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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.

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

دينتهم?َن مِ األلبان مَ املدينة تاجرُ أهلَدََرملاذا ط١.

(سطر ٢) يعود إلى - »وهّاضطرفي « »هـمير «ّالض٢.

تاجر األلبان(١)
أهل املدينة(٢)
القرد(٣)
بائع القرود(٤)

نانير إلى البحر?ّملاذا ألقى القرد نص, الد٣.

نانيرّاجر وهو يقفز إلى البحر لينقذ الدّه أراد أن يرى التّألن(١)
نانيرّ الدّ كلَا, إذا رميًّا جدًه كبيرُه خاف أن يكون عقابّألن(٢)
ه خسارة نص, دنانيرهّ وال يهمّاجر غنيّ التّألن(٣)
اجر ال يستحق ثمن املاء الذي كان يخلطه باحلليب ويبيعهّ التّألن(٤)

إنتقل إلى الصّفحة التّالية
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ن ضرب القرد?ِ مَاجرّ التُ الناسَملاذا منع٤.

ل!ّبه تاجر األلبان? علِصاحِ بَُه القرد العقاب على ما فعلّحسب رأيك, هل يستحق٥.
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إنتقل إلى الصّفحة التّالية
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فصل ٢
تي تليها.ّالية وأجب عن األسئلة الّإقرأ القطعة الت

احة واحدةّة بندورة وتفّحب

ئةّمراض الرَخاطر أَل من مِّلَُق تْن أنِكُْمازجة يّ الفواكه واخلضراوات الطّ املعروف أنَِنم(١)
ئتني,ّي الرّقوُفاح والبندورة يّ التَناولَ تَّ أن� جديدة�ّة علمي�راسةِ دْتَوضحَة.  أَنِْمزُامل

حة.ّا للصًفعَن أكثر اخلضراوات والفواكه نِ يكونا مْن أنِهما ميكّوأن

خرى لها عالقةُس ومشاكل أّنفّعانون من ضيق التُؤال ٢٦٠٠ شخص يُِسلماء بُ العَقام
 لقياس قوةّعوا الختبار خاصَْضخَ يْئة, عن نظام أكلهم وكذلك طلبوا منهم أنّبالر(٥)

احات في األسبوع, أوّذين يأكلون أكثر من ٥ تفّ األشخاص الّلماء أنُ العََدجَئة.  وّالر
زوا برئات أقوى من غيرهم.ّ قد متيّة في اليوم على األقل,ّذين يأكلون البندورة مرّال
ذينّت عند األشخاص الّلَس قد قّنفّة لضيق التَِبصاحُ األصوات املّجدوا كذلك أنَو

فاح.ّيات كبيرة من التّيأكلون كم

ا بكثرة في البصل والشاي, ومنًة موجودة أيضّن مادِ عالية مٍسبةِ على نُفاحّحتوي التَي(١٠)
ثة املوجودة فيّ امللوّن آثار املوادِئة مّا في حماية الرًة أيضّهمُة مّ تكون هذه املادْاحملتمل أن

ّة حبَ تناولّن أنّبيُثيرة لالهتمام وتُراسة املذكورة أعاله مّ الدّدخان السجائر.  إنَ وّاجلو
هولة أكثر.ُس بسّنفّ يساعد على التْاحة واحدة في اليوم ميكن أنُّفبندورة وت

األسئلة:

» (سطر ٧), أي األشخاص الذين -غيرهماملقصود بـ  «١.
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 -ّفاح وغير موجودة في البندورة هي أنّحسب القطعة, امليزة املوجودة في الت.٢

حةّا للصًفاح من أكثر اخلضراوات والفواكه نفعّالت(١)
ئة املزمنةّخاطر أمراض الرَل من مّقلُفاح يّالت(٢)
نفسّة لضيق التَبِصاحُل من األصوات املّقلُفاح يّالت(٣)
ئتنيّقوية الرَي إلى تّؤدُفاح يّالت(٤)

اي?ّفاح, البصل والشّة املوجودة بكثرة في التّة املادّّيما هي أهم٣.

ص -ْراسة التي قام بها العلماء هو فحّحسب القطعة, الهدف من الد٤.

ة البندورةّيّأهم(١)
ئتنيّة الرّالعالقة بني نظام األكل وبني قو(٢)
العالقة  بني التفاح, البصل والشاي(٣)
ئتنيّة الرّمدى قو(٤)

ل اجلملة التالية من صيغة اجلمع إلى صيغة املفرد:ِّحو٥.
».ّةزوا برئات قويّ األشخاص الذين يأكلون أكثر من ٥ تفاحات قد متيّ العلماء أنَوجد«

  ّم أنِ العالَ«وجد

إنتقل إلى الصّفحة التّالية
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فصل ٣
ة.ّأمامك بداية قص

ا.ًة وأعطها عنوانّأكتب تكملة للقص

ة:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّعنوان القص

َي نعيم فطلبّادي ابن صفّ في طريقي إلى النُة صادفتّيفيّفي يوم شديد احلرارة من العطلة الص
 أركبها ...ُنتُجتي التي كّه دراَعيرُأن أ
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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 تّع األشجار من الغابات ممَْطما زاد استخدامي, زاد قّكل
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)

ْعَط تصنيع الورق هي بديل عن قُغلي,.  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 املياهّصناعة الورق التي تستهلك كمي(١)
ث الهواء نتيجة إلنتاج الورقُّتلو(٢)
ربة إلى األنهارّع األشجار واجنراف التَْطق(٣)
اجتة عن تصنيع الورق إلى املياهّثة النّوائل امللوّإلقاء الس(٤)

(سطر ١١) يعود إلى - »غطاءهافي « »هامير «ّالض٢.

األشجار(١)
الغابات(٢)
ربةّالت(٣)
البحار(٤)

 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)

إنتقل إلى الصّفحة التّالية
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ماذا يجب أن نفعل حتى يكون بامكاننا إعادة تصنيع الورق بسهولة?٤.

 من املضارع إلى املاضي:ّل األفعال التي حتتها خطّحو.٥

ة كبيرة منّيّ عن تصنيعي كمُجتْنَيات كبيرة من املاء, وّ صناعتي كميِكلَْهتَْست«
»... باألسماك ّرَُضتثة التي ّالسوائل امللو

أ.    

ب.  

جـ.  




