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 أقرأ النَّصَّ ثُمَّ أَِجْب َعن األسئلِة الّتي تليه :

 ألنّباتات الصَّحراِويَّة
َي و قَ  ِو فِّي َدَيعاتِّ َلياَي و االِّ َِميَأ ف بِّدمضِّ اا ََََََََََّّّّّّّْي فَتَياتو  لايْ َاأَْي ا قَْض تَ  مْ النَّباتاُت الت ِّي تَعيُش فِّي الصََََََََّّّّّّّّ

. ََ و  ُاْنَخفِّ
َ  النَّ     يَََّّّ ُ تَعيُش َليََّّا ف ُاْختَأِّفَََّّ ف َاْض تِّأََّّْ ْليامِّ خِّ ا ُْخير َ ْييِّ النَّبََّّاتََّّاُت الصََََََََّّّّّّّّ ِِّ بََّّاتََّّاتِّ الت ِّي تَْنام فِّي اْلَانََّّا

َِ  َم   َِ َماْلاا ءا ُض اْلمِّ ُِ ت  نَّ ا تَْختَءِّ يا ََِل ُ َخََََّّّْ ْمْي  ُافَْأ . فََاًَ في اَََّّّيَاُض الت ِّيضِّ الََََّّّّّ يَّ ِّ ْليامِّ  تمَعُد قَْمياقُ الصََََّّّّ
. َِّيَّ ُ َاأى َهءا النَّباتِّ  َلَي
ُّّعَْيياتِّ قَْض  ُض لِّأ ِّْ َّّديَد ِّ ا ْيتِّفاعِّ قَمِّ يُْا َض اْلَلياَي ِّ ال ي بِّ ا اْلَليَماَض اِّ ييََ ِّ نَْفاِّ ا الت ِّي تَْلاِّ

َِّ َي النَّبات بال تَْلاِّ
. ِِّ َْدِّ اْلاا ْض فَ َْأيلِّ اِّ َي ُ َاأى التَّ ف قادِّ َي قَْيَا فاضِّ  َمهِّ  ا ْنخِّ
 َْ َااي يَّ  لَ ا قَْمياُق َصميَي ُ  ْليامِّ ايُي  بَْعُض النَّباتاتِّ الصَّ مر النَّْءُي اْليَ ْض اائِّ ا اِّ ُي اِّ ِْحو   يَتَبَخَّ  ُ ءاُت َا

. ِِّ ف َاضِّ اْلاا ًَْيياف فِّي التُّْيبَ ِّ بَْلًا ُخ ُعءمُيها   َمتَتَعَاَّ
 

 ( واحدة درجة  )    فهم المعنى الصريح/استخراج معلومات :أجب عن األسئلة التالية 

 لماذا تكون سيقاُن الت ِّينِّ ألشوكي ُمفَْلَطَحةٌ َخْضراُء؟

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

  لكل إجابة صحيحة (واحدة  ةدرج )                              اختيار من متعدد  :اختر اإلجابة الصحيحة 

 

 1 
ْحراِويَِّة. (أ ْحراِويَِّة تَعيُش َحياةً َشبيَهةً بَِحياةِ النَّباتاِت الصَّ  النَّباتاُت َغْيُر الصَّ
ْحراِويَّةُ تَعيُش فِي ُظروٍف  (ب ْحراِويَِّة.تختلف عِ النَّباتاُت الصَّ  َن النَّباتاِت َغْيِر الصَّ
ِ َمْنِطقٍَة. (ت  ال فَْرَق بَْيَن َجميعِ النَّباتاِت فِي أَي 
 

 
 بيتي ة.نَباتاٌت  د(                        .نَباتاٌت َجبَِليَّةٌ ج (               .نَباتاٌت بَْحِريَّةٌ  ب (           اٌت َصْحراِويَّةٌ نَبات   (أ

 

3  
َ  أَنَّ اْلماءَ   (ق ُر ِمَن النَّْبتَِة َكثيًرا.يَت ُر ِمَن النَّْبتَِة َكثيًرا. ال أَنَّ اْلماءَ ب (                             بَخَّ  يَتَبَخَّ

ُر ِمَن النَّْبتَِة قَليالً. نَّ اْلماءَ أ   (ث  َصحيَحتاِن. انِيَةُ َوالث اِلثَةُ اإلجابَتاِن الث  د (                            يَتَبَخَّ
 

 لكل إجابة صحيحة (واحدة  ةدرج )                         :جملة كلّ  بجانب" خطأ" أو" صح" كلمة اكتب 

 ......................... تَْقضَي َفتَراٍت قصيرةً بِدوِن ماءٍ  النَّباتاُت الت ِي تَعيُش فِي الصَّحاري (ب
ْحراِويَّةُ تَعيُش َحيا (ت ْحراِويَّةِ النَّباتاُت الصَّ  ............... ةً ُمْختَِلفَةً َعْن النَّباتاِت الت ِي تَْنمو فِي اْلَمناِطِق األُْخرى َغْيِر الصَّ

 ................  فقدان الماءتزيد من  الشُّعيرات الموجودة في الن باتات (ث
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 اقرأ النص التالي ثم أجب عن االسئلة التي تليه

 أطعمة من البحر
ُب َصْيدِّ الس   َب قوارِّ ُر كل  صباحٍ  في ُمْختلفِّ بِّقاع ِّ العالم ِّمنذُ آالفِّ السنيَن. والن اُس يستخدموَن القوارِّ َمكِّ تُبحِّ

بالِّهْم في َعْرض ِّ البَْحر ِّ. ْم َوحِّ هِّ باكِّ رةِّ اآلن أساطيَل من السُّفُنِّ الصغيَرة َ إللقاءِّ شِّ لكن  لُِّمعظم الدَُّول ِّ المتََطو 

، والماكيناتِّ التي ترفُع الصيدَ إلى ظهرِّ  ُح مواقَِّع الس َمكِّ دَةِّ باألْجهزةِّ االلكتروني ةِّ التي توض ِّ ، الُمزو  الض خَمةِّ

. تصطادُ هذهِّ السفُُن وغيُرها مالييَن األطنان ِّ مَن الس َمكِّ ُكل  عامٍ .  السفينةِّ

: ليَس بالس َمكِّ َوْحدَهُ وإن ما يستمتُع معظُم الناس ِّ بأْكل ِّ األطعمةِّ التي تأ    ِّوالس رطان باْلَمحار*تي مَن البحرِّ

طةِّ َمصائِّدَ.  يوَضُع جُ  بيان ِّ( واألُخطبوطِّ وغيرها. يت ِّمُّ َصْيدُ َجرادِّ الَبْحرِّ بواسِّ سِّ )الرُّ ْزٌء وَجرادِّ الَبْحرِّ واْلقَُرْيدِّ

ْصيَدَ  ْصيدةِّ، ثُم  تُلقى المِّ ؛ تدُخُل َجرادةُ البحرِّ لِّتأكَل طعاَمها، لكنها ال تستطيُع مْن َسَمَكٍة داخَل المِّ ةُ في الماءِّ

ا اليومَ  . أم  ، ويقتلعونَهُ من قاع ِّ البحرِّ ا المحاُر فقد كاَن الناُس في الماضي يغوصوَن إليهِّ  الخروَج بعد ذلك. أم 

.فتُستخدُم الماكيناُت الستخراجِّ   هِّ من مكانهِّ

ِّ مثالً ، َمقلي ا أو َمشوي ا أو ُمَمل حا.  يُْطبُخ السمُك في أنحاءِّ العالم  ِّبمختلفِّ الطُُّرق ِّ. فهو يُؤكُل في العالم ِّالعربي 

ا إذا ُزْرَت الياباَن، و ى "ساشيمي". إنها لذيذة ُ  جدَت أنهم يأكلوَن شرائَح رقيقةً أم  باردة ً من أكلةِّ الس مكِّ تُسم 

ِّء.ا  لمذاق ِّ، لكنها شرائُح من السمكِّ الن ي 

 : مفردُها  محاَرةٌ ومعناها الصدفةُ وما بداخلها المحارُ  *
 (درجة )                                                            :استخرج من الفقرة األولى تعبير وعكسه

  عكسه       ........................................التعبير.................................  

 
 ( درجات  8 )                                                            (اختيار من متعدد) :اإلجابة الصحيحة 

 من البحر" هو: أطعمة"  نوع النص      

 .شعري   معلوماتي.   مسرحي.  قصصى. 

    العالم بقاع

 انهار  جبال  بحار  مناطق 

    هو  لربيانا

 السرطان  االخطبوط  القريدس  المحار 

    المصيدة ألقى

 امسك  رمى  باع  سحب 
 

 (درجة )                                                                     : اجب إجابة تاّمةالسبب والنتيجة:

 َدت السفن الضخمة باألجهزة االلكترونية؟لماذا ُزوِّ  (أ
……………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

 
 

 اقرأ النص التالي ثم أجب عن االسئلة التي تليه
 

كاَن في قديمِّ الزمانِّ بدويٌّ فقيٌر له حصاٌن أصيٌل ذاَع صيتُهُ في البادية، فقدم إليه كثيٌر من عربِّ الصحراءِّ يبغوَن 

ِّ زوجةٌ وال أوالدٌ ، فأحب    حصانه واعتنى به اعتناء األم ِّ بأوالدها .شراَء حصانه دون جدوى . لم يكْن للبدوي 

ِّ أميٌر خبيُث النفسِّ يبغي شراَء الحصانِّ ، لكن  البدوي  أصر  على موقفه فرفَض طلبَهُ .  وحدَث أن قدَم إلى البدوي 

بدوي ، فة العادَ األميُر في المساءِّ متنك راً بثيابِّ فقيٍر محتاجٍ أنهَكهُ حرُّ الصحراءِّ طالباً أن يقضَي ليلته في ضيا

رةٍ من الليل . َب به أجمَل ترحيٍب ، وأطعمه اللحَم ، وأسقاه اللبَن ، وسامَره حتى ساعٍة متأخ   فرح 

وبينما كان البدويُّ نائماً هب  األميُر من نومه ، ووضَع ثمَن الحصانِّ تحَت الفِّراشِّ الذي ناَم عليه ، وامتطى الحصاَن 

 ، وانطلَق في طريقه .

 بَِّوْقعِّ حوافرِّ حصانه فهب  من نومه واندفَع وراء الحصانِّ وهو يطلُب من األمير أن يتوق َف . شعَر البدويُّ 

ِّ وقاَل لهُ : " إن  ثمَن حصانَك تحت الفراش فماذا تريد؟ "   إلتفَت األميُر إلى البدوي 

مِّ متنع العرُب عن استضافة الناس وتقديقاَل البدويُّ : "أرجوَك يا سيدي أال  تُبلَغ أحداً من العربِّ بما فعلَت ، حتى ال ي

 إحمر  وجهُ األميرِّ خجالً ، وأعادَ الحصاَن إلى صاحبهِّ .   المساعدة للمحتاجِّ " .

 (  درجة  )              (   فهم المعنى الصريح/استخراج معلومات) :أجب عن األسئلة التالية

ف األمير ؟ -  ................................................................................................ ما رأيك بتصر 

 ...........................................................................................ما هي أهمية الحصان للبدوي ؟ -

 

    درجات  8                                 اختيار من متعدد( ) :اإلجابة الصحيحة اختر  
 : ماذا كان يملك البدوي 

 صحراء  -د                        حصان       -ج                   بقرة      -ب                   جَمل      -أ
 : ما معنى " ذاَع صيته "  السطر األول 

 ٍل يصهل بصوت عا -د                      يأكل كثيراً    -ج       يركض بسرعة     -ب                   اشتهَر    -أ
 : ما معنى " دون جدوى " السطر الثاني 

 بال مسؤولية -د                           بسرعة    -ج               دون فائدة   -ب                 دون عمل  -أ
 متى عاد األمير لشراء الحصان ؟ 

 بعد شهر  -د                       في المساء   -ج           عند الظهر  -ب   في صباح اليوم الثاني     -أ

 الحصان " : ما معنى عبارة " امتطى 

 مسك الحصان -د                 سرق الحصان   -ج     ضرب الحصان  -ب       ركب على الحصان    -أ
 أين وضع األمير ثمن الحصان ؟ 

 في جيب البدوي  -ج                              تحت الفراش الذي نام عليه   -ب         تحت فراش البدوي   -أ
 ما معنى " اعتنى "؟ 

 وضع  -د                            َم   تعل   -ج               ركب    -ب                            إهتم   -أ
  ؟ 8ما معنى " سامره " سطر 

 أعطاه ماال -د                          أطعمه  -ج              ساهره    -ب                      ساعده     -أ
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