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  مــاكــونـــدو
بتلك االختراعات الكثيرة المدهشة. لقد ين بدأت دهشتهم بعد أن انبهروا ألم يعرف سكان ماكوندو 

ظلّوا ساهرين طوال الليل ينظرون إلى المصابيح الكهربائية الشاحبة يغذيها الجهاز الذي أحضره معه 
اورليانو تريستي عندما قام القطار برحلته الثانية وقد استغرقتهم وقتا وجهدا طويلين حتى اعتادوا على 

لى الصور الحية التي عرضها التاجر الغني دون برونو كرسبي صوته بم بم. قد أصبحوا ساخطين ع
حيث أن شخصية ما تموت وتدفن في ذات شبابيك تذاكر على شكل رأس أسد، على شاشة المسرح 

أحد األفالم ويذرفون الدموع الغزيرة على سوء حظها ثم تبعث حية من جديد وتتحول إلى شخصية 
سنت لمشاركة الممثلين مشاكلهم، لم  2منهم واحد لذي دفع كل عربي في الفيلم التالي. إن الجمهور ا

دون برونو كرسبي، يحتمل هذا الغش البارز وقاموا بتحطيم المقاعد. أما رئيس البلدية، وبإلحاح من 
  تستحق بأن يثور الجمهور عاطفياوشرح لهم أن السينما هي مجرد آلة خيال وال فقد أعلن رسميا

غير المشجع شعر الكثيرون أنهم ضحايا لعمل مبهرج فقرروا عدم العودة  ألجلها. وبهذا التفسير
لألفالم واعتبروا أن لديهم ما يكفي من مشاكلهم الخاصة ليبكوا عليها بدل الولولة على سوء حظ 

  كائنات خيالية.
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  R061Q01 - 0 1 2 9  ماكوندو: 1 ()ال

  ما هي ميزة األفالم التي جعلت سكان ماكوندو غاضبين؟

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................   

  1: عالمات للسؤال 	�آ���و

   :السؤال هدف

  الشخصيات لتصرف السبب استنتاج: تفسير تطوير
  

  كاملة عالمة

 للظهور يعودون الذين الممثلين إلى أكثر محددة بصورة أو لألفالم الخيالية الطبيعة إلى يشير  : 2 رمز
ة ما تموت وتدفن في أحد شخصي(" الثالثة الجملة من مباشرة يقتبس أن يمكن". يموتوا" أن بعد

عث حية من جديد وتتحول إلى شخصية باألفالم ويذرفون الدموع الغزيرة على سوء حظها ثم تُ
  ".)خيالية كائنات حظ سوء(" خيرةاأل العبارة أو....") عربي في الفيلم التالي

  ألن األشخاص الذين اعتقدوا بأنهم ماتوا عادوا إلى الحياة من جديد. •
  ن األفالم حقيقية ولكنها ليست كذلك.توقعوا أن تكو •
  اعتقدوا أن الرجل في الفيلم تظاهر بأنه ميت، وبأنه تم استغفالهم. •
  شخصية ماتت ودفنت في فيلم ما تظهر حية في الفيلم التالي. •
  إنهم ال يفهمون أن األفالم خيالية. •
ر بشخصيات جديدة في ألن الممثلين الذين مثلوا شخصيات ماتت في الفيلم السابق عاودوا الظهو •

  ]معا 1و  2عناصر منهم. [ سلبت الفيلم التالي. شعر المشاهدون بأن مشاعرهم قد
اعتقدوا أن لديهم ما يكفي من مشاكل خاصة ولم يشاهدوا أشخاصا يتظاهرون بأن لديهم مشاكل.  •

ى مرحلة فهم واضح للدور الذي يلعبه "الخيال" في غضب الناس، مع أن المجيب نقل الفكرة إل[
  ] متقدمة

  ]ثانوي: محدد جداألن أحد الممثلين دفن في الفيلم وعاد للظهور في شخصية عربي. [ •

  يةئجز عالمة

هذا يمكن أن يقتبس مباشرة " طة.بحأو إلى توقعات الجمهور الم والخداعأيشير إلى التحايل   : 1رمز 
  مبهرج". جديد الغش البارز " أو "ضحايا لعمل 

  عوا.دخُ ميعتقدون بأنه •
  وا مشاعرهم بال جدوى.هدرألنهم يعتقدون بأنهم  •
  ."ضحايا لعمل مبهرج"ألنهم شعروا بأنهم  •
  ألنهم لن يتحملوا ذلك الغش البارز. •
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جزئي اقتباس مقابل ذلك الغش البارز الذي ال يمكنهم تحمله. [ تسن 2ألن كل واحد منهم دفع  •
  ].شارة محددة لطبيعة الغشإبدون  10-9مباشر من سطر 

  ]كطريقة لقول "غش" (عام).هذا  افهم ألنهم كانوا يجهلون طبيعة ذلك. [ •

  عالمة بدون

  .غير وافية أو مبهمة إجابة يجيب  : 0 رمز
  لقد كانوا غاضبين من برونو كرسبي. •
  لم يعجبهم الفيلم. •
  يريدون استعادة نقودهم. •
  اعتقدوا بأنهم كانوا ضحايا. •
  كانوا عنيفين. •
  كانوا أغبياء. •
  ون عن مشاعرهم.إنهم يعبر •
  ]"ما يريدون" هو تعبير مبهم للغايةسنت ولم يحصلوا على ما يريدون. [ 2دفعوا  •

  .ةمناسب غير أو معقولة غير إجابة يجيب أو للمادة دقيق غير ايبدي فهم  :  أو
أراد الناس فعالً أن يتم  لقدخطأ: شعروا بأنه يجب أال يزعجوا أنفسهم بمشاكل أناس آخرين. [ •

  .]للناس حقيقيةمشاكل إزعاجهم ب
  إنها الطريقة الوحيدة المتوفرة لديهم لالحتجاج على صرف نقودهم بال جدوى. •
القسم الذي تم اقتباسه يعني لقد كانوا غاضبين ألنهم اضطروا إلى مشاهدة شخص ميت ومدفون. [ •

  ]أنهم لم يحبوا رؤية أشخاص ميتين في األفالم، وهذا تفسير غير صحيح

  إجابةال توجد   : 9رمز 
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 R061Q03                                                                       ماكوندو: 2 �ال

  في نهاية القطعة، لماذا قرر سكان ماكوندو عدم العودة إلى السينما ؟

  لقد أرادوا تسليةً وترفيها، ولكنهم وجدوا أن األفالم كانت واقعية وكئيبة.  .أ
  يستطيعوا دفع سعر التذاكر.لم   .ب
  أرادوا توفير مشاعرهم لمناسبات الحياة الحقيقية.  .ج
لقد كانوا يبحثون عن المشاركة العاطفية، ولكنهم وجدوا أن األفالم مملة، غير مقنعة وجودتها   .د

  سيئة.

  2: عالمات للسؤال 	�آ���و

  عالمة كاملة

  قيقية.أرادوا توفير مشاعرهم لمناسبات الحياة الح  :1رمز 

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
  

 R061Q04                                                                      ماكوندو                            : 3 �ال 

  من هي "الكائنات الخيالية" التي ُأشير إليها في آخر سطر من القطعة؟

  أشباح.  .أ

  هي.اختراع مدينة المال  .ب

  الشخصيات في األفالم.  ج.
  الممثلون.  د.

  

  3: عالمات للسؤال 	�آ���و

  عالمة كاملة

  الشخصيات في األفالم.  :1رمز 

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
   لم يجب الطالب.  : 9رمز 
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  R061Q05 - 0 1 9   : 	�آ���و4�ال 

اشرح إجابتك عن طريق مقارنة  هل توافق مع الحكْم النهائي لسكان ماكوندو حول قيمة األفالم؟
  موقفك من األفالم مع موقفهم.

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................   

 ..................................................................................................................................................  

   

  4: ��	�ت ����ال 	�آ���و

  : السؤال هدف

  .الشخصية والخبرة بالمعرفة الشخصيات مواقف مقارنة: المقال بمضمون التفكير
  

  كاملة عالمة

 .ألفالما في العاطفية المشاركة أو/ و" الواقعية" من المواقف إلى يشير  :1 رمز
قد تكون  و يبحثون عن الواقعية في األفالم.م اإلجابة مع فكرة أن سكان ماكونديجب أن تتالء

  .اأو أشير إليه تالتجربة أو الموقف الشخصي ذُكربين المقارنة بين ماكوندو و
• ق كثيرا عندما تدرك بأنها غير حقيقية يمكنك أن تستخدم السينما للهروب من الواقع. ال حاجة للتعم

  في حياة الشخصيات.
 نعم أوافق، فهنالك الكثير من المعاناة في العالم وال حاجة الختراعها. •

 ال، يفهم الناس عندما يذهبون إلى السينما بأن ما يحدث على الشاشة ليس حقيقيا. •

خالفا لسكان ماكوندو، أنا أذرف الدموع بغزارة عند مشاهدة فيلم، ولكنني أنساه عندما أغادر  •
 .السينما

أنا أوافقهم الرأي. لماذا يحتاج الناس إلى إغضاب أنفسهم باألفالم؟ لهذا السبب أنا متخصص  •
 بالعلوم، ألنه موضوع حول الحقائق وليس الخيال.

 أنا أستمتع باألفالم ألنها تجعلني أركز على مشاكل الناس اآلخرين وليس على مشاكلي. •

سيئا أشعر بأنني أريد الخروج، ولكن إذا كان جيدا ، إذا كان الفيلم األمر على طبيعة الفيلم يتوقف •
 فإنه يجذبك وال يهمك إذا لم يكن حقيقيا.

 ال، فأنا أستمتع باألفالم على أنها ترفيه. •

 نعم، فاألفالم مصطنعة فقط. من األفضل بكثير أن تشاهد الناس وهم يمثلون بشكل حي ومباشر. •

 ال، فاألحداث في األفالم مبالغ فيها دائما. •

 أتفق مع رد فعلهم ألن األفالم هي شكل من أشكال الترفيه، وال يجب أن ينظر إليها بجدية ال •
  مبالغة. ولكن سكان مانكوندو ال يعرفون الكثير ولذا أنا أفهم كيف يشعرون.

 على النسبي التعرف فعلى سبيل المثال ،الثقافي أو التاريخي أو االجتماعي السياق إلى يشير   :أو
 ماكوندو سكان أن فكرة مع اإلجابة مءتتال أن يجب .يتغير في تجارب اجتماعية التكنولوجيا
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 أو الشخصية التجربةبين و ماكوندو بين المقارنةتكون  قد األفالم، في الواقعية عن يبحثون
  :إليها الشخصي ذكرت أو أشير الموقف

خرين هذه األيام أكثر سكان ماكوندو بدائيين واستجابوا بشكل عاطفي. أنا ومعظم الناس اآلكان  •
  ثقافة.

لقد بدأوا بمشاهدة الفيلم من منطلق خاطئ. لم يفهموا بأن ذلك لم يكن أخبارا بل ترفيها. من وجهة  •
 النظر تلك يمكن فهم رد فعلهم. يجب النظر إلى األفالم بالطبع على أنها ترفيه. هذه هي مشكلتهم.

 األفالم في أيامنا ال تجعل الناس حزينين. •

  وافق لو كنت واحدا منهم ألنهم لم يروها من قبل.نعم، أ •
  عالمة بدون

  غير وافية أو مبهمة إجابة يعطي  : 0 رمز
  أنا مثل سكان ماكوندو ألنني أعتقد في أغلب األحيان أن األفالم مضيعة للوقت. •
  أنا أحب األفالم. ال أستطيع أن أفهم رد فعلهم. •

  .ةمناسب غير أو معقولة غير إجابة يجيب أو للمادة دقيق غير ايبدي فهم  :  أو

نعم، يبدو أن األفالم كانت واقعية وعاطفية بدل أن تكون سببا في تهدئتهم وأن تكون سهلة  •
للمشاهدة. األفالم هي شكل من أشكال الترفيه، إنها "كبش فداء" وطريقة لنسيان مشاكل الحياة 

الم التي شاهدوها لم تهدئهم ولكن الحقيقية مقابل الضحك. لقد خاب ظن سكان ماكوندو ألن األف
الجملتان األوليان وحدهما ليستا متالئمتين على العكس كانت قوية وهم أرادوا شيئا يرفه عنهم. [ 
  .]مع السؤال. الجملة األخيرة تشير إلى فهم خاطئ للنص

لوى. كال، يجب أن تكون أغلى وأن تكون مزودة بحمالة للفناجين، والفشار، والكوال المثلجة والح •
يجب أن تكون أيدي المقاعد قابلة للرفع، وأن تكون هناك مساند للقدمين ونظام صوت محيط. 

 ]ربما تكون طرفة، ولكن إن لم تكن فهي فهم خاطئ للنص.[

جواب يركز على السلوك وليس توجد قوانين ضد تخريب الممتلكات في السينما في هذه األيام. [ •
 ]المواقف.

 ]غير مالئم.ل. [توجد اآلن دور سينما أفض •

 ]لم يفهم السؤال.نعم، ألن األفالم لم تكن جيدة جدا وجعلتهم غاضبين. [ •

  بدون إجابة :9رمز 
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  .التاليةاألسئلة  علىمكتبة. استعن بها لإلجابة لعلى الصفحة المقابلة توجد خريطة 

-R091Q05    مكتبة: 1سؤال  0 1 9                                                                                       

ن أدائرة حول القسم الذي يمكن  الخريطةرسم على اُتقرأ رواية باللغة الفرنسية. طلب منك المعلم أن 
  لالستعارة. اا مناسبه كتابفيتجد 

  1للسؤال  عالمات: مكتبة

 هدف السؤال:

  جاع معلوماتاستر

  عالمة كاملة

  " أو الخطوط (الرفوف) التي تظهر بجانب الكلمات. لغات أخرىحول الكلمات: " دائرة رسمي :1رمز 

  

ا#�?<�>�.] �">�[�,"ه: ا9  
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  بدون عالمة

 دائرة حول أي قسم آخر من الخريطة بشكل كامل. رسمإجابة أخرى، بما في ذلك  :0رمز 

 

  

  .إجابة بدون :9 رمز
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    R091Q06          مكتبة: 2 سؤال

  :بالقرب منالجرائد يمر  إلىقصر طريق من مدخل المكتبة أ

 المجالت.  .أ
 .اإلعارةمقعد   .ب
 قسم المراجع.  .ج
  قسم الصغار.  .د
  

  2: عالمات للسؤال مكتبة

  عالمة كاملة

   .اإلعارةمقعد   :1رمز 

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
  لم يجب الطالب.  :9رمز 
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                         R091Q07A                          مكتبة: أ3 سؤال

  ؟الكتب الجديدة توجد أين

 الخيالية. في قسم الروايات  .أ 
 في القسم غير القصصي.  .ب 
 بجانب المدخل.  .ج 
 .بجانب مقعد المعلومات  .د 

  

   أ3 : عالمات للسؤالمكتبة
 في مستقل بشكل اإلجابة تساهم وال فقط للمعرفة السؤال هذا. "المدخل بجانب" ج هي الصحيحة اإلجابة: مالحظة
  .ب3 السؤال عالمات تحديد عند االعتبار بعين اإلجابة تؤخذ .الطالب عالمة

  

  

  

  

R091Q07B- 0             مكتبةب: 3سؤال  1 2 9    

  .فيه الكتب الجديدة المكان لوضعهذا تم اختيار اشرح لماذا 

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................   

  

  ب 3 للسؤال عالمات: مكتبة

  : لهدف السؤا

  بمضمون النص التفكير  

  عالمة كاملة

 بجانبجابة "مع اإل يتالءم. يعطي تفسيرا بشكل صحيح )R091Q07A  (السؤال السابق لىع يجيب    : 2رمز
  .المدخل"

  ألن الناس سيرونها بمجرد دخولهم إلى المكتبة. •
 إنها بعيدة عن الكتب األخرى وسيجدها الناس بسهولة. •

 [يشير إلى أنه فهم أن مكان الكتب الجديدة هو بجانب المدخل.]س. كي تكون أول ما يراه النا •

 بارزة جدا.كي تكون  •

 كي تكون مرئية بوضوح وليست مخفية بعيدا على رفوف الكتب ويضطر الناس للبحث عنها. •

  كي تمر بها في طريقك إلى قسم الروايات الخيالية. •

 الكتب الجديدةلموقع يبين فهمه تفسيرا  . يعطيبشكل صحيح) R091Q07A(عن السؤال السابق يجيب  :أو
  .غير المدخل من أقسام المكتبة آخرلقسم بالنسبة 
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يفهم بأن الكتب الجديدة بجانب قسم  يعطي األطفال فرصة للّعب بينما يكون الكبار يبحثون عن الكتب. [ •
  ]األلعاب.

  عندما يعيد الناس الكتب المستعارة سيرون الكتب الجديدة. •
  

  عالمة جزئية

التي أشار جابة مع اإل يتالءم. يعطي تفسيرا R091Q07A) ( ب بشكل غير صحيح عن السؤال السابقيجي     :1 مزر
  .لسؤال السابقا إليها في

: في قسم الروايات الخيالية.] ألنه القسم الذي يستعمله معظم الناس، وبالتالي R091Q07A[جواب السؤال  •
  سيالحظون الكتب الجديدة.

: بجانب مقعد المعلومات.] ألن وجودها بجانب مقعد المعلومات، سيمكّن أمين R091Q07A[جواب السؤال  •
  جابة عن األسئلة التي تطرح حولها.المكتبة من اإل

  مةبدون عال

  .صحيحة أم الالسؤال السابق  سواء كانت إجابته عن. غير وافية أو مبهمة جابةإيجيب   : 0 رمز
  ألنه أفضل موقع. •
 .]يذكر أين توجد الكتب الجديدة بدون أن يعطي تفسيرايضا. [إنها بجانب المدخل أ •

  .]يذكر أين توجد الكتب الجديدة بدون أن يعطي تفسيرابجانب صندوق االقتراحات [ الكتب الجديدة •

السؤال  سواء كانت إجابته عن مناسبة غير أو معقولة غير إجابة يجيب أو للمادة دقيق غير افهم يبدي  :وأ
  .ال صحيحة أمالسابق 

 .]يشير إلى أن الكتب الجديدة بجانب الجرائد -غير صحيح كي يالحظها الناس عندما ينظرون إلى الجرائد. [

 ]غير معقولألنه ال يوجد مكان آخر لوضعها [

 .]للسؤال ناسبالجواب غير م [ الكتب الجديدةبعض الناس يحبون قراءة 

 كي يسهل العثور عليها.في قسم الروايات الخيالية.] : R091Q07A[جواب لسؤال 

  ]R091Q07Aعلى السؤال للجواب  ناسب[جواب غير م

  بدون إجابة   : 9 رمز
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  +راء (ــ�ب
  

الكثير من الناس في العالم يموتون من الجوع واألمراض، ومع ذلك 
ا بالتقدم المستقبلي. نحن نترك هؤالء الناس خلفنا نحن أكثر اهتمام

هم ونواصل التقدم. الشركات الكبيرة تصرف كأننا نحاول أن ننسا
مليارات الدوالرات سنويا على األبحاث الفضائية. لو استعملت األموال 

التي تصرف على استكشاف الفضاء إلفادة المحتاجين وليس 
  الطماعين، لكان باإلمكان تخفيف معاناة ماليين الناس.

  لبنى

  

ثير من الناس. منذ ي استكشاف الفضاء هو مصدر إلهام للكّإن تحد
آالف السنين ونحن نحلم بالسموات، ونصبو للوصول إلى النجوم 

ومالمستها، واالتصال باألشياء التي نتخيل أنها قد تكون موجودة فقط. 
  نصبو لنعرف...

  هل نحن لوحدنا؟  
إن استكشاف الفضاء هو استعارة للتعلم، والتعلم هو الذي يقود عالمنا. 

ن تذكيرنا بمشاكلنا الحالية، يوسع الحالمون وبينما يواصل الواقعيو
آفاقنا. إن آمال وأماني ورغبات األشخاص الحالمين هي التي ستقودنا 

 نحو المستقبل.

  جيزيل

  

نحن ندمر الغابات االستوائية ألنه يوجد تحتها نفط، نبني المناجم في 
أرض مقدسة من أجل اليورانيوم. هل سندمر كوكبا آخر من أجل حل 

نع أيدينا؟ بالطبع!مشاكل من ص  
إن استكشاف الفضاء يعزز االعتقاد الخطير بأن مشاكل البشر يمكن 
حلها بسيطرتنا المتزايدة على البيئة. سيواصل البشر إساءة استعمال 

الموارد الطبيعية مثل األنهار والغابات االستوائية إذا أدركوا أن هنالك 
  دائما كوكبا آخر بانتظارنا الستغالله.
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لقد تسببنا بما يكفي من الضرر للكرة األرضية. يجب أن نترك الفضاء 
 الخارجي وشأنه.

  إلياس    

إن موارد الكرة األرضية آخذة بالتالشي بسرعة. وسكان الكرة 
األرضية يتزايدون بصورة هائلة. ال يمكن حفظ الحياة إذا واصلنا 

ألوزون، كذلك العيش بهذه الطريقة. لقد سبب التلوث ثقبا في طبقة ا
فإن األراضي الخصبة آخذة بالنفاذ وقريبا سوف تتالشى موارد 
الطعام. يوجد حاالت من المجاعة واألمراض سببها االكتظاظ 

  السكاني. 
إن الفضاء هو منطقة شاسعة فارغة يمكن استغاللها لمصلحتنا عن 
طريق دعم استكشاف الفضاء، قد تجد يوما ما كوكبا يمكننا العيش 

في هذه اللحظة يبدو هذا األمر صعب التخيل ولكن فكرة  عليه.
الرحالت الفضائية كانت مرة من األمور المستحيلة. إن عدم مواصلة 

استكشاف الفضاء من أجل حل المشاكل اآلنية يعتبر وجهة نظر 
قصيرة المدى وضيقة األفق. يجب أن نتعلم التفكير في األجيال القادمة 

  وليس فقط في هذا الجيل.
  وليم

  

إن تجاهل ما يقدمه استكشاف الفضاء قد يكون خسارة فادحة لإلنسانية. 
إن احتماالت اكتساب فهم أعظم للكون وبداياته هي أمور قيمة ال يمكن 

تضييعها. لقد زادت دراستنا لألجرام السماوية األخرى من فهمنا 
ضية للمشاكل البيئية واالتجاه الذي من الممكن أن تتجه إليه الكرة األر

  إذا لم نتعلم أن نسيطر على أعمالنا.
هنالك كذلك فوائد غير مباشرة لألبحاث التي تجرى في الرحالت 

الفضائية. إن الفضل في إيجاد تكنولوجيا الليزر وعالجات طبية أخرى 
يرجع إلى األبحاث الفضائية. إن المواد األساسية مثل التفْلون ظهرت 

ر إلى الفضاء، هكذا فإن ومحاولته السف ننتيجة لبحث اإلنسا
التكنولوجيا الجديدة التي اختُرعت من أجل أبحاث الفضاء قد تكون لها 

  فوائد حالية للجميع.
كيتي                  
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كتبها طالب في سنتهم الدراسية األخيرة. ارجع إليها لإلجابة على  السابقتينإن القطَع الموجودة على الصفحتين 
  .التاليةاألسئلة 

 R120Q01                                                           طالبآراء : 1�ال 

  ما هو السؤال الذي كان الطالب، كما يبدو، يجيبون عليه؟

  ما هي المشكلة األساسية التي تواجه العالم اليوم؟  .أ 
 ؟هل أنت مع استكشاف الفضاء  .ب 
  هل تؤمن بالحياة ما وراء كوكبنا؟  .ج 
 بحاث الفضاء؟ما هي التطورات الحديثة في أ  .د 

  

  1: عالمات للسؤال آراء طالب

  عالمة كاملة
B� ؟هل أنت مع استكشاف الفضاء  :1 ر

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
B�� #D  :9 ر,& �  .ا#<"#
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 R120Q03                                                           آراء طالب :2�ال 

  مباشر؟ بشكل أي واحد من الطالب يناقض جدال وليم

  إلياس.  .أ 
  لبنى.  .ب 
  كيتي.  .ج 
 .جيزيل  .د 

  

  2: عالمات للسؤال آراء طالب

  عالمة كاملة
B�  إلياس.  :1 ر

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
B�� #D  :9 ر,& �  .ا#<"#
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 R120Q06 - 0 1 9      آراء طالب: 3�ال 

  وافق أكثر؟ي منهم تأعندما تتأمل األفكار الرئيسية التي طرحها الطالب الخمسة، مع 

   ......................................... : اسم الطالب

  على األفكار الرئيسية التي قدمها الطالب. وكذلكعلل بكلماتك هذا االختيار معتمدا على رأيك الخاص 
 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

   

 3: عالمات للسؤال آراء طالب

  هدف السؤال:
  التفكير في مضمون نص: تقييم حجج في نص ما مع مقارنتها بمعلومات وقيم شخصية

 عالمة كاملة

الموافقة معه.  يشرح سببَوفيما يتعلق باستكشاف الفضاء  ا دقيقا لموقف الطالب الذي اختارهفهميبدي  :1رمز 
 كتب(مثال: يجب أن ي التي يتميز بها الطالب الذي اختاره الدعاءاتأو سلسلة ا دعاءاال بينييجب أن 

إلى أو ضمني  واضح يشير بشكلأن الطالب مع أو ضد أبحاث الفضاء). يجب أن مما يقول أكثر 
  : بواسطةالخاصة بالطالب الذي اختاره  الرئيسية الدعاءاتواحدة من ا

   و/أوة)؛ تأو يعيد صياغ من النص يقتبس يمكن أن(في هذه الحالة  ه الداعم الخاصادعائتقديم ) 1(
  الطالب الذي اختاره. ادعاء يفسر أو يلخص بعباراته هو) 2(

  حد من الطالب: كل وا ادعاءاتفيما يلي تلخيص 
أو ضمني إلى  واضحاستكشاف الفضاء ويشير بشكل  ضديجب أن يذكر أو يشير إلى أن لبنى   : لبنى

  .بأننا يجب أن نستخدم الموارد لمساعدة البشر (المحتاجين) بدل أبحاث الفضاء ادعائها
عباراته إلعادة يستخدم  إن مساعدة الناس على األرض أهم من إضاعة المال على تكنولوجيا الفضاء. [ •

  ]لبنى. ادعاءصياغة 
أعتقد أن علينا أن نهتم بما يجري في عالمنا قبل أن نضيع جميع أموالنا على استكشاف الفضاء. أنا  –لبنى  •

األمراض  ه يجب أن تقدم المساعدة في البداية بشأنأتفهم أهمية بعض االستكشافات ولكنني أعتقد أن
  العالم.  هذا والمجاعة في

 .]لبنى بعباراته هو ويضيف تعليقا دعاءايلخص  [

أو ضمني  واضحاستكشاف الفضاء ويشير بشكل  مع: يجب أن يذكر أو يشير إلى أن جيزيل جيزيل
. قد يشير إلى قلق جيزيل التي أبحاث الفضاء هي تعبير إيجابي عن محاوالت البشربأن  ادعائهاإلى 
موقف بين بين موقفها و شكل واضح أو ضمنيبت وجهة نظر بعيدة المدى ولكن يجب أن يميز تبنّ

 وليم.
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يقتبس من القطعة  إن استكشاف الفضاء هو استعارة للتعلم". أعتقد أنه ال يضرنا أن نوسع آفاقنا. [" –جيزيل  •
 .]ويضيف ادعاءه الداعم في الجملة الثانية

أو ضمني  ضحوااستكشاف الفضاء ويشير بشكل  ضد: يجب أن يذكر أو يشير إلى أن الياس الياس
لو أتيحت لهم  البشر سيدمرون الفضاءأن  أو بتدمير البيئةستكشاف الفضاء عالقة اله بأن ادعائإلى 

قبل اإلجابات تُ. استكشاف الفضاء يشجعنا على التسبب بالمزيد من الدمار لألرضأن  أوالفرصة لذلك 
 أن نغير أنفسنا ومواقفنا.بأن علينا  أوالتي تقترح بأن أولوية الياس هي تحسين بيئة العالم 

يستخدم عباراته لتلخيص  أوافق معه ألنه مهتم بالبيئة ويعتقد بأن علينا أن نترك فضاءنا وشأنه. [ –لياس إ •
 .]لياسادعاء إجزء رئيسي من 

 لياس إن علينا أن نتوقف عن تخريب البيئة. أعتقد أن هذا هو أهم سؤال يواجه كوكبنا. [إلياس: يقول إ •

لياس حول أبحاث إلياس الرئيسية ويضيف تعليقا داعما. يبدي فهما ضمنيا لموقف إمن نقاط  يلخص واحدة
 .]الفضاء

أو ضمني إلى  واضحاستكشاف الفضاء ويشير بشكل  مع: يجب أن يذكر أو يشير إلى أن وليم وليم
ض ال الحياة على األربأن  و/أو يجب على البشر العثور على كوكب آخر للعيش عليهه بأنه ادعائ

أو ضمني  واضحولكن يجب عليه أن يميز بشكل  بيئة. وقد يشير إلى قلق وليم بشأن اليمكن أن تدوم
قد يشير إلى قلق وليم الذي يتبنى وجهة نظر بعيدة المدى ولكن يجب  .إلياسموقف بين ما بين موقفه و

 أن يميز بشكل واضح أو ضمني بين موقفه وبين موقف جيزيل.

م ألنه ال يوجد مكان آخر نذهب إليه بعد أن نخرب األرض، إال إذا كنا مستعدين أن وليم: أوافق مع ولي •
 .]وليم ادعاءاتيعيد صياغة إحدى  نواجه االنقراض. [

 ادعائهاأو ضمني إلى  واضحاستكشاف الفضاء ويشير بشكل  مع: يجب أن يذكر أو يشير إلى أن كيتي كيتي
يمكننا أن نطبق ما نتعلمه من استكشاف الفضاء على أنه  و/أو عرفةإلى زيادة الم ؤدياستكشاف الفضاء يبأن 

  .أشياء أخرى

 .]يكيتي الرئيس ادعاءيلخص  كيتي: إننا نوسع معرفتنا دائما بسبب أبحاث الفضاء. [ •

  بدون عالمة

  .دعاء) من االبديهيةأو يركز على تفاصيل ( غير وافية أو مبهمةيجيب إجابة  :0رمز 
 ال تزيد اإلجابة عن إعادة  رك الناس خلفنا كأننا نحاول أن ننساهم ونواصل التقدم. [يجب أال نتلبنى:  •

  .]الصياغة فقط   
   يجب أن تستخدم إلفادة الناس  األبحاث الفضائيةأوافق مع لبنى ألن األموال التي تصرف على لبنى:  •

 .]ال تزيد اإلجابة عن إعادة الصياغة فقط [المحتاجين.   

 ]مبهم تقدم أفضل االدعاءات. [كيتي: ألنها  •

 [ال وليم: يقول وليم بأن الحياة على األرض ال يمكن أن تدوم، لذا علينا أن نجد كوكبا آخر نعيش عليه.  •

 .]تزيد اإلجابة عن إعادة الصياغة فقط   

 .]إجابة مبهمة ألنه أروع واحد. [ –وليم  •

 .]دعاءسية من االفكرة رئي ال تذكر أي مقالتها صحيحة وصائبة. [ –لبنى  •

 .]دعاءاال واحد من تفاصيليركز على  وليم ألن ثقب طبقة األوزون هو مشكلة خطيرة. [ •

 ال يميز بين موقف وليم وموقف  ألنه حقا قلق بشأن بالبيئة. وألنه شخص رائع يحترم الطبيعة. [ –وليم  •

  .]كالهما قلق بشأن البيئةف ،لياسإ   
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 ال يميز موقف جيزيل من موقف وليم:  تكشاف الفضاء مهم لمستقبلنا. [جيزيل ألنني أوافق على أن اس •

 ]كالهما مع أبحاث الفضاء وكالهما يشير إلى وجهة نظر بعيدة المدى.      

  . معقولة أو غير مناسبةإجابة غير  جيبللمادة أو ي ا غير دقيقفهميبدي  أو:
  األرض مدة أطول ولذا علينا أن ننتقل لمكان جيزيل: لن يستطيع الجنس البشري أن يبقى حيا على كوكب  •

 .]جيزيل دعاءفهم خاطئ ال آخر. [   

 كيتي دعاء ال تلخيص غير دقيقإنها محقة ألن موارد األرض ستنتهي قريبا وعندها ماذا سنفعل؟ [ –كيتي  •

 .]وليم ادعاءوبين  ن ادعائهايبدو أنه خلط ما بي [   

 .]إجابة غير مالئمة يء. [أنا أحب التحدي قبل كل ش –التحدي  •

  .إجابة بدون    :9 رمز
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   R120Q07                                                                                                                  آراء طالب :4�ال 

حقائق يمكن فحصها بشكل  والبعض اآلخر هي بعض التصريحات هي آراء مبنية على أفكار وقيم الكاتب.
 و غير صحيحة.أموضوعي وقد تكون صحيحة 

  ضع دائرة حول "رأي" أو "حقيقة" بجانب كل واحد من االقتباسات من كتابات الطالب الموجودة أدناه.

  االقتباس األول محلول لك.

  اقتباسات من كتابات الطالب  رأي أم حقيقة؟

/  حقيقة   رأي طبقة األوزون." (وليم) "لقد سبب التلوث ثقبا في   

/  حقيقة   رأي "الشركات الكبيرة تصرف مليارات الدوالرات سنويا على  
 األبحاث الفضائية." (لبنى)

/  حقيقة   رأي "إن استكشاف الفضاء يعزز االعتقاد الخطير بأن مشاكل  
 البشر يمكن حلّها بسيطرتنا المتزايدة على البيئة." (إلياس)

/  حقيقة   رأي "إن عدم مواصلة استكشاف الفضاء من أجل حل المشاكل  
 اآلنية يعتبر وجهة نظر قصيرة المدى وضيقة األفق." (وليم)

  

  4: عالمات للسؤال آراء طالب
  هدف السؤال:

 التبصر في شكل النص. التمييز ما بين الحقيقة والرأي

  اقتباسات من كتابات الطالب  رأي أم حقيقة؟

 "لقد سبب التلوث ثقباً في طبقة األوزون" (وليم) حقيقة  

ات الكبيرة تصرف مليارات الدوالرات سنويا على "الشرك حقيقة  
  األبحاث الفضائية." (لبنى)

"استكشاف الفضاء يعزز االعتقاد الخطير بأن مشاكل  رأي
 البشر يمكن حلّها بسيطرتنا المتزايدة على البيئة." (إلياس)

 "إن عدم مواصلة استكشاف الفضاء من أجل حل  رأي
قصيرة المدى وضيقة  المشاكل اآلنية يعتبر وجهة نظر

 األفق." (وليم)
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  عالمة كاملة

 إجابات صحيحة. 3 : 1رمز 

 بدون عالمة

  .إجابتان أو أقل :0رمز 

  إجابة بدون     :9 رمز
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 السوپرماركت إعالن في
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحذير من الحساسية للفستق
  

 كريم الليمونالمحشو بالبسكويت 
  

 شباط 04: تاريخ التحذير
فاين فودس م.ضجاسم المنت :  

  
 125كريم الليمون وزن محشو ب: بسكويت بيانات السلعة

وتاريخ  حزيران 18 تاريخ انتهاء الصالحية حتىغرام (
  )تموز 01 انتهاء الصالحية حتى

الدفعات  هذهحتوي بعض البسكويت من يقد  تفاصيل:ال
في قائمة المكونات. لم تذكر ى قطع من الفستق، لع

من حساسية للفستق يجب على األشخاص الذين يعانون 
  البسكويت.هذا  واأن ال يأكل
ت البسكوي هذاإذا اشتريت من  ك:لمستهلل توصيات

منه  اإعادة السلعة إلى المكان الذي اشتريته يمكنك
  هاتفال برقمواسترداد كامل ثمنها، أو االتصال 

  للمزيد من المعلومات. 241-034-1800
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 د على الصفحة السابقة في السوپرماركت.الوار اإلعالنشر نُ

  األسئلة التالية.  HIJاستعن باإلعالن لإلجابة 

  R401Q02   السوپرماركتفي  إعالن: 1سؤال 

  
  ما هو الهدف من هذا اإلعالن؟

  دعاية للبسكويت المحشي بكريم الليمون.عمل   .أ 
 إعالم الناس متى تم تصنيع البسكويت.  .ب 

 تحذير الناس من البسكويت.  .ج 

 بكريم الليمون.  يكويت محشسن يمكن شراء بشرح أي  .د 

  

  

  1: عالمات للسؤال السوپرماركتفي  إعالن

  عالمة كاملة

B� تحذير الناس من البسكويت.  :1 ر

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
 لم يجب الطالب.  :9رمز 
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R401Q03 – 0  السوپرماركت في إعالن: 2سؤال  1 9  

  
  البسكويت؟صنَّعت تي اسم الشركة ال هو ما
  

............................................................................................................  
  

  2 للسؤال عالمات: السوپرماركت في إعالن
  

    : السؤال هدف
  المعلومات استرجاع: واالسترجاع الوصول

  يرقص نص في متناظرة مرادفات على العثور
  

  كاملة عالمة
  

  صحيح بشكل المنتج اسم على تعرفي   :1 رمز
  فاين فودس •
 فاين فودس م.ض •

  
  بدون عالمة

  
  .  يةواف غير أو ةمبهم إجابة يجيب : 0 رمز

  المنتج •
 شخص ما •
 الشركة •

  
  . مناسبة غير أو معقولة غير إجابة يجيب أو للمادة دقيق غير افهم يبدي
  كريم الليمون •
 السوپرماركت •
 الخباز •

  
  بدون إجابة:  9رمز 
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R401Q05 – 0       السوپرماركت في إعالن: 3سؤال  1 9

    

  البسكويت؟  قد اشتريت هذا أنتكنت تفعل لو سماذا 
  

............................................................................................................  
  

  تفعل ذلك؟ س لماذا
   .تعن بمعلومات من النص لدعم إجابتكاس
  

............................................................................................................  
  

............................................................................................................  
  
  

  3 للسؤال عالمات: السوپرماركت في إعالن
  : السؤال هدف
   ييمهوتق نص مضمون في التأمل: والتقييم التأمل
  النص في الواردة المعلومات على ارد الشخصية التصرف طريقة بشأن فرضيات تقديم

    
 القسم إلى B5 و األول القسم إلى A5شيري .أعط رمزا لإلجابة وكأنها إجابة واحدة :العالمات حول مالحظة

  . أدناه الرموز دليل في الثاني
  

  كاملة عالمة
 أكل إلى يشير قد. ثمنه واسترجاع البسكويت إعادة إمكانية فهم مع تتالءم إجابة عطيي: 5A : 1 رمز

  أخرى بطريقة منه التخلص إلى أو إعادته أو إلى ويتكالبس أكل أو إلى عدم البسكويت
  َو
B5 :يقدم م اشرحفي بةواإلجا النص مع يتالء A5.  م مع فكرة أن الفستق هو تهديديجب أن يتالء

  محتمل.
• 5A)(  

  .دفعته الذي المال استعادة أطلب
)B5(  

  أفعل هذا. أن يخبرني
  .للفستق حساسية لدي
  .ما خطأ ارتكبوا أنهم
  .خطأ )آخر( شيء هناك يكون قد

  .أنا ال أحب الفستق
• )5A(  

  أرميه. 
)B5(  

  .لدي حساسية للفستق
  شيء غير صحيح. هناك يكون قد

• )5A(  
  آكله.

)5B(  
  .للفستق حساسية من أعاني ال



  30  نموذج أسئلة –بحث بيزا 

   .يضرني لن الفستق
  .الفستق أحب أنا

•  )5A( 
  .الصف في يتلزميل أعطيه

)5B(  
  .للفستق حساسية من تعاني ال إنها

• )5A(  
  .شيء ال
)5B(  
  .للفستق حساسية من أعاني ال
  .الدكان إلى بالعودة نفسي أزعج لن

5A :يشير( بدون شرح زائد النص من مالئم قسم ةصياغ يعيد أو سيقتب  -�N :O?<النص أن لىإ 
  ).الشرح من امزيد ولم يذكر به القيام عليك بما يخبرك
)5B) (إجابة) بدون  

• )5A (هاتف على االتصال أو ثمنها، كامل واسترداد منه ااشتريته الذي المكان إلى السلعة إعادة 
 .المعلومات من للمزيد 1800-034-241

)5B) (إجابة) بدون  
• )5A (ثمنها كامل واسترداد منه ااشتريته الذي المكان إلى السلعة إعادة. 

)5B) (إجابة) بدون  
• )5A (المعلومات من للمزيد 1800-034- 241 هاتف على اتصل  

)5B) (إجابة) بدون  
• )5A (المعلومات من للمزيد الرقم على اتصل. 

)5B) (إجابة بدون(  
A5 :و  ابةإج بدون B5 :يقدم م مع فكرة أن عمل ّبأي القيام عدم لتبرير اشرحيجب أن يتالء .

  الفستق هو تهديد للصحة.
• )5A) (إجابة) بدون 

)5B (للفستق حساسية من أعاني ال.  
• )5A) (إجابة) بدون 

)5B (الدكان إلى بالعودة نفسي أزعج لن.  
  عالمة بدون
  . وافية غير أو مبهمة إجابة جيبي  : 0 رمز

• )5Aلست أدري (. 
)5B (الفستق على تحتوي قد.  

• )5Aآكله (. 
)5B (فستق هناك يكون ربما.  

  . مناسبة غير أو معقولة غير إجابة جيبي أو للمادة دقيق غير افهم يبدي 
• )5A) (إجابة) بدون 

)5B (فستقال وجود من للتأكد أفحصه.  
• )5Aآكله (. 

  )5B (لألكل يكفي بما ةجيد اأنه اشكله من يبدو.  
• )5Aما. حدأل ا) أعطيه 

)5Bال يهم (.  
• )5A) (إجابة) بدون 

)5B (.لدي حساسية من الفستق  
• )5A) (إجابة) بدون 

)5B (الفستق يكون قد اخطر.  
• )5Aأرميه (. 

)5B (لألكل حيتهالص تاريخ نفذ لقد.   

  إجابة بدون : 9 رمز
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R401Q06 – 0        السوپرماركتفي إعالن : 4سؤال  1 9  

 
  ؟"الصالحيةانتهاء تواريخ "على عالن اإل يحتويلماذا 
  

.......................................................................................................  

  

.......................................................................................................  
  
  
  4 للسؤال عالمات: السوپرماركت في إعالن
  :السؤال هدف

  تفسير تكوين: والتفسير اإلدماج
  قصير نص يتضمنها مألوفة ميزة من الهدف على التعرف

   
  كاملة عالمة

  
  . المصابة البسكويت دفعات حددت الصالحية انتهاء تواريخ أن لىإ يشير     :1 رمز

  ).الدفعاتالدفعة ( تحديدل •
  الفستق على يتحتو الرزمات يأ تعرف حتى •

  
  عالمة بدون

  
   .فيه البسكويت أكل يجب التاريخ الذي إلى يشير   :  0 رمز

  .الحين ذلك في تأكلها ألنك •
 .إلخبارك متى تأكل البسكويت •
 .طويلة لمدة بها تحتفظ ال لكي •
 .صالحيتها تنتهيإلخبارك متى  •

  
  .مبهمة أو وافية غير إجابة يجيب

  إنه التاريخ. •
  

  . مناسبة غير أو معقولة غير إجابة جيبي وأ للمادة دقيق غير افهم يبدي
  .مناسب غير اإلعالن يصبح متى تعرف لكي •

  
  .إجابة بدون    : 9 رمز
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R401Q04  السوپرماركت في إعالن: 5سؤال 

   

  ؟التفاصيلالهدف من فقرة  هوما 
  

  دعاية ألنواع مختلفة من البسكويت.عمل   .أ 
 وصف عرض خاص مع البسكويت.   .ب 

 نات البسكويت. مكوإدراج   .ج 

 شرح العيب الموجود في البسكويت.  .د 

  
  4 للسؤال عالمات: السوپرماركت في إعالن

  عالمة كاملة

   شرح العيب الموجود في البسكويت.  :1رمز 

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
 B�� ا#<"#�.  :9ر,& D#  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  33  نموذج أسئلة –بحث بيزا 

اجة النّاريةالدر 

  ا ما ليس على ما يرام؟ أن شيًئ هل سبق لك أن استيقظت وأنت تشعر
  لقد مر بي يوم مثل هذا.

  جلست في السرير.
  بعدها بقليل فتحت الستائر.

  كان المطر ينهمر بغزارة. -كان الطقس فظيعا 
  ثم نظرت إلى األسفل نحو الساحة.

  الدراجة النارية. -وجدتها! ها هي هناك 
ة السابقة.لا كما في الليلقد كانت محطمة تمام  

  د بدأت رجلي تؤلمني. وق
  

  األسئلة التالية.  علىاستعن بقصة "الدراجة النارية" أعاله لإلجابة 

  R402Q01   الدراجة النارية: 1 سؤال

  شيء ما حدث للشخص في القصة الليلة السابقة. ماذا كان ذلك؟

  م الطقس الرديء الدراجة النارية.حطَّ  .أ 
 منع الطقس الرديء خروج الشخص من البيت.  .ب 

 دراجة نارية جديدة.اشترى الشخص   .ج 

 مر الشخص بحادث طرق على الدراجة النارية.  .د 

  
  

  1 للسؤال عالمات: الدراجة النارية

  عالمة كاملة

   مر الشخص بحادث طرق على الدراجة النارية.  :1رمز 

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
 B�� ا#<"#�.  :9ر,& D#  
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  R402Q02   الدراجة النارية: 2 سؤال

ل هذا."بي يوم مث "لقد مر  

  ما هي طبيعة هذا اليوم كما تبين فيما بعد؟

  يوم حسن.  .أ 
 يوم سيء.  .ب 

 يوم مثير.  .ج 

 ل.ميوم م  .د 
  

  
  2 للسؤال عالمات: الدراجة النارية

  عالمة كاملة

B�  يوم سيء.  :1 ر

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
 B�� ا#<"#�.  :9ر,& D#  
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  R402Q06    الدراجة النارية: 3سؤال 

  لماذا يبدأ الكاتب القصة بسؤال؟

  ألن الكاتب يريد أن يعرف الجواب.  .أ 
 لكي يدخل القارئ في جو القصة.   .ب 

 . ه من الصعب اإلجابة على السؤالألن  .ج 

 لكي يذكّر القارئ أن مثل هذه التجارب هي نادرة.  .د 

  
 

  3 للسؤال عالمات: الدراجة النارية

  عالمة كاملة

B�  جو القصة. لكي يدخل القارئ في  :1 ر

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
 B�� ا#<"#�.  :9ر,& D#  
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  R402Q05   الدراجة النارية: 4سؤال 

  عبارة: "وجدتها!" 7ترد في السطر رقم 

  لماذا يقول الشخص في القصة هذه العبارة؟

  ا. ا صعبينجز الشخص أمر  .أ 
 لغاية.ا ليدرك الشخص أن اليوم لن يكون سيًئ  .ب 

 يتذكّر الشخص لماذا يبدو له أن شيًئا ما ليس على ما يرام.  .ج 

 . يفرح الشخص لرؤية الدراجة النارية ثانية  .د 

  
  

  4 للسؤال عالمات: الدراجة النارية

  عالمة كاملة

B�  يتذكّر الشخص لماذا يبدو له أن شيًئا ما ليس على ما يرام.  :1 ر

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
 B�� ا#<"#�.#  :9ر,& D  
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  أسنانك ركفَ
  نظافة كلما قمنا بفركها بالفرشاة بشدة ولمدة أطول؟فأكثر هل تصبح أسناننا أكثر 

يجيب باحثون بريطانيون بالنفي؛ فقد جربوا بالفعل خيارات كثيرة مختلفة حتى اهتدوا إلى الطريقة 
النتيجة األفضل. فإذا فركت  من غير قوة يعطيالمثلى لفرك األسنان. ففرك األسنان لمدة دقيقتين 

  تسبب الضرر لمينا األسنان وللثة، بدون إزالة فضالت الطعام أو الترسبات العالقة باألسنان. فقد بشدة
بدْأ اهانسن، الخبيرة في فرك األسنان، إن من المستحسن أن تمسك الفرشاة كما تمسك القلم. " .ب تقول

اللسان أما وتقدم بال من زاوية افرك إلى أن تنهي تنظيف صف األسنان؛" وتضيف: "ال تنسفقد  ،يض
  يحتوي فعالً على كمية كبيرة من البكتيريا التي تسبب رائحة كريهة للفم."

 

  " منقول عن مجلة نرويجية.فرك أسنانكالمقال "
  لإلجابة عن األسئلة أدناه. فرك أسنانك""  استعن ب

 R403Q01 فرك أسنانك :1سؤال 

  ما هو موضوع هذا المقال؟
  

  .أفضل طريقة لفرك أسنانك  أ.

 .أفضل نوع فرشاة أسنان لالستعمال  ب.

 .أهمية األسنان الجيدة  ج.

  الطريقة التي يفرك بها أشخاص مختلفون أسنانهم.    د.

  

  1 للسؤال عالمات: فرك أسنانك

  عالمة كاملة

B�   .أفضل طريقة لفرك أسنانك  :1 ر

  بدون عالمة

  ابات أخرى.إج  :0رمز 
B�� #D  :9 ر,& �   .ا#<"#
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 R403Q02 فرك أسنانك :2سؤال 

  بماذا يوصي الباحثون البريطانيون؟
  
 .بأن تفرك أسنانك أكثر ما يمكن  أ.

 .بأن ال تحاول فرك لسانك  ب.

 .بأن ال تفرك أسنانك بشدة  ج.

 .بأن تفرك لسانك أكثر مما تفرك أسنانك  د.
  

  

  2 للسؤال عالمات: فرك أسنانك

  مة كاملةعال

B�   .بأن ال تفرك أسنانك بشدة  :1 ر

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
B�� #D  :9 ر,& �   .ا#<"#
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R403Q03 – 0 فرك أسنانك :3سؤال  1 9 

  لماذا يجب فرك اللسان بحسب ما تقول هانسن؟ 
.................................................................................................................................   

.................................................................................................................................   

  
  3 للسؤال عالمات: فرك أسنانك

  هدف السؤال:
  اع: الوصول للمعلومة واسترجاعها. الوصول واالسترج 

  تحديد معلومة في نص وصفي قصير.             
  

  عالمة كاملة

  إلى األمرين معا. أو من الرائحة الكريهة للفم إلى التخلص أو  البكتيريا يشير إلى : 1رمز 
 يمكن أن تكون اإلجابة إعادة صياغة أو اقتباسا مباشرا من النص.   

  ريا.للتخلص من البكتي •
  لسانك قد يحتوي على البكتيريا. •
  البكتيريا. •
  ألن باستطاعتك أن تتجنب الرائحة الكريهة. •
  الرائحة الكريهة. •
  ]األمران معاوبذلك تتجنب الرائحة الكريهة. [ البكتيريالتتخلص من  •
   ً]األمران معاعلى كمية كبيرة من البكتيريا التي تسبب الرائحة الكريهة. [ الحقيقةقد يحتوي في  •
  قد تسبب البكتيريا رائحة كريهة. •

 عالمة بدون

  
 غير وافية أو مبهمة.يجيب إجابة  : 0رمز 

  غير معقولة أو غير مناسبة.للمادة أو يجيب إجابة  غير دقيق مايبدي فه
  يجب أن تفركه كأنك تمسك قلما. •
  ال تفركه بشدة مفرطة. •
  كي ال تنسى. •
���ت ا����م. • ���  !��  

  ا*$(�ن.'زا�	 ا��%$
�ت #"  •

  بدون إجابة.    : 9رمز 
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 R403Q04 فرك أسنانك :4سؤال 

  لماذا ذُكر القلم في النص؟

  
 .ليساعدك على فهم طريقة اإلمساك بفرشاة األسنان  أ.

 القلم وبالفرشاة.  بألنك تبدأ من زاوية واحدة   ب.

 .لكي يريك أنه بإمكانك فرك أسنانك بطرق كثيرة مختلفة  ج.

  .تعامل بجدية مع فرك أسنانك كما مع الكتابةألن عليك أن ت  د.

  
  

  4 للسؤال عالمات: فرك أسنانك

  عالمة كاملة

B�  .ليساعدك على فهم طريقة اإلمساك بفرشاة األسنان  :1 ر

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
B�� #D  :9 ر,& �   .ا#<"#
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  التلفون الخلويفي استعمال السالمة 
 

 هل التلفونات الخلوية خطرة؟                                            

  
 ال نعم

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

  نقطة محورية

نُشرت في أواخر 
التسعينيات تقارير 

متضاربة حول مخاطر 
  .التلفونات الخلوية

  نقطة محورية

ُتُصرف اآلن ماليين 
الدوالرات في 
البحث العلمي 
لفحص تأثير 

 .التلفونات الخلوية

لموجات اإلشعاع    يمكن  .1
الصادرة عن التلفون الخلوي 

تسخين أنسجة الجسم وهي 
 إلى تأثيرات ضارة. بذلكتؤدي 

موجات اإلشعاع ليست قوية بما 
يكفي إللحاق الضرر الحراري 

  بالجسم.

المجاالت المغناطيسية الناتجة  .2
عن التلفونات الخلوية قد 

تؤثرعلى طريقة عمل الخاليا 
 في جسمك. 

 الت المغناطيسية ضعيفةالمجا
، لذلك من غير المحتمل أن جدا

يكون لها أي أثر على خاليا 
  الجسم.

األشخاص الذين يجرون  .3
مكالمات طويلة بالتلفون 

الخلوي يشكون أحيانًا من 
اإلرهاق والصداع وفقدان 

  التركيز.

لم يتم فحص هذه التأثيرات في 
ظروف مخبرية، فقد تكون 

متعلّقة نتيجة عوامل أخرى 
 بنمط الحياة المعاصرة.

مستعملو التلفون الخلوي   .4
مرة  2.5معرضون أكثر ب 

إلمكانية اإلصابة بالسرطان في 
أجزاء الدماغ القريبة من 

 سماعات التلفون.

يعترف الباحثون أنه من غير 
الواضح أن لهذا االرتفاع عالقة 

 بالتلفون الخلوي. 

وجدت الوكالة العالمية لبحث  .5
أمراض السرطان صلة بين 

سرطان األطفال وخطوط 
الكهرباء. فخطوط الكهرباء 
تبث األشعة مثل التلفونات 

  الخلوية.

اإلشعاع الصادر عن خطوط 
الكهرباء هو نوع آخر من 

طاقة أكبر الذي له  اإلشعاع
بكثير من تلك الصادرة عن 

 التلفونات الخلوية. 

موجات تردد اإلشعاع مثل تلك  .6
ة عن التلفونات الخلوية الصادر

غيرت أداء جينات الديدان 
 .  الخيطية

الديدان ليست بشرا،  لذلك من 
غير المؤكد أن يكون رد فعل 
  خاليا دماغنا بنفس الطريقة. 
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  ... فَإذا استعملت التلفون الخلوي  

 

  

  نقطة محورية

الً من علما بأن عددا هائ
األشخاص يستعملون التلفون 

سلبي  الخلوي، فإن أي تأثير
��Oن #Q  طفيف على الصحة قد

 �S�#ا HIJ ة	0"ت آ��"O7ا�
 .��  ا7#"

  محوريةنقطة 

وجد تقرير  2000في العام 
"ستيوارت"(وهو تقرير بريطاني) 

ن التلفونات الخلوية ال تسبب أ
مشاكل صحية معروفة، لكنه 

تخدامه نصح بالحذر عند اس
وخاصة عند الصغار، حتى يتم 

إجراء أبحاث أخرى. أيد هذا 
  . 2004 تقرير آخر صدر عام

 ال تفعل  إفعل

ال تستخدم التلفون الخلوي  إجعل مكالماتك قصيرة.
عندما يكون االستقبال ضعيفًا، 
ألنه يحتاج في هذه الحالة إلى 
طاقة أكبر لالتصال مع الشبكة 

بث  المركزية، وبهذا يكون
 الموجة اإلشعاعية أقوى. 

  
إجعل التلفون الخلوي بعيدا عن 

 جسمك عند عدم استعماله.

  
ال تشترِ تلفونًا خلويا ذا قدرة 

"SAR"1  عالية، ألن هذا يدل
الخلوي يبث  التلفون على أن

 إشعاعا أكثر.

 

  
اشتر تلفونًا خلويا ذا "زمن محادثة" 
طويل، فهو فعال أكثر وفيه إشعاع 

  ضعف.أ

  
ال تشتر األجهزة الواقية إال إذا 

 فُحصت بشكل مستقل.

 

 
 
 
 
 

  
  
  
  

(specific absorption rate) SAR 1 (معدل امتصاص محدد):  ة األشعةمغناطيسية التي تستوعبها كهرالمقياس كمي
  أنسجة الجسم خالل استخدام التلفون الخلوي.

 
 
 

 

  

  

  .اإلنترنت شبكة عن منقول السابقتين الصفحتين على الذي"السالمة في استعمال التلفون الخلوي"  النص
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 ا�7�0"ل ا#��VIن ا#��Iي" >ـ ا7�0/ X ��+Y#ا" �<"�Z# HIJ �I[0\ا ]"أد�.  

 R414Q02 : السالمة في استعمال التلفون الخلوي1سؤال 

  المحورية؟ النقاط من الهدف ما

 وصف األخطار الناتجة عن استعمال التلفونات الخلوية.  .أ 

   قتراح بأن الجدل مستمر حول السالمة والتلفون الخلوي. اال  .ب 
  وصف اإلجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها عند استعمال التلفونات االخلوية.  .ج 

 .االقتراح بأن التلفونات الخلوية ال تسبب مشاكل صحية معروفة  .د 
  
  

  1 للسؤال عالمات: السالمة في استعمال التلفون الخلوي

  عالمة كاملة

B�   االقتراح بأن الجدل مستمر حول السالمة والتلفون الخلوي.   :1 ر

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
B�� #D  :9 ر,& � .ا#<"#
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 R414Q11 : السالمة في استعمال التلفون الخلوي2 سؤال

  ."آخر شيًئا بالتأكيد سبب ما شيًئا أن إثبات الصعب من"

 ؟"هل التلفونات الخلوية خطرة"في جدول  الو نعمفي  4النقطة ما هي عالقة هذه المعلومة ب

 ولكنّها ال تثبتها.  "نعم"  إنها تدعم الحجة الواردة في  .أ 

 إنها تثبت الحجة الواردة في  "نعم".  .ب 

 إنها تدعم الحجة الواردة في  "ال"  ولكنّها ال تثبتها.  .ج 

 . إنها تظهر بأن الحجة الواردة في "ال" غير صحيحة  .د 

  
  
  

  2 للسؤال عالمات: ة في استعمال التلفون الخلويالسالم

  عالمة كاملة

B� إنها تدعم الحجة الواردة في  "ال"  ولكنّها ال تثبتها.  :1 ر

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
B�� #D  :9 ر,& � .ا#<"#

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  45  نموذج أسئلة –بحث بيزا 

R414Q06 – 0 : السالمة في استعمال التلفون الخلوي3 سؤال 1 9 

   ؟"األخرى العوامل" تلك أحد يكون أن يمكن ماذا السياق هذا في. الجدول في ال مودع في 3 النقطة إلى انظر
  .إجابتك علل

 .......................................................................................................................  

  
  3 للسؤال عالمات: السالمة في استعمال التلفون الخلوي

 هدف السؤال:

  التأمل والتقييم: التأمل في مضمون النص وتقييمه.
 في نص ما.  استعمال معلومات معروفة مسبقًا للتفكير في معلومات معطاة

  عالمة كاملة

عوامل نمط الحياة المعاصرة الذي يمكن أن تكون له عالقة باإلرهاق والصداع وفقدان تحديد أحد  :1رمز 
  . قد يكون التعليل بديهيا أو مذكوراً بشكل واضح.التركيز

 عدم الحصول على قدر كاف من النوم.  إن لم يحدث ذلك تشعر باإلرهاق. •

• ا، هذا يشعرك بالتعب.  أن تكون مشغوالً جد 

 وظائف مدرسية أكثر من الالزم تجعلك تشعر بالتعب وتسبب لك الصداع. •

 إنها سبب الصداع.  -الضجة  •

 الضغط. •

 العمل حتى ساعات متأخرة. •

 االمتحانات. •

 عالمنا مليء بالضجة. •

 الناس اليوم ال يخصصون وقتًا لالسترخاء. •

 ترون ويمرضون.    ال يرتب الناس األمور حسب أهميتها، لذلك يتو •

 الحاسوب. •

 التلوث. •

 مشاهدة التلفاز أكثر من الالزم. •

 المخدرات. •

 المايكرويف. •

 الكثير من الرسائل اإللكترونية. •

 بدون عالمة

  .    مبهمةأو  غير وافيةيجيب إجابة  :0رمز 
 يكرر معلومة وردت في النص] [اإلرهاق.  •

 ]يكرر معلومة وردت في النص [التعب.  •
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 ]يكرر معلومة وردت في النص [ز. فقدان التركي •

 ]يكرر معلومة وردت في النص [الصداع.  •

  ]مبهم[نمط الحياة.  •

   .غير معقولة أو غير مناسبةللمادة أو يجيب إجابة  فهما غير دقيقيبدي  
 الوجع في األذن. •

 كاسات للبيض. •

  بدون إجابة. :9 رمز
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 R414Q09 التلفون الخلوي: السالمة في استعمال 4 سؤال

  ... فَ الخلوي التلفون استعملت إذا بعنوان الجدول إلى انظر

    الجدول؟ يعتمد اآلتية األفكار أي على

 ال يوجد خطر في استعمال التلفونات الخلوية.  .أ 

 استعمال التلفونات الخلوية هو مخاطرة مؤكدة.  .ب 

 لكن من المستحسن اتّخاذ إجراءاتقد يكون أو ال يكون خطر في استعمال التلفونات الخلوية،   .ج 
 وقائية.

قد يكون أو ال يكون خطر في استعمال التلفونات الخلوية، لكن يجب عدم استعمالها إلى أن نتأكد   .د 
 من األمر.

موجهة ال تفعل موجهة لمن يأخذون الخطر بجدية، وتلك التي في عمود  إفعلالتعليمات في عمود   .ه 
 . لغيرهم

  
  4 للسؤال عالمات: فون الخلويالسالمة في استعمال التل

  عالمة كاملة

B� قد يكون أو ال يكون خطر في استعمال التلفونات الخلوية، لكن من المستحسن اتّخاذ إجراءات  :1 ر
  وقائية.

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
B�� #D  :9 ر,& � .ا#<"#

 

  
  

  

  

  

  

  

  



  48  نموذج أسئلة –بحث بيزا 

  المنْطاد 

  
  

  منطاد الهواء ( 3م 453,000  :الحجم
 )3م 481 العادي الساخن

 : السلة
 م 1.3م العرض:  2.7االرتفاع: 

  الهواء الساخن الرقم القياسي لالرتفاع بمنطاد

الهواء  ناطيدات سينجانيا الرقم القياسي لالرتفاع بمپيجايڤحطم الطيار الهندي 
 21,000بمنطاد على ارتفاع  طار ول منأ. وهو 2005 تشرين الثاني 26في  الساخن

 متر فوق سطح البحر. 

 القماش:
 نايلون

شقوق جانبية يمكن 
 لسماحل هافتح

للهواء الساخن 
  من أجلبالخروج 
 الهبوط.

نفخ:ال  
ساعة 2.5  

مكغ 1800: الوزن  

   االرتفاع:
 م  49

حجم منطاد 
هواء ساخن 

 عادي

المنطاد  انطلق
. البحرنحو 

وعند التقائه 
تم  النفاثار تيالب

دفعه فوق 
 ثانية. األرض

  :الرقم القياسي لالرتفاع
م  21, 000  

فقط من المتوفر على  %4: أوكسجين

  مستوى سطح األرض.

الحرارة:درجة   
– 95 °C 

  الرقم القياسي السابق:
  م 19,800  

:الجامبوطائرة     
م  10,000     

 

ة التقريبية المنطق
 للهبوط

 نيو ديلهي

 كم 483 

مغلقة بإحكـام  ضغط مقصورة  مومباي
  .معزولةشبابيك ب مزودة

 بدلة سينجانيا اتپيجايڤ ارتدى
 .الرحلة أثناء فضاء

من األلمنيوم كما في  هيكل
 .الطائرات
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  األسئلة التالية. علىلإلجابة " على الصفحة السابقة داستعن بـ"المنْطا

 R417Q08 المنطاد :1سؤال 

 ما هي الفكرة المركزية لهذا النص؟

  كان سينجانيا في خطر أثناء رحلته بالمنطاد.  .أ 
 سجل سينجانيا رقما قياسيا عالميا جديدا.  .ب 

 طار سينجانيا فوق البحر واليابسة.  .ج 

 منطاد سينجانيا كان عمالقا.  .د 

  
 

  1 للسؤال عالمات: المنطاد

  المة كاملةع

B� سجل سينجانيا رقما قياسيا عالميا جديدا.  :1 ر

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
B�� #D  :9 ر,& � .ا#<"#
  

R417Q03 – 0 المنطاد :2سؤال  1 2 9 

  بعض التقنيات الموجودة في نوعين آخرين من وسائل النقل.  يجايپات سينجانياڤاستخدم 
 أي أنواع من وسائل النقل؟

.1 ............................................................   

2. ..............................................................  

  
  2 للسؤال عالمات: المنطاد

  :هدف السؤال
  .استرجاع المعلومات: واالسترجاعالوصول 

  وصفيتحديد مكان معلومتين مذكورتين بوضوح في نص رسم 
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   عالمة كاملة

[يمكن كتابة اإلجابتين على سطر (بأي ترتيب).  المركبات الفضائيةوالطائرات  كل منيشير إلى   :2رمز 
 واحد]

• 1 .�&���	آ��  

       2 .��*"aX �آ�	� 

 !"*	ات 1. •

  aX /V0"ء 2. 

 ر1+ت ا#<�	ان  1. •

  ر1+ت ا#aV"ء .2 

 !"*	ات   1. •

 .2 ��*"aX c&�4ار 

• .1  �d"V� ات	*"! 

   2. c&�4ار  

  عالمة جزئية

   .ةيئالفضا اتالمركب وأ الطائرات لىإ فقط يشير  : 1 رمز
 مركبة فضائية •

 رحالت الفضاء •

 صواريخ فضائية •

 صواريخ •

 مركبة جوية •

  طائرات •

 رحالت الطيران •

 طائرات نفاثة •

  بدون عالمة

  .غير وافية أو مبهمةيجيب إجابة  : 0رمز 
 سفن جوية •

 
  .إجابة غير معقولة أو غير مناسبةللمادة أو يجيب  فهما غير دقيقيبدي 

  ]سيلة نقلليست و [بدالت فضائية.  •

اإلشارة إلى طائرات الجامبو غير مناسبة لهذا  –ال يوجد تبرير لتحديد االسم في النص جامبو [ طائرات  •
 .]السؤال

  بدون إجابة. : 9رمز 
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R417Q04 – 0 المنطاد :3سؤال  1 9 

  ما الغاية من وضع رسمٍ لطائرة الجامبو في هذا النص؟ •
.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

  3 للسؤال عالمات: المنطاد

  :هدف السؤال
  نص وتقييمه مضمونفي  التأملوالتقييم:  التأمل

  التعرف على الغاية من رسم توضيحي في نص رسم وصفي

  عالمة كاملة

 جامبو وبين. يمكن أن يشير إلى المقارنة بين طائرة الاالرتفاع بشكل واضح أو ضمنيلى إيشير  : 1رمز 
  المنطاد.

 إلظهار مدى االرتفاع الذي بلغه المنطاد.

 لى أن المنطاد وصل إلى ارتفاع عاٍل للغاية.للتأكيد ع

 لقد ارتفع أكثر من الطائرة الكبيرة! –إلظهار كم كان رقمه القياسي مذهال 

 كنقطة مرجعية فيما يتعلق باالرتفاع.

 ]حد أدنى لإلجابة [إلظهار كم كان رقمه القياسي مذهال. 

  بدون عالمة

  .غير وافية أو مبهمةيجيب إجابة  : 0رمز 
  نة.مقارك •
  يبدي فهما غير دقيق للمادة أو يجيب إجابة غير معقولة أو غير مناسبة. •
 والمناطيد كالهما يطير. طائرات الجامبو •

 .ليبدو جميال •

    بدون إجابة. : 9رمز 
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R417Q05 – 0   المنطاد :4سؤال  1 9 

 في أسفل النص توجد خريطة للعالم. لماذا يظهر مستطيل على هذه الخريطة؟

.................................................................................................................................   

.................................................................................................................................  

  
  4 للسؤال عالمات: المنطاد

  :هدف السؤال
  نص وتقييمه شكلفي  التأملالتأمل والتقييم: 

  رافي في نص رسم بياني/وصفيچ شكلتقييم داللة 

  عالمة كاملة

إلى ربط الخارطة الصغيرة بالخارطة  أو الرقم القياسي لالرتفاع الذي سجل فيهيشير إلى المكان  :1رمز 
 ضمني إلى الرقم القياسي لالرتفاع.يجب أن يشير بشكل واضح أو . الكبيرة

 ألنه المكان الذي طار فيه بمنطاده. •

 ]"هذا" تشير إلى الرقم القياسي لالرتفاع[ في الهند. هذاألنه قام ب •

 .هذا حصلليظهر في أي مكان من العالم  •

 ]هناك إشارة ضمنية لمكان الحدوث[.الموقع في العالمليظهر  •

 ]ةلإلجاب حد أدنى[ هذا.ليظهر أين حدث  •

  بدون عالمة

  .غير وافية أو مبهمةيجيب إجابة   :0رمز 
 ]للغاية مبهم[ .ليرينا أين •

 .ليرينا الهند •

 من أين أقلع. •

  
  .إجابة غير معقولة أو غير مناسبةللمادة أو يجيب  فهما غير دقيقيبدي 
 أين يذهب.إلى كي يعرف  •

 .ألنه كان باستطاعته أن يرى العالم من المنطاد •

 .إنه موطنه •

  بدون إجابة. : 9رمز 



  53  نموذج أسئلة –بحث بيزا 

R417Q07 – 0   المنطاد :5سؤال  1 9 

كم كان يبعد سينجانيا عن نقطة انطالقفي نهاية الرحلة؟ ه 

.................................................................................................................................  
 

  5 للسؤال عالمات: المنطاد

:هدف السؤال  
استرجاع المعلومات: واالسترجاعالوصول   

 تحديد مكان معلومة مذكورة بوضوح في نص رسم توضيحي
ةعالمة كام   

 �
/	 .آ 483 :1ر�%0  	��1  .500أو  485 أو 480: أو 

 آ.. 483 •

 كم تقريبا.  480 •

 كم.  500حوالي  •

 483إال الموقع التقريبي للهبوط، ولكن ال بد أنه  بينال نستطيع التحديد بالضبط ألن الرسم البياني ال ي •
 كم تقريبا.

• 483. 

 بدون عالمة

 .غير وافية أو مبهمةيجيب إجابة   :0 رمز
 .بعيدا جدا •

 .و ديلهيقرب ني •

 .في مكان هبوطه •

 
  .إجابة غير معقولة أو غير مناسبةللمادة أو يجيب  فهما غير دقيقيبدي    
 م. 21,000 •

  بدون إجابة.  :9 رمز
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 R417Q06 المنطاد :6سؤال 

•  

لماذا يوجد  •
رسمان 
 لمنطادين؟

 

  لمقارنة حجم منطاد سينجانيا قبل وبعد نفخه.  .أ 
 حجام مناطيد أخرى.لمقارنة حجم منطاد سينجانيا بأ  .ب 

 إلظهار أن منطاد سينجانيا يبدو صغيرا من األرض.  .ج 

 إلظهار أن منطاد سينجانيا أوشك على االصطدام بمنطاد آخر.  .د 

  
  

  6 للسؤال عالمات: المنطاد

  عالمة كاملة

B� لمقارنة حجم منطاد سينجانيا بأحجام مناطيد أخرى.  :1 ر

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
B��& #D  :9 ر, � .ا#<"#

  
  

 

 

 

 

 

 
 

 ا7ر �6ع
م 49  

حجم منطاد 
هواء ساخن 

 عادي
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  البنايات العالية

  .2006"البنايات العالية" هو مقال من مجلة نرويجية نشرت عام 

  
 

  

 

 

 

  

   

     593 

    339 

  140 

    124  

    124  

                118 

     113  

   112 

   112 

  103 

           98 

           92 

          86 

        77  

           68 

 برج إيفيل
 باريس

(1889) 

ستيت ايرپبناية إم  
 نيو يورك
(1931) 

چكون چهون  

 دبي

 طوكيو

 شنغهاي

 شينجين، الصين

 بانكوك

اناما سيتيپ  

 نيو يورك

 سيئول

 ميامي

وچشيكا  

 تورونتو

افورةچسن  

 جاكارتا

اولوپساو   

700 

650 

600 

550 

500 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

 أمتار

  : البنايات العالية في العالم1الشكل 
على  طابقا 30نايات المكونة من البمن عدد  1 الشكلظهر في ي

ويشمل ذلك  من بنائها أو ال تزال قيد البناء.األقل والتي تم االنتهاء 
 . 2001ثاني الها منذ شهر كانون تم اقتراح بنائبنايات 

 

 أعلى البنايات في العالم بعض: 2 الشكل
برج دبي أعلى بناية من المتوقع أن تكون بناية 

متر بعد  700فاعها حيث سيبلغ ارت ،في العالم
  .2008 في عام هائإتمام بنا

راديسون 
الزاپساس   

 أوسلو
(1990) 

101يه پتاي  
يهپتاي  

(2004) 

CN برج 
 تورونتو
(1976) 

 برج دبي
 دبي

(2008) 
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 األسئلة التالية. على"البنايات العالية" الوارد على الصفحة السابقة لإلجابة  نصاستعن ب

R419Q01 – 0 البنايات العالية: 1سؤال  1 9 

  كانت أعلى بناية قد اكتمل بناؤها؟  1أي بناية في الشكل  ،ر المقال في المجلةشعندما نُ
 ..........................................................   

  

 1للسؤال  عالماتالبنايات العالية: 

 :هدف السؤال
  الوصول واالسترجاع: استرجاع المعلومات

  تحديد مكان معلومات ترد بوضوح في رسم بياني 

 عالمة كاملة

  CNبرج  :1رمز 

  بدون عالمة

 .إجابات أخرى :0 رمز
 برج دبي •

  .بدون إجابة :9رمز 
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 R419Q04 : البنايات العالية2()ال 

 ؟2ما هو نوع المعلومات التي يوفّرها الشكل 

 مقارنة بين ارتفاعات بنايات مختلفة.  .أ 

 المجموع الكلي لبنايات في مدن مختلفة.  .ب 

 عدد البنايات التي تعلو عن ارتفاع معين في عدة مدن.  .ج 

 أسلوب البنايات في مدن مختلفة.معلومات عن   .د 

  
 

  2 للسؤال عالمات: البنايات العالية

  عالمة كاملة

B�  عدد البنايات التي تعلو عن ارتفاع معين في عدة مدن.  :1 ر

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
B�� #D  :9 ر,& � .ا#<"#
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 R419Q10 : البنايات العالية3()ال 

قرر فيما إذا كانت كل معلومة من المعلومات المذكورة في الجدول استعن بنص "البنايات العالية" و
  أو غير موجودة في أي منهما.  2أو في الشكل  1أدناه تظهر في الشكل 

  " أو حول "ال هذا وال ذاك".2" أو حول "الشكل 1لإلجابة عن السؤال ضع دائرة حول "الشكل 
  

 / ال هذا وال ذاك 2/ الشكل  1الشكل  المعلومة سؤال

 / ال هذا وال ذاك 2/ الشكل  1الشكل  .چكون چبناية موجودة في هون اسم

 / ال هذا وال ذاك 2/ الشكل  1الشكل  اير ستيت.پموعد االنتهاء من بناء بناية اإلم

عدد البنايات التي تم تشييدها في تورونتو منذ 
 .1976سنة 

 / ال هذا وال ذاك 2/ الشكل  1الشكل 

  
  

  3 للسؤال ماتعال: البنايات العالية

 :هدف السؤال

  اإلدماج والتفسير: تكوين تفسير
 تحليل معلومات معروضة في مجموعة من الرسوم البيانية

  عالمة كاملة

 ، ال هذا وال ذاك.2اإلجابات الثالث صحيحة، حسب الترتيب التالي: ال هذا وال ذاك، الشكل  :1رمز 

   بدون عالمة

  .إجابات أخرى :0رمز 
  

  .إجابة بدون     :9رمز 
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R419Q05 – 0 البنايات العالية: 4()ال  1 2 9 

 ؟ 1مترا فقط. لماذا تضمنها الشكل  117الزا الموجودة في النرويج پيبلغ ارتفاع بناية راديسون ساس 
.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

 4 للسؤال عالمات: البنايات العالية
  :هدف السؤال

 التأمل والتقييم: التأمل في مضمون نص وتقييمه

  تحديد مضمون نص مافهم دور القراء في 

  عالمة كاملة

 . أن القراء قد يكونون نرويجيينأو  من مجلة نرويجيةيشير إلى أن المقال مأخوذ  :2رمز 
 إنها من مجلة نرويجية. •

 إنها مكتوبة للناس في النرويج لتقدم لهم منظورا للمقارنة. •

 لتبين للناس في النرويج بأن ليس لديهم بنايات عالية حقا. •

 عالمة جزئية

  لقراء النرويجيين.إلى ادون إشارة بنقطة مرجعية أو نقطة للمقارنة الزا بصفته پيشير إلى ساس  :1رمز 
 للمقارنة. •

 للحصول على نقطة مرجعية. •

 لكي نفهم ما يعنيه مقياس الرسم. •

    بدون عالمة

  مبهمة أو وافية غير إجابة يجيب     :0 رمز
 مترا هو ارتفاع ال بأس به. 117 •

 من أعلى بنايات العالم.ألنها واحدة  •

 طابقاً أو أكثر. 30إنها ترتفع  •

 ال يربط إجابته بجمهور قراء النص] –[مبهم للغاية  إنها أطول بناية في النرويج.  •

 ال يربط إجابته بجمهور قراء النص]. –ألنها نرويجية. [مبهم للغاية  •

 .اسبةغير معقولة أو غير منللمادة أو يجيب إجابة  ا غير دقيقفهميبدي  
 إنها بناية الفندق الوحيدة. [صحيح، لكن هذا ليس سبب وجودها في النص]. •

 إنها البناية الوحيدة بدون ذروة برج. [صحيح، لكن هذا ليس سبب وجودها في النص]. •

 .بدون إجابة :9رمز 
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 R419Q09 : البنايات العالية5()ال 

 في مقال كهذا بعد عشرين سنة.رت مرة أخرى شلنفترض أن معلومات عن البنايات العالية نُ

فيما يلي قائمة تشمل ثالث ميزات من المقال األصلي. بين ما إذا كانت هذه الميزات من المحتمل أن 
 عن طريق وضع دائرة حول "نعم" أو "ال" في الجدول أدناه. ،خالل عشرين سنة ،تتغير أم ال

 ميزة في المقال
هل من المحتمل أن تتغير خالل عشرين 

  سنة؟

 نعم / ال  .1المدن المذكورة في الشكل 

 نعم / ال .2عنوان الشكل 

 نعم / ال .1عدد البنايات المعروضة في الشكل 

  
  

  5 للسؤال عالمات: البنايات العالية

 :هدف السؤال

 التأمل والتقييم: التأمل في مضمون نص وتقييمه

 يانيةالتمييز بين ميزة بنيوية وبين محتويات مجموعة من الرسوم الب

  عالمة كاملة

 .اإلجابات الثالث الصحيحة، بحسب الترتيب التالي: نعم، ال، نعم :1رمز 

  بدون عالمة

 .إجابات أخرى      :0رمز 

  .بدون إجابة    :9رمز 
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 تقرير عن التبرع بالدم

 

  

  

  

  

  

  

  

ع بالدم ال غنى عنه.التبر  

الدم اإلنساني كليا.  ال يوجد أي منتج يمكنه أن يعوض عن
  رواح.ألنقاذ اإلعنه  له وال غنىبرع بالدم ال بديل لذا فالت

  من نقل الدم. كل عاممريض  000500,يستفيد  في فرنسا

 

 

مرة واحدة ل تعملوتس معقَّمةدوات المستخدمة لسحب الدم األ
)كياس). واأل األنابيب، نقَالح  

أع بالدم ال يشكل التبرخطر عليكم. ي  

ع بالدمالتبر: 

  دقيقة إلى ساعة. 45التبرع شهرة، ويستغرق من  هو أكثر أنواع
  خرى إلجراء بعض الفحوص واالختبارات.ملم وعينات صغيرة أ 450يتم سحب كيس من 

 .ع بدمه خمس مرات سنويا والمرأة ثالث مراتن يتبريستطيع الرجل أ •

   سنة. 65إلى  18عمار المتبرعين من تتراوح أ •
    

  أسابيع. 8ل تبرع وتبرع مدتها هناك فترة استراحة إجبارية بين ك
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تقرير عن التبرع "  عن باستلكتروني فرنسي. إالصفحة السابقة مصدره موقع  " علىتقرير عن التبرع بالدم"
 سئلة التالية.األلى ع لإلجابة "بالدم

 R429Q11 تقرير عن التبرع بالدم :1سؤال 

  ما هي الغاية الرئيسية من النص "تقرير عن التبرع بالدم"؟

  تشجيع الناس على التبرع بالدم.  .أ 
 خاطر التبرع بالدم.موصف   .ب 

 شرح أين يمكننا الذهاب للتبرع بالدم.  .ج 

   الكثير من الناس يتبرعون بدمهم بانتظام.إثبات أن   .د 

  
  1 للسؤال عالمات: تقرير عن التبرع بالدم

  عالمة كاملة

B�  تشجيع الناس على التبرع بالدم.  :1 ر

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
B�� #D  :9 ر,& �  .ا#<"#
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R429Q06 – 0 تقرير عن التبرع بالدم :2سؤال  1 9 

ن التبرع بالدم"، لماذا التبرع بالدم ال بديل له؟ انسخ جملة واحدة من النص بحسب النص "تقرير ع
  تشرح السبب.

.................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................   

  2 للسؤال عالمات: تقرير عن التبرع بالدم

  السؤال: هدف
  .المعلومات استرجاع: واالسترجاع الوصول

  .إعالن في بوضوح المذكورة المعلومات مكان تحديد

  عالمة كاملة

  أو قسما منها."ليس هنالك أي منتج ...". يعيد صياغة) الجملة التي تبدأ بـ  ينسخ (أو   : 1رمز 
 ليس هنالك أي منتَج يمكنه أن يعوض عن الدم اإلنساني كليا. •

 ليس هنالك أي منتَج يمكنه أن يعوض عنه كليا. •

 ال يوجد منتَج يمكنه أن يعوض عنه كليا. •

 ال يمكن التعويض عنه. •

 ]أدنى لإلجابةحد [ال بديل.  •

  بدون عالمة

  .إجابة غير وافية أو مبهمةيجيب    :0رمز 
 لذا فالتبرع بالدم ال بديل له. [يكرر النص األصلي] •

 ال يمكنك استبداله. [يكرر النص األصلي] •

 إنه ينقذ األرواح. •

  إنه ال غنى عنه. •

  .مناسبة غير أو معقولة غير إجابة يجيب أو للمادة دقيق غير فهما يبدي

 مريض كل عام من نقل الدم. 000500,رنسا، يستفيد في ف •

 بدون إجابة.   :9رمز 
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R429Q08 – 0 تقرير عن التبرع بالدم :3سؤال  1 9 

امرأة عمرها ثمانية عشر عاما تبرعت بدمها مرتين خالل االثني عشر شهرا األخيرة تريد أن تتبرع 
ع بالدم"، بأيا. بحسب "تقرير حول التبرددجسمح لها بذلك؟ بدمها مشرط سي  

 ...............................................................................................................   

 ...............................................................................................................  
 

  3 للسؤال عالمات: تقرير عن التبرع بالدم

  هدف السؤال:
  . تفسير تكوين: تفسيرالو اإلدماج
 استنتاج إلى للتوصل قصير نص عبر روابط تكوين

 

  عالمة كاملة

  .األخير تبرعها منذ ينقضي نأ يجب كافيا وقتاأن  يدرك   :1رمز 
 أسابيع على تبرعها األخير أم ال. 8يتوقف األمر على ما إذا مضت  •

  تستطيع ذلك إذا مضت مدة كافية، وإال فلن تستطيع. •

 بدون عالمة

  .أو مبهمة إجابة غير وافيةيجيب     : 0رمز 
 وقت •

 .إجابة غير معقولة أو غير مناسبةللمادة أو يجيب فهما غير دقيق يبدي     
 إذا بلغت السن المطلوب فيمكنها ذلك. •

 رع بالدم مرات عديدة خالل هذه السنة فيمكنها ذلك.ما دامت لم تتب •

  
  بدون إجابة.    :9رمز 
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 R429Q10 تقرير عن التبرع بالدم :4سؤال 

  بدمهم؟ بالتبرع أدناه لألشخاص يسمح هل ،"بالدم التبرع عن النص "تقرير بحسب

  ضع دائرة حول "نعم" أو "ال" لكل شخص.

 الشخص   ن يتبرع بدمه؟أهل مسموح لهذا الشخص ب

فتى عمره خمسة عشر عاما ولم يتبرع بدمه من  نعم / ال
  قبل أبدا.

رجل عمره ثالثون عاما تبرع بدمه قبل ستة  نعم / ال
 أسابيع.

امرأة عمرها عشرون عاما تبرعت بدمها قبل  نعم / ال
  سنة.

  
  4 للسؤال عالمات: تقرير عن التبرع بالدم

  عالمة كاملة

B�  ال، ال، نعم، بحسب الترتيب. : ث صحيحةاإلجابات الثال  :1 ر

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
  .الطالب يجب لم  :9 رمز
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 R429Q09 تقرير عن التبرع بالدم :5سؤال 

  ..." مرة واحدةل عملمة وتستدوات المستخدمة لسحب الدم معقَّاأليقول النص: "

  لماذا يحتوي النص على هذه المعلومات؟

   من.آ أمرع بالدم التبرلطمأنتك بأن   .أ 
  .ال غنى عنه مرألتأكيد على أن التبرع بالدم ل  .ب 

 لتوضيح استعماالت دمك.  .ج 

 ختبارات والفحوصات.اال حولتفاصيل توفير ل  .د 

  
  5 للسؤال عالمات: تقرير عن التبرع بالدم

  عالمة كاملة

B�  من.آ أمرالتبرع بالدم لطمأنتك بأن   :1 ر

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
  .الطالب يجب لم  :9 رمز
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 الذهبالبخيل و

 حكاية إيسوب الحكيم

باع بخيٌل كل ما يملك، واشترى قطعة من الذهب ودفنها في حفرة في األرض بقرب جدار قديم. 
وكان يذهب ليتفقدها يوميا. الحظ أحد عمال البخيل زياراته المتكررة للموقع، وقرر أن يراقب 

عامل بسرعة سر الكنز المدفون فحفر حتى وصل إلى قطعة الذهب وسرقها. في تحركاته. اكتشف ال
زيارته التالية وجد البخيل أن الحفرة فارغة فبدأ ينتف شعره وينوح بصوت مرتفع. عندما رآه جاره 
وقد غلبه الحزن، قَدم إليه، وعندما عرف السبب قال، "أرجوك أالّ تحزن هكذا؛ بل اذهب وخذ حجراً، 

في الحفرة وتخيل أن الذهب ما زال مدفونًا هناك. سيعود عليك هذا بنفس الفائدة؛ ألن الذهب وضعه 
  حين كان هناك لم تكن تملكه، فأنت لم تستفد منه ولو بالقليل".



  68  نموذج أسئلة –بحث بيزا 

  األسئلة التالية. لى" في الصفحة السابقة لإلجابة عوالذهباستعن بحكاية "البخيل 

R433Q01 – 0  البخيل: 1سؤال  1 9 

 الجمل التالية ورقِّمها بحسب تسلسل األحداث في النص.                          اقرأ 

  .                                                            ذهب من قطعة إلى أمواله كل تحويل البخيل قرر
 

 سرق رجٌل ذهب البخيل.

 .كنزه فيها وخبأ حفرة البخيل حفر

 

  له أن يستبدل الذهب بحجر.جار البخيل  قال

  

  1للسؤال  عالمات: البخيل

 هدف السؤال:

  اإلدماج والتفسير: تكوين تفسير
 تسلسل األحداث في حكاية

 عالمة كاملة

 .4، 2 ،3، 1: هي بالترتيب التالي اإلجابات األربع الصحيحة   :1رمز 

  بدون عالمة

 إجابات أخرى.   :0رمز 

  بدون إجابة.   :9رمز 
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R433Q05 – 0  البخيل  :2سؤال  1 9 

  فيما يلي جزء من حوار دار بين شخصين قرآ حكاية "البخيل والذهب".

  

 

  

  

 

 

  

 المتحدث الثاني   
 

 

  

  

  

  

 المتحدث األول

 

  ماذا يمكن للمتحدث الثاني أن يقول لدعم وجهة نظره؟

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

  2للسؤال  عالمات: البخيل

  هدف السؤال:
 اإلدماج والتفسير: تكوين تفسير

  بط أحد تفاصيل الحكاية مع فكرتها األساسية.ر
 عالمة كاملة

 .وعديم القيمةأاستبدال الذهب بشيء عديم الفائدة يدرك أن العبرة من القصة تعتمد على   : 1رمز 
 كان من الضروري استبداله بشيء عديم القيمة إليصال عبرة الرسالة. •

 كذلك دفن حجر بحيث يكون نفعه كنفع الذهب. الحجر مهم في القصة ألن العبرة كلها هي أنه كان بوسعه •

 لو استبدلته بشيء أفضل من الحجر ألخطأت الهدف ألن الشيء المدفون يجب أن يكون عديم الفائدة فعال. •

 الحجر عديم الفائدة، لكن الذهب كان كذلك بالنسبة للبخيل! •

 قصده الرجل.  الذهب، وهذا ما عمللم يست -هستعمالشيء يمكن اأن يكون فضل هو األشيء ال •

 بدون عالمة

 .غير وافية أو مبهمةيجيب إجابة  :0رمز 
 كان الحجر مهماً في القصة. [يكرر النص األصلي] •

 كان من الضروري أن يكون حجراً. [ينقصه شرح] •

 لن يكون نفس الشيء. [مبهم] •

 .غير معقولة أو غير مناسبةللمادة أو يجيب إجابة  غير دقيقيبدي فهما  
  كون ذلك حجراً ألن الحجر ثقيل.كان يجب أن ي •

  بدون إجابة  : 9رمز 

ال، لم يكن 
 بوسعه ذلك.
كان الحجر 

 مهماً في
  .القصة

 

لقد كان الجار 
لئيما. كان 

بوسعه 
استبدال الذهب 
بشيء أفضل 

 من الحجر.
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  R433Q02 البخيل :3سؤال 

 ما هي العبرة من القصة؟

 ال تخزن ثروة يمكن سرقتها.  .أ 

  الثقة باآلخرين هي خطأ.   .ب 
 عدم االستفادة مما تملك مثله كمثل عدم امتالكه.  .ج 

 .ال تحزن على أشياء ال يمكن تغييرها  .د 

  
  

  3 للسؤال عالمات: البخيل

  مة كاملةعال

B�  عدم االستفادة مما تملك مثله كمثل عدم امتالكه.  :1 ر

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
  .الطالب يجب لم  :9 رمز
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 R433Q06 – 019 البخيل :4سؤال 

 لماذا دفن البخيل ذهبه؟

.................................................................................................................................  

  4للسؤال  عالمات: البخيل

  هدف السؤال: 
  التأمل والتقييم: التأمل في مضمون نص وتقييمه

ضع فرضيات حول سبب تصرف شخصية من خالل اإلدماج بين معرفة سابقة وبين معلومات من و
 النص.

 عالمة كاملة

 .كان خائفاًأو أنه  البخيل أراد حفظ الذهب في مكان آمنيدرك أن    :1رمز 
 إلخفائه. •

 ظن أنه إذا أخفاه فلن يستطيع أحد أن يأخذه.  •

 أراد أن يكون الذهب في مأمن. •

ه كان مجنونا بعض الشيء، وظن أن دفنه أكثر أماناً من البنك! [تجاهل االفتراض من الواضح أن •
 الخاطئ بأن البنوك كانت موجودة في الزمن الذي كُتبت فيه الحكاية]

  بدون عالمة

  .غير وافية أو مبهمةيجيب إجابة   :0رمز 
 لقد كان غبياً. •

 .و غير مناسبةغير معقولة أللمادة أو يجيب إجابة  فهما غير دقيقيبدي  
 لقد أراد سرقته. •

 بدون إجابة. :9رمز 
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R433Q07 – 0 البخيل :5سؤال  1 9 

  كيف حصل البخيل على قطعة من الذهب؟

.................................................................................................................................  
 

  5للسؤال  عالمات: البخيل

 هدف السؤال:

 الوصول واالسترجاع: استرجاع المعلومات

 .قصير نص بداية في بوضوح مذكورة معلومات على العثور

  عالمة كاملة

 يعيد صياغة النص أو يقتبس مباشرة منه. يمكن أن. يملككان باع كّل ما إنه  ذكري  :1رمز 
 باع كل ما كان يملك. •

 باع كل أشيائه (أمتعته). •

 بدون عالمة

 .غير وافية أو مبهمةيجيب إجابة    :0رمز 
 لقد كان له. •

 لقد كسبه. •

 .ناسبةغير معقولة أو غير مللمادة أو يجيب إجابة  ا غير دقيقفهميبدي   
 لقد سرقه. •

 .بدون إجابة    :9رمز 
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قراطية في أثيناوالديم  
جزء أال   

فترة اليونانية الكالسيكية. ال فيا عاش في القرن الخامس قبل الميالد، وعسكري خًامؤر كان ثوسيديدس
ثينا قبل الميالد) بين أ 404 إلى سنة 431من سنة ( الپيلوپونيزيةحرب الخالل . ولد في أثينا

إلى وصول لم يتمكن من الس. يس في ثريلبوكانت مهمته حماية مدينة أمفي أسطوالً قاد ،سبارطةإو
 ى ثوسيديدسنفالذي  سبارطي براسيداسفي يد الجنرال اإل المدينة سقطت .المدينة في الوقت المناسب

من إجراء نه مكّوين، الفئتين المتحاربت منمنحه ذلك الفرصة لجمع المعلومات المفصلة  ا.عام 20لمدة 
  .الپيلوپونيزيةحرب التاريخ األبحاث لكتابه 

ركز على األسباب الطبيعية وسلوك فهو يمؤرخي العصور القديمة. كبار  ا منيعتبر ثوسيديدس واحد
 الوقائع عرضففي كتابه ال تُالقدر أو تدخل اآللهة، لتوضيح تطور التاريخ.  وليس علىكل فرد 

تفعل ألن الشخصيات الرئيسية  دفعتوضيحها في محاولة لكشف األسباب التي بل يتم ت نوادر كمجرد
 إنهاخيالية: اللخطابات ا لفي وضعه أحيانًسبب السلوك األفراد هو على ديدس يثوستأكيد إن . ما فعلته

 .الشخصيات التاريخية دوافعساعده على توضيح ت

   جزء بال

تكريم في (القرن الخامس قبل الميالد)،  سكلييبير احاكم أثينإلى الخطاب التالي  سيديدسينسب ثو
 . ةالپيلوپونيزيلجنود الذين سقطوا في السنة األولى من الحرب ا

ن. يسمى نظامنا وآلخرا يقلدهال يقلد قوانين الدول المجاورة، بل نحن مثال  م عندناحكالنظام 
ا متساوية ضمن قوانيننا حقوقً. توليس على القالئلالديموقراطية، ألن إدارته تعتمد على الكثيرين 

 وليس علىفي الحياة العامة على االستحقاق  المكانة الرفيعةعتمد ت، بينما ةالخاص للجميع في الشؤون
  .الطبقة اإلجتماعية

ال  حينوفي  ،(...) ، أيا كانتالوصول إلى وظيفة عامةالطبقة االجتماعية ال تمنع الشخص من 
أولئك الذين نطيع  نحنألمور العامة. با فيما يتعلقنخرق القانون  فإننا النتدخل في الشؤون الخاصة، 
 المظلومين، تحميضعت لوا تلك التي ونطيع القوانين ذاتها، خصوص وضعناهم في مراكز السلطة،

  .التي من العار خرقهاالمكتوبة  غيرالقوانين  تلكو

حي التي نحتفل بها اضأللعاب، األالعقل. ا لمتعةنوفر الكثير من الوسائل  فنحن ذلك إلى باإلضافة
أي قلق؛ فيما  إزالةا للسرور الذي يساعد في يومي االخاصة، تشكل مصدرمساكننا  أناقةوطيلة العام، 

تكون ثمار البلدان األخرى مألوفة  بحيث، أثيناالعالم إلى  منتجاتعدد سكان المدينة الكبير يجذب 
  .بلده لألثيني كثمار

)(بتصرف الپيلوپونيزيةالحرب تاريخ  ، سدسيديوث  



  74  نموذج أسئلة –بحث بيزا 

 . أدناهاألسئلة  لىعلى الصفحة السابقة لإلجابة ع لذياستعن بنص "الديموقراطية في أثينا" ا

 R443Q04 الديموقراطية في أثينا: 1 �ال

  ديدس؟يثوس فيلماذا نُ

 .سيلبوأمفيلم يتمكن من تحقيق النصر لألثينيين في   .أ 

 .سيلبوأمفياستولى على أسطول في   .ب 

  الفئتين المتحاربتين. منمعلومات  جمع  .ج 
 سبارطيين.األثينيين ليحارب إلى جانب اإلهجر   .د 

  

  1: عالمات للسؤال الديموقراطية في أثينا

  عالمة كاملة

   .سيلبوأمفيلم يتمكن من تحقيق النصر لألثينيين في   :1رمز 

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
 B�� ا#<"#�.  :9ر,& D# 
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 R443Q01   ديموقراطية في أثيناال: 2 �ال

  ؟هذا الخطاب على األرجح ُألقي تاريخ، ففي أي اتاريخي احدثً كانس كلييبير على فرض أن خطاب

    قبل الميالد404     .أ 
 قبل الميالد 430    .ب 

 قبل الميالد 500    .ج 

 قبل الميالد 5   .د 

  

  2: عالمات للسؤال الديموقراطية في أثينا

  عالمة كاملة

 B� الميالد قبل 430    :1ر

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
 B�� ا#<"#�.  :9ر,& D# 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  76  نموذج أسئلة –بحث بيزا 

R443Q03 – 0  الديموقراطية في أثينا: 3 �ال 1 2 9 

 .الپيلوپونيزيةمن الحرب  السنة األولى، هو تكريم الجنود الذين سقطوا في "ب" أحد أهداف الخطاب في الجزء

   ؟، ما هوبمن هذا الخطا آخرهدف  هناك

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

  3سؤال  عالمات: الديموقراطية في أثينا

 هدف السؤال:

  ر.تفسي تكوينج والتفسير: ادمإلا
  تحديد الغرض من نص جدلي بواسطة ربطه بسياقه. 

  عالمة كاملة

   : إقناع الجنود بمواصلة النضال،قد يشير إلى. دافع (سياسي) منسوب إلى بيريكليسيشير إلى   : 2رمز 
  أثينا  فضائل التأكيد على ن، أو يت الموتى، إرساء الفخر لدى المواطنين األثينيمواساة عائال  
 .لنصا تتالءم معلة وويجب أن تكون اإلجابة معق خرى.أمدن مع سبارطة، أو إمع  مقارنة  
 .لجعل  الناس يفخرون بأثينا •

  .للترويج للديموقراطية •

 .الديموقراطية األثينية لشرح فوائد •

 .في مشكلة اآلن اون أن أثينا ما زالت بخير، رغم حقيقة كونهلجعل الناس يظن •

 .لتعزيز التفكير اإليجابي والمواقف اإليجابية •

 .الناس لرفع معنويات •

 .للترويج للوطنية •

 .للفوز باالنتخابات القادمة •

  .ليصبح أكثر شعبية •

 .سبارطيينلجعل الناس عدائيين تجاه اإل •

 
  .أو طريقة تفكيره بيريكليس  فهم دافعوهو ديدس يغرض ثوسيشير إلى 

 .بيريكليس  يةنفس/وضح دافعيل •

 .فعل ما فعله اذاوضح لميل •

 

  عالمة جزئية 

  . فقط شرح كيفية عمل الديموقراطيةتشير اإلجابة إلى   : 1رمز 

 ليشرح ما هي الديموقراطية.  •

 ليشرح الديموقراطية للناس. •
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  بدون عالمة

  .ةغير وافية أو مبهميجيب إجابة   : 0رمز 
  ]يكرر الفكرة األساسيةليكرم الجنود الموتى.  [ •

  .غير مناسبةأو  غير معقولةللمادة أو يجيب إجابة  ا غير دقيقفهميبدي 
 ]الهدف غير مذكور[ .كانت أثينا موضوع الخطاب •

 ]غير دقيق[ .ليجعل الناس يضحكون •

  .إجابةبدون       :9رمز 



  78  نموذج أسئلة –بحث بيزا 

R443Q05 – 0 الديموقراطية في أثينا: 4 �ال 1 2 9 

  .؟ استعن بالنص لتدعم إجابتك"ب" من الذي كتب الخطاب في الجزء
  

..................................................................................................................................  
  

.................................................................................................................................  

  4سؤال  عالماتنا: الديموقراطية في أثي

 هدف السؤال:

  .تفسير تكوينج والتفسير: ادماإل

  المعطاة.دمج المعلومات بك العالقة بين نصين ادرإ

   عالمة كاملة

 سدسيديوث أنيشير إلى والخطاب،  كاتبنه ) على أبشكل واضح أو ضمني( يدسيدثوس حدد ي  :2رمز 
 .قد يعيد صياغة النص أو يقتبس منه مباشرة .لخطاب إلى بيريكليسا نسب

 س".يديدس إلى بيركيلييديدس. يقول "نسب ثوسيثوس •

 الشخصيات  دوافعساعده على توضيح ت فهي ،خياليةاللخطابات س."ألنه يقدم أحياناً اديديثوس •

 ".التاريخية    

 .لمن كان يكتب عنهموينسبها الخطابات  ؤلفديدس كان ييوسأن ث يخبرك •

   عالمة جزئية

 .دون تفسيرب مؤلف الخطاب هو ديدسيثوس بين أني  :1رمز 
 .ديدسيثوس •

 ]ديدسيإشارة ضمنية إلى ثوس[ .مؤرخ وعسكري •

  عالمة بدون

 .إجابة غير وافية أو مبهمةيجيب   :0رمز 
  ]امبهم جدشخص آخر. [ •

    .غير معقولة أو غير مناسبةللمادة أو يجيب إجابة  قيقا غير دفهميبدي   
 بيركيلس •

   .الپيلوپونيزيةكان يكتب خالل الحرب  •

  
  إجابة. بدون  :9رمز 
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 R443Q06   الديموقراطية في أثينا: 5 �ال

  ا عن المؤرخين اآلخرين في عصره؟ديدس مختلفًيلنص، ما الذي جعل ثوسا بحسب
 .بطالعاديين وليس عن األ كتب عن أشخاص  .أ 

   .وقائع من مجرد بدالً النوادر استخدم .ب 
 لها.طبيعية  فوق أسبابلى ع باالعتماداألحداث التاريخية  فسر  .ج 

  يفعلون بالطريقة التي فعلوا بها.  الناس ما جعل ركز على   .د 
  
  

  5: عالمات للسؤال الديموقراطية في أثينا

  عالمة كاملة

B�  تي فعلوا بها.يفعلون بالطريقة الالناس ما جعل ركز على   :1 ر

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
B�� #D  :9 ر,& � .ا#<"#
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  R443Q07    الديموقراطية في أثينا: 7 �ال

 :"ب" نظر إلى هذا الجزء من النص من نهاية الجزءا

نحتفل بها  حي التياضالعقل. األلعاب، األ لمتعةنوفر الكثير من الوسائل  فنحنباإلضافة إلى ذلك "
."قلأي قإزالة ا للسرور الذي يساعد في ا يوميالخاصة، تشكل مصدر مساكننا وأناقة طيلة العام،  

  

  أي العبارات اآلتية تعطي أفضل تلخيص لهذا الجزء من النص؟
  نظام الحكم في أثينا يسمح ألي شخص أن يخترع القوانين.  .أ 
 كن أن تحصل عليها في أثينا.اللهو والجمال هما جزء من الحياة الناعمة التي يم  .ب 

  وليس بإمكانهم أخذ الحياة بجدية. جدا يتمتع سكان أثينا بمتع كثيرة  .ج 
  الحياة العامة والخاصة تبدوان نفس الشيء.  .د 

  

 

  6: عالمات للسؤال الديموقراطية في أثينا

  عالمة كاملة

B�   في أثينا. اللهو والجمال هما جزء من الحياة الناعمة التي يمكن أن تحصل عليها  :1 ر

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
B�� #D  :9 ر,& �  .ا#<"#

  
  

 

  

  

  

  

  



  81  نموذج أسئلة –بحث بيزا 

  نس آيريسيالهدف بو

 الجنوب من العودة طريق في پاراچوايو وتشيلي 2ونياچباتا من الثالث البريد طائرات كانت وهكذا
 الطائرة تتمكن لكي هناكانتظار حمولتها  كانوا في .آيريس بوينس إلى الشمال ومن الغرب ومن

  . الليل منتصف حوالي اإلقالع من أوروبا إلى المتجهة
كانوا  ،ن في الليلومحرك كبير كالزورق، ضائع غطاءثالثة طيارين، يجلس كل واحد منهم وراء 

سوف يهبطون ببطء من سمائهم العاصفة أو  عمالقةمن المدينة ال وباقترابهم، رحلتهميفكرون في 
  .   ون من جبلهمالهادئة، كفالحين غرباء ينحدر

ا. يير، المسؤول عن العملية بأكملها، يذرع مدرج الهبوط في بوينس آيريس جيئة وذهابڤكان ري
ا طوال اليوم، ألن اليوم في نظره كان ينذر بالشر إلى أن تصل الطائرات الثالث. دقيقة بقي صامتً

ا من القدر، يقلص المجهول يير يشعر أنه ينتزع شيًئڤبعد أخرى، فيما كانت تصله البرقيات، كان ري
  تدريجيا، يقود طواقمه إلى خارج الليل نحو الشاطئ.

  يير إلعطائه برقية: ڤجاء أحد الرجال إلى ري
  يقول طيار بريد تشيلي إنه يستطيع رؤية أضواء بوينس آيريس.

  جيد.
ا كالبحر مم واحدة منها، تمايير صوت هذه الطائرة؛ كان الليل يسلّڤبعد وقت قصير سوف يسمع ري
 سيعيدا للشاطئ تلك الكنوز التي تقاذفها لوقت طويل. والحقً سلّمالحافل بالمد والجزر واأللغاز، ي

   الطائرتين األخريين.
عندئذ سينتهي عمل هذا اليوم. حينها ستذهب الطواقم المرهقة للنوم، لتُستبدل بطواقم جديدة. لكن 

  ا.ا. دائمه، سوف يملؤه بالقلق. وهكذا سيظل األمر دائميير لن ينال الراحة: فبريد أوروبا بدورڤري
  
  

  Gallimard"الطيران ليالً"، إصدار  Antoine de Saint-Exupéryبوينس آيريس  الهدف
  
  

  
  
  
  
  

                                                 
  األرجنتينهي المنطقة الجنوبية في تشيلي و 2



  82  نموذج أسئلة –بحث بيزا 

. الرواية تعتمد 1931تبت سنة الصفحة السابقة منقول عن رواية كُ الوارد فيالنص "الهدف بوينس آيريس" 
  طائرة بريد في أمريكا الجنوبية. على تجربة الكاتب كقائد

  .أدناهاألسئلة  علىاستعن بهذا النص لإلجابة 

 R444Q07 الهدف بوينس آيرس: 1 ()ال

  في هذا النص؟ الرئيسيةماذا يحدث للشخصية 

  يواجه مفاجأة غير سارة.  .أ 
  ر عمله.ييقرر تغي  .ب 
  ينتظر حدوث شيء ما.  .ج 
 يتعلم أن يصغي لآلخرين.  .د 

  

  1ت للسؤال : عالماالهدف بوينس آيرس

  عالمة كاملة

 �  ينتظر حدوث شيء ما. :1ر

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
B�� #D  :9 ر,& �  .ا#<"#

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  83  نموذج أسئلة –بحث بيزا 

R444Q01 – 0 الهدف بوينس آيريس: 2 ()ال 1 2 9 

  في أي وقت من اليوم تحدث القصة؟ استعن بالنص لدعم إجابتك.
 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

   1للسؤال  عالماتالهدف بوينس آيريس: 

  ف السؤال:هد
   تفسير تكوين: والتفسير اإلدماج
  .سردي نص في الحدث وقوع وقت لتحديد النص في إشارات عدة من واحدة استعمال

  عالمة كاملة 

 يشرحو ،)بعده أو الليل منتصف عند ليس لكن( المساء في أو الليل في تتم الرحالت أن إلى يشير  :2رمز 
  .مباشرة همن يقتبس أو النص صياغة يعيد قد. النص في المعلومات إلىا مشير بدقة
 ."الليل في ضائعون: "فيها جاء .الليل في •

 .الليل منتصف عند اإلقالع من أوروبا طائرة تتمكن لكي مجيئها ينتظر فهو المساء، في •

 ".منها واحدة يسلّم كان الليل" ألن الليل في ذلك كان •

 .أوروبا طائرة مغادرة وقت وهو الليل، منتصف قبل •

. إنه الليل منتصف ليس الوقت ولكن أن هناك ظالم نعرف. الليل ومنتصف مساء 8:00 الساعة بين •
 .األخرى الطائرة مغادرة وقت

  عالمة جزئية

  
 ال ولكنه ،)بعده أو الليل منتصف عند ليس لكن( المساء في أو الليل في تتم الرحالت أن إلى يشير  :1 رمز

  .النص من اداعم دليالً يعطي
 في الليل  •

    بدون عالمة 

  .بعده أو الليل منتصف في تمت الرحالت أن إلى يشير  :0 رمز
 ]النص من مناسب غير اقتباس"  [الليل منتصف في تقلع لكي" •

 ]النص من مناسب غير اقتباس" [الليل منتصف حوالي" •

  بعد منتصف الليل. •
  .مبهمة أو وافية غير إجابة جيبي

  .مناسبة غير أو معقولة غير بةإجا جيبي أو للمادة، دقيق غير افهم يبدي
 في الصباح. •

 في وقت الظهيرة. •

 في النهار. •

 ]آخر دقيق وقت أي أو[. مساء 9:00 الساعة •

  إجابة. بدون  : 9رمز 



  84  نموذج أسئلة –بحث بيزا 

R444Q03 – 0  الهدف بوينس آيريس: 3 ()ال 1 2 9 

 ا يدعم إجابتك. يير نحو عمله؟ استعن بالنص لتعطي سببڤري ما هو شعور

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

  

  3للسؤال  عالماتس: الهدف بوينس آيري

  هدف السؤال:
  اإلدماج والتفسير: تكوين تفسير

 استخدام معلومة من النص لدعم وجهة نظر 

    عالمة كاملة 

   ،بعمله بالقيام االلتزام أو والتحمل واإلصرار التوتر إلى امشير عمله نحو ييرڤري شعور يصف   :2 رمز
 يعيد أو عام، بشكل لنصإلى ا عودي قد. النص من مناسب مقطع إلى يعود اتفسير يعطيو

 .المذكور الشعور االقتباس يناسب أن يجب. مباشرة النص من يقتبس او الصياغة،
 .أبدا يرتاح لن أنه النص آخر في ذكر فقد ذلك، كل في تماما منهمك إنه •

 ".بالشر ينذر كان نظره في اليوم. "متوتر إنه •

 يقلق أن عليه ثم كله، اليوم طوال الثالث لطائراتا على قلق وهو عمله، بسبب باإلرهاق يشعر إنه •
 ! أوروبا طائرة على

 .أبدا تتغير لن األمور أن يعتقد فهو ،"دائما" األخيرة الكلمة من ذلك ترى أن ويمكنك مستسلم، إنه •

  ].يتضمن إشارة عامة للنص. [بأمان الجميع أن يعلم أن قبل يرتاح أن يمكنه ال. بعمله حقًا مهتم إنه •

  مة جزئية عال

، إلى التوتر واإلصرار والتحمل أو االلتزام بالقيام بعمله انحو عمله مشيريير ڤيصف شعور ري  :1رمز 
إلى النص. يعود ادون أن يعطي تفسير  

 .يحدث عما أنه مسؤول فعالً يشعر •

 إنه متوتر. •

  بدون عالمة 

   .مبهمة أو وافية غير إجابة جيبي  :0 رمز
  

  .مناسبة غير أو معقولة غير إجابة جيبي أو ادة،للم دقيق غير افهم يبدي
 ].غير مدعوم من النص[. األمور من كثير عن مسؤول ألنه عمله يحب •

  ]غير مدعوم من النص[. الطائرات مراقبة يمكنه ألنه لطيف العمل أن يظن •

  إجابة. بدون  :9رمز 
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  R444Q08   الهدف بوينس آيرس: 4 ()ال

  وقت قصير ...")، بماذا يتشابه البحر والليل؟ بحسب الفقرة قبل األخيرة ("بعد

  كالهما يخفيان ما فيهما.  .أ 
  كالهما صاخبان.  .ب 
  ا اإلنسان. مكالهما روضه  .ج 
  كالهما خطران لإلنسان.  .د 
 كالهما صامتان.  .ه 

  

  4: عالمات للسؤال الهدف بوينس آيرس

  عالمة كاملة

 �   كالهما يخفيان ما فيهما. :1ر

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
�Bر 9:  D# �,& �  .ا#<"#
  
  

R444Q05 – 0  الهدف بوينس آيرس: 5 ()ال 1 9 

يير في أيامنا هذه ستكون ڤ. هل تعتقد أن مخاوف ري1931تب نص "الهدف بوينس آيريس" عام كُ
  ل إجابتك. علّ ؟ما كانت في حينهمشابهة ِل

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................   

  5للسؤال  عالماتالهدف بوينس آيريس: 

 هدف السؤال:
  نص وتقييمه. مضمونتأمل في التأمل والتقييم: ال

 تكوين فرضية حول تأثير تغيير في سياق القصة على إحدى الشخصيات.
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  عالمة كاملة 

 إلى يشير قد. إجابته يدعمو ،الزمن رتغي هاأساس مقارنة إلى ويشير ،ال أو نعم) يلمح( أو يجيب  :1 رمز
. مثالً القلقك النفسية، خاوفالم أو األمان، تحسن أو التكنولوجي التقدممخاوف محسوسة مثل 

  .للنص دقيقة قراءة مع اإلجابة تالءمت أن يجب
 الصعوبات تحل وهي الذاتي، للتوجيه معدة جدا متطورة أجهزة) الطائرات في( الطيارين لدى اآلن •

 .سيئة الجوية األحوال تكون عندما التقنية

 من التخلص في تساعدهم أن يمكنها آلية، ةقياد وأنظمة برادارات مزودة األيام هذه في فالطائرات ال، •
 .الخطرة الحاالت

 عطل أو التحطم مخاطر زوال يمكن ال. أخرى نقل وسيلة كأي خطرة زالت ما فالطائرات أجل، •
 . المحرك

 .األرض على كما الطائرات في جدا، مهم التقني والتقدم الحديثة التكنولوجيا اآلن، •

 .التحطم خطر هناك زال فال أجل، •

 .موجودا اإلرهابي الهجوم خطر يكن لم السابق ففي ال، •

  بدون عالمة

  .مبهمة أو وافية غير إجابة يجيب  :0 رمز
 .األيام هذه في مختلفة فالمخاوف ال، •

 .التقدم بعض حصل فقد أجل، •

 ]مبهم. [اآلن الحياة سياق في لكن أجل، ما، بشكل •

 ]مبهم. [سيغيرونها الناس كان السنين مر على •

  .مناسبة غير أو معقولة غير إجابة جيبي أو للمادة، دقيق غير افهم يبدي
 ]مغير دقيق بخصوص العال. [اآلن ليالً تسافر ال ألنك ال، •

 ]ليست مناسبة. [اآلن بكثير أفضل بشكل مدربون الطيارين ألن ال، •

دقيقة  قراءة غير. . [اإلرهابيين من مخاوف توجد هذه أيامنا في لكن بعمله، حقا سعيد ييرڤري ال، •
 ]للنص

  

  .إجابة بدون  : 9 رمز
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  R444Q09   الهدف بوينس آيريس: 6 ()ال

 يير الذهنية؟ڤأي زوج من الكلمات أدناه هو أفضل وصف لحالة ري

  مرعوب ومهووس.   .أ 
  وغير صبور. منفعل  .ب 

  غاضب ومحبط.  .ج 

   .ومتضايققلق   .د 
 هادئ وواثق.  .ه 

  

  5: عالمات للسؤال الهدف بوينس آيرس

  عالمة كاملة

 �  ادئ وواثق.ه  :1ر

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
B�� #D  :9 ر,& �  .ا#<"#
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 .مولنار فيرينك الهنغاري المسرحي الكاتب تأليف من مسرحية بداية هي" األساس هي المسرحية"

أرقام  أناألسئلة أدناه. (الحظ  علىلإلجابة  تينالسابق تينالصفحفي سرحية هي األساس" استعن بقطعة "الم
 التي تتناولها األسئلة). فقراتللالسطور معطاة على هامش النص لمساعدتك على الوصول 

R452Q03 – 0 المسرحية هي األساس: 1سؤال  1 9 

  رفع الستارة ؟ قبل بالضبطماذا كانت شخصيات المسرحية تفعل 

 .......................................................................................................................  

 1للسؤال عالمات المسرحية هي األساس: 

 هدف السؤال:

 الوصول واالسترجاع: الوصول للمعلومة واسترجاعها

 العثور على إشارة إلى حدث ما يحدث قبل وقائع المسرحية

  عالمة كاملة

  قد يعيد صياغة النص أو يقتبس منه مباشرة. .شرب الشمبانياأو  وجبة العشاءيشير إلى  :1رمز 
 لوا في الحال العشاء والشمبانيا.لقد تناو •

 [اقتباس مباشر]"أتينا في الحال من قاعة الطعام حيث تناولنا هناك وجبة عشاء رائعة ".  •

 [اقتباس مباشر]"وجبة عشاء رائعة وشربنا زجاجتين من الشمبانيا".  •

 .عشاء ومشروب •

 .عشاء •

 .شربوا الشمبانيا •

 .تناولوا العشاء وشربوا •

 .كانوا في قاعة الطعام •

 بدون عالمة

 .غير وافية أو مبهمةيجيب إجابة  :0رمز 

  يبدي فهما غير دقيق للمادة أو يجيب إجابة غير معقولة أو غير مناسبة.
 .ثالثتنا ضيوف في هذه القلعة •

 [هذا جزء من الفصل األول وليس قبله.]كانوا يتبادلون الحديث بصوت مرتفع وراء الباب.  •

  [ليس بالضبط قبل الوقائع في النص]وفصلوا له بدلة السهرة. لقد أحضروا آلدم معطف الحفالت  •

 [يشير إلى الممثلين وليس إلى الشخصيات.]استعدوا للظهور على المسرح.  •

 تجري األحداث في قلعة على الشاطئ في إيطاليا. •

 .يتحدثون عن المسرح •

 �  .بدون إجابة  :9ر
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 R452Q04 المسرحية هي األساس: 2سؤال 

  )30 السطر..." (ساعة ربع نًاأحيا دهر، يمضي" 

  ؟"دهر" هي الساعة ربع لماذا: توراي بحسب

  إنها مدة طويلة لنتوقع أن يجلس الجمهور هادًئا في مسرح مكتظ.  .أ 
  .أن الوقت الذي يمضي حتى تتّضح الحالة في بداية المسرحية يستمر إلى األبديبدو   .ب 
 تابة بداية المسرحية.دائما يبدو أن الكاتب المسرحي يحتاج وقتا طويال لك  .ج 

 يبدو أن الوقت يمر ببطء عندما تدور وقائع حدث مهم في المسرحية.  .د 

  

 2للسؤال عالمات المسرحية هي األساس: 

  عالمة كاملة

   .أن الوقت الذي يمضي حتى تتّضح الحالة في بداية المسرحية يستمر إلى األبديبدو   :1رمز 

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
 B�� ا#<"#�.#D   :9ر,& 
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R452Q06 – 0   : المسرحية هي األساس3سؤال  1 9 

 ."القلعة في مكوثه من الثالث انفعاالً الشخصيات أكثر هو األرجح على آدم: "القراء أحد قال

  .جابتكإ عليلالنص لتب عناستماذا يمكن للقارئ أن يقول لدعم رأيه؟ 
 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

  

 3للسؤال ات عالمالمسرحية هي األساس: 

  هدف السؤال:
 اإلدماج والتفسير: تكوين تفسير

  في مسرحية ياتشخصإحدى الدعم الرأي من خالل فهم دوافع 

 عالمة كاملة

من خالل اإلشارة إلى واحد أو أكثر مما  تناقض بين آدم وبين الشخصيتين األخريينيشير إلى  :1 رمز 
  .الث أو قلة تجربته (كشخصية مشهورة)مكانة آدم بصفته أفقر أو أصغر الشخصيات الثيلي: 

 آدم فقير وال بد أنه منفعل من مكوثه في قلعة فاخرة. •

 .ال بد أنه سعيد لوجوده بصحبة رجلين بوسعهما إشهاره •

 .قًاإنه يؤلف األلحان الموسيقية لشخصين شهيرين ح •

 !إنه شاب والشباب يميلون أكثر لالنفعال من األمور، هذه حقيقة •

 [حد أدنى لإلجابة]يمكث في القلعة. إنه أصغر من أن  •

 [حد أدنى لإلجابة]إنه األقل تجربة.  •

   بدون عالمة

 .غير وافية أو مبهمةيجيب إجابة  :0 رمز 

 [يكرر النص األصلي]إنه منفعل.  •

  .غير معقولة أو غير مناسبةللمادة أو يجيب إجابة  فهما غير دقيقيبدي 
  .إنه فنان •
  النفعاله من المكوث في القلعة] را[ليس تفسيلقد وقع في الحب.  •
  ].[ال دعم لهذا في النص. وف تقدم عرضاسينفعل آدم بالطبع ألن مغنية األوبرا س •
  ][معلومة للشرح وليس السبب ذاتهلقد حصل على بدلة سهرة.  •

 

 .8;ون إ8�9	 :9 رمز
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 R452Q07 : المسرحية هي األساس4سؤال 

  ؟في هذه القطعة رمولنا المسرحي الكاتب يفعل ماذا عام، بشكل

  من خاللها كل واحد من الشخصيات مشاكله. إنه يعرض الطريقة التي سيحّل  .أ 
  إنه يجعل شخصياته تمثل كيف يبدو الدهر في مسرحية.  .ب 
  إنه يقدم مثاالً على مشهد تقليدي نموذجي الفتتاح مسرحية.  .ج 

 إنه يستغل الشخصيات لتمثيل واحدة من مشاكله اإلبداعية.  .د 

  
  

 4للسؤال عالمات ألساس: المسرحية هي ا

  عالمة كاملة

   إنه يستغل الشخصيات لتمثيل واحدة من مشاكله اإلبداعية.  :1رمز 

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
 B�� ا#<"#�.  :9ر,& D# 
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  العمل عن بعد
   طريق المستقبل

لكتروني السريع، وإنجاز كل بواسطة الطريق اإل 1تخيلوا فقط كم سيكون رائعا  "العمل عن بعد"
عملكم من خالل الكمبيوتر أو الهاتف! لن تضطروا بد إلى حشر أجسامكم في باصات أو قطارات ع

  مكتظة، أو إلى تضييع ساعات وساعات في السفر إلى العمل ذهابا وإيابا. يمكنكم أن تعملوا أينما 
  فكروا فقط بفرص العمل التي سيوفرها ذلك! –شئتم 

  عبير                    
 كارثة في مرحلة اإلعداد

إن تقليص ساعات السفر وما يترتب عليه من تقليص في استهالك الطاقة هو فكرة جيدة بال شك. 
لكن هذه الغاية يجب أن تتحقق عن طريق تحسين المواصالت العامة، أو االهتمام بأن تكون أماكن 

حة، التي تقول إن العمل عن بعد سيصبح العمل قريبة من مناطق سكنى العاملين. هذه الفكرة الطمو
جزءا من أسلوب حياة كل واحد منا، ستجعل الناس أكثر انغماسا في حياتهم الخاصة. هل نريد حقا 

 أن يتدهور شعورنا بأننا جزء من المجتمع أكثر مما هو عليه اآلن؟

  رامي                    

 
 
 

 على بالعمل العمال فيها يقوم حالة لوصف السبعينات ةبداي في نيليس جاك ابتكره مصطلح هو" بعد عن العمل  "1
 عبر الرئيسي المكتب إلى والمستندات المعلومات ويرسلون) مثال البيت في( الرئيسي المكتب عن بعيدا الكمبيوتر

  .الهاتف خطوط
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  .األسئلة التالية علىلإلجابة  أ#�> "العمل عن بعد"  ب تعناس

 R458Q01 عدالعمل عن ب: 1سؤال 

 ؟"اإلعداد مرحلة في كارثة" ونص" المستقبل طريق" نص بين العالقة هي ما

  إنهما ادعاءان مختلفتان للوصول إلى نفس االستنتاج.  .أ 
  إنهما مكتوبان بنفس األسلوب لكنهما يتناوالن موضوعين مختلفَين تماما.  .ب 
 مختلفة.إنهما يعبران عن نفس وجهة النظر لكنهما يتوصالن إلى استنتاجات   .ج 

  .إنهما يعبران عن وجهتَي نظر متعارضتَين تجاه نفس الموضوع  .د 
  

  

 1للسؤال عالمات : العمل عن بعد

  عالمة كاملة

   .إنهما يعبران عن وجهتَي نظر متعارضتَين تجاه نفس الموضوع  :1رمز 

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
 B�� ا#<"#�.  :9ر,& D# 
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R458Q07 – 0 عد: العمل عن ب2سؤال  1 9 

 .إجابتك علل. بعد عن إنجازه الصعب من سيكون العمل من واحدا نوعا اذكر

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

 2للسؤال عالمات : العمل عن بعد

 هدف السؤال: 

 التأمل والتقييم: التأمل في مضمون نص وتقييمه

 .استعمال المعارف السابقة لبلورة مثال يتناسب مع فئة يرد وصفها في نص

 عالمة كاملة

  شرحا معقوال بشأن شخص يقوم بمثل ذلك العمل وال يستطيعويعطي  يحدد نوعا من العمل :1رمز 

أن تشير اإلجابات (بشكل واضح أو ضمني) إلى أنه من الضروري أن  يجب. إنجازه عن بعد   
 يتواجد الشخص جسديا من أجل إنجاز العمل المحدد.

 ن تشاء.البناء. يصعب أن تعمل باألخشاب والحجارة من أي مكا •

 الرياضي المحترف. يجب أن تكون متواجدا هناك فعال لكي تمارس لعب الرياضة. •

 السمكري. ال يمكنك أن تصلح بالوعة شخص آخر وأنت جالس في بيتك! •

 .حفر القنوات ألنك يجب أن تتواجد هناك •

 .ال يمكنك أن تفحص إن كانت حالة المرضى على ما يرام عبر اإلنترنت - التمريض •

   المةبدون ع

 .يقدم شرحا ال عالقة له بالعمل عن بعد أو دون أن يقدم تفسيراًيحدد نوعا من العمل، ولكن  :0رمز 

 حفر القنوات. •

 .عامل في إخماد الحرائق (إطفاء النار) •

 طالب. •

 [الشرح ال يبين لماذا يكون من الصعب العمل عن بعد]حفر القنوات. ألنه عمل صعب.  •


A@	?/% وا�/	 أو �</= إ8�9	 . 
 يجب أن تكون هناك.  •

 �@ًA�
;ي �D/E?/% د  	إ8�9 =/>�
	�H@�دة أو $�)��I0	 أو ?/%  %/?.  

 [إجابة غير مالئمة].مدير. ال أحد ينتبه إليك في كل حال.  •

  بدون إجابة. :9رمز 
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 R458Q04                : العمل عن بعد3سؤال 

  وعبير؟ رامي كل منعليها  يوافق أن يمكن اآلتية الجمل من جملة أي

  يجب أن يسمح للناس بالعمل قدر ما يشاؤون من الساعات.  .أ 
  إنها ليست فكرة جيدة أن يمضي الناس وقتا طويال في الوصول إلى العمل.  .ب 
 فكرة العمل عن بعد لن تالئم الجميع.  .ج 

 تكوين العالقات االجتماعية هو أهم جزء في العمل.  .د 

  
 

 3للسؤال عالمات : العمل عن بعد

  عالمة كاملة

   إنها ليست فكرة جيدة أن يمضي الناس وقتا طويال في الوصول إلى العمل.  :1رمز 

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
 B�� ا#<"#�.  :9ر,& D# 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  98  نموذج أسئلة –بحث بيزا 

  رحلة في إفريقيا

 رحلة دراكنسبرغ الشمالية: جنوب إفريقيا / ليسوثو

  بطاقة بيانات

 استعراض
الية عبور جرف دراكنسبرغ الشمالي على ارتفاعات عالية. دراكنسبرغ الشمفي تتضمن رحلة  •

كم) تقريبا يمتد على جانبي الحدود بين جنوب إفريقيا  65ميال ( 40مسار الرحلة، الذي يبلغ طوله 
تشمل الرحلة الكثير من المعالم الرئيسية بما فيها  .وليسوثو ويحتاج إنهاؤه إلى خمسة أيام شاقة

"المدرج" وحتى "أسنان الشيطان"، ترونها بينما تشقّون طريقكم إلى مناظر تحبس األنفاس، من 
"السلّم المعلَّق"، وكذلك منظر شروق الشمس من مبونجوان، وهو مشهد يستحق أن تضبطوا 

 منبهات ساعاتكم لرؤيته. 
 نقطة االنطالق: موقف "الحارس" للسيارات في متنزه ناتال الملكي القومي. •
 ". تدرائيةالكاالنهاية: فندق "قمة  •
صعوبات وارتفاعات: تعتبر هذه رحلة سير على جبل ذو ارتفاع شاهق في إحدى أبعد المناطق في  •

سلسلة جبال دراكنسبرغ. قد يصبح المشي صعبا وتطول األيام. إتقان مهارات التوجيه هو من 
 األمور الضرورية لقطع المسار بسالم. 

  والمواسم التوقيت
 ان، أيار، حزيران أو أيلول، تشرين األول، تشرين الثاني.أفضل األشهر للزيارة: نيس •
المناخ: قد يكون الصيف في دراكنسبرغ حارا ورطبا للغاية. أما الشتاء فيكون أكثر جفافًا لكن  •

هناك دائما إمكانية هطول يأتي على شكل تساقط للثلوج في المرتفعات. درجة الحرارة في النهار 
)، أما F70 /°C20°وF60 /°C15  °ي الدرجة المثالية (ما بين في فصول الربيع والخريف ه

 في الليل فتهبط درجات الحرارة إلى ما تحت درجة التجمد.
 

  الهطول ومعدالت الحرارة درجات  .أ 

  درجات الحرارة اليومية القصوى معدل
)°F(  72 70 70 66 63 60 60 63 66  68 70 70 

)°C( 22 21 21 19 17 15 15 17 19 20 21 21 

 درجات الحرارة اليومية الدنيا معدل

)°F(  55 55 54 48 46 41 41 43 46 48 52 54 

)°C( 13 13 12 9 8 5 5 6 8 9 11 12 

  معدل الهطول الشهري
 7.9 6.5 4.0 2.4 1.3 0.5 0.6 1.1  3.1 7.7 8.5 9.3 (إنش)

 201 165 101 62 33 12 14 29 78 196 216 237 (ميليمتر)

 
  كانون

 يثانال
 أيلول آب تموز  حزيران أيار نيسان آذار  شباط

تشرين 

 ولاأل

تشرين 

  ثانيال

كانون 

 األول
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  أيام

 .نص "رحلة في إفريقيا" أعاله وعلى الصفحة السابقة هو اقتباس من كتاب بعنوان الرحالت التقليدية

  .األسئلة أدناه علىاستعن بنص "رحلة في إفريقيا" لإلجابة 

 R459Q01  حلة في إفريقيار: 1سؤال 

 بشكل عام، ما هو االنطباع الذي يعطيه النص عن هذه الرحلة؟

  صعوبتها متوسطة؛ أفضل موسم للقيام بها في الصيف.أ. 
  صعوبتها متوسطة؛ خليط من الجبال والبالد المستوية.  .ب 
  صعبة؛ تحتاج إلى االستعداد الجيد.  .ج 
 صخور. صعبة للغاية؛ تحتاج إلى قدرة جيدة على تسلق ال  .د 

  
 1للسؤال عالمات : رحلة في إفريقيا

  عالمة كاملة

  صعبة؛ تحتاج إلى االستعداد الجيد.  :1رمز 

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
B�� #D  :9 ر,& � .ا#<"#
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R459Q02 – 0 رحلة في إفريقيا: 2سؤال  1 9 

  .على أي ارتفاع يقع موقف "الحارس" للسيارات؟ أعط إجابتك باألقدام وباألمتار

  قدم ...............................................................

  متر .......................................................... 

 2للسؤال عالمات : رحلة في إفريقيا

  هدف السؤال:
 الوصول واالسترجاع: الوصول للمعلومة واسترجاعها

 تحديد معلومات ترد بوضوح في رسم بياني

 عالمة كاملة

 .(متر) 2440 و(قدم)  8000 :يجيب :1رمز 

 بدون عالمة

 .إجابات أخرى :0رمز 
 قدم. 2440متر ،  8000 •

 قدم. 1830متر ،  6000 •

  .بدون إجابة :9رمز 
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R459Q04 – 0  رحلة في إفريقيا :3 ()ال 1 2 9 

 تخيل أنك ستقوم بالرحلة التي ورد وصفها في النص.

 أي األشهر التالية كنت تختار للقيام بهذه الرحلة؟

لتعليل في الجدول ضع دائرة حول "نيسان" أو "حزيران" أو "أيلول" واستعن بالمعلومات الواردة 
 تك.إجاب

  أيلول  حزيران    نيسان

 .......................................................................................................................  

.................................................................................................................................   

 3للسؤال عالمات : رحلة في إفريقيا

 هدف السؤال:

 التأمل والتقييم: التأمل في محتوى نص وتقييمه.

 يدعم الخيار الشخصي من خالل تقييم ومقارنة المعلومات المعطاة في نص وصفي متنوع.

 عالمة كاملة

 تقييم أو مقارنة يحتوي علىسببا  عطيوي ول""أيل أو"حزيران"  أو"نيسان" يضع دائرة حول  :2كود 
مالحظة: ال تحاسب على عدم التمييز بين  .يشير بدقة إلى القائمةو) بشكل واضح أو ضمني(

 الفصول في نصف الكرة األرضية الشمالي وبينها في نصفها الجنوبي.
 ]تقييمإنه لطيف ودافئ. [ ،نيسان •
 ]ضمنية ةمقارنهناك [ ال يهطل فيه مطر كثير. ،حزيران •
 ]تقييم[ ال أكترث بالبرد. ،حزيران •
 .ليس فيه مطر كثير وليس باردا جدا وال حارا جدا ،أيلول •

  عالمة جزئية

 هالكنوإشارة دقيقة إلى القائمة ويعطي سببا فيه  "أيلول" أو"حزيران"  أو"نيسان" يضع دائرة حول  :1رمز 
الذي اختاره مع شهر أو شهرين من األشهر  يقارن الشهر أو ال تحتوي على تقييم أو مقارنة

 مالحظة:  .األخرى وال يشير إلى الشهر الثالث
 درجة مئوية.  19درجة الحرارة القصوى  عدلأيلول. م •
 أيلول. ألنه أكثر جفافا من نيسان. •

 بدون عالمة

 .ليست فيها إشارة إلى القائمةيعطي إجابة  :0رمز 
  ]ليس فيها إشارة للقائمة[ صى بها.أيلول، ألنه قيل إنه أحد األشهر المو •

 .غير وافية أو مبهمةيجيب إجابة 
 ]مبهمحزيران، ألنه يكون لطيفاً. [ •

 .غير معقولة أو غير مناسبةللمادة أو يجيب إجابة فهما غير دقيق يبدي 

 .بدون إجابة :9رمز 
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 R459Q07  رحلة في إفريقيا: 4 ()ال

 يوم الثاني من المسير؟بحسب المعلومات المعطاة، أين ستمكث بعد ال

  في موقف "الحارس" للسيارات.  .أ 
  في كهف إيفيدي.  .ب 
  في كهف رافانكوا.  .ج 
  في كهف مبونجاني.  .د 
  في كهف التوأم.  . ه
 ".الكاتدرائيةفي فندق "قمة   . و

  
 

 4للسؤال عالمات : رحلة في إفريقيا

  عالمة كاملة

B�  في كهف رافانكوا.  :1 ر

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
B�� #D  :9 ر,& � .ا#<"#
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R459Q08 – 0  رحلة في إفريقيا: 5 ()ال 1 9 

 أي يوم في الرحلة، بحسب رأيك، سيكون أصعب يوم؟ استعن بالمعلومات المعطاة لتقديم سبب يدعم إجابتك.

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................   

 5للسؤال عالمات : رحلة في إفريقيا

 هدف السؤال:

 التأمل والتقييم: التأمل في مضمون نص وتقييمه.

 معلومات من نص وصفي متنوع.دعم الرأي باستعمال 

 عالمة كاملة

مع  متالئماسببا مقبوال و عطييو اليوم األول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامسيشير إلى  :1رمز 
 يجب أن يشير (بشكل واضح أو ضمني) إلى النص.النص. 

 طيلة اليوم. اه صعودفي اليوم األول. ألن •

د ثم النزول ثم الصعود ثم النزول هو أصعب من الصعود المتواصل اليوم الثاني. بالنسبة لي الصعو •
 .أو النزول المتواصل

 اليوم الثالث. هناك قمة مروعة. •

 اليوم الرابع. تبدو هذه القمة صعبة للغاية. •

 اليوم الخامس. إنه نزول منحدر طيلة اليوم. •

  بدون عالمة

 .ليس فيها إشارة إلى النصيجيب إجابة  :0رمز 
 ]ليس فيه إشارة إلى النصل. لن تكون قد اعتدت بعد على ذلك. [اليوم األو •

 ]ليس فيه إشارة إلى النصاليوم الخامس. ستكون منهكًا تماما حين تبلغ هذه المرحلة. [ •

 .تفسير دونبيجيب إجابة 
 ]تفسير بدوناليوم الثاني. [ •

 .غير وافية أو مبهمةيجيب إجابة 
 ]مبهماليوم األول ألنه سيكون صعبا. [ •

 ]ليس فيه إشارة إلى النصاليوم الثالث. هذا منتصف الرحلة وسوف يكون أصعب أيامها. [ •

 .غير معقولة أو غير مناسبةللمادة أو يجيب إجابة  فهما غير دقيقيبدي 

  .بدون إجابة :9رمز 
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 R459Q09  رحلة في إفريقيا: 6 ()ال

 االستعراض؟ في صباح أي يوم من أيام الرحلة تشاهد شروق الشمس المذكور في

  في اليوم األول.  .أ 
  في اليوم الثاني.  .ب 
  في اليوم الثالث.  .ج 
  في اليوم الرابع.  .د 
 في اليوم الخامس.  . ه

  
 6للسؤال عالمات : رحلة في إفريقيا

  عالمة كاملة

B�  في اليوم الرابع.  :1 ر

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
B�� #D  :9 ر,& � .ا#<"#
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  السفر بالمترو خريطة
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   السفر بالمترو" على الصفحة السابقة تقدم معلومات عن نظام مترو األنفاق. "خريطة

  لإلجابة على األسئلة أدناه.  بالمترو" خريطة السفر " باستعن 

R464Q01 – 0 خريطة السفر بالمترو: 1سؤال  1 9 

  بين المدن؟ من أية محطة مترو يمكن السفر بباصات تعمل بين المدن وكذلك بقطارات تعمل

...............................................................   

  

  1 للسؤال عالماتخريطة السفر بالمترو: 

  السؤال: هدف
  واالسترجاع: الوصول للمعلومة واسترجاعها. الوصول

  تحديد معلومة بواسطة ربط نقاط معطاة على الخريطة.

 عالمة كاملة

 . يمكن ذكر الخط.  المحطة المركزيةيشير بوضوح إلى   :1رمز 

   مركزية. المحطة ال •
     المركزية.  •
  (باب الشرق). ةمركزيال •
  ).1المركزية (الخط  رقم  •

 بدون عالمة

 أخرى. إجابات :0رمز 

  .المحطةفي  •
  .البرج •
  .1الخط رقم  •

  .بدون إجابة :9رمز 
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R464Q03 – 0 : خريطة السفر بالمترو2()ال  1 9   

مات تعطي وحديقة الحيوان واالستقالل محاطة بظالل رمادية. أية معلو الغرببعض المحطات مثل باب 
  هذه الظالل عن المحطات؟ 

.................................................................................................................................   

  2 للسؤال عالماتخريطة السفر بالمترو: 

  :السؤالهدف 
  التأمل والتقييم: التأمل في شكل النص وتقييمه. 

   معرفة الهدف من استعمال عنصر بياني في خريطة ما.

 عالمة كاملة

 >(ا&�Q في نهاية الخطموجودة  المحطاتيشير إلى أن هذه  :1رمز X أو.  
  نهاية الخط. •
  المحطة األخيرة. •

 بدون عالمة

 .مبهمةأو  افيةوغير يجيب إجابة   :0رمز 

  .غير مناسبةأو  غير معقولةللمادة أو يجيب إجابة  غير دقيقيبدي فهما 
  يمكنك ركوب الباص هناك. [محتمل، ولكن ليس هذا ما تعنيه الظالل] •
  إنها أكثر المحطات ازدحاما بالركاب. •
  طات.إنها أكبر المح •

 بدون إجابة. :9رمز 
  

  

  

  

  

  

  



  108  نموذج أسئلة –بحث بيزا 

R464Q04 – 0 خريطة السفر بالمترو : 3()ال  1 2 9 

�Nَ�! ا��(/1	 وا�8�K	.  أنت تريد أن تعرف أقصر مسارات مترو األنفاق بين   

  يجب أن تسير فيه. يXا�علِّم على الخريطة المسار 

  

  3 للسؤال عالماتخريطة السفر بالمترو: 

  هدف السؤال:
  ترجاع: الوصول للمعلومة واسترجاعها.الوصول واالس

  الربط بين معلومات متفرقة في خريطة ما لتحديد المسار األقصر بين نقطتين.

 عالمة كاملة

  :يرسم المسار التالي  :2رمز 

 
 
 

 



  109  نموذج أسئلة –بحث بيزا 

 عالمة جزئية

 علم المسار التالي:ي :1رمز 
 

 

 بدون عالمة

 إجابات أخرى. :0رمز 

 بدون إجابة. :9رمز

 



  110  نموذج أسئلة –بحث بيزا 

R464Q05 – 0 السفر بالمتروخريطة : 4()ال  1 9 

كيف تستطيع الحصول على معلومات إضافية عن نظام مترو األنفاق أكثر من تلك المذكورة في صفحة 
   خريطة السفر بالمترو؟

 ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................   

  4للسؤال  عالماتخريطة السفر بالمترو: 

  السؤال: هدف
  .واسترجاعها للمعلومة الوصولالوصول واالسترجاع: 
  ما. خريطةة بوضوح على تحديد معلومات مذكور

 عالمة كاملة

 .معايذكر االثنين  أوالمذكور في المربع تحت الخريطة  اإلنترنتعنوان  أو رقم التلفونيذكر  :1رمز 

 www.kitar.co.ilأو أدخل إلى موقع الشبكة  1 800 422 333تصل بتلفون رقم أ •

   1 800 422 333 تلفون رقمأتصل ب •

• www.kitar.co.il  
  المذكور بالمربع. التلفونأستعمل رقم  •
  .بالتلفونأتصل  •
  أتصل بهم بالتلفون. •
  .نترنتاإلعنوان  •

 بدون  عالمة

 � .مبهمةغير وافية أو يجيب إجابة  :0ر

  ]مبهمبهم [ أتصل •
  ]مبهمأسألهم [ •

  .أو غير مناسبة معقولةغير أو يجيب إجابة للمادة  فهما غير دقيقيبدي  

  .بدون إجابة :9رمز 



  111  نموذج أسئلة –بحث بيزا 

 R464Q02 السفر بالمتروخريطة : 5سؤال 

الحيوان، وأردتَ الذهاب إلى محطة الجسر القديم، ففي أية محطة يجب أن  حديقةإذا كنتَ في محطة 
  تغير خط السفر؟

  دار البلدية.  .أ 
  جهة النهر.  .ب 
  الخليج.  .ج 
 الرصيف القديم.  .د 

  

  5للسؤال  عالماتخريطة السفر بالمترو: 

  عالمة كاملة

B�  الرصيف القديم.  :1 ر

  بدون عالمة

  إجابات أخرى.  :0رمز 
B�� #D  :9 ر,& � .ا#<"#

 

  
 

 

  


