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ألخوٌنقصة ا  
 

 
، خووٌن ٌيٌاوان  وً عزر وة أهناك أن ٌحكى 

لدٌه  ائلة كبٌرة ، أعا وكان أحدهعا عتزوجاً و
كانووا ٌتسااووعان اجنتووا  ، والثووانً  كووان أ زبووا 
 .والربح بالتااوي 

 
لنفاوه   األخ األ وز  قال و ً ٌوم عن األٌام 

اجنتوا  واألربوال لوٌ   نا أنا وأخوً إن تسااع
،  أنوووا بعفوووردي واحتٌاجووواتً باوووٌ ة ،   ووودا

 كوووان ٌأخوووي كووول لٌلوووة عووون عخزنوووه كٌاوووا عووون 
الحبوووو  وٌزحوووب بوووه  بووور الحسووول عووون بوووٌن 

 عنازلهم ، وٌفرغ الكٌ   ً عخزن أخٌه .
 

و  لنفاوه   و ً نف  الوقو  قوال األخ العتوز
إنووه لووٌ   وودا أن نتسااووم اجنتووا  واألربووال 
اووووٌا ، أنوووا عتوووزو  ولوووً  زوجوووة وأ فوووال 

أحود  ٌر وننً  ً العاوتسبل ، وأخوً وحٌود ا
اتخي قرارا بوأن ٌأخوي كٌاوا عون الحبوو  كول لٌلوة وٌفرخوه  وً عخوزن ٌهتم بعاتسبله .  و لى هيا 

 أخٌه .
  

 ألن عا  ندهم عن حبو  لم ٌكن ٌنفي أو ٌتناقص أبدا .وظل األخوان  لى هيا الحال لانٌن  وٌلة 
 

و ً لٌلة عظلعة قام كل عنهعا بتفسد عخزنه ،  و جأة ظهر لهعا عا كان ٌحدث   أاس ا أكٌااهعا ، 
 و انق كل عنهعا اآلخر .

 
 

 . ًالعصدر   عوقع إلكترون 
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 األائلة  

  

   1الاؤال 

العيلوعا  عن خالل الفهم الوااع عن أجل إدراك الغاٌة .هدب الاؤال    دعج وتفاٌر   

 عا الغاٌة عن هيا النص ؟

  بالصبر ٌتحسق النجال . 

الي اء لٌ  له حدود .  إن   

 . إن األربال واجنتا  أهم عا  ً الحٌاة 

 تحسٌق النجال . بالعال ٌات ٌع اجناان 

 

 
   2الاؤال 

.العيلوعا هدب الاؤال  الوصول وااترجاع   

 عا الفرق بٌن األخوٌن عن الناحٌة ااجتعا ٌة ؟ 

________________________________________________________________ 

   3الاؤال 

  .هدب الاؤال  الوصول وااترجاع العيلوعا 

ن بٌنهعا ؟ عا اليي كان ٌتسااعه األخوا  

________________________________________________________________ 

  4الاؤال 

. تأعل وتسٌٌم عحتوى النص هدب الاؤال    

.( ؟  إن تسااعنا أنا وأخً  اجنتا  واألربال لٌ   دا)   الم ٌدل قول األخ األ ز  لنفاه    

  .  لى  عع األخ األ ز  

  لى  ٌبة األخ األ ز  وتسدٌره لظروب أخٌه  . 

  لى الغش والخدٌية .

   لى رخبة األخ األ ز   ً الحصول  لى جعٌع األربال  .
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   5لاؤال ا

 
.دعج وتفاٌر العيلوعا  عن أجل ت وٌر السدرة  لى التفاٌر و عل رواب  للوصول إلى ااتنتا    هدب الاؤال   

األخ األ ز  ٌأخي كل لٌلة كٌاا عن الحبو  عن عخزنه وٌفرخه  ً عخزن أخٌه ؟عا الاب  اليي جيل   

 

ألنه وجد أن أكٌا  الحبو  كثٌرة .     

وجد احتٌاجا  أخٌه العتزو  أقل عن احتٌاجاته .   هألن   

ن احتٌاجاته أقل عن احتٌاجا  أخٌه العتزو . أألنه ٌرى    

  ٌرى أن عخزن أخٌه أكبر عن عخزنه .  ألنه 

 

  6الاؤال  

 
تأعل وتسٌٌم عحتوى النص هدب الاؤال    

 ) انق كل عنهعا اآلخر ( عتى حدث هيا الحدث ؟

تم تساٌم اجنتا  واألربال بٌنهعا . ندعا     

. وه ندعا اكتاب كل أخ عا ٌسوم به أخ   

 . ندعا نسص عخزون الحبو  عن  ندهعا  

أثناء قٌاعهعا بحرث األرض  ً العزر ة .      

 

   7الاؤال 

دعج وتفاٌر العيلوعا  عن أجل ت وٌر السدرة  لى التفاٌر و عل رواب  للوصول إلى ااتنتا  . هدب الاؤال    

األخوٌن  لى السٌام بنف  اليعل ) تفرٌغ كٌ  عن الحبو  كل لٌلة ( ؟اتفاق   الم ٌدل  
  

  أخ  ً عصلحته الاخصٌة . تفكٌر كل  

تفكٌر كل أخ  ً عصلحة أخٌه .   

تفكٌر كل أخ   ً  رٌسة للحصول  لى العزٌد عن األربال .   

تفكٌر األخوٌن  ً  رٌسة واحدة لتواٌع العزر ة .    

 

 انته  األائلة 
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 انؿؼاػت انؼضٕٚت

نهًسبفظت ػهٗ طست اإلَسبٌ بعأ انكثٛؽ يٍ بهعاٌ انؼبنى فٙ انسُٕاث األضٛؽة ٚخدّ إنٗ حطبٛك َظى ؾؼاػٛت أطهك 

 .ػهٛٓب "انؿؼاػت انؼضٕٚت" 

ْٙ َظبو إَخبج غٛؽ يسًٕذ فّٛ اسخطعاو انًؽكببث ، ٔفبنؿؼاػت انؼضٕٚت ْٙ َظبو زٕٛ٘ يأضٕغ يٍ انطبٛؼت 

انًظُؼت يثم انًبٛعاث انسشؽٚت ٔاألسًعة انكًٛٛبئٛت ٔانٓؽيَٕبث ٔانًٕاظ انسبفظت ٔانخٙ ْٙ فٙ انٕالغ سًٕو 

ٔثبج حسببٓب فٙ كثٛؽ يٍ ، عيؽ طسخُب نظُبػٛت حْٔػِ انًبٛعاث ا َٔطؼى يُٓب أبُبءَب،، َخُبٔنٓب ٕٚيٛب فٙ غػائُب

 األيؽاع انططٛؽة يثم انفشم انكهٕ٘ ٔحهٛف انكبع ٔسؽطبٌ انكبع...انص. 

. كًب إَّ سٕف ٚسسٍ حعؼٚدٛبً يٍ طست  يٍ ؾٚبظة انخهٕد انبٛئٙ ٔانُظؽ إنٗ انؿؼاػت بٓػا انًفٕٓو سٕف ٚسع  

كًب أٌ انًُخدبث انؼضٕٚت انًخٕافمت يغ يؼبٚٛؽ انساليت  ، األفؽاظ ٔيٍ األزٕال انؿؼاػٛت ػهٗ انًعٖ انطٕٚم

 انؼضٕٚت حؼخبؽ إزعٖ ؼكبئؿ انٕلبٚت انظسٛت ٔانًسبفظت ػهٗ انبٛئت فٙ انعٔل انًخمعيت.

زممج انًُخدبث انؿؼاػٛت انؼضٕٚت اَخشبؼاً ٔحُبيٛبً يهسٕظٍٛ فٙ انسُٕاث األضٛؽة فٙ انكثٛؽ يٍ ظٔل انؼبنى، 

نٛس فمظ فٙ انعٔل انًخمعيت بم فٙ ؼضٕٚت ٚفٕق بكثٛؽ يب كبٌ يخٕلؼبً ؛ ػهٗ انًُخدبث ان ٔأطبر إلببل انًسخٓهكٍٛ

فهمع أطبر انًُخح انؼضٕ٘ ػُظؽاً ْبيبً فٙ انخُبفس اإلسخؽاحٛدٙ نخدبؼ انًُخدبث انؿؼاػٛت فٙ ؛  خًٛغ أَسبء انؼبنى

 .  كثٛؽ يٍ ظٔل انؼبنى
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 : أْى يًٛؿاث انًُخدبث انؿؼاػٛت انؼضٕٚت 

إَخبج غػاء طسٙ آيٍ ضبٍل يٍ انًبٛعاث ٔانكًٛٛبٔٚبث  .1

 انكبظيٕٛؤانؼُبطؽ انضبؼة يثم انؼُبطؽ انثمٛهت )يثم 

...انص( ٔانًٕاظ انًُٓعست ٔؼاثٛبً ٔانؽطبص ٔانؿئبك

ٔانٓؽيَٕبث ٔال حخؼعٖ فّٛ َسبت انُخؽاث انسعٔظ انظسٛت 

 اٜيُت. 

 .  ال ٚسًر ببسخطعاو اإلشؼبع .2

و زٕٛ٘ يخٕاؾٌ ٚشخًم ػهٗ انُببحبث حشدٛغ ٔخٕظ َظب .3

 ٔانسٕٛاَبث ٔانكبئُبث انسٛت انعلٛمت ٔفهٕؼا انخؽبت. 

 االسخؼًبل اٜيٍ ٔانظسٙ نهًٛبِ ٔيظبظؼْب ٔيُغ حهٕثٓب.  .4

 حمهٛم خًٛغ طٕؼ انخهٕد ٔانًٕاظ غاث اندُٛبث انًؼعنت ٔؼاثٛبً.  .5

حٕفٛؽ يُبش طسٙ آيٍ نهؼبيهٍٛ فٙ يدبل إَخبج انًُخدبث  .6

 ضالل فخؽة انؼًم. انؼضٕٚت 

  : انًُخدبث انؿؼاػٛت انؼضٕٚت أػهٗ فٙ انمًٛت انغػائٛت

فٙ ظؼاست ػهٗ انؼعٚع يٍ يسبطٛم انفبكٓت ٔانطضؽ بغؽع يمبؼَت انمًٛت انغػائٛت نكم يٍ األطُبف انًؿؼٔػت 

انؼضٕٚت حسخٕ٘ ٌ انًُخدبث انؿؼاػٛت إٔبظفت ػبيت حبٍٛ يثٛهخٓب انًُخدت ببنُظبو انؼضٕ٘ ، ببنُظبو انخمهٛع٘ ٔ

 : ػهٗ كًٛبث أػهٗ كثٛؽاً يٍ

 .  . فٛخبيٍٛ "ج" ٔانسعٚع ٔانًبغُسٕٛو ٔانفٕسفٕؼ1 

 . . انًؼبظٌ انغػائٛت انٓبيت نخغػٚت اإلَسب2ٌ

 :  ٔحسخٕٖ ػهٗ كًٛبث ألم كثٛؽاً خعاً يٍ

 . انًؼبظٌ انثمٛهت انضبؼة بظست اإلَسبٌ )يثم انكبظيٕٛو ٔانؿئبك ٔانؽطبص...انص(.1

 ( ٔانخٙ نٓب حأثٛؽ ضبؼ ػهٗ طست اإلَسبٌ.NO3. انُخؽاث )2 

 (.ضغظ انعو)ٔانػ٘ نّ حأثٛؽ ضبؼ ػهٗ طست اإلَسبٌ ٔٚسبب أيؽاع  انظٕظٕٚو. 3 

 
 انًظعؼ : يٕلغ إنكخؽَٔٙ 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
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 األسئهت : 

 

 : 1انسؤال 

 ظيح ٔحفسٛؽ انًؼهٕيبث يٍ ضالل انفٓى انٕاسغ يٍ أخم إظؼان انغبٚت .ْعف انسؤال : 
 

 يب انغبٚت يٍ انُض ؟ 

 

 ؼَت بٍٛ انؿؼاػت انؼضٕٚت ٔانؿؼاػت انبعائٛت انًمب . 

 

  . انًمبؼَت بٍٛ انطضؽٔاث ٔانفٕاكّ فٙ انؿؼاػت انؼضٕٚت 

 

  . حمعٚى يؼهٕيبث ػٍ  انؿؼاػت انؼضٕٚت 

 

  ٌانؼبنًٙ نهًُخدبث انؼضٕٚت . االسخٓالنَسب بٛب 

 

 

 : 2انسؤال 

 حأيم ٔحمٛٛى : ْعف انسؤال : 

 

 يب انٓعف يٍ انؿؼاػت انؼضٕٚت ؟ 

 

 ٛؽ يُخدبث غػائٛت طسٛت ببسخطعاو انًٕاظ انسبفظت . حٕف 

 . حٕفٛؽ يُخدبث غػائٛت طسٛت  ببسخطعاو انُٓعست انٕؼاثٛت 

  . حٕفٛؽ يُخدبث غػائٛت طبٛؼٛت طسٛت يغ انسفبظ ػهٗ انبٛئت 

  . حٕفٛؽ يُخدبث غػائٛت طسٛت ببسخطعاو انًبٛعاث انسشؽٚت 

  

 :  3نسؤال ا

 انٕطٕل ٔاسخؽخبع انًؼهٕيبث : ْعف انسؤال : 

 ( بُبء ػهٗ يب ٔؼظ فٙ انُض يٍ يؼهٕيبث :  ( أٔ ) ضغ ػاليت )

  يٍ فٛخبيٍٛ ج . ػهٗ كًٛبث ألم كثٛؽاً خعاً  حسخٕٖانًُخدبث انؼضٕٚت  1

  . ٔانفٕسفٕؼانسعٚع  انًُخدبث انؿؼاػٛت انؼضٕٚت حسخٕ٘ ػهٗ كًٛبث أػهٗ كثٛؽاً يٍ 2

  . إَخبج غػاء طسٙ آيٍ ضبٍل يٍ انكًٛٛبٔٚبثيٍ يًٛؿاث انؿؼاػت انؼضٕٚت  3

  . ٚسًر ببسخطعاو اإلشؼبع فٙ انؿؼاػت انؼضٕٚت  4

 

 : 4انسؤال 

 

 حأيم ٔحمٛٛى :  ْعف انسؤال :

زعظ َٕع انؿؼاػت بٕضغ كهًت ) ػضٕ٘ ( أٔ ) غٛؽ ػضٕ٘ ( أيبو كم بُبء ػهٗ انًؼهٕيبث انٕاؼظة فٙ انُض  ، 

 اٜحٛت  : انؿؼاػٛت َٕع يٍ إَٔاع انًُخدبث 

 

  طماطم تم إنتاجها باستخدام أسمدة طبٌعٌة خالٌة من الكٌماوٌات . 1

  تمور تم إنتاجها بعد استخدام مستخلصات عشبٌة طبٌعٌة لمكافحة اآلفات الحشرٌة بها . 2

  بالمواد الكٌماوٌة .معالجة لٌمون  تم زراعته فً تربة  3

  توت تم إنتاجه فً مزارع تستخدم مٌاه الصرف الصحً غٌر المعالج فً الري . 4
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 :  5انسؤال 

 

 ظيح ٔحفسٛؽ انًؼهٕيبث :  ْعف انسؤال :

 
 . العادٌة المنتجات أكثر صحة منلٌست ن  المنتجات العضوٌة إهناك من ٌقول : 

 
 بناء على ما ورد فً النص من معلومات ؟ معارضا على هذا القول ،  ٌمكك أن تردكٌف 

 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 

  انتهت األسئلة



 
نحسار الغطاء النباتي ا  

                    الختبارات بيزا ) قراءة (  نموذج مشابه
 
 
 
 
 
 

  

 بٌزا ) قراءة ( 
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 انحسار الغطاء النباتً

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.بثته روٌترز عن معدل انحسار الغطاء النباتً فً العالم والذي بلغ مستوٌات شدٌدة الخطر فً بعض الدول بٌانً رسم   

  المصدر : موقع إلكترونً .
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:  1السؤال   

. هدف السؤال  : دمج وتفسٌر المعلومات من خالل الفهم الواسع من أجل إدراك الغاٌة  

ما الغاٌة من هذا النص ؟   

ترتٌب دول العالم حسب أعلى مستوٌات الحرارة .    

   إزالة الغطاء النباتً .فً خطر التصنٌف الدول حسب مستوى 

  . تصنٌف دول العالم حسب مستوٌات اإلنتاج 

  التصنٌف العالمً  الستهالك المٌاه . توضٌح 

 

:  2السؤال   

الوصول واسترجاع المعلومات  . هدف السؤال  :  

.ا ولتٌن منه، اذكر دانحسار شدٌد فً الغطاء النباتً خطر توضح الخرٌطة المبٌنة فً النص الدول التً تعانً من   

 ________________________________________________________________  

 

: 3السؤال   

الوصول واسترجاع المعلومات   هدف السؤال  :  

: الخرٌطة المبٌنة فً النص  من خالل  

  تشهد أدنى معدل إلزالة الغابات ؟  الدول التًما

وبولٌفٌا . كمبودٌا   

استرالٌا و نٌجٌرٌا .     

الصٌن  والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .   

   روسٌا وكندا .  

 

 

 

 



 [انحسار الغطاء النباتً ] بٌزا ) قراءة (

 

3 
 

:   4السؤال   

:  هدف السؤال  : دمج وتفسٌر المعلومات  

.مصادر انبعاث غازات االحتباس الحراري ٌوضح الرسم البٌانً  فً النص   

؟ فما الدول التً تصدر أعلى معدالت من انبعاثات غازات االحتباس الحراري من إنتاج الطاقة   

الوالٌات المتحدة والهند .    

الصٌن والبرازٌل .   

  . الصٌن والهند 

  . الوالٌات المتحدة والصٌن 

 

:   5السؤال   

تأمل وتقٌٌم : هدف السؤال  :  

ص تستطٌع معرفة مصادر انبعاثات غازات االحتباس الحراري الناجمة من النفاٌات ؟ فً أي جزء من الن  

فً خرٌطة العالم .    

من خالل الرسم البٌانً .    

  . من خالل العنوان 

  . من خالل مقدمة النص  

  انتهت األسئلة



 
 عندما تعصف الرياح 

الختبارات بيزا ) قراءة (         نموذج  مشابه   
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 عندما تعصف الرٌاح

 

منذ سنوات عدة كان ألحد مالك األرض الزراعٌة مزرعة تقع بجوار          

ولكن معظم الناس كانوا  وكان كثًٌرا ما ٌعلن عن حاجته لعّمال ، ،الشاطئ 

ألنهم كانوا ٌخشون  ول العمل فى مزرعة بجوار الشاطئ؛فً قب ٌترددون

ر الدما وهً تصب،  العواصف التً كانت تعربد عبر البحر الهائج األمواج 

ندما كان المالك ٌجري مقابالت الختٌار ولذلك ع، على المبانً والمحاصٌل 

 كان ٌواجه فً النهاٌة برفضهم العمل . متقدمٌن للعمل ، 

 . . وأخًٌرا اقترب رجل قصٌر ونحٌف ، متوسط العمر للمالك   

 هل أنت ٌد عاملة جٌدة فً مجال الزراعة ؟ فقال له المالك :

 جسم قائال : نعم فأنا الذي ٌنام عندما تعصف الرٌاح ! فأجاب الرجل نحٌف ال

ٌّر من هذه اإلجابة إال أنهومع أّن مالك المزر بب شدة ٌأسه من وجود عمال آخرٌن قبِلَ أن ٌعٌنه بس عة تح

 ٌقبلون العمل فً مزرعته ..

 

 وحتى غروبوكان طٌلة الوقت مشغوال من الفجر ف ٌعمل عمال جٌداً فً المزرعة ، أخذ الرجل النحٌ

 الشمس ، وأحس المالك بالرضا عن عمل الرجل النحٌف .

عًجا من الفراش ،ثم فقفز المالك منززمجرت عالٌاً من ناحٌة الشاطئ ، وفً إحدى اللٌالً عصفت الرٌاح بل 

ٌّنه للعمتً ٌنام فٌها الرجل النحٌف الذي ندفع بسرعة إلى الحجرة الاوأخذ بطارٌة    ل عنده فً المزرعة ثمّ ع

 النحٌف وهو ٌصرخ بصوت عاٍل :الرجل راح ٌهّز 

ٌّره الرٌاح ا )  . (ستٌقظ فهناك عاصفة آتٌة ، قم ثبِّت كل شًء واربطه قبل أن تط

 وقال فً حزم :، جل صغٌر الحجم مبتعداً فً فراشه ستدار الرا

ٌّدي فقد سبق وقلت لك أنا الذي ٌنام عندما تعصف الرٌاح !  )   (ال ٌا س

  

المنزل لٌستعد عاجال خارج  أن ٌضٌع الوقت خرج، ولكنه بدال من الك غضًبا من ردة فعل الرجل لمستشاط اا

والطٌور فً بمشّمعات ..والبقر فً الحظٌرة ، كتشف أن كل الحظائر مغطاة ولدهشته ا، لمجابهة العاصفة 

جٌداً وال  شًء مربوطوكل ،  وجمٌع النوافذ محكمة اإلغالق، أعشاشها ، واألبواب علٌها أسٌاخ حدٌدٌة 

وعاد هو نفسه إلى كان ٌعنٌه الرجل العامل لدٌه ،  وحٌنذاك فهم المالك ما الذي شًء ٌمكن أن ٌطٌر ..

  فراشه لٌنام بٌنما الرٌاح تعصف .

 المصدر : موقع إلكترونً .
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 السؤال 1:

 الغاٌة.هدف السؤال : دمج وتفسٌر المعلومات من خالل الفهم الواسع من أجل إدراك 

 ما الغاٌة من القصة؟

  بٌان كٌف تعصف الرٌح. 

.بٌان أهمٌة الطرق الحدٌثة فً الزرعة    

   االستعداد الجٌد ٌجنبك الصعوبات. 

ال بالتعاون.إتخطً الصعوبات ال ٌكون    

 السؤال 2:

 .المعلومات دمج وتفسٌر هدف السؤال : 

.؟ بالمزرعة السبب الذي ٌجعل الكثٌر من العمال ٌرفضون العمل ما   

رض الصخرٌة .صعوبة األ 

رض بجوار الشاطىء.مكان األ   

  حجم األرض الزراعٌة كبٌر.

مع العاملٌن معه معاملة سٌئة. صاحب المزرعة تعامل   

 

 السؤال 3:

تأمل وتقٌٌم هدف السؤال :  

( عالم تدل هذه الجملة ؟  نعم فأنا الذي ٌنام عندما تعصف الرٌاح !  )  

 . الخوف والفزع 

الغرور والتكبر .   

 .الثقة فً التخطٌط للعمل الناجح 

الكسل والخمول .   
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 السؤال 4:

 الوصول واسترجاع المعلوماتهدف السؤال : 

 ؟ بعد هبوب الرٌح صاحب المزرعةلذي اكتشفه اما

_______________________________________________________________________________________ 

 

  انتهت األسئلة



 
 ِمبي : ٌّبرا اٌش٠بػخ ؟ 

                       الخزجبساد ث١ضا ) لشاءح (ّٔٛرط ِشبثٗ 

 
 
 
 
 
 

  

 بيزا ) قراءة ( 
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 ٌّبرا اٌش٠بػخ؟ 

ثشىً ِٕزظُ فٟ  رّبسعٙبٚاٌّزحّغ١ٓ ٌٍزّبس٠ٓ اٌش٠بػ١خ ،  إرا وٕذ ِٓ

 اٌٙٛاء اٌطٍك أٚ اٌظبالد اٌش٠بػ١خ ، فٙزا ع١ذ عذاً ! 

ثحبعخ  زٌه ، فؤٔذثأِب إرا وٕذ ِٓ أغٍج١خ إٌبط اٌز٠ٓ ال ٠ٙزّْٛ 

 اٌّغ١ٍخ . ٚ الوزشبف فٛائذ٘ب اٌظح١خ 

زفبدح ِٓ اٌش٠بػخ ثشىً أٚ ٠ّىٓ ٌٍغ١ّغ رمش٠جبً ، شجبثبً أٚ وٙٛالً ، االع    

اٌش٠بػخ ِّٙخ عذاً ٚ، ثّب فٟ رٌه اٌّظبثْٛ ثؤِشاع ِضِٕخ  ثآخش ،

 .ٌّشػٝ اٌمٍت ثشىً خبص 

  ٌٍمٍت :اٌش٠بػخ ِف١ذح  

ػ١ٍه اعزشبسح ،وغبئش اٌؼؼالد ٠حزبط ٌٍجمبء فؼبالً ٚ،  اٌمٍت ػؼٍخ    

  ٞ اٌجشاِظ اٌش٠بػ١خ ٘ٛ األفؼً ثبٌٕغجخ ٌه . ٠غبػذ اٌزّش٠ٓ اٌّزٛعؾ اٌشذح ٌّذح ػشش٠ٓ دل١مخ ، صالس  اٌطج١ت ٌّؼشفخ أ

 ِشاد فٟ األعجٛع ، ػٍٝ خفغ احزّبي اإلطبثخ ثّشع اٌششا١٠ٓ اإلو١ٍ١ٍخ ٌذٜ أغٍت األشخبص . 

 ِٓء ئصاحخ اٌىٌٛغزشٚي اٌغٟ، اٌزٞ ٠مَٛ ثذٚسٖ ث ٠غبػذ اٌزّش٠ٓ إٌّزظُ ػٍٝ ص٠بدح ٔغجخ اٌىٌٛغزشٚي اٌغ١ذ     

اٌششا١٠ٓ ، ِّب ٠ؼ١ك  رؤدٞ ص٠بدح ٔغجخ اٌىٌٛغزشٚي اٌغٟء فٟ اٌذَ إٌٝ رشاوُ اٌذْ٘ٛ ػٍٝ عذساْح١ش ، اٌششا١٠ٓ 

  . عش٠بْ اٌذَ ٚ لذ ٠ؤدٞ إٌٝ احزشبء ػؼٍخ اٌمٍت

شػخ أوضش ِٓ غ١شن ألِشاع ػإرا وبْ ػغؾ اٌذَ ٌذ٠ه ِشرفؼبً ، فؤٔذ ، رغبػذ اٌش٠بػخ أ٠ؼبً ػٍٝ خفغ ػغؾ اٌذَ      

 ٠غبػذن اٌزّش٠ٓ إٌّزظُ ػٍٝ ػجؾ اٌؼغؾ . ٚ، اٌحٛادس اٌٛػبئ١خ اٌذِبغ١خ اٌمٍت ٚ

ِٓ احزّبي حذٚس أِشاع اٌمٍت ػٓ ؽش٠ك رض٠ذ اٌجذأخ  ، ح١ش أْ وّب ٠غبػذن اٌزّش٠ٓ اٌش٠بػٟ ػٍٝ رخف١غ ٚصٔه     

اٌح١ّخ ٠غبػذ ػٍٝ اٌحفبظ ػٍٝ ٚ اٌزّش٠ٓ اٌش٠بػٟإْ رخف١غ اٌٛصْ ػٓ ؽش٠ك ، ٔغجخ اٌىٌٛغزشٚي ذَ ٚدح ػغؾ اٌص٠ب

 لٍت ع١ٍُ . 

 إٌشبؽ اٌش٠بػٟ دل١مخ ِٓ اٌزّش٠ٓ 02اٌّحشٚلخ ثؼذ  اٌغؼشاد اٌحشاس٠خ

  ؽج١ؼ١خ ( ٛاد اٌغ١ش ) خط 042 – 02

  طؼٛد اٌذسط 022 – 022

  ىشحاٌٍؼت ثبٌ 042 – 02

  ث١ٌٕٛغ 022 – 02

  رٕغ١ك اٌحذ٠مخ 002 – 022

  رٕظ١ف إٌّضي 022 – 022

 عبػخ (  \وُ  0.0سوٛة اٌذساعخ )  000 – 002

 

 ِمبي ٌـّـبرا  اٌش٠بػخ ؟ 
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 ٕ٘بن فٛائذ طح١خ أخشٜ ٌٍش٠بػخ :  

إرا وٕذ ِظبثبً ثذاء اٌغىشٞ فئْ اٌش٠بػخ عضء أعبعٟ فٟ ، رحبفع ػٍٝ اٌّفبطً  رمٛٞ اٌش٠بػخ اٌشئز١ٓ ٚاٌؼؼالد ٚ    

 ػجؾ عىش اٌذَ . 

 رغبػذ اٌش٠بػخ ػٍٝ اٌزخٍض ِٓ اٌزٛرش إٌفغٟ : 

ب١ٌٓ ( ، ٠زُ إفشاصٖ رٕزظ رؤص١شاد اٌزٛرش إٌفغٟ ػٓ ٘شِْٛ ) إدس٠ٕ،  ٟٔ ِٓ اٌزٛرش إٌفغٟ فٟ صِٓ ِب وً إٔغبْ ٠ؼب    

 اسرفبع ػغؾ اٌذَ . فٟ اٌذَ ، ٠ٚؤدٞ إٌٝ رغبسع ػشثبد اٌمٍت ٚ

 رشىً اٌزّبس٠ٓ اٌش٠بػ١خ ٚع١ٍخ ٔبعؼخ ٌخفغ اٌزٛرش إٌفغٟ ، خبطخ ػٕذ ِّبسعزٙب ثشىً ٠ِٟٛ . ٚ

 

 ٚأخ١شا : 

ْٛ أْ ٠غذٚا ضع١ذح عذاً أٚي األِش ، صُ ال ٠ٍجأوضش إٌبط ٠غذْٚ أْ اٌش٠بػخ     

 إ١ٌه ثؼغ إٌظبئح اٌزٟ رغبػذن ػٍٝ اٌّضبثشح : ، أػزاساً ٌٍزٛلف 

اعؼً اٌزّش٠ٓ اٌش٠بػٟ عضءاً ِٓ سٚر١ٓ ح١بره ا١ِٛ١ٌخ . حبٚي أْ رغ١ش وض١شاً     

 .ػٛػبً ػٓ ل١بدح اٌغ١بسح أٚ اعزخذاَ ٚعبئً إٌمً اٌؼبَ 

ٕ٘بن ٔشبؽبد ِٕض١ٌخ أخشٜ ٠ّىٕه ، اعزؼًّ اٌذسط ػٛػبً ػٓ اٌّظؼذ      

 اٌّذخً . رٕظ١فرٕغ١ك اٌحذ٠مخ ٚ  ِّبسعزٙب ِضً شفؾ اٌغجبس ػٓ اٌغغبد ٚ

ِبسط اٌغ١ش ِشح أٚ ، اٌز٠ٕٛغ ٠جؼذ اًٌٍّ ، بسط ػذح س٠بػبد ػٛػبً ػٓ ٚاحذح ِ    

 عجٛػ١بً ٚ اٌؼت اٌزٕظ ِغ األطذلبء فٟ ػطٍخ ٔٙب٠خ األعجٛع ِضالً . أصٕز١ٓ ا

 . ٟٔٚاٌّظذس : ِٛلغ إٌىزش 
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 : 0اٌغؤاي  

 ٘ذف اٌغؤاي : دِظ ٚرفغ١ش اٌّؼٍِٛبد .

؟ِب اٌغب٠خ ِٓ اٌّمبي   

رض٠ٚذ إٌبط ثّؼٍِٛبد ػٓ خطش ػغؾ اٌذَ .      

رشغ١غ إٌبط ػٍٝ ِّبسعخ اٌش٠بػخ .       

ث١بْ أْ اٌش٠بػخ رخفف اٌزٛرش إٌفغٟ .       

  . رض٠ٚذ إٌبط ثّؼٍِٛبد ػٓ ِخبؽش اٌجذأخ 

: 0اٌغؤاي   

  اٌٛطٛي ٚاعزشعبع اٌّؼٍِٛبد .٘ذف اٌغؤاي : 

 ػالَ ٠غبػذ اٌزّش٠ٓ إٌّزظُ ؟ 

  . َص٠بدح ػغؾ اٌذ 

  . َص٠بدح عىش اٌذ 

 . ص٠بدح اٌىٌٛغزشٚي اٌغ١ذ 

 . ص٠بدح اٌىٌٛغزشٚي اٌغٟء 

:  3اٌغؤاي   

.دِظ ٚرفغ١ش اٌّؼٍِٛبد ِٓ خالي اٌفُٙ اٌٛاعغ ِٓ أعً إدسان اٌغب٠خ ِٓ عذٚي  ٘ذف اٌغؤاي :  

 ِب اٌٙذف  ِٓ اٌغذٚي اٌّؼشٚع ثبٌٕض ؟ 

ث١بْ أٔٛاع اٌش٠بػبد اٌّفؼٍخ   .    

 . ث١بْ ػذد اٌغؼشاد اٌحشاس٠خ اٌّحشٚلخ ػٕذ ِّبسعخ أٔٛاع ِٓ األٔشطخ  اٌش٠بػ١خ 

ث١بْ اٌغؼشاد اٌحشاس٠خ اٌّىزغجخ ػٕذ ِّبسعخ أٔٛاع ِٓ األٔشطخ اٌش٠بػ١خ .     

 اٌحشاس٠خ ػٕذ ِّبسعخ األٔشطخ اٌش٠بػ١خ .  ث١بْ اٌضِٓ اٌّطٍٛة ٌحشق اٌغؼشاد 

:  4اٌغؤاي   

دِظ ٚرفغ١ش اٌّؼٍِٛبد : ٘ذف اٌغؤاي :  

ثبٌزٛرش إٌفغٟ ؟    ِب ػاللخ  ِّبسعخ اٌش٠بػخ  

__________________________________________________________________________ 
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:  5اٌغؤاي   

رؤًِ ٚرم١١ُ ِحزٜٛ إٌض ِٓ أعً إدسان اٌؼاللخ ث١ٓ عٍّخ ػبِخ خبسع١خ ٚعٍّز١ٓ ِشرجطز١ٓ ثغذٚي . ٘ذف اٌغؤاي :  

. خحشاس٠ حعؼش 040 حٛاٌٟ  رؤدٞ إٌٝ حشق دل١مخ 02ٌّذح ( ٔؾ اٌحجً  )  ْ س٠بػخإ ٠مبي  

ِٓ ح١ش ػذد اٌغؼشاد ،  حذد إٌشبؽ اٌش٠بػٟ اٌزٞ ٠ؤرٟ ثؼذ ٔؾ اٌحجً  ِٓ خالي اٌغذٚي اٌّؼشٚع ػ١ٍه فٟ اٌّمبي 

  اٌحشاس٠خ اٌّحشٚلخ : 

 إٌشبؽ اٌش٠بػٟ اٌغؼشاد اٌّحشٚلخ
545 

 
 ٔؾ اٌحجً

 

 
 

 

: 6 اٌغؤاي   

اٌٛطٛي ٚاعزشعبع اٌّؼٍِٛبد ِٓ خالي رحذ٠ذ ِؼٍِٛخ ِذسعخ فٟ  عذٚي .    

دل١مخ ِٓ  52لذس ِٓ  اٌغؼشاد اٌحشاس٠خ ثؼذ  ألًِٓ خالي فّٙه ٌٍغذٚي اٌّؼشٚع حذد  إٌشبؽ اٌش٠بػٟ اٌزٞ ٠حشق 

  اٌزّش٠ٓ :

ىشح .  اٌٍؼت ثبٌ    

   . رٕغ١ك اٌحذ٠مخ 

   . طؼٛد اٌذسط 

ٌٍؼت ثبٌج١ٌٕٛغ .ا    

    : 7اٌغؤاي 

رؤًِ ٚرم١١ُ . ٘ذف اٌغؤاي :  

 ِب اٌؼٕٛاْ إٌّبعت ٌٍفمشح األخ١شح ِٓ اٌّمبي ؟

  . ِّبسعخ اٌش٠بػخ ِف١ذح ٌٍمٍت  

ٔظبئح ص١ّٕخ ٌٍّضبثشح ػٍٝ اٌش٠بػخ .    

  . ِّبسعخ اٌش٠بػخ ِف١ذح ٌٍظحخ 

   ٔظبئح ٌٍّضبثشح ػٍٝ ِّبسعخ س٠بػخ اٌزٕظ. 

 أزٙذ األعئٍخ  
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 تصحُح اندنُم  
 

 

 

 نًارا انشَاظح؟: : عؤالعؤال

 

  :ول انغؤال األانتصحُح  : 

 هذف انغؤال : ديح وتفغُش انًؼهىياخ .

 يا انغاَح يٍ انًمال ؟

تضوَذ انُاط تًؼهىياخ ػٍ خطش ظغػ انذو .      

تشدُغ انُاط ػهً يًاسعح انشَاظح .     

تُاٌ أٌ انشَاظح تخفف انتىتش انُفغٍ .      

  ضوَذ انُاط تًؼهىياخ ػٍ يخاغش انثذاَح .ت 

 تشدُغ انُاط ػهً يًاسعح انشَاظح .
  دسخح واحذج 

 ال َغتحك دسخح أو ال تىخذ إخاتح يإخاتاخ أخش

 

 :  2انغؤال انتصحُح : 

  انىصىل واعتشخاع انًؼهىياخ .هذف انغؤال : 

 ػالو َغاػذ انتًشٍَ انًُتظى ؟ 

  . صَادج ظغػ انذو 

   عكش انذو .صَادج 

 . صَادج انكىنغتشول اندُذ 

 . صَادج انكىنغتشول انغٍء 

 صَادج انكىنغتشول اندُذ . 
 دسخح واحذج  

 ال َغتحك دسخح أو ال تىخذ إخاتح يإخاتاخ أخش
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 انتصحُح  : انغؤال 3 :

ذول اَح يٍ خديح وتفغُش انًؼهىياخ يٍ خالل انفهى انىاعغ يٍ أخم إدسان انغ هذف انغؤال :*  

 يا انهذف  يٍ اندذول انًؼشوض تانُص ؟ 

تُاٌ أَىاع انشَاظاخ انًفعهح   .    

 . تُاٌ ػذد انغؼشاخ انحشاسَح انًحشولح ػُذ يًاسعح أَىاع يٍ األَشطح  انشَاظُح 

تُاٌ انغؼشاخ انحشاسَح انًكتغثح ػُذ يًاسعح أَىاع يٍ األَشطح انشَاظُح .     

 نحشق انغؼشاخ انحشاسَح ػُذ يًاسعح األَشطح انشَاظُح .  تُاٌ انضيٍ انًطهىب 

  دسخح واحذج  تُاٌ ػذد انغؼشاخ انحشاسَح انًحشولح ػُذ يًاسعح أَىاع يٍ األَشطح  انشَاظُح .
 

 ال َغتحك دسخح أو ال تىخذ إخاتح يإخاتاخ أخش

 

  : 4انغؤال : انتصحُح  

ديح وتفغُش انًؼهىياخ : هذف انغؤال :  

 تانتىتش انُفغٍ ؟  لح  يًاسعح انشَاظحيا ػال

 دسخح واحذج  . نخفط انتىتش انُفغٍانشَاظح وعُهح َاخؼح 
 

 ال َغتحك دسخح أو ال تىخذ إخاتح يإخاتاخ أخش

 

 

  : 5انغؤال : انتصحُح  

تأيم وتمُُى يحتىي انُص يٍ أخم إدسان انؼاللح تٍُ خًهح ػايح خاسخُح وخًهتٍُ يشتثطتٍُ تدذول .  هذف انغؤال :  

. عؼشج حشاسَح 245حىانٍ   تؤدٌ إنً حشقدلُمح  20نًذج ( َػ انحثم  )  ٌ سَاظحإَمال   

ٍ حُث ػذد انغؼشاخ يٍ خالل اندذول انًؼشوض ػهُه فٍ انًمال  ،  حذد انُشاغ انشَاظٍ انزٌ َأتٍ تؼذ َػ انحثم ي

  انحشاسَح انًحشولح : 

 انُشاغ انشَاظٍ انغؼشاخ انًحشولح

 َػ انحثم 542

  

 
 دسخح واحذج  200إنً  100تُظُف انًُضل /  أو صؼىد انذسج  

 

 ال َغتحك دسخح أو ال تىخذ إخاتح يإخاتاخ أخش
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  : 6انغؤال :انتصحُح 

يؼهىيح يذسخح فٍ  خذول . انىصىل واعتشخاع انًؼهىياخ يٍ خالل تحذَذ   

دلُمح يٍ  52لذس يٍ  انغؼشاخ انحشاسَح تؼذ  ألميٍ خالل فهًه نهدذول انًؼشوض حذد  انُشاغ انشَاظٍ انزٌ َحشق 

  انتًشٍَ :

كشج .  انهؼة تان    

   . تُغُك انحذَمح 

   . صؼىد انذسج 

 انهؼة تانثىنُُغ . 

 دسخح واحذج . انهؼة تانثىنُُغ
 

 ال َغتحك دسخح أو ال تىخذ إخاتح يخشإخاتاخ أ

 

 : 7انغؤال :انتصحُح 

تأيم وتمُُى . هذف انغؤال :  

 يا انؼُىاٌ انًُاعة نهفمشج األخُشج يٍ انًمال ؟

  . يًاسعح انشَاظح يفُذج نهمهة  

َصائح ثًُُح نهًثاتشج ػهً انشَاظح .    

  . يًاسعح انشَاظح يفُذج نهصحح 

 ًاسعح سَاظح انتُظَصائح نهًثاتشج ػهً ي . 

 دسخح واحذج َصائح ثًُُح نهًثاتشج ػهً انشَاظح .
 

 ال َغتحك دسخح أو ال تىخذ إخاتح يإخاتاخ أخش
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 تصحيح الدليل  
 

 

 

قصة األخويه قصة األخويه   ::سؤالسؤال  

 

 التصحيح  : السؤال األول :

 

 هدف السؤال  : دمج وتفسٌر المعلومات من خالل الفهم الواسع من أجل إدراك الغاٌة .

 ما الغاٌة من هذا النص ؟

بالصبر ٌتحقق النجاح .    

العطاء لٌس له حدود .  إن   

 لحٌاة .إن األرباح واإلنتاج أهم ما فً ا 
 

 تحقٌق النجاح . بالمال ٌستطٌع اإلنسان 
 

   درجة واحدة  العطاء ليس له حدود . إن

 ال يستحق درجة أو ال توجد إجابة ىإجابات أخر

 

  التصحيح  : السؤال الثاوي :

. هدف السؤال :الوصول واسترجاع المعلومات   

 ما الفرق بيه األخويه مه الناحية االجتماعية ؟

أعزب واآلخر متزوج . أحدهما  درجتان 

 ال يستحق درجة أو ال توجد إجابة ىإجابات أخر

 

  التصحيح  : السؤال الثالث :

  هدف السؤال :الوصول واسترجاع المعلومات .

 ن بٌنهما ؟ما الذي كان ٌتقاسمه األخوا

 درجتان . اإلنتاج والربح
 

 ال يستحق درجة أو ال توجد إجابة ىإجابات أخر
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 التصحيح : السؤال الرابع :

. تأمل وتقٌٌم محتوى النص هدف السؤال :  

.( ؟  إن تقاسمنا أنا وأخً اإلنتاج واألرباح لٌس عدال)  عالم ٌدل قول األخ األعزب لنفسه :  

  . على طمع األخ األعزب 

 على طٌبة األخ األعزب وتقدٌره لظروف أخٌه  . 

 على الغش والخدٌعة .

األخ األعزب فً الحصول على جمٌع األرباح  . على رغبة 
 

 درجة واحدة  على طٌبة األخ األعزب وتقدٌره لظروف أخٌه  .

 ال يستحق درجة أو ال توجد إجابة ىإجابات أخر

 

 التصحيح : السؤال الخامس :

.إلى استنتاج  دمج وتفسٌر المعلومات من أجل تطوٌر القدرة على التفسٌر وعمل روابط للوصول: هدف السؤال   

 ما السبب الذي جعل األخ األعزب ٌأخذ كل لٌلة كٌسا من الحبوب من مخزنه وٌفرغه فً مخزن أخٌه ؟

ألنه وجد أن أكٌاس الحبوب كثٌرة .     

ألنه وجد احتٌاجات أخٌه المتزوج أقل من احتٌاجاته .     

ن احتٌاجاته أقل من احتٌاجات أخٌه المتزوج. أألنه ٌرى    

 . ألنه ٌرى أن مخزن أخٌه أكبر من مخزنه 
 

 درجة واحدة  ألنه ٌرى إن احتٌاجاته أقل من احتٌاجات أخٌه المتزوج.

 ال يستحق درجة أو ال توجد إجابة ىإجابات أخر

 

 التصحيح : السؤال السادس:

 

تأمل وتقٌٌم محتوى النص هدف السؤال :  

 )عانق كل منهما اآلخر ( متى حدث هذا الحدث ؟

عندما تم تقسٌم اإلنتاج واألرباح بٌنهما .    

. وهعندما اكتشف كل أخ ما ٌقوم به أخ   

 . عندما نقص مخزون الحبوب من عندهما 

   . أثناء قٌامهما بحرث األرض فً المزرعة 
 

 درجة واحدة  . عندما اكتشف كل أخ ما ٌقوم به أخوه

 ال يستحق درجة أو ال توجد إجابة ىإجابات أخر
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 التصحيح : السؤال السابع :

 

دمج وتفسٌر المعلومات من أجل تطوٌر القدرة على التفسٌر وعمل روابط للوصول إلى استنتاج . هدف السؤال :  

اتفاق األخوٌن على القٌام بنفس العمل ) تفرٌغ كٌس من الحبوب كل لٌلة ( ؟ عالم ٌدل  
 

تفكٌر كل أخ فً مصلحته الشخصٌة .      

كٌر كل أخ فً مصلحة أخٌه .تف   

تفكٌر كل أخ  فً طرٌقة للحصول على المزٌد من األرباح .   

 . تفكٌر األخوٌن فً طرٌقة واحدة لتوسٌع المزرعة 

 درجة واحدة . تفكٌر كل أخ فً مصلحة أخٌه

 ال يستحق درجة أو ال توجد إجابة ىإجابات أخر
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 تصحُح اندنُم  
 

 

 

::: انزساػت انؼضىَت : انزساػت انؼضىَت   سؤالسؤال      

 

  :ول انسؤال األانتصحُح  : 

 ديح وتفسُش انًؼهىيبث يٍ خالل انفهى انىاسغ يٍ أخم إدساك انغبَت .هذف انسؤال : 
 

 يب انغبَت يٍ انُص ؟ 

 

  . انًقبسَت بٍُ انزساػت انؼضىَت وانزساػت انبذائُت 

 

 نفىاكه فٍ انزساػت انؼضىَت . انًقبسَت بٍُ انخضشواث وا 

 

  . تقذَى يؼهىيبث ػٍ  انزساػت انؼضىَت 

 

 . بُبٌ َسب االستهالك انؼبنًٍ نهًُتدبث انؼضىَت 

 تقذَى يؼهىيبث ػٍ  انزساػت انؼضىَت .
 دسخت واحذة  

 ال َستحق دسخت أو ال تىخذ إخببت يإخبببث أخش

 

 :  2انسؤال انتصحُح : 

 تقُُى : هذف انسؤال : تأيم و

 

 يب انهذف يٍ انزساػت انؼضىَت ؟ 

 

  . تىفُش يُتدبث غزائُت صحُت ببستخذاو انًىاد انحبفظت 

 

 . تىفُش يُتدبث غزائُت صحُت  ببستخذاو انهُذست انىساثُت 

 

  . تىفُش يُتدبث غزائُت طبُؼُت صحُت يغ انحفبظ ػهً انبُئت 

 

 ث انحششَت . تىفُش يُتدبث غزائُت صحُت ببستخذاو انًبُذا 

  

  . تىفُش يُتدبث غزائُت طبُؼُت صحُت يغ انحفبظ ػهً انبُئت

 
 دسخت واحذة  

 ال َستحق دسخت أو ال تىخذ إخببت يإخبببث أخش
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 انتصحُح  : انسؤال 3:

 هذف انسؤال : انىصىل واستشخبع انًؼهىيبث : 

 بث : ( بُبء ػهً يب وسد فٍ انُص يٍ يؼهىي ( أو ) ضغ ػاليت )

  يٍ فُتبيٍُ ج . ػهً كًُبث أقم كثُشاً خذاً  تحتىيانًُتدبث انؼضىَت  1

  . انحذَذ وانفىسفىس انًُتدبث انزساػُت انؼضىَت تحتىٌ ػهً كًُبث أػهً كثُشاً يٍ 2

  إَتبج غزاء صحٍ آيٍ خبٍل يٍ انكًُُبوَبث .يٍ يًُزاث انزساػت انؼضىَت  3

  خذاو اإلشؼبع .فٍ انزساػت انؼضىَت  َسًح ببست 4

 

  يٍ فُتبيٍُ ج . ػهً كًُبث أقم كثُشاً خذاً  تحتىيانًُتدبث انؼضىَت  1

انحذَذ  انًُتدبث انزساػُت انؼضىَت تحتىٌ ػهً كًُبث أػهً كثُشاً يٍ 2

 . وانفىسفىس

 

  إَتبج غزاء صحٍ آيٍ خبٍل يٍ انكًُُبوَبث .يٍ يًُزاث انزساػت انؼضىَت  3

  فٍ انزساػت انؼضىَت  َسًح ببستخذاو اإلشؼبع . 4

 

 أسبغ دسخبث 

 ال َستحق دسخت أو ال تىخذ إخببت يإخبببث أخش

 

  : 4انسؤال : انتصحُح  

 هذف انسؤال : تأيم وتقُُى : 

ىع بُبء ػهً انًؼهىيبث انىاسدة فٍ انُص  ، حذد َىع انزساػت بىضغ كهًت ) ػضىٌ ( أو ) غُش ػضىٌ ( أيبو كم َ

 يٍ أَىاع انًُتدبث انزساػُت اِتُت  : 

 

  طماطم تم إنتاجها باستخدام أسمدة طبٌعٌة خالٌة من الكٌماوٌات . 1

  تمور تم إنتاجها بعد استخدام مستخلصات عشبٌة طبٌعٌة لمكافحة اآلفات الحشرٌة بها . 2

  لٌمون  تم زراعته فً تربة معالجة بالمواد الكٌماوٌة . 3

  نتاجه فً مزارع تستخدم مٌاه الصرف الصحً غٌر المعالج فً الري .توت تم إ 4

 

 ػضىٌ   -2ػضىٌ       -1

 غُش ػضىٌ  -4غُش ػضىٌ      – 3
 أسبغ دسخبث 

 

 ال َستحق دسخت أو ال تىخذ إخببت يإخبببث أخش
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  : 5انسؤال : انتصحُح  

 هذف انسؤال : ديح وتفسُش انًؼهىيبث : 

 
 . العادٌة المنتجات أكثر صحة منلٌست ن  المنتجات العضوٌة إ: هناك من ٌقول 

 
 كٌف ٌمكك أن ترد معارضا على هذا القول ، بناء على ما ورد فً النص من معلومات ؟ 

 دسخت واحذة  إرا ركش انطبنب أٌ سأٌ َىضح يًُزاث انًُتدبث انؼضىَت أو انزساػت انؼضىَت .
 

 أو ال تىخذ إخببت يإخبببث أخش
 َستحق دسخت ال

 

 



 [انحسار الغطاء النباتً ] بٌزا ) قراءة (

 

1 
 

 تصحيح اندنيم  
 

 

 

انحسار الغطاء النباتً  : :   سؤالسؤال  

 

 انتصحيح  : انسؤال األلول : 

. هدف السؤال  : دمج وتفسٌر المعلومات من خالل الفهم الواسع من أجل إدراك الغاٌة  

ما الغاٌة من هذا النص ؟   

ترتٌب دول العالم حسب أعلى مستوٌات الحرارة .    

  لخطر فً إزالة الغطاء النباتً .تصنٌف الدول حسب مستوى ا 

  . تصنٌف دول العالم حسب مستوٌات اإلنتاج 

  . توضٌح  التصنٌف العالمً  الستهالك المٌاه 

. تصنٌف الدول حسب مستوى الخطر فً إزالة الغطاء النباتً  درجت لواحدة 

 ال يستحق درجت ألو ال توجد إجابت ىإجاباث أخر

 

  :انتصحيح  : انسؤال انثاني 

الوصول واسترجاع المعلومات  . هدف السؤال  :  

 . ، اذكر دولتٌن منهاانحسار شدٌد فً الغطاء النباتً خطر توضح الخرٌطة المبٌنة فً النص الدول التً تعانً من 

 درجتان اندلونيسيا / جمهوريت انكونجو / انبرازيم / بونيفيا / نيجيريا / كمبوديا

 ال يستحق درجت ألو ال توجد إجابت ىإجاباث أخر
 

 : انتصحيح  : انسؤال انثانث 

الوصول واسترجاع المعلومات   هدف السؤال  :  

 من خالل الخرٌطة المبٌنة فً النص : 

 ماالدول التً تشهد أدنى معدل إلزالة الغابات ؟  

وبولٌفٌا . كمبودٌا   

استرالٌا و نٌجٌرٌا .     

الصٌن  والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .   

  روسٌا وكندا. 

  درجت لواحدة  الصٌن  والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .
 

 ال يستحق درجت ألو ال توجد إجابت ىإجاباث أخر



 [انحسار الغطاء النباتً ] بٌزا ) قراءة (

 

2 
 

 انتصحيح : السؤال الرابع : 

:  هدف السؤال  : دمج وتفسٌر المعلومات  

مصادر انبعاث غازات االحتباس الحراري .ٌوضح الرسم البٌانً  فً النص   

؟ ً تصدر أعلى معدالت من انبعاثات غازات االحتباس الحراري من إنتاج الطاقة فما الدول الت  

الوالٌات المتحدة والهند .    

الصٌن والبرازٌل .   

  . الصٌن والهند 

  . الوالٌات المتحدة والصٌن 

 درجت لواحدة  الوالٌات المتحدة والصٌن .
 

 ال يستحق درجت ألو ال توجد إجابت ىإجاباث أخر

 انتصحيح : السؤال الخامس : 

تأمل وتقٌٌم : هدف السؤال  :   

 فً أي جزء من النص تستطٌع معرفة مصادر انبعاثات غازات االحتباس الحراري الناجمة من النفاٌات ؟ 

فً خرٌطة العالم .    

من خالل الرسم البٌانً .    

  . من خالل العنوان 

  . من خالل مقدمة النص  

 درجت لواحدة  لبٌانً .من خالل الرسم ا
 

 ال يستحق درجت ألو ال توجد إجابت ىإجاباث أخر
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 تصحيح الدليل  
 

 

 

 حاعندما تعصف الري: : سؤالسؤال

 

 التصحيح  : السؤال األول : 

.دمج وتفسٌر المعلومات من خالل الفهم الواسع من أجل إدراك الغاٌة هدف السؤال :  

 ما الغاٌة من القصة؟

  بٌان كٌف تعصف الرٌح. 

بٌان أهمٌة الطرق الحدٌثة فً الزرعة .   

لصعوبات.االستعداد الجٌد ٌجنبك ا  

  ال بالتعاونإتخطً الصعوبات ال ٌكون . 

.االستعداد الجٌد ٌجنبك الصعوبات   درجة واحدة 

 ال يستحق درجة أو ال توجد إجابة ىإجابات أخر

 

  التصحيح  : السؤال الثاني : 

.هدف السؤال : الوصول واسترجاع المعلومات هدف السؤال :  

.؟ بالمزرعة  ال ٌرفضون العملالسبب الذي ٌجعل الكثٌر من العمما   

 رض الصخرٌة .صعوبة األ 

رض بجوار الشاطىء.مكان األ   

  حجم األرض الزراعٌة كبٌر.

.تعامل المزارع مع العاملٌن معه معاملة سٌئة   

 درجة واحدة  . رض بجوار الشاطىءمكان األ

 . أو ال توجد إجابة ىإجابات أخر

 
 ال يستحق درجة
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 الثالث : التصحيح  : السؤال 

هدف السؤال : الوصول واسترجاع المعلومات هدف السؤال :  

عالم تدل هذه الجملة ؟  " نعم فأنا الذي ٌنام عندما تعصف الرٌاح ! "  

. الخوف والفزع 

 الغرور والتكبر .

.الثقة فً التخطٌط للعمل الناجح 

. الكسل والخمول 

  درجة واحدة  اجح.الثقة فً التخطٌط للعمل الن
 

 ال يستحق درجة أو ال توجد إجابة ىإجابات أخر

 

 التصحيح : السؤال الرابع : 

 

 هدف السؤال : الوصول واسترجاع المعلومات

 مالذي اكتشفه المزارع بعد هبوب الرٌح؟

 كل الحظائر مغطاة بمشّمعات ..والبقر فً الحظٌرة ، 
 . وجمٌع النوافذ محكمة اإلغالق ،  أسٌاخ حدٌدٌةوالطٌور فً أعشاشها ، واألبواب علٌها 

 درجة واحدة 
 

 ال يستحق درجة أو ال توجد إجابة ىإجابات أخر
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