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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.
م ّدة االمتحان  90دقيقة ،ولكن ُيمكنك الحصول على ربع ساعة إضاف ّية
إذا احتجت إلى ذلك.

نتم ّنى لك النجاح!
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3

اﻷول
الفصل ّ
أجب عن األسئلة التي تليه.
اقرإ
بتمعن ،ث ّم ِ
النص التالي ُّ
ّ

رحلة إلى كنوز المايا
من هم المايا؟

5

53

55

4

المايا اسم ُيطلق على شعب عاش في المنطقة التي
بوسط المكسيك وجواتيماال،
تقع في ما ُيعرف اليوم َ
والسلفادور ،وهندوراس .بنى هذا الشعب قبل
أربعة آالف سنة حضارة هي ِمن أعرق الحضارات
في التاريخ ،ظ ّلت قائمة حتّى وصول اإلسبان إلى
تلك المنطقة سنة  933م.

اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

اﳌﻜﺴﻴﻚ

ﺑﻠﻴﺰ

ﺟﻮاﺗﻴامﻻ

ﻫﻨﺪوراس
ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا
ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ

ﺳﻠﻔﺎدور

اﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

ألبناء شعب المايا الكثير من اإلنجازات
الها ّمة :فقد ط ّوروا مجتم ًعا ّ
منظ ًما ،ووصلوا
مباني
علمي متق ّدم ،وأنشأوا
إلى مستوى
ّ
َ
ٍ
وأهرامات ضخمة ،وعرفوا علو ًما
عظيمة،
كثيرة لم تعر ْفها معظم الشعوب في عصرهم.
رت
كما ُيقال إنّهم ِمن أوائل الشعوب التي ط ّو ْ
لغة مكتوبة في العالم ،وأ ّول َمن لعب كرة القدم
جدا ،وآثا ُرهم
ذكيا ًّ
في التاريخ .كانوا شع ًبا ًّ
اختفت بشكل ُمثير للسؤال ،م ّما جع َل
تشهد على حضارتهم العظيمة؛ لكنّ هذه الحضارة
ْ
العلماء ِمن كا ّفة أنحاء العالم يبحثون عن العوامل واألسباب وراء ذلك.
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ما الذي أوصل المايا إلى النهاية؟
13

15

33

كان ملوك المايا في حرب دائمة في ما بينهم طم ًعا بالسلطة والمال ،وكانوا يسيطرون على
ّ
كل األراضي ،بينما الشعب يعيش بف ْقر شديد ويدفع لهم الكثير ِمن الضرائب .هذا أ ّدى إلى
انخفاض في مستوى الحياة ،وتده ُور األوضاع لدى شعب المايا ،كما ُقتل الكثيرون منهم،
وه َجر عد ٌد كبي ٌر منهم البالد.
َ
جدا ،حتّى
باإلضافة إلى ذلك ،كانت الزراعة ِمن ُأسس حياة أبناء شعب المايا ،وقد نجحوا فيها ًّ
ليوسعوا األراضي الزراع ّية .غير أنّ هذه العمل ّية جاءت
أنّهم قاموا بالقضاء على الغابات ال ُمحيطة ّ
ص األشجار أ ّدى إلى انجراف التربة ،م ّما جعلها ّ
بنتائج سلب ّية ً
تدريجيا ،وهكذا
تخف
ًّ
أيضا ،ف َن ْق ُ
ِ
جعلت الوصول إلى بعض
َص ُلح للزراعة .كما أنّ صعوبة المواصالت في بالد المايا
لم ت ُعد ت ْ
لجمع المحاصيل الزراع ّية أم ًرا صع ًبا للغاية؛ فأبناء شعب المايا لم يعرفوا العجالت،
المناطق ْ
وجنْي الثمار.
ولم يستعملوا الحيوانات في َن ْقل األغراض ،وهذا َّ
صعب عليهم مه ّمة الزراعة َ
هذه األسباب ك ّلها أ ّدت إلى هجرة الكثير ِمن الناس ِمن ُمدنهم ،هر ًبا مِ ن الموت والفقر .وحين
ّ
ومغطاة باألعشاب
اكتشف العلماء ُمدن المايا العريقة بعد بحث طويل ،وجدوها كئيبة ،مهملة،
كأي مكان مهجور.
الب ّر ّية والترابّ ،

كنوز المايا

35

43

أقدم ما َع َثر علماء اآلثار عليه سفينة تعود إلى ما قبل 5933
فخار ّيات وتماثيل عديدةِ .
سنة ،كما وجدوا ّ
ومن األمور
ال ُمدهشة التي اكتشفوها  54كه ًفا ،يتداخل بعضها في
بعض ،فتش ّكل م ًعا متاهةُ ،تح ّي ُر
َمن يدخل فيها ،وقد تؤ ّدي إلى
ضياعه .بعض هذه الكهوف على
اليابسة ،والبعض اآلخر تحت الماء ،وقد ُع ِثر فيها على العديد ِمن
األبنية ،والخزف والذهب.

ُيعت َبر اكتشاف األبنية تحت الماء ً
دليال على الجهد الكبير الذي َب َذله
شعب المايا في البناء .فقد عملوا جاهدين في أعماق الغابات ،وقطعوا الكثير ِمن األشجار
والنباتات للوصول إلى مداخل الكهوف؛ واألغرب ِمن ذلك أنّهم استطاعوا البناء تحت الماء
ً
وهم ال يملكون وسائل وأدوات البناء والغوص التي نعرفها اليوم.
أيضا! كلّ ذلك تََّم ُ
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5

لصوص الكنوز

53

كان ملوك المايا يملكون الكثير ِمن الكنوز واألواني الثمينة ،وبحسب طقوس المايا ،إذا مات
فاجئة ،واختفاء هذه الكنوز
ال َملك ُتدفن معه أمواله وكنوزه .إنّ اختفاء حضارة المايا بطريقة ُم ِ
معها ،جعل الكثير مِ ن اللصوص يطمعون في البحث عن القبور .هؤالء اللصوص ال ته ّمهم قيمة
جدا .يستخدم
هذه القبور التاريخ ّية ،بل هم يسرقون ما فيها ِمن كنوز ويبيعونها بأسعار غالية ًّ
الخاصة ،والخرائط ،ويستعينون أحيا ًنا بس ّكان
الح ْفر والبحث
ّ
هؤالء اللصوص الكثير ِمن آالت َ
أصل ّيين للبحث عن دليل يقودهم إلى هذه القبور.

مــن الصحــــافة
يرى علماء اآلثار أنّ الكثير ِمن كنوز المايا وعجائب حضارتهم ما زالت َم ْخف ّية ،وأنّ
البحث عنها عمل ُممتِع للغاية.

55

03

البروفيسور ساتورنو هو عالِم آثار
أمريكي كان يبحث عن آثار المايا ،وهو يحمل
ّ
خريطة
خاصة؛ لكنّه أخطأ في طريقه ،فوصل إلى نفق ُمظلِم ،يصل إلى عمق األرض.
ّ
الح ًقا استنتج أنّ هذا النفق َح َفره اللصوص ،وعن طريقه َهَّربوا ما وجدوه ِمن كنوز
جدا،
المايا .سار ساتورنو في النفق ،حتّى وصل إلى كهف بارد وواسع ًّ
حين س ّلط الضوء على جدرانه شعر بانفعال شديد! لقد َوجد عن طريق
الص ْدفة واح ًدا ِمن أه ّم كنوز العالم! إنّه كهف َر َسم فيه
شعب المايا
ُّ
ُ
لوحات جميلةَ ،ز ّو ِ
دت العلماء بالكثير ِمن المعلومات عن المايا،
وعلومهم ،وما يؤمنون به.

"ﻧﺸكر اﷲ ّ
أن اللصوص ﻻ يستﻄيعون أن يحملوا الﺠدران"،
قال البروفيسور ساتورنو في مقابلة معه بعد اكتشاف الكهف.

6
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 .1متى بنى شعب المايا حضارته؟
1

قبل وصول اإلسبان بـ  4000سنة.

2

قبل وصول اإلسبان بـ  900سنة.

3

قبل  4000سنة.

4

قبل  900سنة.

النص؟
 .2ما هي وظيفة الخريطة التي في بداية
ّ

 .3انتهت حضارة المايا منذ قرون ،فما الدليل على أنّها كانت حضارة عظيمة؟
(األسطر .)17-8

 .4ما رأيك بتص ّرف ملوك المايا؟ اشرح (األسطر .)22-19
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7

إيجابي على الزراعة،
سلبي وتأثير
 .5كان للقضاء على الغابات و َن ْقص األشجار تأثير
ّ
ّ
اكتبهما.
 .1التأثير
السلبي:
ّ

						

 .2التأثير
اإليجابي:
ّ

						

 .6المتاهة التي وجدها العلماء ،بحسب األسطر  40-33هي:
1

كهف له َمدخل واحد و َمخرج واحد َيس ُهل عبوره.

2

مجموعة كهوف بجانب بعضها َيس ُهل التن ّقل بينها.

3

ِ
متداخلة َيص ُعب التن ّقل بينها.
مجموعة من الكهوف

4

كهف واحد ُمظلِم ،من الصعب أن ترى الطريق فيه.

 .7لماذا اعتبر الكاتب البناء تحت الماء أم ًرا غري ًبا في حضارة المايا؟ (األسطر .)44-41

8

1

ألنّ شعب المايا لم يملكوا أدوات الغوص والبناء المتط ّورة.

2

نبني تحت الماء أب ًدا.
ألنّه ال يمكن أن َ

3

ألنّ الغوص تحت الماء لم يكن معرو ًفا في الماضي.

4

ألنّ شعب المايا لم يمتلكوا أدوات بناء أب ًدا.
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 .8اذكر ثالث وسائل يستخدمها اللصوص للوصول إلى قبور ملوك المايا.
.1

.

.2

.

.3

.

 .9كيف وصل العالِم ساتورنو إلى أحد كهوف المايا؟
1

الحقَ أحد اللصوص ،فوصل إلى النفق.

2

د ّل ُه أحد الس ّكان األصل ّيين على الطريق.

3

الصدفة ،حين أخطأ طريقه.
عن طريق ُّ

4

عن طريق الماء ،حين كان يغوص هناك.

 .10لماذا شعر ساتورنو باالنفعال حين دخل الكهف؟
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9

النص.
 .11امأل كل فراغ بكلمة واحدة فقط مناسبة بحسب
ّ

إعالن عن رحلة إلى بالد المايا
تعلن جمع ّية سائح بال حدود عن رحلة إلى بالد المايا.
البالد اليوم مهجورةّ ،
وتغطيها

					

و

		

 .سنرى هناك الكثير ِمن المباني

(أ) 			

 .سنرى المباني الفخمة فوق األرض ،واألخرى التي

(ب)								

(ج)

كما وسنزور كهف العالِم ساتورنو .لن َن ِجد فيه شي ًئا ،ولكنّنا سنَرى على

		 										

		

الماء.
(د)

لوحات مدهشة .سنعود إلى بالدنا بعد أربعة أ ّيام.
سارعوا إلى التسجيل.

 .12اكتب الكلمة التي تحتها ّ
خط مع الضمير المناسب .انظر المثال.
مثال :هذا الكلب لي ،فهو

كلبي .

هذا الحصان ألمين ونادر ،فهو حصانهما .

10

أ .هذا الكهف للعلماء ،فهو

.

ب .هذا الكنز للملكات ،فهو

.
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 .13ما هو الفاعل في الجملة التالية؟

الخامس ٌ
ان َت َقل إلى ّ
تلميذ جديدٌ .
الصف
ِ
.

الفاعل:

أي كلمة من الكلمات التالية هي من الجذر "ح  .م  .ل"؟
ّ .14
1

حليم.

2

احتمل.

3

ملحمة.

4

ل ّمح.

العالمي ق ّررنا نحن التالميذ أن نفعل ما يفعله المع ّلم تما ًما.
 .15في يوم التط ّوع
ّ
اكتب الفعل بالصيغة المناسبة ،انظر المثال.
َ
أحضر أدوات التنظيف،
مثال :المع ّلم
ونحن َ
أحض ْرنا أدوات التنظيف.

أ .المع ّلم لبس ثياب العمل،
ثياب العمل.
واألوالد
ب .المع ّلم ساعد في تنظيف الشوارع،
في تنظيف الشوارع.
وميساء وأميرة
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11

الفصل الثاني
أجب عن األسئلة التي تليه.
اقرإ
بتمعن ،ث ّم ِ
النص التالي ُّ
ّ

أجل صديقي!
ِمن ْ

5

53

55

13

12

ً
"أعزّائي المع ّلمين ،أصدقائي التالميذً ،
وسهال بكم في حفلة نهاية السنة ،أرجو أن تكون
أهال
حفلة ممتعة ."...قرأ أمير ُخطبة نهاية السنة أما َم صديقه العزيز عدنان .هذه ُ
الخطبة س ُيلقيها
أمير بعد أسبوع ،أما َم الجميع ،في حفلة نهاية السنة التي ُتقام في المدرسة االبتدائ ّية .لقد
نفسه أما َم هذا العدد الكبير ِمن
ساع َد ُه عدنان في كتابتها ،وها هو يقرأها أمام عدنان ،فيتخ ّيل َ
التالميذ والمع ّلمين ،ف ُيلقي ُ
الخطبة بانفعال" .إلقاؤك جميل يا أمير ،ستكون ُخطبة مؤ ّثرة" ،قال
خاصة وأنّني أترك المدرسة في نهاية السنة
عدنان مبتس ًما ،فأجابه أمير وهو حزين" :نعم،
ّ
أللتحقَ بمدرسة أخرى في مكان آخر."...
يقع بيت عدنان في طرف القرية ،بين كروم الزيتون الخضراء ،وحقول القمح الذهب ّية التي تلمع
ملعب عدنان وأمير طيلة الوقت ،يختبئان بينها،
في مثل هذا الوقت ِمن السنة .كانت هذه الحقول
َ
فيبحث أحدهما عن اآلخرِ ،
ويقطفان بعض السنابل ،ويحاوالن َر ْبط بعضها ببعض لتبد َو مثل َح ْبل
طويل .كانت هذه الحقول والكروم ً
أيضا طريقَ عدنان إلى المدرسة .فبالرغم ِمن أنّه كان يستطيع
المختصر ،لكنّه
الرئيسي
الذهاب ِمن الطريق
َ
ّ
الفرعي ،ففيه ّ
كان ُي ّ
يقل
فضل طريق الكروم
ّ
احتكاكه بالتالميذ.
أحب أمير هذه القرية ،ولكنّه ُمضط ّر اآلن
لقد ّ
للرحيل مع عائلته ،طل ًبا للرزق في مدينة بعيدة.
هذا األمر ُيؤلمه ج ًّدا ،ولكنّه يؤلم عدنان أكثر.
فأمير هو صديقه الوحيد في المدرسة ،بل
خارجها ،لم يستط ْع عدنان أن يج َد
وحتّى
َ
أقرب ِمن أمير إليه .ورغم أنّ عدنان
صدي ًقا
َ
كان ذك ّيًا ،وعالماته ج ّيدةّ ،إال أنّه كان يمتنع
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ّ
الصف ،أو اإلجابة عن األسئلة التي ُتطرحَ ،خو ًفا
أي نقاش كانت ُتديره مر ّبية
عن المشاركة في ّ
"اآلن
ِمن أن ُيثير جوابه ُسخرية أصدقائه .لقد كان أمير بالنسبة إليه ح ْب َل النجاة ِمن الوحدة.
َ
بعد أن يرح َل أمير ،ماذا
سيح ّل بي؟!" قال عدنان في نفسه.
ُ

15

33

35

43

45

53

جاء يوم االحتفال؛ حضر التالميذ إلى المدرسة قبل االحتفال بساع َت ْين للقيام بالترتيبات
األخيرةّ .
كل واحد كان له عمل يقوم بهّ ،إال عدنان ،الذي كان يشعر بالتوتّر واالرتباك ،فتظاهر
الصف وحي ًدا ،حتّى ِ
ّ
سمع ص ْوت أمير ،ع ْب َر الميكروفون ،وهو يحاول
قصة ،وجلس في
بقراءة ّ
المنصة لم ينت ِه بعد" ،قال ِ
عامل البناء
وأنصت إليه" .انتب ْه يا ولد ،فإنّ بناء
تجربة صوته ،فخرج
َ
ّ
المنصة،
التدرب ،حاول النزول عن
ّ
ألمير ،فأجابه أمير" :ال تقلقْ !" .وبعد أن انتهى أمير من ُّ
فتع ّث َر ْت َقدمه ووقع ،وبدأ يصيح" :قدمي،
قدمي!" فركض إليه عدنان ،واجتمع
حوله التالميذ وبعض المع ّلمين .حاول
أن ينهض فلم يستط ْع ،كان ِمن الواضح
أنّ رجله ُكس َر ْت و َوجب ْ
أخذ ُه لل َمشفى
القريب" .ولكن ...الحفلةُ ،
الخطبة...
آه ،قدمي!" صاح أمير وغر َق ْت عيناه
بالدموع .تأ ّثر عدنان كثي ًرا ،فهو َيعلَم مدى
أه ّم ّية هذه الكلمة بالنسبة لصديقه .استند
أمير على كتف عدنان ،واتّجه نحو س ّيارة
قريبة كان أحد المع ّلمين قد أحضرها.
الخلفي ،وقبل أن ُيغلِق الباب ،نظر بعي َن ْين دامع َت ْين إلى عدنان ،أخرج
جلس في المقعد
ّ
ُ
أنت
الخطبة ِمن جيبه ،ووضعها في يد عدنان وهو يش ّد عليها ،ويقول" :عزيزي ،أرجوكَ ...
تعرف كم هذا ها ّم بالنسبة لي!" .غاد َر ِت الس ّيارة ،وتف ّرق ّ
كل الذين كانوا في المكان .لم ي ْن َبس
وص َفنّ ،
وظل واق ًفا مكانَه ،وخيالُه سارح بعي ًدا ...ش َعر بوحدة شديدة،
ص َمت َ
عدنان بكلمةَ ،ب ْل َ
كأنّه ُت ِرك في الصحراء وح َد ُه! وكانت الحفلة على وشك ال َبدء.

"يا إلهي! ما العمل؟ مسكين أمير! ولكن ،أنا ال أستطيع! لم أفعلها في حياتي ،كيف سأقف أمام
ّ
َ
ّ
الصف ارتباك عدنان ،فاقتر َب ْت منه،
الحظ ْت مر ّبية
كل هؤالء؟!" (قال عدنان في نفسه) .وقد
بأس يا عدنان .هذه السنة هي األخيرة ألمير هنا ،لذلك ُ
فالخطبة
ر ّبت َْت على ظهره ،وقالت له :ال َ
أنت لم تستع ّد كفاية ،فال بأس .على ّ
كل حال ،بعد عشر دقائق سنبدأ،
ها ّمة بالنسبة له؛ ولكنَ ،
َ
رت أن تقرأ ُ
بانتظارك.
الخطبة فن َْحن
إذا ق ّر َ
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55
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مضى الوقت بطي ًئا ج ًّدا بالنسبة إلى عدنان ،وش َعر كأنّ جبال العالَم ك ّلها فوق ظ ْهره .كان
ترحب بالضيوف وتقول" :مرح ًبا ب ُكم في مدرستنا ...كان ِمن
ذهنه شار ًدا حين سمع المر ّبية ّ
المفروض أن نبدأ ُ
بخطبة ُيلقيها التلميذ أمير ،ولكن( ...تو ّق َف ِت المر ّبية عن الكالم فجأة! فقد رأت
بتعجب ويهمسون" :هل يفعلها
عدنان يتق ّدم نحو
المنصة بتر ّدد ...والتالميذ جمي ًعا ينظرون إليه ّ
ّ
الخاص ...يتخ ّيل
ح ًّقا؟!" .ولم يسمعهم عدنان أب ًدا ،لقد أغلق أذ َن ْيه تما ًما ،فكأنّه يعيش في عال َِمه
ّ
فيه صديقه أمير وهو َيجري معه في حقول القمح )...ولكن سيلقيها ع َو ً
ضا عنه صديقه عدنان".
وشد ْت على كتفه ،ث ّم ارتفع التصفيق ِمن الجمهور ...أغمض عدنان عي َن ْيه
ابتس َم ِت المر ّبية لعدنانَّ ،
وهو ُيمسك الميكروفون ،ال يرى أح ًدا ،ال يسمع أح ًدا ...وبدأ يلقي ُ
الخطبة بانفعال والجمهور
ك ّله صامت ...والمر ّبية والتالميذ يح ّدقون فيه بإعجاب! كان قد َح ِفظ ُ
الخطبة عن َظ ْهر قلْب،
جدا .حينها فقط َفتَح عدنان عي َن ْيه ،وانفت ََح ْت أذناه
قويا ًّ
وحين أنهىَ ،د ّوى تصفيق الجمهور ًّ
ً
أيضا ...إنّه يرى الجميع ،إنّه يسمع الجميع ،إنّه يبتسم للجميع...
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 .16لماذا كان أمير حزي ًنا؟
1

ألنّ عدنان لم تعج ْبه ُ
الخطبة.

2

ألنّه كان متو ّت ًرا من الوقوف أمام الناس.

3

ألنّه سيترك المدرسة في نهاية السنة.

4

ألنّ السنة الدراس ّية انتهت بسرعة.

 .17لماذا كان عدنان ّ
الفرعي؟
يفضل الذهاب إلى المدرسة من الطريق
ّ

 .18لماذا سيترك أمير القرية رغم أنّه يح ّبها؟

 .19لماذا كان عدنان يمتنع عن المشاركة والنقاش في الدروس؟
1

ألنّه كان يكره المدرسة والدروس.

2

ألنّه لم يكن يعرف األجوبة.

3

ألنّه كان يخجل من عالماته.

4

ألنّه كان يخاف من سخرية أصدقائه.
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سيح ّل بي؟!"؛ هذا ّ
َ
يدل على أنّ عدنان:
يرحل أمير ،ماذا
 .20قال عدنان" :اآلنَ بعد أن
ُ
1

ق ِلق ويخاف من المستقبل.

2

متفائل وينتظر المستقبل بشوق.

3

سعيد ألنّه سيجد أصدقاء ُجد ًدا.

4

يخاف أن يتركه باقي األصدقاء.

 .21ماذا فعل عدنان عندما شعر بالتوتّر واالرتباك؟ (األسطر .)28-25

ِّ .22
النص (األسطر .)37-25
رتب األحداث التالية بحسب تسلسلها في
ّ
اكتب األرقام  5-2في األماكن الفارغة.
المنصة.
س َقط أمير عن
ّ
طلَب العامل من أمير أن ينتبه.
اجتمع التالميذ حول أمير.

1

بدأ أمير بالتم ّرن على ُ
الخطبة.
لم يستطع أمير النهوض.

16
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 .23بعد أن وقع أمير صاح" :ولكن ...الحفلةُ ،
الخطبة ...آه ،قدمي!" (السطران .)36-35
لماذا ذكر أمير ُ
الخطبة والحفلة وهو يتأ ّلم؟

 .24هل كانت المر ّبية ترغب في أن يلقي عدنان ُ
الخطبة ،بحسب رأيك؟ اشرح (األسطر .)50-46
نعم  /ال
الشرح:

						

 .25المقصود بالتعبير "كأنّ جبال العالَم ك ّلها فوق ظ ْهره" (السطر :)51
1

أنّ عدنان يح ُلم برحلة فوق الجبال.

2

أنّ عدنان يشعر بالكثير مِ ن التوتّر واله ّم.

3

أنّ عدنان يحمل حقيبة ثقيلة على ظ ْهره.

4

قوي ويستطيع التح ّمل.
أنّ عدنان َظ ْهره ّ
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 .26نفهم من سؤال التالميذ" :هل يفعلها ح ًّقا؟!":
1

أنّهم يتمنّون ّأل يلقي عدنان ُ
الخطبة.

2

أنّهم يسألون المر ّبية عن عدنان.

3

أنّهم مندهشون مِ ن تص ّرف عدنان.

4

أنّهم متأ ّكدون أنّ عدنان س ُيلقي ُ
الخطبة.

 .27لماذا أغلق عدنان أذ َن ْيه وبدأ يتخ ّيل صديقه أمير ،بحسب رأيك؟

 .28نقصد بالجملة "كان قد َحفِ ظ ُ
الخطبة عن َظهْ ر ق ْلب" (السطر :)59

18

1

أنّه أدار َظ ْهره للجمهور وقرأ ُ
الخطبة.

2

أنّه ألقى ُ
الخطبة وقلبه يخفق بش ّدة.

3

أنّه قرأ ُ
أي خطأ.
الخطبة مِ ن الورقة دون ّ

4

أنّه ألقى ُ
الخطبة دون أن يقرأها مِ ن الورقة.
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أي ِمن الصدي َق ْين قال هذه الجملة ،بحسب رأيك؟
 .29عنوان
أجل صديقي!"؛ ّ
القصة "مِ ن ْ
ّ
اشرح إجابتك.
القائل :عدنان  /أمير
الشرح:

						

 .30بدل كلمة "صديقان" كتبنا "صديقتان"؛ أكمِ ل الناقص في الجملة الثانية بحسب هذا
التغيير.
هذان

صديقان مخلصانُ ،يساعد أح ُدهما اآلخر.

(أ)

صديقتان

ُ ،تساعد إحداهما

			
(ب)

(ج)

.

 .31بدل كلمة "دجاجات" كتبنا ِ
"خرفان" و"عنزات"؛ أكمِ ل الناقص في الجملة بحسب هذا
التغيير.

مثال :في المزرعة ( )4أربع دجاجات.
في المزرعة ()3

				

ِخرفان ،و ()9

(أ) 			
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 .32أكمِ ل الجمل َت ْين التالي َت ْين بكتابة صيغة الفعل المناسبةُ .انظر المثال.
ً
احتفاال.
أمس ،التالميذ أقاموا
مثالِ :
أ.

أمس ،ساف ْر ُت في رحلة.
ِ

ب.

أمس ،الصديقات
ِ

ً
احتفاال.
غ ًدا ،التالميذ سوف يقيمون
في رحلة.

غ ًدا ،سوف

يجتمعنَ في النادي.
في النادي .غ ًدا ،الصديقات سوف
ْ

 .33امأل الفراغ في الجمل التالية باختيار الفعل المناسب من المخزن.
مثالَ :
دخل الرجل و َس َّلم على الجميع ،ث ّم جلس.
البضاعة من ميناء حيفا.

أ .التاجر

ب .أمسك ّ
القط فأ ًرا ،فحاول الفأر الهروب لكنّه

في النهاية.

ج .رغم الحادث الصعب ّإل أنّ المتسابق
()1

20

َسلِم

()2

سالَم

()3

من اإلصابة.

است َْسلَم
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الفصل الثالث

فتركت المكان،
وقعت في مأزق
فكسرت زجاج بيت جارك.
كنت تلعب بالكرة ،ضربتَها،
َ
َ
َ
َ .34
وق ّر ْر َت أن تكتب رسالة لجارك.
اكتب رسالة لجارك (ال ّ
تقل عن  10أسطر) تصف له شعورك وما حدث بالتفصيل،
واش َرح له ما ستفعله ّ
لحل المشكلة.
ّ
الخط ،واإلمالء ،وعالمات الترقيم.
انت ِب ْه لوضوح

		 جاري العزيز،
تح ّية وبعد،
		

مع الشكر
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© جميع حقوق الطبع محفوظة.
زهرة" ،حضارة المايا" ،موقع كنوز ودفائن الوطن.2009 ،
http://knoz1.msow3a.com/shothread.php?t=17117

© جميع حقوق الطبع محفوظة لمنتديات موقع كنوز ودفائن الوطن.
الصور في الصفحاتshutterstock.com - 6 ،5 ،4 :

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 לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ,משרד החינוך

42-ARB-016-5B-SOF-net

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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