
 

 
 

 2018/2019اختبار الوحدة الثالثة  )السباق نحو المستقبل ((2)نموذج  

 ........................... الصف .......االسم ........................................................
___________________________________________________________ 

 من درس التفاحة المقضومة (  2 -2) المعيار

تعرف الحقا باسم في مدينة سان فرانسيسكو في عام ونشأت في المنطقة التي اسمي ستيف جوبس ولدت 

ري مولعه بتكنولوجيا وطريقة وهيا مركز صناعة تكنولوجيا األمريكية وكنت منذ صغوادي السيليكون 

اآلالت وكأنها أول ابتكار لي وأنا في المرحلة الثانوية شريحة إلكترونية في ما بعد تعرف علي عمل 

في عالم التكنولوجيا فكانا ذكيا ال جميعا وزنياك ونشأت بيننا عالقة صداقة قوية وحققنا معا خطوات مهمة 

عاوت اتصال بصديقي وزني  كامل بنفسه والتطوير كل شي فيهال جميعا يستطيع تصنيع جهاز حاسوب بال

ما بدأنا العمل معا يات السال مشاركته في العمل على تحقيق حلمنا الكبير وكان األمر كذلك فسرعان 

قلة في بإجراء تجارب بناء على أول حاسوب نبتكره ولم تمنعنا واتخذنا من مرآب السيارات معمال نقوم  

خالتي خالتي الحسابية العلمية لن اإلنفاق على هذا المشروع فباع صديقي سيارته وأنا بعت من مواردنا 

 ."أي التفاحة المقضومة أبل" اتمكن من تأسيس شركة هنا التي شهدت النور في عام وسميت

 الفكرة الرئيسية التي تمثل الموضوع هي - 1

 االختراعات العلمية الحديثة غيرت حياة اإلنسان ●

 هاتف المحمول ما إصدار للمتعة والتواصل مع العالمال ●

 العلم طريق تقدم البشرية ●

 حب العمل واإلخالص فيه أساس النجاح ●

 اطرح سؤال عن الشخصيات الواردة بالنص. - 2

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

 تتصف شخصية ستيف جوبز بـ................................................................ -3

 (  ١٩٧٧   -         ١٩٧٦  -         ١٩٧٥    ) عام ر خرجت شركة أبل للنو  - 4

 

 

 من درس الغراب وإناء الماء (2-3-2) المعيار

وراح الغراب العطشان يطير هنا وهناك بحثا  ،األنهار واآلبارفي أحد أيام الصيف الحارة نضبت المياه من 

 .وشعر بالحزن ،يشربه فأصابه التعب وجف حلقه من العطش فلم يجد أي شيء ،يروي ظمأهعن الماء كي 

من الماء حاول الغراب أن يشرب من هذا اإلناء ولكن منقاره لم فجأة رأى إناء أمام منزل في قاعه قليل 

 .من محاوالته المتكررةإلى الماء على الرغم يستطع الوصول 

الحاجة أم  :"اإلناء حزينا يكاد يموت من العطش ثم حدث نفسه قائالر عند ذلك جلس الغراب بجوا

األحجار وراح يلقي فأخذ من هذه  ،بباله فكرة حينما رأى بجوار اإلناء أحجار صغيرةفخطرت  "االختراع

حتى وضع رأسه في اإلناء  ،يرتفع منسوب المياه في اإلناء بعض الشيء وكلما ألقى حجرا، بها في اإلناء

 .وشرب من المياه حتى ارتوى

 ".من طلب شيئا وجده"و ( من سعى جنى)فعال  ه:عندئذ قال الغراب لنفس 
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 "الحاجة أم االختراع "التعبير السابق يتوافق مع المثل  -1

 ( "يركب الصعاب من الذلول له" -     "أباه فما ظلممن شابه " -   "كل إناء ينضح بما فيه")  

 

د "يشابه قول الغراب:" .......................................................... " -2 ج   " من جد  و 

 

 " الحاجة أم االختراع " ضع خطا تحت الكلمة التي جعلت التعبير السابق خياليا. -3

 

 ول التعبير السابق إلى تعبير حقيقي   " الصدق أبو األخالق " ح  -4

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

 

 

 الكفاية العامة ) الكتابة ( :ثانيا

 (3-1-1المعيار )

 مايلزم .أعد كتابة الجملتين التاليتين مبتدئا بالركن الثاني وغير  -1

  ألقى القصيدة  الطالب الفائقون 

  الفتاتان المبدعتان أحرزتا مركزا متقدما

 

 صوب الخطأ في الجملتين التاليتين . -2

  التلميذات اشتركت في مسابقة العلوم المرحة . -

 التصويب :........................................................

 .أنجزا العامالن البارعان عملهما بنجاح - 

 التصويب :.......................................................

 

 

 (1- 3-3المعيار)

 ضع خطا تحت الكلمات غير الصحيح رسها ثم أعيد كتابة الجملة صحيحة  -1

 روي لنا جدي حكايات ممتعة عن ماضى بالدي -

 .............................................................................................التصويب 

 أكمل الجملتين التاليتين بألف لينة -2

 برع الرازي في ...............فروع الطب .  - 

  يسعى اإلنسان الواعي إلى ................. - 
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 (3-4المعيار ) 

موضحا و ن تأثير األلعاب اإللكترونية  على األطفال في جمل بسيطةاكتب نصا قصيرا ع

 آثارها النافعة والضارة باستخدام الخريطة الذهنية 

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

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

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

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

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

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