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 التاريخ:_________       االسم:_________

  القسم األول: فهم المقروء

ٌك للّطيورِّ   َمطعٌم ُمتحّرِّ
 

كةٌ: فهو َمْصدٌر لْلِغذاِء، وبُْرٌج ِلُمراقبِة األعداِء...  يُوَصُف اْلفيُل بأنّهُ ِمنّصةٌ متحّرِ
 

بُِسهولٍة على وَجباِت طعاِمها اْلَوفيرةِ مَن الطُّفَْيِليّاِت فالطُّيوُر الّتي تَقُِف َعلى َظْهِرِه تَحصُل 
يَق وأحيانًا اْلمرَض. لذلَك تُصبُح هِذِه  اْلَموجودةِ في اْلِجْلِد اْلخارِجّيِ لِجسِم اْلفيِل، والّتي تُسبُّب لَهُ الّضِ

 ِه.الطّيوُر ُمفيدةً وَصديقةً لَهُ، ال يُحاوُل إبعادَها بِذَْيِلِه أو بُِخرطومِ 
 

ِك. َوتَْستَْخِدُم ظهَرهُ اْلمرتفَع  والطُّيوُر من جانِبها، يُْسِعدُها اْلجلوُس على هذا اْلمطعِم اْلُمتحّرِ
بُْرًجا لْلمراقبِة. وبِفَضِلِه، تَْكتشُف ما قْد يتهدّدُها من ُطيوٍر جارَحٍة أو َصيّاديَن مَن اْلبََشِر يُحاولوَن 

 ْلَجميِل.َصْيدَها ِلْلُحصوِل على ريِشها ا
 

يَِّة اْلحيِّة ِجسًما، واْلموجودُ ِمْنهُ اآلَن نَوعاِن: اإلفريقيُّ ويَعيُش  اْلفيُل أضَخُم اْلَحيواناِت اْلبَّرِ
َجنوَب الصَّحراِء اإلفريقيَِّة اْلُكبرى، واآلْسيَِويُّ ويَعيُش في اْلِهْنِد واْلمعروُف بِاْلفيِل اْلِهندّيِ، وبينَُهما 

اْلفيُل اإلفريقيُّ ِجْلدُهُ َرماديٌّ ُمَجعَّدٌ وهو أضخُم ِجسًما مَن اْلفيِل اْلِهندّيِ، فهو يَِزُن  فُروٌق َكثيرةٌ:
ُط طوِل  6حوالَْي  أطناٍن، ويَزيدُ اْرتِفاُعهُ على ثالثِة أْمتاٍر، وأُذُناهُ أكبُر وناباهُ أطَوُل، ويَبلُغ ُمتََوسِّ

لُهُ ُمستقيَمةٌ لها أصابُِع َكاْلَحوافِر، وُخرطوُمهُ أكثُر تََجعُّدًا، وفي النّابِ اْلواحِد حوالَْي ِمتَرْيِن، وأرجُ 
 طرفِِه إصبَعاِن َصغيرتاِن، بينما ِلُخرطوِم اْلفيِل اْلِهندّيِ إصبٌع واحدةٌ.

 
ِن أطناٍن ولهُ نابا 5أّما اْلفيُل اْلهنديُّ فَيَصُل اْرتفاُعهُ إلى ثالثِة أمتاٍر تَقريبًا، ويَِزُن حوالَْي 

ياِن َكتفَْيِه، ويرفعُهما حيَن يُِحسُّ  70هائِالِن َوْزنُُهما َحوالَْي  كغم، وأُذُناهُ على َشكِل ِمْرَوَحتَْيِن تُغّطِ
 باْلفََزعِ.

اْلفيُل حيواٌن َغليظُ اْلجلِد ويَمتاُز بِخرطوِمِه اْلَمِرِن والّطويِل وهَو ناتٌِج عِن اْنِدماجِ أْنِفِه مَع 
َن مَن النّباتاِت واْلفاكهِة وأْوراِق الشَّفِة  اْلعُليا، ولهذا فَُهَو يَُشمُّ بُِخرطوِمِه وكذلُك يَتناوُل بِه طعاَمهُ اْلُمكوَّ

لتٍر مَن اْلماِء، َكما  400-300األشجاِر، ويدفُع طعاَمهُ إلى فَِمِه. وهو يُحبُّ اْلماَء ويشرُب يَْوميًّا 
  مَن اْلحشراِت.ويَستحمُّ باْلماِء كثيًرا لِيتخلّصَ 

 
 يَعيُش اْلفيُل في قُْطعاٍن كثيرةِ اْلعَدِد، وهو حيواٌن ُمطيٌع وقابٌل ِللتَّعَلُِّم ألنَّ لَهُ ذاكَرةً قويّةً.

ُن مْنهُ أنيابُهُ. وهو أفَضُل أنواعِ اْلعاجِ  يّادوُن َكي يَحُصلوا على اْلعاجِ الّذي تتكوَّ يَصيدُهُ الصَّ
ويُستخدَُم في ِصناَعِة ُكراِت اْلبِلياْردو وَمقابِِض الّسكاكيِن وأدَواِت الّزينَِة ِلبَياِضِه وَصالبَتِِه. 

ْخَرفَِة.  والزَّ
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 أجب عن األسئلة التالية:
 أين تتواجد الطفيليات؟ __________________________ (1
 لماذا تعتبر الطيور التي تقف على ظهر الفيل صديقة له؟ (2

_________________________________________________
_ 
 

كي: بَِّحَسبِّ الفِّقَرةِّ الثّالثةِّ ( يُحاوُل الّصيادوَن َصْيدَ الّطيوِر 3  
 يَأُكلوا لَحَمها اللذيذَ. (أ

 يَْحصلوا َعلى ريِشها الجميِل. (ب

 يَْحبِسوها في أقفاٍص ُمغلَقٍَة. (ت

 يَْستَِمعوا إلى َزْقَزقَتِها الجميلَِة. (ث

 
 هناك نوعان من الفيلة بحسب الفقرة الرابعة، اذكرهما وقارن بينهما!( 4

___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
______ 

 
بِواسَطِة:  - رةِّ الّسادسةِّ بحَسبِّ الفِّق –( يَشمُّ الفيُل 5  

 ت. ُخرطوِمِه.    أُذَنَْيِه. (أ

 ث. فَِمِه.    أنِفِه. (ب

      

 
( ِممَّ يَتكّوُن طعاُم الفيِل؟6  

 مَن الطيوِر والّصياديَن. (أ
 من الّطفيليّاِت. (ب

 من النباتاِت والفاكَهِة وأوراِق األْشجاِر. (ت

 مْن لُحوِم الحيواناِت الّصغيَرةِ.  (ث

 
ِلتًرا من الماِء يشرُب الفيُل يَوِميًّا؟( كم 7  

 لتٍر من الماِء. 400 – 300 (أ

 لتٍر من الماِء.  400 – 200 (ب

 لتٍر من الماِء.  600 – 300 (ت

 لتٍر من الماِء.  200 - 100 (ث
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 المدرسة :

 

( من هي أعداء الطيور التي تقف على ظهر الفالح؟ 8
________________________________________ 

 
 وظيفتين لخرطوم الفيل حسب الفقرة السادسة!( استخرج 9

 ________________________________ 
 ________________________________ 

 
 

 ثروة لغوية:
 أحط اإلجابة الصحيحة بدائرة: 

 ( هو:2" )الّسطر اَْلَوفيَرةِّ ( معنى كلمِة "1 
 أ. اَْلكثيرةُ. 
 ب. اَْلقليلةُ. 

 اَْلُمفيدةُ.ت.  

 ث. اَلّضاّرةُ. 

 

مُ ( َمعنى كلمِة "2   ( هو:5" )الّسطر تَستخدِّ
 ت( تَْنقُُر.    تَستعِمُل. (أ

 ث( تُهاِجمُ     تُحبُّ   (ب
 

 " هو:اْلخوف( التّعبيُر الّذي َظَهَر في النّّصِ بَِمعنى "3 
 الفََزع. (أ

 اْلَمِرن. (ب

 اْلعاج. (ت

 الطَّويل. (ث

 
 الصحيحة: اإلجابةضع دائرة حول رقم 

 
1:  ( نصُّ "َمطعٌم متحّرٌك للطُّيوِر" هو نصٌّ
   . .     أ.   قََصصيٌّ  ت. إْرشاديٌّ

 ث. َمْعلوماتِيٌّ     ب.  إْقناِعيٌّ  
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 أيُّ جملٍة مَن الُجمِل التاليِة تَدلُّ على ذلك؟اَلفيُل ال يأكُل اللّحوَم. ( 2

 والّطويِل.الفيُل يَْمتاُز بِخرطوِمِه اْلَمِرِن  (أ
 اَْلفيُل أضخُم اْلحيواناِت اْلبريِّة جسًما. (ب

 ال يحاوُل إبعادَ الّطيوِر عْن ظهِرِه. (ت

ٌن مَن النباتاِت َوالفاكهِة َوأوراِق األْشجاِر. (ث  طعاُمهُ ُمَكوَّ
 

 ( يَصيدُ الّصيادوَن الفيَل ِلالْستِفادةِ من:3
 لَحمِه الّذي يُؤَخذُ منهُ طعاٌم للطُّيوِر. (أ

 ِه اللّتَْيِن تُصنَُع ِمنهما اْلَمراوُح.ب( أُذُنَيْ 

 ت( ُخرطوِمِه الّذي يُصنَُع منهُ األثاُث.

ُن منهُ أنيابُهُ.   ث( العاجِ الّذي تَتكوَّ

 
كِّ ( َوَردَ في النّصِ "4 دُها الجلوُس َعلى هذا اْلَمطعمِّ اْلُمتحّرِّ " والّطيوُر من جانِّبها، يُسعِّ

 ؟بِالمطعِم اْلُمتحّركِ (. َمِن اْلَمقصودُ 5)الّسطر 
 ت( الّطيوُر الجاِرَحِة.    الطفيليّات. (أ

 ث( الّصيّادوَن.    الفيُل. (ب
 
 ( لماذا يَْستَِحمُّ الفيُل بالماِء َكثيًرا؟5

 ت( ِليَتََخلَّص من الطفيليّاِت.    ألنهُ يحبُّ الماَء. (أ

 َشراِت.ث( ِليَتخلَّص مَن الحَ    ألنهُ يِحبُّ النّظافةَ. (ب

 
 الفيُل حيواٌن قابٌِل ِللتعَلُِّم:( 6

 ألّن لَهُ ذاكَرةً قويّةً. (أ
 ألنهُ يعيُش في قُطعاٍن. (ب

 ألنهُ َضخُم الجسِم. (ت

 ألّن أنيابَهُ مَن العاجِ. (ث
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 المدرسة :

 

 
 ثانيا : قسم الكتابة 

  ِطائُر الُخطاِف الَحكيم

 

في قديم ِالزمان ِكاَن الربيُع فتى َوسيًما يَْسُكُن بَيتا بَعيدا. َوكاَن أذا اْنقضى الشتاُء     

 

 يركُب َعَربَة ِمَن الغُيوم ِتَُجرها طيوٌر َجميلةٌ, َويَِحل بِاألْرض,ِ َوبُِحلوِلِه تَْنفَِجُر اليَنابيُع 

 

اِر َوتَتفَتُح الزهوُر. والعيوُن َوتَْنبَثُِق األْعشاُب َوتَْخَضر أوراُق األشج  

 

وكاَن أْن زاَر هذا الفتى ُكل َممالك ِاألْرض َِوبُِمرورِه تَدُب الحياةُ في ُحقوِلها الميتِة،      

 

ومراعيها المقفرةِ. لكن ُهناك َمْملََكةٌ في أقصى األرض ِلم يهتِد أليها الفتى فََظلْت    

 

ا أال طيور معدودة. قاحلة ال تنبت فيها أال زهور قليلة وال تنشد فيه  

 

ذاَت يوم تجمعِت هذه الطيوُر والُزهوُر, َوَعَزَمْت َعلى الرحيِل إلى الَممالِِك     

 

 الُمجاوَرةِ : لقْد َملِت االنتظار َويَئَِسْت ِمْن قُدوم ِالفتى. لكن ُخطافاً عجوًزا اْستَْوقَفَها 

 

 َوَسأَلَها ُمْستَْنِكًرا : 

 

 _ أترحليَن أيتُها الطيوُر والزهوُر ِمْن َمْوِطنِِك؟ 

 

 قالْت : ماذا نَْفعَُل ؟ لقْد تَأََخَر الربيُع َوَسئِْمنا االنتظار. 

 

هُ َحتًْما َسيَأتي. ال تَْيأَسوا. لكن -  

 

 قالت : َمتى يَكوُن ذلَك ؟ 

 

 فكر الُخطاُف قليال ثم غاَب وعادَ بِفَراش، بَدَأَ يَْهِمُس أليِه بِكَالم قَْبَل أْن يَأْذََن لَهُ 

 

 باالنطالق ِ. حام لحظات ثم طاَر بَعيدًا. 

 

الُمجاوَرةِ فوجدَ الفتى الَوسيَم نائًِما تَْحَت  دخَل الفَراُش بعدَ ِرْحلَة طويلة إلى الَمْملكةِ       

 

 َشَجرةِ لَْوز ُمْزِهَرة، َحط َعلى يَِدِه ، فَفَتََح الفَتى عينيِه َوَهَمَس : 
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آه ما أجمَل هذا الفراَش! -  

 

حرَك الفتى أصابعَهُ ِخْلَسةً َوحاَوَل القَْبَض َعليِه، لكن الفَراَش طاَر ِمن يدِه، وَحط       

 

عِد ُخْطَوة ِمْنهُ، َوقََف الفَتى َوتقدَم نَْحَوهُ,فإذا بِالفَراش يَْهُرُب َويَُحط على بُعِد على بُ   

 

 ُخْطوات ِمْنهُ ،أْسَرَع الفتى الوسيُم، ثُم َعدا, لكن الفَراَش َظل ُمْمِعنًا بِالَهَرِب فَقاَل الفَتى: 

 

 " لْن أتُرَكهُ يَِفر من يَدي " . 

 

َوَظل يَْعدو َخْلَف الفَراش ِ ساعات َوساعات َحتى دََخَل الَمْملََكةَ القاِحلَةَ، َوبِدُخوِلِه       

 

 اْنفََجَرْت يَنابيُع الماِء، واْنبَثَقَْت األْعشاُب، َوتَفَتَحِت الزهوُر. ِعْندَها التفَتَِت الطيوُر 

 

" . ِوالزهوُر إلى بَْعِضها َوقالَْت : "يا للُخطاِف الِحكيم  

 
 ارجع للنص واستخرج :
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