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عزيزي التلميذ،
َ
أمامك امتحان في اللغة العرب ّية.
كتابي.
نصان ،أسئلة تتع ّلق بهما ومه ّمة تعبير
في االمتحان َّ
ّ
بتمعن ،ث ّم أجب عن جميع األسئلة بانتباه وبجد ّية.
النص ْين ُّ
اقرأ َّ
الكتابي.
اكتب إجاباتك بوضوح عن جميع األسئلة وفي مه ّمة التعبير
ّ
إذا ُطلِب منك أن تختار إجابة واحدة صحيحة من بين ع ّدة إجابات،
فضع إشارة × بجانب اإلجابة التي اخترتها.
إضافي يمكنك
م ّدة االمتحان  90دقيقة ،ولكن إذا احتجت إلى وقت
ّ
أن تطلب ذلك من المع ّلم.

نتم ّنى لك النجاح!

حد سواء.
موجهة للبنات والبنين على ٍّ
األسئلة والتعليمات في هذا االمتحان مكتوبة بصيغة المذ ّكر وهي ّ
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األول
الفصل ّ

أجب عن األسئلة التي تليه.
اقرأ
ّ
النص التالي بتم ّعن ث ّم ْ

ﻣﻐﺎﻣـﺮة ﺻﻴـﺪ
فرفعت الس ّماعة .كان على الط َرف اآلخر صديقي
قصة،
ُ
رنّ هاتف البيت ،وقد ُ
كنت أطالع ّ
ماهر ،الذي انتقل هو وعائلته للعيش في فنلندا.

5

— كيف حالك صديقي؟
ً
أهال ماهر ،أنا بخير ،وأنت كيف حالك في تلك البالد المتج ّمدة؟ (قل ُتها ُمداع ًبا)
—
أحب الشتاء فيها رغم صعوبته ،ألنّه
— ممتاز ،هذه البالد غن ّية في طبيعتها ،وأنا ّ
ّ
المفضلة ،كالتز ّلج والصيد في الجليد! ،ففي هذا
يم ّكنني مِ ن ممارسة بعض هِ واياتي
الفصل تتج ّمد بعض األنهر والبحيرات.
— الصيد في الجليد؟! وهل هناك س َمك في الجليد؟!
14

15

74

4

— نعم يا صديقي ،الكثير مِ ن
الس َمك ...هذه دعوة مفتوحة
لك لزيارتي ،وسترى أمو ًرا
مدهشة هنا...
— حس ًنا ...س ُأقنع عائلتي
بأن نسافر إلى فنلندا
لزيارتك ،لنرى كيف تصطاد
في الجليد!

توجهنا إلى بيت
واف َق ْت عائلتي بأن نساف َر إلى فنلندا في عطلة الشتاء .حين وصلناهاّ ،
ماهر فاستقبلونا بترحاب حا ّر .استرحنا ،وتناولنا وجبة الغداء ،ث ّم قمنا بجولة في البلدة.
َ
صباحاَ " :ن ْم باك ًرا يا صديقي ،فهناك
ضبط ماهر ُم ِّنبه الساعة عند الرابعة
عند المساء،
ً
الكثير م ّما نقوم به غ ًدا ،إذ ينتظرنا يوم حافل" ،قال ماهر.
حضر ّ
ووجدت أنّ ماهر قد ّ
كل شيء :قصبات
فنهضت،
رنّ ُم ِّنبه الساعة في الوقت،
ُ
ُ
الصيد ،الصنانير ،الطعوم ،الكراسي الصغيرة ،وشي َئ ْين أراهما للم ّرة األولى :مِ كشطة،
ومِ ثقا ًبا كبي ًرا.
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"عليك أن ترتدي عد ًدا كاف ًيا مِ ن المالبس الدافئة يا صديقي ،فالص ّيادون هنا ُيضط ّرون
إلى الجلوس فترات طويلة على سطوح البحار والبحيرات الواسعة المكشوفة التي
تتع ّرض لرياح باردة ج ًّدا" .قال لي ماهر.
حت:
انطلقنا نحو بحيرة قريبة ،وما أن رأي ُتها مِ ن بعيد حتّى ِص ُ
— يا إلهي! هذه البحيرة العظيمة تج ّمدت ك ّلها هكذا؟! إنّها قطعة ضخمة مِ ن الجليد!
— هههه ،سترى أمو ًرا أكثر غرابة.
— وهل السير على هذا الجليد آمن؟
— طب ًعا ،السير هنا في هذا الوقت ِمن السنة آمن ج ًّدا .إنّ للطبيعة قوانينها فبفضل
درجات الحرارة المتدنّية ،صار الجليد سمي ًكا ج ًّدا ،مع ذلك يجب الحذر دائ ًما.
سرنا على سطح البحيرة ع ّدة أمتار ،ث ّم َ
وضعنا ال ُمع ّدات جان ًبا" .هذا موقع ج ّيد
للصيد" ،قال ماهر ،ث ّم أخذ ِ
المثقاب ،وبدأ يحفر في الجليد" .الجليد سميك ،يجب أن
نحفر فجوة ب ُعمق  14سنتمت ًرا" ،قال ماهر.
بعد أن انتهى مِ ن الحفر ،قال لي:
أحضر ِ
ِ
المكشطة اآلن و ُق ْم
"حس ًنا،
بإزالة بقايا الجليد التي تناث َر ْت على
أحضرت ِ
مت
الجوانب".
ُ
المكشطة ،و ُق ُ
بالمطلوب .كان ماهر أثناء ذلك قد
حفر حفرة أخرى ،وج ّهز صنّار َت ْين،
أعطاني واحدة ،وأخذ هو واحدة،
ووضع بجوار ّ
كل حفرة كرس ًّيا،
لنجلس عليه وننتظر.

انتظ ْرنا ساع َت ْين ،ولكنّنا لم نصط ْد شي ًئا" .يبدو أنّ السمك هذه الم ّرة مختبئ أو غير
جائع" قال ماهر ،فأجبته" :ال بأس يا صديقي ،فاالنتظار ً
أيضا ممتع ،والطبيعة تريح
شعرت فجأة
أبعدت نظري عنه حتّى
الن ْفس" .ابتسم ماهر وه ّز رأسه مواف ًقا ،ث ّم ما أن
ُ
ُ
فنهضت وأنا ُأ ِ
مسك الصنّارة
وشعرت بالرهبة،
بشيء ما يجذب يدي بق ّوة! قفز قلبي
ُ
ُ
يدي" :ماهر! تعال ً
حاال ،يبدو أنّ هناك شي ًئا ما ...شي ًئا ضخ ًما!" .جاء ماهر
بق ّوة بكلتا ّ
دس ًما يا صديقي!
مسرعا ،وفحص ق ّوة الش ّد في الخيط ،وقال
ً
ً
مبتهجا" :يبدو صي ًدا ْ
أرخ الخيط ً
سيس ُهل إخراجها".
قليال ث ّم ُش ّد مِ ن جديد ل ُتنهِ َك السمكة ،وبعدها
ِ
ْ
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6

حاول ماهر مساعدتي ،وهو يستخدم ّ
كل خبرته .بعد ربع ساعة مِ ن الش ّد واإلرخاء،
استطعنا جذب الصيد إلى السطح ،نظر ماهر مِ ن الفتحة وصاح" :واو! إنّها سمكة ضخمة!
ُحضر ِ
لن نستطيع إخراجها مِ ن هذه الفتحةِ ،
أمسك الصنّارة بق ّوة ،سأ ِ
المثقاب".
يوسع الحفرة ،لكنّ السمكة اضطر َب ْت ،ضر َب ِت الجليد بذيلها ،ث ّم
حاول ماهر أن ّ
انفلت ِ
ّجهت
المثقاب مِ ن يد ماهر ،فأصاب ِرجله!
جذبتني بق ّوة أكبر.
تركت الصنّارة ،وات ُ
ُ
َ
إليه فساعدته على النهوض .قد ُمه كانت تؤلمه ،ومع ذلك طلب منّي أن أحاول إخراج
ونظرت مِ ن
أوصلت السمكة إلى السطح،
بدأت أجذب الخيط مِ ن جديد ،حتّى
ُ
السمكةُ .
ُ
جذبت
فشعرت أنّها تتح ّداني.
فالتقت عيني بعينها وهي تسبح تحتي تما ًما،
الفتحة،
ُ
ُ
ْ
وبدأت تضرب الماء بذيلها ،ف َيخرج ُ
بعضه مِ ن الفتحة ويصل
الخيط أكثر ،فش ّد ْت أكثر،
ْ
"أرخ وش ّد يا صديقي ،لن تخرج السمكة بالق ّوة!" قال ماهر.
إلى وجهيِ ...
فجذبت أكثر ...وفجأ ًةُ ...
"طق "...انقطع الخيط،
صرا على إخراج السمكة،
ُ
ُ
كنت ُم ًّ
َ
وسقطت إلى الخلف بجوار ماهر!
ضحك ماهر وقال:
ُ
أرخ ً
قليال ،الق ّوة تنفع ولكن ليس في ّ
كل األحوال...
— ههههُ ،
قلت لك ِ

(ابتسمت ب َد ْوري وأنا أنظر إلى طرف الخيط المقطوع) "هههه وهذا الدليل يا صديقي!"...
ُ
—
— َد ْعنا نسترح ً
قليال ،ث ّم نعاوِ د ال َك ّرة( ...قال ماهر)
وقمت بتحضير الشاي لكلَ ْينا ،وأنا أشعر بمتعة المغامرة ،رغم َف َشل المحاولة...
نهضت،
ُ
ُ
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األسئلة:
يحب ماهر فصل الشتاء في فنلندا؟
 .1لماذا ّ

 .2لماذا أراد صديق ماهر إقناع عائلته بالسفر إلى فنلندا؟
1

ّ
ألن فنلندا دولة جميلة ،وهو يريد أن يرى األنهر المتجمّدة.

2

أل ّنه يريد أن يرى كيف يتز ّلج ماهر على الجليد.

3

أل ّنه يريد أن يرى كيف يصطاد ماهر السمك في الجليد.

4

ّ
ّ
خاصة في فصل الشتاء المتجمّد.
ألن فنلندا دولة جميلة،

 .3ما المقصود بعبارة "ينتظرنا يوم حافل" (السطر )20؟
1

يوم فيه انتظار طويل.

2

يوم فيه الكثير ِمن الثلوج.

3

يوم فيه الكثير ِمن األحداث.

4

يوم فيه حفلة سعيدة.
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.4

تجمدت ك ّلها هكذا؟!" (السطر .)28
صاح صديق ماهر" :يا إلهي! هذه البحيرة العظيمة ّ
بماذا يشعر صديق ماهر؟

 .5لماذا ُيعتَبر السير على الجليد في فصل الشتاء في فنلندا آم ًنا؟

8

1

ألن درجات الحرارة مناسبة ،فال خوف مِ ن التج ّمد في فنلندا.
ّ

2

ألن الجليد يكون سمي ًكا ،فال خوف مِ ن انكساره.
ّ

3

ألن درجات الحرارة منخفضة ،فال خوف من زيارة فنلندا.
ّ

4

ألن الجليد يكون خش ًنا ،فال خوف مِ ن التزحلق.
ّ
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 .6اكتب اسم األداة التي استعملها ماهر وصديقه ّ
لكل عمل م ّما يلي:
 .1إزالة بقايا الجليد

.

 .2الحفر في الجليد

.

 .7ماذا قصد صديق ماهر عندما قال "قفز قلبي" (السطر )48؟
1

أنّه اطمأنّ وارتاح أخي ًرا.

2

أنّه شعر بألم في داخله.

3

أنّه شعر بملل مِ ن االنتظار.

4

أنّه تفاجأ وخاف ً
قليل.

 .8قال صديق ماهر" :يبدو ّ
ضخما!" (السطر .)49
أن هناك شي ًئا ما ...شي ًئا
ً

كيف عرف ّ
كل واحد منهما أنّ هناك شي ًئا ضخ ًما؟
ماهر:

.

صديق ماهر:

.
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 .9حين انفلت ِ
المثقاب مِ ن يد ماهرَ ،
ترك صديقه الصنّارة واتّجه إليه .لماذا؟
1

ألنّه لم يستطع إخراج السمكة.

2

لكي يساعد ماهر على الحفر.

3

لكي يعرف كيف ُيخرج السمكة.

4

ألنّه أراد االطمئنان على ماهر.

 .10ما الخطأ الذي قا َم به صديق ماهر ففشل بإخراج السمكة؟

 .11اكتب صفة واحدة مناسبة لشخص ّية صديق ماهر ،واشرح لماذا تناسب ُه هذه الصفة.

10

الصفة:

.

الشرح:

.
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القصة؟
 .12ماذا نتع ّلم مِ ن
ّ
1

أن نمتنع عن ممارسة الهِ وايات الخطرة.

2

أنّ علينا أن نَر ُفق بالحيوان.

3

أنّ علينا أن نصبر وال نتس ّرع.

4

أن نتجنّب استخدام اآلالت الخطرة.

 .13بعد أن عاد صديق ماهر إلى بالده ،ق ّرر أن يكتب ما حدث معه في فنلندا باختصار.
النص.
اِم ِأل الفراغ بكلمة واحدة مناسبة بحسب
ّ

ُ
رجعت ِمن فنلندا ويا لها ِمن دولة جميلة! أل ّول م ّرة أعرف أ ّنه يمكن
اليوم

(أ)

في الجليد! الص ّيادون هناك يرتدون مالبس كثيرة أل ّنهم يجلسون في أماكن مكشوفة

		

		

تتع ّرض لرياح

(ب)

 .جلسنا على سطح

(ج)

وكدْنا نصطاد سمكة،

ّإل أ ّنها كانت ضخمة فلم نستطع إخراجها ِمن الحفرة .حين ُ
قمت بالش ّد بق ّوة
(د)

الخيط ،وهكذا

(هـ)
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أي زوج مِ ن الكلمات له ن ْفس الجذر؟
ّ .14
1

ترحم.
احترمّ ،

2

عاد ،اعتاد.

3

مجد ،جامد.
َّ

4

أملس ،تالمس.

 .15اِم ِأل الفراغ في الجمل التالية باختيار الفعل المناسب مِ ن المخزن.
مثال :تضار َبت اآلراء حول الخروج في رحلة.
مِ ن ش ّدة الخوف.

رأت أ ّمي التمساح
أ .عندما ْ
ب.

المدارس لم ّدة يو َم ْين.

ج.

الس ّيارة الحائط.
()1

12

تضار َبت

()2

أضر َبت

()3
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()4

ضار َبت
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معان مختلفة ،انظر المثال.
 .16نحن نشتقّ مِ ن ن ْفس الجذر ع ّدة كلمات ذات ٍ
مثالَ :لعِ َب الفريقان في بطولة كأس العالم ،وكانت
العب مشهور.
فيها

ممتعة ،شارك

اللعبة

أكمِ ل اآلن بنفس الطريقة مع الفعل طار.

طا َر العصفور بعد أن َّ
أم ُه
عل َمت ُه ُّ

			

(أ)

 ،واآلن هو

(ب)

ماهر.

قوس ْين بالكلمات .انظر المثال.
ُ .17ا ِ
كتب العدد الذي بين َ

مثال :على الشاطئ ()4
استخ َرج الغ ّواص ()5

			

أربعة
(أ)

أطفال و ()3

َص َدفات و ()10
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نساء.
ِحجار غريبة.

| 13:47 ,11 313:47 | 115-01-05-01-01-02-016-017-05

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ,משרד החינוך

115-ARB-017-5-SOF-pnimi-net

13

الفصل الثاني
أجب عن األسئلة التي تليه.
اقرأ
ّ
النص التالي بتم ّعن ث ّم ْ

ﺿﺮﺑﺔ اﻟﺤ ّﺮ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ

5

ضربة الح ّر هي حالة خطرة يتع ّرض لها جسم اإلنسان .تحصل ضربة الح ّر على
التعرض لمصدر حرارة كأش ّعة الشمس لفترة طويلةُ .يعتبر اإلنسان
األغلب نتيجة ُّ
ُمصا ًبا بضربة ح ّر إذا ارتفعت درجة حرارة جسمه وتجاوزت الـ  34درجة مئو ّية.
برد الجسم نفسه عن طريق عمل ّيات تح ُدث فيه مثل إفراز
في حاالت الح ّر العاد ّية ُي ِّ
العرق؛ أ ّما في حالة ضربة الح ّر فيفشل الجسم في تبريد نفسه.
َ
فشل الجسم في التبريد قد يش ّكل خط ًرا على حياة ال ُمصاب.

أﺳﺒﺎب ﺿﺮﺑﺔ اﻟﺤ ّﺮ

14

15

14

أحد األسباب الشائعة لضربة الح ّر هو البقاء في
خاصة إذا كانت رطوبة الهواء
بيئة حا ّرة لفترة طويلة،
ّ
جسدي كالرياضة أو
عالية .كما أنّ القيام بجهد
ّ
الركض بشكل مبالَغ به في ج ّو حا ّر يؤ ّدي إلى ارتفاع
في درجة حرارة الجسم ،وفقدان ك ّم ّية كبيرة مِ ن
السوائل واإلصابة بضربة ح ّر .باإلضافة إلى ذلك،
قد ُيصاب اإلنسان بضربة ح ّر نتيجة ارتداء عدد كبير
تبخر الع َرق
مِ ن المالبس أثناء القيام بجهد
جسدي ،فهذا يمنع ُّ
ّ
وانخفاض درجة حرارة الجسم.
أ ّما الجفاف فقد يكون هو ً
أيضا سب ًبا مِ ن أسباب اإلصابة بضربة الح ّر ،ويحدث
الجفاف في الجسم حين ال يشرب الشخص ك ّم ّيات كافية مِ ن الماء لتعويض
السوائل التي يفقدها.
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3

75

أﻋﺮاض ﺿﺮﺑﺔ اﻟﺤ ّﺮ

ضربة الح ّر ُت ِّ
ؤثر على ُّ
تدفق الدم في الجسم ،وهذا بدوره يؤ ّدي إلى خلل في عمل
أعضاء الجسم المختلفة ،وهو ما ُيعرف باسم "الصدمة"ِ .
ومن أعراض الصدمة
وعالماتهاَ :
وتحول لون الشفاه واألظافر إلى األزرق ،وبرودة
ض ْعف نشاط الجسمُّ ،
وتعرقه (تص ّبب العرق بغزارة) ،والشعور بالتعب الشديد والدوار (الدوخة)،
الجلد ُّ
م ّما قد يؤ ّدي في النهاية إلى فقدان ال َو ْعي وحدوث ضرر دائم في الجسم ،ور ّبما إلى
الموت.

ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣِ ﻦ ﺿﺮﺑﺔ اﻟﺤ ّﺮ
ال تبقَ في بيئة حا ّرة لفترة طويلة.
34

خاص ًة في األ ّيام الحا ّرة.
ال تتع ّرض ألش ّعة الشمس لم ّدة طويلة،
ّ
كنت مضط ًّرا لذلك ،فاعتمر ق ّبعة.
أ ّما إذا َ
ً
نشاطا جسد ّيًا مبال ًغا به في بيئة حا ّرة.
تمارس
ال ِ

35

ً
نشاطا جسد ّيًا
كنت تمارس
اِرتدِ مالبس خفيفة فاتحة اللون إذا َ
تمتص أش ّعة الشمس ،أ ّما
في الطقس الحا ّر؛ فالمالبس الفاتحة ال
ّ
المالبس الخفيفة ف ُتساعد على ُّ
تبخر الع َرق ،وهذا يساعد على
انخفاض درجة حرارة الجسم.
خاصة إذا كان الطقس حا ًّرا؛ ففقدان السوائل قد
اِشرب ك ّم ّيات كافية من الماء،
ّ
يؤ ّدي إلى الجفاف.
لست على ما يرام ،رغم ّ
َ
التحدث إلى
فعليك
قمت بها،
شعرت أن َّك
إ ْن
ُّ
َ
كل الوقاية التي َ
َ
ليقدم َ
لك المساعدة ،أو استشارة طبيب.
إنسان بالِغ ِّ
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ﻛﻴﻒ ﻧﺘﺼ ّﺮف ﻓﻲ ﺣﺎل اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﻀﺮﺑﺔ اﻟﺤ ّﺮ؟

َ
فعليك
تعرض لضربة ح ّر،
إ ْن َ
كنت إلى جوار إنسان َّ
إبعاده ً
حاال عن مصدر الحرارة أو َن ْقله إلى مكان
ظليل ،ث ّم القيام بما يلي:

35

54

✓ ِّ
ص َّب
غط ِس ال ُمصاب في الماء البارد ،أو ُ
الماء البارد عليه ،أو َ
ض ْع ك ّمادات الثلج على
جسمه.

✓ ساعِ د ال ُمصاب في ُّ
الشرب لتعويض السوائل التي فق َدها
التعرق وارتفاع درجة الحرارة؛ فهذه العمل ّية مِ َن ال ُممكن
بسبب ُّ
أن تعيد لل ُمصاب نشاطه.
تحدث مع ال ُمصابِ ،من فترة ألخرى ،لتفحص مدى َو ْعيه
✓
َّ
وتضمن عدم فقدانه ال َو ْعي.

55

إ ْن لم ُت ْجدِ ّ
كل تلك المحاوالت ن ْف ًعا ،وظ ّلت درجة حرارة ال ُمصاب مرتفعة ،أو َف َقد
ال ُمصاب َو ْع َيه ،يجب عدم تحريكه ،بل استدعاء الطوارئ ً
حاال ،ومِ َن المستحسن
أ ْن يبقى شخص إلى جوار ال ُمصاب ،بينما يطلب شخص آخر الطوارئ.

ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ!

64

65

16

زود الجسم بفيتامين "د" الذي يساهم في
للشمس فوائد عديدةِ ،منها أنّ أش ّعتها ُت ِّ
التعرض ألش ّعة
نتعرض لها أكثر مِ ن عشر دقائق يوم ًّياُّ .
بناء العظام ،ولكن ِب َش ْرط ّأال َّ
الشمس أكثر مِ ن ذلك قد يض ّر بالجلد والعيون.
التس ّفع
يحب التس ّفع
لذلك ،إ ْن َ
كنت مِ ّمن ّ
تعرض الجسم
هو ُّ
على شاطئ البحر ،فعليك استخدام دهون
للشمس للحصول على
للوقاية مِ ن أش ّعة الشمس .كما أنّ أفضل
البرونزي أو
اللون
ّ
األوقات التي يمكن فيها أن نبقى في الشمس
األسمر.
ألي ضرر ،هي ما قبل الساعة
دون تعريض الجسم ّ
صباحا ،وما بعد الساعة الرابعة مسا ًء.
العاشرة
ً
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األسئلة:
أل ّ
 .18اِم ْ
النص.
كل فراغ بكلمة مناسبة مِ ن
ّ
يتعرض اإلنسان لمصدر
عندما َّ

(أ)

 ،وتتجاوز حرارته الـ

(ب)

ُيعتبر ُمصا ًبا بضربة ح ّر.
 .19قد يؤ ّثر العمل الذي نقوم به على أجسامنا ،م ّما يؤدي إلى ضربة الح ّر.
أكمِ ل الجدول بحسب األسطر ( 19-8انظر المثال).
تأثير العمل
على الجسم

العمل الذي
نقوم به

مثال:

الركض في الج ّو
الحا ّر

أ.

ارتداء عدد كبير
مِ ن المالبس

النتيجة

يفقد الجسم الكثير
مِ ن السوائل

ب.

ضربة
ح ّر

الجفاف

 .20كيف تح ُدث الصدمة؟
1

ضربة الح ّر ِّ
تؤثر على أعضاء الجسم ،فيبدأ ُّ
تدفق الدم ،فتح ُدث الصدمة.

2

أعضاء الجسم ال تعمل بشكل صحيح ،م ّما ِّ
يؤثر على ُّ
تدفق الدم ،فتح ُدث الصدمة.

3

ضربة الح ّر ِّ
تؤثر على ُّ
تدفق الدم ،م ّما يض ّر أعضاء الجسم ،فتح ُدث الصدمة.

4

الدم يتد ّفق وهذا يؤ ّدي إلى إصابة الشخص بضربة الح ّر ،فتح ُدث الصدمة.
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 .21اذكر ثالثة أعراض للصدمة.
.1

.

.2

.

.3

.

 .22أراد مع ّلم الرياضة إقامة سباق للركض ،ث ّم عرف أنّ اليوم الذي سيت ّم فيه السباق
سيكون حا ّرًا ج ًّدا ،لذلك ق ّرر المع ّلم تأجيل السباق.
النص اعت َمد عليها مع ّلم الرياضة في قراره.
اكتب نصيحة مِ ن
ّ

 .23ارتدى نادر مالبس سوداء وخرج في الطقس الحا ّر ،فأصيب بضربة ح ّر.
كيف أ ّثرت المالبس السوداء على إصابته بضربة الح ّر بحسب "نصائح للوقاية مِ ن
ضربة الح ّر"؟

18
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َ .24عمِ لت سوسن ّ
بكل النصائح للوقاية مِ ن ضربة الح ّر ،ورغم ذلك شع َر ْت بأنّها ليست
على ما يرام.
ماذا عليها أن تفعل؟

 .25ما المقصود ب ِـ "هذه العمل ّية" في السطر 49؟
1

ُّ
الشرب.

2

التعرق.
ُّ

3

ارتفاع الحرارة.

4

فقدان السوائل.

 .26لماذا َ
تتحدث مع ال ُمصاب بضربة الح ّر؟
عليك أن َّ
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 .27ما المقصود بعبارة "لم ُت ْجدِ ّ
كل تلك المحاوالت ن ْف ًعا" (السطر )53؟
1

فشلت.
لم تتا ِبع المحاوالت ألنّك
َ

2

لم ت َِجد أح ًدا يحاول معك.

3

قمت بها.
لم تنفع المحاوالت التي َ

4

لم تحاول المساعدة كما يجب.

 .28ما هو التس ّفع؟

 .29في ساعات الظهر في أحد األ ّيام الحا ّرة ،قام ع ّدة أشخاص بأعمال مختلفة.
أي واحد مِ ن هؤالء يمكن أن يتع ّرض لضربة ح ّر؟
ّ

20

1

سمر لعبت كرة الس ّلة في الساحة لفترة قصيرة.

2

أمير َعمِ َل في الحديقة لفترة طويلة.

3

شريف قام باألعمال المنزل ّية لفترة قصيرة.

4

ست تقرأ في غرفتها لفترة طويلة.
ريم َجلَ ْ
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و"مراقِ ب" مِ ن الجذر "ر.ق.ب".
.30
"راقب" ُ
َ
أي مِ ن الكلمات التالية هي ً
أيضا مِ ن الجذر نفسه؟
ّ
1

اقت َرب.

2

تقرب.
َّ

3

َّ
ترقب.

4

قرب.
ُم َّ

 .31اِم ِأل الفرا َغ ْين بالفعلَ ْين المناس َب ْين ،بحسب المثال ال ُمعطى.
يبرد جسمه فقال له:
مثال:
نصح الوالد ابنه بأن ِّ
َ

ب ِّر ْد جسمك.

نصح ِت الوالدة ابنتها بأ ْن تأكل الطعام فقالت لها:
أ.
َ
الطلب أ ْن يلعبوا في ّ
ب .طلب المع ّلم مِ ن ّ
الظل فقال لهم:

الطعام.
في ّ
الظل.

تابع العمل في الصفحة التالية
ِ
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 32أكمِ ل الجمل َت ْين التالي َت ْين بحسب الفعل الذي تحته ّ
خط ،انظر المثالَ ْين.
مثال َ :1
عرف الجميع بإصابة سامي ،فاإلصابة معرو َف ٌة .
مثال  :2سم َع ال ُمسعِ ُف الناس ،فالناس مسموعون .
أ .شك َر ال ُمصاب ال ُمساع َد ْين االث َن ْين ،فال ُمساعدان
ب		.نق َل المع ّلم المعلومات ،فالمعلومات

.
.

 .33ما هو المفعول به في الجملة التالية؟
المصاب.
وضع الطبيب الخبير الثلج على رأس ُ

22

1

الثلج.

2

الخبير.

3

ال ُمصاب.

4

رأس.
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الفصل الثالث

ً
جميل في أحد المتنزّهات ،وأثناء وجودكم هناك ،رأيتم إحدى
قضيت مع أصدقائك يو ًما
.34
َ
َ
يعجبك تص ّرفهم.
العائالت تغادر المكان تاركة وراءها الكثير مِ ن األوساخ .لم

ِص ْف ما فعلتَه إلقناع تلك العائلة بعدم مغادرة المكان بهذا الشكل ِ
وص ْف ر ّد فِ علهم بعد
توجهك إليهم.
ّ
ّ
موضوعا ال ّ
الخط ،واإلمالء ،وعالمات الترقيم.
يقل عن  10أسطر ،وانت ِبه لوضوح
اكتب
ً
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المصادر وأصحاب حقوق الطبع
نص "ضربة الح ّر والوقاية منها" بتص ّرف عن "ضربة الشمس" ،عن موقع الجزيرة ،قطر.
ّ

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/healthmedicine/2013/8/5/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8
%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3

© جميع الحقوق محفوظة.
الصور في الصفحاتshutterstock.com - 16 ،15 ،14 :

أي
أي خطأ أو ّ
حرصنا على ذكر جميع أصحاب حقوق الطبع لجميع المواد الواردة في هذا االمتحان .نعتذر مسب ًقا عن ّ
شيء سقط سه ًوا ،ونتع ّهد بتصحيح ذلك في الطبعة التالية ،إذا ما ُأعلمنا به.
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כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ,משרד החינוך ,ראמ"ה .השימוש במסמך זה ,לרבות הפריטים שבו,
מוגבל למטרות לימוד אישיות בלבד או להוראה ולבחינה על ידי מוסד חינוך בלבד ,לפי הרשאה מפורשת
למוסד חינוך באתר ראמ"ה .זכויות השימוש אינן ניתנות להעברה .חל איסור מפורש לכל שימוש מסחרי
וכן לכל מטרה אחרת שאינה מסחרית .אין להעתיק ,להפיץ ,לעבד ,להציג ,לשכפל ,לפרסם ,להנפיק רישיון,
ליצור עבודות נגזרות בין על ידי המשתמש ובין באמצעות אחר לכל מטרה או למכור פריט מפרטי המידע,
התוכן ,המוצרים או השירותים שמקורם במסמך זה .תוכן המבחנים ,לרבות טקסט ,תוכנה ,תמונות ,גרפיקה
וכל חומר אחר המוכל במסמך זה ,מוגן על ידי זכויות יוצרים ,סימני מסחר ,פטנטים או זכויות יוצרים וקניין
רוחני אחרות ,ועל פי כל דין; כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש ,דינה כזכות שמורה.
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