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المرفقة بهدف تقييم األداء اللغوي في مجال اللغة العربية للطالب الذين يتعلمون ضمن  ختبارات: تم تحضير مجموعة اال توضيح

ة في مجاالت القراءة، الكتابة وفهم المقروء. /برنامج "هيال" في وحدات النهوض بأبناء الشبيبة. يشمل التقييم فحص قدرات الطالب

ة وتوثيقه في الصفحة تحت /ا أن هنالك أهمية كبيرة لمالحظة سلوك الطالب، كماالختبارهنالك أهمية للحفاظ على بيئة عمل هادئة أثناء 

 ة"./عنوان "االنطباع السلوكي للطالب
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 عام. شرح 0-1 مبنى المجموعة:

 لفاحص.مجموعة أوراق الستخدام ا 10-2                   

 لطالب. ستخدام امجموعة أوراق ال 17-11                   

 نها تخاطب الذكور واالناث على حد سواء.ككتبت المجموعة بصيغة المذكر لسهولة األمر ، ول

 (.stopper) توقيت. يجب استعمال ساعة الساعةمدة العمل تقارب 

 فحصها: هذه بعض المالحظات فيما يتعلق بكل واحد من المجاالت التي سيتم

 يقوم الطالب بقراءة جهرية لنصين أحدهما مشكول واآلخر غير مشكول.  -: القراءة

خطأَ(. في  يُحسبة )أي لفظ خاطئ للكلمة من المهم جدا أن يقوم الفاحص بتدوين األخطاء التي يقوم بها الطالب أثناء القراء -

 حال قام الطالب بتصحيح الخطأ قبل انتهاءه من قراءة الكلمة بأكملها، لن تحسب القراءة خاطئة. 

 ت لكل واحد من النصوص. يوقتساعة الضبط يقوم الفاحص بحساب زمن القراءة بواسطة  -

المرفقة في كل نص في  يقوم الفاحص بحساب نسبة الخطأ وعدد الكلمات التي قرأها الطالب في الدقيقة بحسب الصيغ -

 الصفحة الخاصة بالفاحص.

 "أسلوب القراءة". في بندمن المهم أيضا االشارة الى مميزات القراءة الخاصة بالطالب  -

 

 بل الفاحص. من ق  عليه ها طالب بكتابة قطعة قصيرة يتم امالؤيقوم ال  -: الكتابة

 طئة.في حال قام الطالب بتصحيح ذاتي للخطأ ، لن تحسب الكلمة خا -

لصيغة االمهمة بالدقائق بحسب  إلتمامالمدة التي احتاجها الطالب يقوم الفاحص بتشغيل ساعة والوقت ومن ثم يحسب  -

 كما ويقوم بحساب نسبة الخطأ أيضا.  .المعطاة

 الى مميزات الكتابة التي برزت لدى الطالب في بند "أسلوب الكتابة". باإلشارةيقوم الفاحص  -

 

 

 يعمل الطالب على حل القطعة بشكل ذاتي )بدون أي ارشاد من قبل الفاحص(. -فهم المقروء: 

من المحبذ االنتباه الى اسلوب الحل لدى الطالب )يبدأ من األسئلة وينتقل الى القطعة أم العكس، يحتاج لقراءة النص عدة  -

 ته على حل القطعة(.مرات قبل البدء بالحل، يقرأ بصمت أم جهراً، يتلفظ بجمل أو كلمات لها عالقة بمقدر

القيام بعمل وساطة تساعد الطالب على الحل مثل توجيه الطالب عند مواجهة الطالب لصعوبات في حل القطعة من المحبذ  -

 للفقرة المناسبة، قراءة النص، تشجيع الطالب وغير ذلك(.

  عالمة لرصيد النقاط. 12.5كل اجابة صحيحة تضيف  -

 

  ضمن برنامج هيال فقط. يمنع استخدامها في اطار آخر. أعدت هذه المجموعة لتقييم الطالب

 

 

 اسم الطالب:_______________
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 مشكولنص قراءة 

 ارشادات:

ما يمكنك. عندما أقول "ابدأ" ابدأ بالقراءة حاال بصوت مسموع  وأدقبأسرع اذكر للطالب: "أمامك قطعة قصيرة، اقرأ القطعة 

 قل للطالب بأنك ستقوم بحساب المدة الزمنية للقراءة.  وواضح".

 .التوقيتقل "ابدأ" وشغل ساعة 

 كالتالي: )الفاحص( الممتحن خطاء فوق الكلمات األصلية في ورقةقم بتسجيل األ

 .كتابة الكلمة تماما كما يقرأها الطالب 

 ."عند التصحيح الذاتي سجل "ت.ذ 

 المساعدة التي تم تقديمها للطالب.  عند المساعدة سجل "م" وتطرق الى ماهية 

  .يجب عدم تصحيح األخطاء للطالب خالل القراءة 

 ء من القراءة يجب تسجيل عدد الكلمات والوقت بالثواني في المكان المخصص لذلك. عند االنتهاكما ذكر سابقاً، 

 

ْيٍف: أَنا  ْن أَيَّام  الصَّ ْفَدَعةٌ ل َرف يقَت َها ف ي يَوٍم م  َج أُولئ َك القَوَم "قالَْت ض  الَّذين يُق يموَن أَْخَشى أَْن نُْزع 

. ، ب أَغانينا اللَّيل يَّة  ئ  ، َعلى الشَّاط   في ذل َك البَيت 

م؟. روَن َصمتَنا أَثناَء النَّهار  ب ثَرثََرت ه  ديَن أَنَُّهم يَُعك   ن أال تَج   أَجابَت َرفيَقتُها قائ لَةٌ: َحَسٌن؛ َولك 

فد   نهُ، أَثْناَء قالَت الض   كثار  م  ناَء، َونَغلو في اإل  ب أَن ال َيغُرَب َعن بال نا أنَّنا نُْكث ُر في الغ  َعةُ: يَج 

.  اللَّْيل 

ُب أَن ال يَْغُرَب َعن بال نا أَنَُّهم يُْكث روَن الضَّجيَج والثَّرثََرةَ، ويُغالوَن في اللَّغط   قالَت َرفيقَتُها: يَج 

 .أَثناَء النَّهار  

فَ قالَ  ، ولنَحتَف  د  ت الض   . َلنهَدأَ في اللَّْيل  يَّة  ه  الكائ نات  البََشر  ن هذ  َظ َعةُ: َحَسٌن؛ فَلنَُكن أَفَضَل م 

نا.  ب أ غانينا في قُلوب نا، حتَّى نا، َوتََطلََّعت  النُّجوُم إ لى إ يقاع  لنَصُمَت لَيلَةً َوإ ن تاَق القََمُر إ لى أَنغام 

، وحتَّى ثاَلَث لَياٍل ُمتَوال ياٍت.األَق   أَو لَيلَتَين  َعلى  ل  

 . داً؛ أنا أُواف ُق وَسنَرى ما َسَينُجُم عن طيبَة  قَلب ك   قالَت َرفيقَتُها: َحَسٌن ج 

تَةٌ  عُ صام  ت ت لَك اللَّيلَةُ َوالَضفاد  .. وَصَمتَت أَيَاً في اللَّيلَة  الَّتي تَلَت، ثُمَّ في اللَّيلَة  َوَمرَّ  الثَّال ثَة 
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انَت تُقيُم في البَيت  القائ م  ب جان ب  البَُحيَرة ، ك الَّتي الثَّرثاَرةَ  أ نَّ الَمرأ ةَ َوكاَن أَغَرُب ما َجَرى 

ها:  ت  اللَّيال  الثَّالثُ نََزلَت في اليَوم  الثَّال ث  تَتَناَوُل فَطوَرها، َوصاَحت ل َزوج  يَةُ َولَم  َمرَّ الماض 

اللَ  ع ، َوال بُدَّ أَن َيكوَن ُهنال ك شيٌء ق د أََذق خ  فاد  . َلقَد ُكنُت أَغفو َعلى نَقيق  الضَّ ها َطعَم النَّوم 

.َحَدَث، فإ ن  ي لَم أسَمع لها صوت َن األََرق   اً ُمنذُ لَياٍل ثاَلٍث، َوَيكاُد ُجنوني يَُجنُّ م 

َعةُ هذا الَكالمَ  فد  عَت  الض   ُز ب َطَرف  َعين ها: اَرت َنحَو َرفيَقت  ، َودَسم  َوَنحُن َها َوقالَت َوهَي تَغم 

دنا نَُجنُّ من ال . صَّ ك  ؟مت   أَلَم نََكد نَُجنُّ

َك،  أجابَت َرفيقَتُها: بَلى؛ كاَن َصمُت اللَّيل  ثَقيالً َعَلينا. وقَد أَصبََح في ُمستَطاعي اآلَن أَن أُدر 

ناء   م في أَن ال حاَجةَ إ لى االنق طاع  َعن  الغ  ه  ً َعن أُولئ َك الَّذين َيمألُوَن فَراغ  أ نفُس  ، تَرفيها

 (245الضَّجيج. )عدد كلمات النص: 

 المصدر: قصة الضفادع لجبران خليل جبران من كتابه "التائه"

 

 :القراءة أسلوب

 .קריאה שוטפת -قراءة مسترسلة .1

 .קריאה מדויקת -يقةقراءة دق .2

 .קריאה מצרפת-قراءة جامعة .3

 .קריאה איטית -ئٌةيقراءة بط .4

 .קריאה מוטעמת -قراءة مشددة .5

 .התייחסות לסימני פיסוק-يمعالمات الترقمراعاة  .6

 استبدال، قلب، اضافة حروف.حذف،  .7

 حذف، تغيير أو اضافة كلمات. .8

 تتبع الكلمات بواسطة االصبع.  .9

 آخر:  ________________ .10

 
 _________عدد الكلمات المقروءة:   ;________ :زمن القراءة )بالثواني( ;_______ :عدد األخطاء

 عدد كلمات القطعة /100عدد األخطاء* :حساب نسبة الخطأ

 _______________نسبة الخطأ: 
 عدد الثواني /60حساب عدد الكلمات المقروءة في الدقيقة: الكلمات المقروءة*

 
 _________________عدد الكلمات في الدقيقة: 

 

 

 اسم الطالب:_______________
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 غير مشكول نصقراءة 

 

 ارشادات:

ما يمكنك. عندما أقول "ابدأ" ابدأ بالقراءة حاال بصوت مسموع  بأسرع وأدقاذكر للطالب: "أمامك قطعة قصيرة، اقرأ القطعة 

 وواضح". قل للطالب بأنك ستقوم بحساب المدة الزمنية للقراءة. 

 ت.يوقتقل "ابدأ" وشغل ساعة ال

 الكلمات األصلية في ورقة الممتحن كالتالي:قم بتسجيل األخطاء فوق 

 .كتابة الكلمة تماما كما يقرأها الطالب 

 ."عند التصحيح الذاتي سجل "ت.ذ 

  .عند المساعدة سجل "م" وتطرق الى ماهية المساعدة التي تم تقديمها للطالب 

  .يجب عدم تصحيح األخطاء للطالب خالل القراءة 

 

 يل عدد الكلمات والوقت بالثواني في المكان المخصص لذلك. عند االنتهاء من القراءة يجب تسج

 

, لكن بفضل علماء الفلك القدماء تمكن ء للوهلة االولى مبعثرة بال نظامتبدو النجوم في السما"

  .الباحثون في عصرنا من معرفة موضع كل نجم

س في مجرتنا, النجوم هي في الحقيقة شموس بعيدة. حجم كل واحد من هذه النجوم مثل حجم الشم

دو على هيئة نقاط صغيرة من بل ان بعضها اكبر منها بكثير, لكنها بعيدة عنا الى درجة انها تب

 .الضوء

بمساعدة التلسكوبات العمالقة المتطورة استطاع العلماء رصد النجوم في مجرات اخرى ودرسوا 

"تلسكوبات" )وال سفن فضاء ايضا(, خواصها. لكن قبل االف السنين, في العهود التي لم تكن فيها 

في تلك العصور القديمة، راقب علماء الفلك اليونانيون والفراعنة والبابليون السماء وتساءلوا عن 

 تلك النقاط البيضاء الالمعة التي تزينها, وهكذا نشأ أقدم العلوم التي عرفها االنسان, وهو علم الفلك.

 رة, اال ان اليونانيين أحرزوا اكتشافات باهرة في علم على الرغم من النقص في الوسائل المتطو

 

الفلك, ونجحوا في رسم خارطة لنجوم السماء, وتمكنوا بمساعدتها من تعقب حركات النجوم, وهكذا 

لنجوم االخرى التي تغيير اكتشف علماء الفلك القدماء ان مواضع معظم نجوم السماء ثابتة بالنسبة ل

على هذه النجوم اسم "أستير بالنيتس", ومعناها بالعربية: "الكواكب . اطلق اليونانيون مواضعها

 النجوم التي تغيير مواضعها في السماء. أيالسيّارة ", 

نعرف اليوم ان هذه الكواكب السيارة تدور في مسارات محددة حول الشمس, واما بقية النجوم فهي 

 بعيدة جدا وال تدور حولها.
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اسطة مراقبة النجوم من معرفة فصول العام, كما أجروا الحسابات تمّكن علماء الفلك القدماء بو

الدقيقة لمعرفة حلول فصول العام االخرى, ولم يكن في تلك الحقبة من الزمان تقويم سنوي, واعتبر 

من كان يستطيع ان يعرف موعد حلول فصل الصيف او الشتاء قادرا على التنبؤ، فأطلقوا عليه اسم 

 " ُمنَّجم".

اليونانيون ما الذي يرونه في السماء رسموا خطوطا وهمية بين النجوم القريبة من بعضها كي يفهم 

صورة تنشأ عن ذلك. مدّوا خطوطا بين كل نجم وما جاوره من النجوم في نفس  أيالبعض كي يروا 

ي نتجت عن المجموعة, وبناء على هذه الخطوط وبمساعدة خيالهم وجد اليونانيون معنى لألشكال الت

)عدد كلمات  ": دببة, وكالب ,طيور وآالت موسيقية, وشخصيات أسطورية. هذه الخطوطمدّ 

 (298النص: 
 

 نقاط صغيرة من الضوءمن نص 

 

 :القراءة أسلوب

 .קריאה שוטפת -قراءة مسترسلة .1

 .קריאה מדויקת -يقةقراءة دق .2

 .קריאה מצרפת-قراءة جامعة .3

 .קריאה איטית -ئٌةيقراءة بط .4

 .מוטעמתקריאה  -قراءة مشددة .5

 .התייחסות לסימני פיסוק-يمعالمات الترقمراعاة  .6

 حذف، استبدال، قلب، اضافة حروف. .7

 حذف، تغيير أو اضافة كلمات. .8

 تتبع الكلمات بواسطة االصبع.  .9

 آخر:  ________________ .10

 
 ______________ :عدد األخطاء

 : ________زمن القراءة )بالثواني(

 _________عدد الكلمات المقروءة:  

 
 

 عدد كلمات القطعة /100عدد األخطاء* :حساب نسبة الخطأ

 _______________نسبة الخطأ: 
 

 عدد الثواني /60حساب عدد الكلمات المقروءة في الدقيقة: الكلمات المقروءة*
 

 _________________عدد الكلمات في الدقيقة: 
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 اسم الطالب:_______________

 

 االمالء

 ارشادات:

أقرأ عليك نص قصير؛ عليك كتابة ما أقول بشكل واضح ودقيق وبالسرعة المناسبة لك. إذا أخطأت في كلمة معينة، ال تمحيها  "سوف

 بل قم بكتابة الكلمة الصحيحة بجوارها. سأقوم بتشغيل ساعة التوقيت."

 

 للفاحص: سجل انطباعك عن المميزات المتعلقة بكتابة الطالب مثل:

 .الخط مقروء/ غير مقروء 

 .يستخدم اليد اليمنى/ اليسرى في الكتابة 

 )د )الوضوح يقل مع مرور الزمن  يحافظ على وضوح الخط وحجمه خالل المهمة/ ال يحافظ على خط موح 

 .اتجاه كتابة الحروف صحيح/ غير صحيح 

  على القلم عند الكتابة )يمكن التحقق من ذلك بواسطة فحص ظهر الورقة(يمارس ضغطا 

 .أخطاء امالئية كثيرة 

 .يحافظ على الكتابة ضمن هوامش الصفحة 

 .يتعب/ يتنازل 

 __________________________________________________________ :آخر 

ه  وينتمي النمل الى فئة الحشرات ذات األجنحة الغشائية.  يشتهُر بإحساس 
 مشكالٍت في بدون  الذي يمك نهُ من العيش  وظام والمسؤولية، العالي بالن

ها على المليون  عادةً، إذ لكل نملٍة مهمةٌ محددةٌ  مجتمعات تزيُد أعداُد أفراد 
 . من أجل بقاء  المجتمع تؤد يها

لدى النمل لغةُ اتصال خاصةٌ مع اآلخرين، أوال: يستخدم إشاراٍت لمسيةً، 
إيقاعيٍة بقرون االستشعار وثانيا: يستطيُع النمُل تتشكُل من تبادل حركاٍت 

ف  على بعضه  إصداَر واكتشاَف موادَّ كيميائية محددة تمكـ نهُ من التعر 
 .البعض، والتحذير من أي خطر محتمل

،  تقطُن في عشَّ الن مل  أساًسا الشغاالُت، التي تقوُم عادةً برعاية  الملكة 
،  .األعشاش  والحصول  على الغذاء وبناء والعناية  باليرقات 

 أحيانًا يكوُن من المدهش   حقــًّا رؤيةُ تركيب  عش  ما من أعشاش  النمل
 (109)عدد كلمات النص: .المكتظة

 
 /http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/ArabicLashon/KshirutLeshonit/Text6المصدر )بتصرف(: 
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 : ______________________عدد األخطاء

 ________________ ي(:زمن الكتابة )بالثوان

 : ___________عدد الكلمات التي كتبها الطالب

 
 عدد كلمات القطعة /100عدد األخطاء* :حساب نسبة الخطأ

 _______________نسبة الخطأ: 
 

 عدد الثواني /60حساب عدد الكلمات المكتوبة في الدقيقة: الكلمات المكتوبة*
 

 _________________عدد الكلمات في الدقيقة: 

 

 غير مقروء.  /كافية  /: جيدة  ية الخطتقييم درجة مقروئ
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 اسم الطالب: _______________

 
 انطباع عام حول أداء الطالب

 
التي أجراها الطالب، من المفضل أن يقوم الفاحص بكتابة ملخص عام عن  ختباراتعند االنتهاء من اال

 أداء الطالب أثناء التشخيص، نمط العمل الذي يتبعه الى جانب التطرق لحالته االنفعالية آنذاك.

 تطرقوا الى النقاط اآلتية:

 ما هي درجة التفاعل واالستجابة لتعليمات الفاحص؟. -

 هل عارض القيام بمهمة/مهمات معينة؟  -

 هل قام بأداء المهام ببطء؟ أو هل هنالك مهمة معينة تم القيام بها ببطء؟ -

 هل كانت هنالك حاجة للمساعدة او الدعم إلتمام مهمة معينة أو مهام معينة؟ -

 هل أبدى ترددا في القيام بمهمة معينة أم مهام معينة؟  -

 هل أظهر عالمات تدل على تشتت؟ -

 ل احتاج الى استراحات كثيرة؟ه -

 هل تحرك كثيرا؟ -

 هل أظهر حاجة الستجابة من قبل الفاحص فيما يتعلق بأدائه للمهمات؟ -

 هل أظهر نمط عمل متسرع وغير دقيق؟ -

 هل راجع حلوله؟ -

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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سئلة فهم المقروءأل دليل االجاباتللفاحص:   

 

 

مينة هو من يتميز عن اخوته بعمل بطولي جليل.صاحب الجوهرة الث :السؤال األول  
 

: االبن الثاني. السؤال الثاني  
 

جابتان ب و د.اال السؤال الثالث:  
 

: اقتربت.السؤل الرابع  
 

 : السؤال الخامس

 .كافأ األب االبن األول بإعطائه الجوهرة الثمينة( 5)                   

 أنقذ االبن الثاني الطفل من الغرق.(  3)                   

 .    سل مت المال لصاحبه حالما طلبه( 2)                   

  وأنقذته من الهالك.أيقظته ( 4)                   

 قس م األب أمواله بين بنيه بالتساوي.( 1)                   

 
ك وأنت : السؤال السادس   إهالكه ىعلقادر أن تنقذ حياة عدو 

 
: أالسؤال السابع   

 
أي اقتراح يدل على فهم الطالب للمغزى والعبرة يعتبر صحيحا السؤال الثامن:  
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 اسم الطالب:_______________

 المقروءمهمة فهم 

 الثمينة الجوهرة
 

 األجل، بدنو   أحس   فلما. بنين ثالثة وله طائلة ثروة ذا وكان الشيخوخة، سن رجل بلغ 

 هذه تكون:" لهم  وقال عنده، كانت ثمينة بجوهرة واحتفظ بالتساوي، بنيه بين أمواله قس م

 ".أخويه عن يمي زه الجليلة األعمال أو البطولة أعمال من بعمل منكم قام من نصيب من الجوهرة

 المكافأة هذه منك أستحق ،وإني والمروءة النبل على يدل جليل بعمل قمت لقد:" األبناء أكبر فقال

 يأخذ أن عظيما، دون مبلغا وكان ماالً  رجل استودعني: قال" هو؟ وما: "أبوه له فقال". أبت   يا

 ذلك على آخذ ولم طلبه، حالما المال هذا سل مته وقد. باألمر أحد يعلم أن ودون به، وثيقة عليَّ 

 والصدق الدين عليك يوجبه ما وهو حسن، هو األب فقال" عظيما؟ هذا عملي يعد   أفال. ما مكافأة

 ".سواها تفوق التي الفريدة األعمال من ليس ولكن ه التعامل، في

 يؤهلني مما أسابيع، بضعة منذ عملته والذي سأذكره الذي العمل فإن  ، أنا أما:" الثاني االبن وقال

 قد صغير بطفل وإذا هنا، من القريبة البحيرة شاطئ على أسير مطير يوم ذات كنت .لمكافأتك

ه إلى وسلمته الغرق من وأنقذته بحياتي وخاطرت. يغرق وكاد فيها سقط  عمال هذا أليس .أم 

 كل   على طبيعي ة شفقة ولكن ه شريف، عمل إن ه:" األب فقال" مكافأة؟ كل   ألجله أستحق شريفا

 . إنسان

 إحدى في يوما كنت أن ي أعمالي من أذكره فالذي أنا أما: "األبناء أصغر وهو الثالث، وقال

ة حاف ة على  صخرة على نائما أعدائي أحد فرأيت للصيد خرجت وقد البراري،  وهو هائلة، هو 

 من فنجا بحذر شديد وأيقظته منه فدنوت. وتحطم لسقط حركة أقل تحرك لو تلك حالته في

 نعم  األعمال أجل   هو ،هذا نعم:" ،وقال سرورا وجهه تهلل الكالم هذا األب سمع فلما. الهالك

 .الثمينة الجوهرة وأعطاه هذا قال". بعينها البطولة هي هذه

 المصدر: قصص شعبية ذات مغزى

 

 

 

 

        

  

  

  

  
 

  
 
 



 

 

 

 

11 

 التالية:أجب عن األسئلة 

 من سيكون صاحب الجوهرة الثمينة؟ )الفقرة األولى( .1

______________________________________________

______________________________________________ 

 

 

  حسب ما ورد في النص؟ العبارة هذه قائل من .2

. الفقرة الثالثة، السطر الثالث() "الغرق من وأنقذته بحياتي خاطرت"

_____________________________________ 

    

 )الفقرة الرابعة( صحيحين سببين حول دائرة ضع .3

 (الثمينة الجوهرة)  الجائزة الثالث االبن نال

 .األبناء أصغر ألنه( أ

 . فريد بعمل قام ألنه(ب

 .أكثر يحبه األب ألن( ج

 الهالك من عدّوه حياة أنقذ ألنه(د

 

 "دنوت" )الفقرة الرابعة( بإحدى الكلمات التالية:من الممكن أن نستبدل كلمة  .4

 أخذت. -

 اقتربت. -

 عرفت. -

 نلت. -

 

 

 

 :النّصّ  في وقوعها تسلسل حسب التالية األحداث رتّب .5
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 .الثمينة الجوهرة بإعطائه األول االبن األب كافأ -------

 .الغرق من الطفل الثاني االبن أنقذ -------

 .    طلبه حالما لصاحبه المال سلّمت -------

 . الهالك من وأنقذته أيقظته -------

 .بالتساوي بنيه بين أمواله األب قّسم -------

 

 )الفقرة الرابعة(حسب اعتقادك، ما هي مميزات العمل البطولي الجليل بحسب األب؟  .6

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 النّص؟ في المركزيّة الفكرة هي ما   .7

 .النبيلة األعمال على األبناء حث( أ 

 .أعماله حسب األبناء من الجوهرة يستحق من فحص(ب

 .الثمينة الجوهرة عن البحث(ج

 

 .اختيارك سبب معلاّل للقطعة آخر عنوانا أعط   .8

____________________________________ 
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 قراءة نص مشكول

 

َج أُولئ َك القَومَ  ْيٍف: أَنا أَْخَشى أَْن نُْزع  ْن أَيَّام  الصَّ ْفَدَعةٌ ل َرف يقَت َها ف ي يَوٍم م  الَّذين يُق يموَن  قالَْت ض 

. ، ب أَغانينا اللَّيل يَّة  ئ  ، َعلى الشَّاط   في ذل َك البَيت 

م؟. روَن َصمتَنا أَثناَء النَّهار  ب ثَرثََرت ه  ديَن أَنَُّهم يَُعك   ن أال تَج   أَجابَت َرفيَقتُها قائ لَةٌ: َحَسٌن؛ َولك 

فد   ب أَن ال َيغُرَب َعن بال نا أنَّ قالَت الض   نهُ، أَثْناَء َعةُ: يَج  كثار  م  ناَء، َونَغلو في اإل  نا نُْكث ُر في الغ 

.  اللَّْيل 

ُب أَن ال يَْغُرَب َعن بال نا أَنَُّهم يُْكث روَن الضَّجيَج والثَّرثََرةَ، ويُغالوَن في اللَّغط   قالَت َرفيقَتُها: يَج 

.  أَثناَء النَّهار 

فَ  ، ولنَحتَف َظ َعةُ: َحَسٌن؛ فَلنَُكن أَفَضلَ د  قالَت الض   . َلنهَدأَ في اللَّْيل  يَّة  ه  الكائ نات  البََشر  ن هذ   م 

نا. لنَصُمَت لَيلَةً  نا، َوتََطلََّعت  النُّجوُم إ لى إ يقاع  ب أ غانينا في قُلوب نا، حتَّى َوإ ن تاَق القََمُر إ لى أَنغام 

، وحتَّى ثاَلَث لَياٍل ُمتَوال  أَو لَيلَتَين  َعلى األَق    ياٍت.ل  

 . داً؛ أنا أُواف ُق وَسنَرى ما َسَينُجُم عن طيبَة  قَلب ك   قالَت َرفيقَتُها: َحَسٌن ج 

تَةٌ. وَصَمتَت أَيَاً في اللَّيلَة  الَّتي تَلَت، ثُمَّ في اللَّيلَة  الثَّال ثَة   عُ صام  ت ت لَك اللَّيلَةُ َوالَضفاد   .َوَمرَّ

انَت تُقيُم في البَيت  القائ م  ب جان ب  البَُحيَرة ، ك ةَ الثَّرثاَرةَ الَّتيَوكاَن أَغَرُب ما َجَرى أ نَّ الَمرأ  

ها:  ت  اللَّيال  الثَّالثُ نََزلَت في اليَوم  الثَّال ث  تَتَناَوُل فَطوَرها، َوصاَحت ل َزوج  يَةُ َولَم  َمرَّ الماض 

. َلقَد ُكنُت أَغفو َعلى نَقيق  ال اللَها َطعَم النَّوم  ع ، َوال بُدَّ أَن َيكوَن ُهنال ك شيٌء ق د أََذق خ  فاد  ضَّ

. َن األََرق   َحَدَث، فإ ن  ي لَم أسَمع لها صوتاً ُمنذُ لَياٍل ثاَلٍث، َوَيكاُد ُجنوني يَُجنُّ م 

ُز ب َطَرف  َعين ها: َوَنحُن  َعةُ هذا الَكالَم، َوداَرت َنحَو َرفيَقت َها َوقالَت َوهَي تَغم  فد  عَت  الض   َسم 

؟ . أَلَم نََكد نَُجنُّ دنا نَُجنُّ من الصَّمت   ك 

َك،  أجابَت َرفيقَتُها: بَلى؛ كاَن َصمُت اللَّيل  ثَقيالً َعَلينا. وقَد أَصبََح في ُمستَطاعي اآلَن أَن أُدر 

ه   ً َعن أُولئ َك الَّذين َيمألُوَن فَراغ  أ نفُس  ، تَرفيها ناء  م في أَن ال حاَجةَ إ لى االنق طاع  َعن  الغ 

 الضَّجيج.
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 نص غير مشكولقراءة 

 

 نقاط صغيرة في السماء

تبدو النجوم في السماء للوهلة االولى مبعثرة بال نظام , لكن بفضل علماء الفلك القدماء تمكن "

 . الباحثون في عصرنا من معرفة موضع كل نجم

الشمس في  النجوم هي في الحقيقة شموس بعيدة. حجم كل واحد من هذه النجوم مثل حجم

مجرتنا, بل ان بعضها اكبر منها بكثير, لكنها بعيدة عنا الى درجة انها تبدو على هيئة نقاط 

 صغيرة من الضوء .

بمساعدة التلسكوبات العمالقة المتطورة استطاع العلماء رصد النجوم في مجرات اخرى 

سكوبات" )وال سفن ودرسوا خواصها. لكن قبل االف السنين, في العهود التي لم تكن فيها "تل

فضاء ايضا(, في تلك العصور القديمة، راقب علماء الفلك اليونانيون والفراعنة والبابليون 

السماء وتساءلوا عن تلك النقاط البيضاء الالمعة التي تزينها, وهكذا نشأ أقدم العلوم التي عرفها 

 االنسان, وهو علم الفلك.

اال ان اليونانيين أحرزوا اكتشافات باهرة في  على الرغم من النقص في الوسائل المتطورة,

علم الفلك, ونجحوا في رسم خارطة لنجوم السماء, وتمكنوا بمساعدتها من تعقب حركات 

النجوم, وهكذا اكتشف علماء الفلك القدماء ان مواضع معظم نجوم السماء ثابتة بالنسبة للنجوم 

هذه النجوم اسم "أستير بالنيتس", االخرى التي تغيير مواضعها . اطلق اليونانيون على 

 النجوم التي تغيير مواضعها في السماء. أيومعناها بالعربية: "الكواكب السيّارة ", 

نعرف اليوم ان هذه الكواكب السيارة تدور في مسارات محددة حول الشمس, واما بقية النجوم 

 فهي بعيدة جدا وال تدور حولها.

مراقبة النجوم من معرفة فصول العام, كما أجروا الحسابات  تمّكن علماء الفلك القدماء بواسطة

الدقيقة لمعرفة حلول فصول العام االخرى, ولم يكن في تلك الحقبة من الزمان تقويم سنوي, 

واعتبر من كان يستطيع ان يعرف موعد حلول فصل الصيف او الشتاء قادرا على التنبؤ، 

 فأطلقوا عليه اسم " ُمَنّجم".

نانيون ما الذي يرونه في السماء رسموا خطوطا وهمية بين النجوم القريبة من كي يفهم اليو

صورة تنشأ عن ذلك. مدّوا خطوطا بين كل نجم وما جاوره من  أيبعضها البعض كي يروا 

النجوم في نفس المجموعة, وبناء على هذه الخطوط وبمساعدة خيالهم وجد اليونانيون معنى 

ه الخطوط : دببة, وكالب ,طيور وآالت موسيقية, وشخصيات لألشكال التي نتجت عن مدّ هذ

 أسطورية." 
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 اسم الطالب: _______________

 

 االمالء

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 


