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نص الفهم القرائي
ٌك للّطيورِّ  َمطعٌم ُمتحّرِّ
الفصل الدراسي األول 

الصف 
الرابع ـ الخامس ـ السادس



ٌك للّطيورِّ  َمطعٌم ُمتحّرِّ
نّصةٌ متحّرِّ  ذاءِّ : كةٌ يُوَصُف اْلفيُل بأنّهُ مِّ ، فهو َمْصدٌر لْلغِّ

...وبُْرٌج لُِّمراقبةِّ األعداءِّ 

هِّ تَ  حصُل بُِّسهولٍة على فالطُّيوُر الّتي تَقُِّف َعلى َظْهرِّ
ها اْلَوفيرةِّ مَن الطُّفَْيلِّ  يّاتِّ اْلَموجودةِّ في وَجباتِّ طعامِّ

، والّ  ّيِّ لِّجسمِّ اْلفيلِّ ْلدِّ اْلخارجِّ يَق تي تُسبُّب لَهُ الّضِّ اْلجِّ
هِّ الّطي. وأحيانًا اْلمرضَ  وُر ُمفيدةً لذلَك تُصبُح هذِّ

هِّ وَصديقةً لَهُ، ال يُحاوُل إبعاَدها بَِّذْيلِّ  .هِّ أو بُِّخرطومِّ
ُدها اْلجلوسُ   على هذا اْلمطعمِّ والطُّيوُر من جانِّبها، يُْسعِّ

كِّ  ُم ظهَرهُ الْ . اْلُمتحّرِّ .مرتفَع بُْرًجا لْلمراقبةِّ َوتَْستَْخدِّ
، تَْكتشُف ما قْد يتهّدُدها م ن ُطيوٍر جارَحٍة أو وبِّفَضلِّهِّ
َدها لِّْلُحصولِّ على َصيّاديَن مَن اْلبََشرِّ يُحاولوَن َصيْ 

ها اْلَجميلِّ  .ريشِّ

يَّةِّ  سًما، واْلموجودُ اْلفيُل أضَخُم اْلَحيواناتِّ اْلبَّرِّ  اْلحيّةِّ جِّ
ْنهُ اآلَن نَوعانِّ  نوَب الصَّحراءِّ اإلفريقيُّ ويَعيُش جَ : مِّ

يُّ ويَ  ْندِّ اإلفريقيَّةِّ اْلُكبرى، واآلْسيَوِّ عيُش في اْلهِّ
ندّيِّ، وبينَُهم اْلفيلُ : ا فُروٌق َكثيرةٌ واْلمعروُف بِّاْلفيلِّ اْلهِّ
ْلُدهُ َرماديٌّ ُمَجعٌَّد وهو سًما مَن اْلفيلِّ اإلفريقيُّ جِّ أضخُم جِّ

ُن حوالَْي  ندّيِّ، فهو يَزِّ هُ على أطناٍن، ويَزيُد اْرتِّفاعُ 6اْلهِّ
طُ ثالثةِّ أْمتاٍر، وأُذُناهُ أكبُر وناباهُ أطَوُل، ويَبلُغ ُمتََوّسِّ
، وأر تَرْينِّ ُجلُهُ ُمستقيَمةٌ لها طولِّ النّابِّ اْلواحدِّ حوالَْي مِّ
، وُخرطوُمهُ أكثُر تَجَ  عًُّدا، وفي طرفِّهِّ أصابُِّع َكاْلَحوافرِّ
، بينما لُِّخرطومِّ اْلف ندّيِّ إصبٌع إصبَعانِّ َصغيرتانِّ يلِّ اْلهِّ

.واحدةٌ 
إلى ثالثةِّ أمتاٍر تَقريبًا،أّما اْلفيُل اْلهنديُّ فَيَصُل اْرتفاُعهُ 

ُن حوالَْي  ُهما َحوالَْي أطناٍن ولهُ نابانِّ هائِّالنِّ َوْزنُ 5ويَزِّ
كغم، وأُذُناهُ على70

يانِّ َكتفَ  ْرَوَحتَْينِّ تُغّطِّ سُّ َشكلِّ مِّ ، ويرفعُهما حيَن يُحِّ ْيهِّ
.باْلفََزعِّ 



نِّ اْلفيُل حيواٌن َغليُظ اْلجلدِّ ويَمتازُ  هِّ اْلَمرِّ  بِّخرطومِّ
ماجِّ أنْ  فِّهِّ مَع الشَّفةِّ والّطويلِّ وهَو ناتٌِّج عنِّ اْندِّ

هِّ وكذلُك يَتناوُل باْلعُليا، ولهذا فَُهَو يَُشمُّ بُِّخرط هِّ ومِّ
َن مَن النّباتاتِّ والْ  فاكهةِّ وأْوراقِّ طعاَمهُ اْلُمكوَّ

هِّ  ، ويدفُع طعاَمهُ إلى فَمِّ يُحبُّ اْلماَء وهو. األشجارِّ
، َكم400-300ويشرُب يَْوميًّا  ا لتٍر مَن اْلماءِّ

 مَن اْلحشراتِّ ويَستحمُّ باْلماءِّ كثيًرا لِّيتخلّصَ 

، وهو حيواٌن يَعيُش اْلفيُل في قُْطعاٍن كثيرةِّ  اْلعَددِّ
.هُ ذاكَرةً قويّةً ُمطيٌع وقابٌل لِّلتَّعَلُّمِّ ألنَّ لَ 

يّادوُن َكي يَحُصل وا على اْلعاجِّ الّذي يَصيُدهُ الصَّ
ُن مْنهُ أنيابُهُ  هِّ نواعِّ اْلعاجِّ لِّبَياضِّ وهو أفَضُل أ. تتكوَّ

ناعَ . وَصالبَتِّهِّ  ةِّ ُكراتِّ اْلبِّلياْردوويُستخَدُم في صِّ
ْخَرفَةِّ وَمقابِّضِّ الّسكاكينِّ وأَدواتِّ الّزينَ  .ةِّ والزَّ



َد الّطيورِّ يُحاوُل الّصيادوَن َصيْ /2السؤال 
:كي

.يَأُكلوا لَحَمها اللذيذَ ( أ 
ها الجميلِّ ( ب  .يَْحصلوا َعلى ريشِّ
.ةٍ يَْحبِّسوها في أقفاٍص ُمغلَقَ ( ج
عوا إلى َزْقَزقَتِّها ا( د  .لجميلَةِّ يَْستَمِّ

:تَقُِّف الطيوُر َعلى/ 1السؤال 
.َظهرِّ اْلفيلِّ (    أ 
.خرطومِّ الفيلِّ ( ب 

.الطفيليّاتِّ ( ت 
َذْيلِّ الفيلِّ ( ج 



.

الفيل كم إصبعًا يوجُد لِّخرطومِّ / 3السؤال 
ندّيِّ؟ الهِّ

.إصبٌع واحَدةٌ ( أ 
.إصبعانِّ اثْنَتانِّ ( ب 

.ثالُث أصابعٍ ( ج 
.أربُع أصابِّعٍ ( د 

في كلمةِّ " ها"الضَّميُر /4السؤال 
:،يعوُد إلى" إبعاَدها"

.الّطيورِّ ( أ 
.الفيلِّ ( ب 

.الطفيليّاتِّ ( ج 
.الُخرطومِّ ( د 



:تَِقُف الطيوُر َعلى/ 1السؤال 
.َظهِر اْلفيلِ (    أ 
.خرطوِم الفيلِ ( ب 

.الطفيليّاتِ ( ت 
َذْيِل الفيلِ ( ث 

جملٍة مَن أيُّ . اَلفيُل ال يأكُل اللّحومَ /5السؤال 
الُجملِّ التاليةِّ تَدلُّ على ذلك؟

نِّ ( أ  هِّ اْلَمرِّ . والّطويلِّ الفيُل يَْمتاُز بِّخرطومِّ
.ةِّ جسًمااَْلفيُل أضخُم اْلحيواناتِّ اْلبريّ ( ب 

هِّ ( ت  .ال يحاوُل إبعاَد الّطيورِّ عْن ظهرِّ
ٌن مَن النباتاتِّ َوا( ث  لفاكهةِّ َوأوراقِّ طعاُمهُ ُمَكوَّ

.األْشجارِّ 

" اَْلَوفيَرةِّ "معنى كلمةِّ / 6السؤال 
:هو( الّسطر)

الكثيرة( أ

القليلة( ب

المفيدة( ج

الضارة( د



:تَِقُف الطيوُر َعلى/ 1السؤال 
.َظهِر اْلفيلِ (    أ 
.خرطوِم الفيلِ ( ب 

.الطفيليّاتِ ( ت 
َذْيِل الفيلِ ( ث 

ّصِّ بَِّمعنى التّعبيُر الّذي َظَهَر في النّ /7السؤال 
:هو" اْلخوف"

.الفََزع( أ 
ن( ب  .اْلَمرِّ
.اْلعاج( ت 
.الطَّويل( ج 

أٌي أيٌّ مَن الجملِّ التاليةِّ ر/ 8السؤال 
وليَسْت َحقيقةً؟

هِّ يتناَوُل الفيُل الطَّعاَم بِّخُ ( أ  .رطومِّ
ةِّ الَحيَّةِّ الفيُل أضخُم الحيواناتِّ البريّ ( ب 

.جسًما
ُن حَ ( ت  .أطنانٍ 6والي الفيُل اإلفريقيُّ يَزِّ

لى هذا الطُّيوُر يُْسعُدها الجلوُس عَ ( د
المطعمِّ المتحّركِّ 



:تَِقُف الطيوُر َعلى/ 1السؤال 
.َظهِر اْلفيلِ (    أ 
.خرطوِم الفيلِ ( ب 

.الطفيليّاتِ ( ت 
َذْيِل الفيلِ ( ث 

هو " يورِّ َمطعٌم متحّرٌك للطُّ "نصُّ /9السؤال 
:نصٌّ 

. قََصصيٌّ (  أ 
يٌّ (  ب  .إْقناعِّ
.َمْعلوماتِّيٌّ ( ج 
.إْرشاديٌّ ( د 

ةً لَِّمضمونِّ اَْلعُنواُن األكثُر ُمالَءم/ 10السؤال 
:النّصِّ من بَينِّ ما يَلي هو

.الفيُل الهنديُّ ( أ 
.الفيُل اإلفريقيُّ ( ب 

.الطُّيورُ ( ج 
.اَْلفيلُ ( د 



:تَِقُف الطيوُر َعلى/ 1السؤال 
.َظهِر اْلفيلِ (    أ 
.خرطوِم الفيلِ ( ب 

.الطفيليّاتِ ( ت 
َذْيِل الفيلِ ( ث 

مُّ الفيُل ب/11السؤال  الماءِّ َكثيًرا؟لماذا يَْستَحِّ
.ألنهُ يحبُّ الماءَ ( أ 
بُّ النّظافةَ ( ب  .ألنهُ يحِّ

.لِّيَتََخلَّص من الطفيليّاتِّ ( ج 
لِّيَتخلَّص مَن الَحَشراتِّ ( د 

لى لماذا تعتبر الطيور التي تقف ع/ 12السؤال
ظهر الفيل صديقة له؟



:تَِقُف الطيوُر َعلى/ 1السؤال 
.َظهِر اْلفيلِ (    أ 
.خرطوِم الفيلِ ( ب 

.الطفيليّاتِ ( ت 
َذْيِل الفيلِ ( ث 

:لُّمِّ الفيُل حيواٌن قابٌِّل لِّلتعَ / 13السؤال

.ألّن لَهُ ذاكَرةً قويّةً ( أ 

.ألنهُ يعيُش في قُطعانٍ ( ب 

.ألنهُ َضخُم الجسمِّ ( ج

.ألّن أنيابَهُ مَن العاجِّ ( د 

....مفيدةٌ العالقةُ بين الفيلِّ والطيورِّ /14السؤال
للطيور ِّ ( أ

للفيلِّ ( ب 
لكليهما( ج


