالُبيبه املَط
َ. املناسبَ له العالجَمَّدَ قّ, ثمَُهَع مَثََدح

رفَة لألكامول وعّبيّة الطَْرّشوات النَنَمر ١٠ سُرأ يوس, البالغ من العَبيب, قّيارة الطِ زَْدعَب١.
خطاء.َة أَِّدِع بَه قامّأن
 األخطاء:ِهِن هذِذكر اثنني مُ         أ

أ.      

ب.    

ِه إليهََّجواء, لذلك وّة للدّّيبّشرة الطّ يوس, مبوجب النَلَِم  هل عَرِسَْفْتسَبيب أن يّ الطَأراد٢.
 األسئلة.َبعض

ها.َلََأبيب قد سّ الطَن أن يكونِكُْمتي يّتي إلى جانب األسئلة الّ  في اخلانات ال✔ر بـ  ِشَأ

واء?»َعام أو دَة لطّساسيَ حّ أيَ«هل لديك
مر?»ُبلغ من العَ«كم ت

تي تريدها?»ّواء الّة الدّ«ما هي كمي

اليني -ّني التَة (أحرف اجلذر) للفعلّن األحرف األصليِّيَب٣.

ع»:َبلُ«ي.أ
:ت»َدُِج«و.ب

إنتقل إلى الصّفحة التّالية
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فصل ٣

.ّ,, النتخاب رئيس للجنة الصّر إجراء انتخابات في الصّتقر
.ك بانتخاب صديقك فراسّب صفّطالإقناع حتاول فيه  ًمقاالأكتب 
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إنتقل إلى الصّفحة التّالية
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فصل ٤
تي تليها.ّالية وأجب عن األسئلة الّإقرأ القطعة الت

الورقة

 من ساق شجرة أو عود قصب أوُْتّل حتوْعكم من البداية, فقدَ حكايتي مُسوف أبدأ(١)
ع منها كورقة.َْنُص أٍ دقيقةٍ إلى أليافُّز أرّقش

وائلّة كبيرة من السّّيج عن تصنيعي كمُتَْنيَات كبيرة من املاء, وّتي كميَ صناعُتستهلك
ة األخرى املوجودة في املياه.  لذلكّ الكائنات احليّ باألسماك وبكلّضرَثة التي تّامللو

وائل قبل إلقائها في األنهار أو البحار أو البحيرات.ّيجب تنقية هذه الس(٥)

هم غيرّ مكان ألنّ يلقونني في أيّاس ثمّستخدمني النَشكلتي مع البيئة, حني يُ مُبدأَت
ن قمامة كثيرة علىّلقاة على األرض, فتتكوُا قذرة ومً, فترونني أحيانّمحتاجني إلي

ريق.ّجانب الط

جرّ الشّث الهواء ألنّلوَا يزيد من تّما زاد استخدامي, زاد قطع األشجار من الغابات ممّكل
ع األشجار ومتوت الغابات,َْطي الهواء ويعطينا األكسجني.  عندما يزداد قّهو الذي ينق(١٠)

تها في مكانها.ّثبُذي يّها الَربة إلى مياه األنهار والبحار, بعد أن فقدت غطاءُّ التُِفرَجَْنت

نِكفي مَ ما يَتي يقطعها اإلنسان, ليجدّ من الً زراعة غابات جديدة بدالُإذن يجب
طريقةِدمني بَْختَْسن يَ مّعني كلَْمَج يْ أنُزم.  كذلك, يجبّنيع الورق الالْصَأشجار لت

ث وميكن إعادة تصنيعي بسهولة.ّى ال أتلوّني مع القمامة, حتََعَض يْ أنَنظيفة دون
 صالحٍ جديدٍنيعي إلى ورقْصَ تَعيدُاأللوان لتَر وْ احلبَنِة تنظيفي مَّيِْفرف كيَْع تُاملصانع(١٥)

 تصنيع الورق هي بديل عن قطعُغلي,.  إعادةّ, والتُحُّالصَالستخدامات عديدة ك
ٍ.  جديدةٍأشجار
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األسئلة:

انية?ّة األخرى املوجودة في املياه, حسب الفقرة الثّ باألسماك والكائنات احليّما الذي يضر١.

ة كبيرة من املياهّتي تستهلك كميّصناعة الورق ال(١)
ث الهواء نتيجة إلنتاج الورقّتلو(٢)
ربة إلى األنهارّع األشجار واجنراف التْقط(٣)
ثة الناجتة عن تصنيع الورق إلى املياهّوائل امللوّإلقاء الس(٤)

ريق?ّحسب القطعة, ملاذا تتراكم قمامة كثيرة على جانب الط٢.

 غابات جديدة  -ُزراعةحسب القطعة, ٣.

ث الهواءّتزيد من تلو(١)
ثة للمياهِّوائل امللوّساهم في تنقية السُت(٢)
ع إعادة تصنيع ورق يصلح الستخدامات عديدةّشجُت(٣)
ي إلى إيجاد عدد أكبر من األشجار لتصنيع الورقّؤدُت(٤)

ماذا يجب أن نفعل حتى يكون بامكاننا إعادة تصنيع الورق بسهولة?٤.

إنتقل إلى الصّفحة التّالية
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 من إعادة تصنيع الورق هو -ُحسب القطعة, الهدف٥.

ح,ّتصنيع ورق مالئم أكثر لطباعة الص(١)
تقليل احلاجة إلى قطع األشجار(٢)
تنقية الهواء(٣)
ثةّوائل امللوّتطهير املياه من الس(٤)

 من املضارع إلى املاضي:ّل األفعال التي حتتها خطّحو.٦

.ربة إلى مياه األنهار والبحار»ّ الترفَْجَنت الغابات, موتَت قطع األشجار وزدادَي«عندما 




