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 �عليمات االختبار:

ائي�ن ، و�ل نص يحوي  •  عدًدا من األسئلة.يتكون االختبار من نص�ن قر

 .دقيقة ٨٠زمن االختبار  •

 الرجاء قراءة �ل نص قبل البدء باإلجابة عن أسئلتھ. •

 ال يجب االنتقال للقسم الثا�ي قبل أن تن�ي القسم األول. •

 يجب اإلجابة ع�� جميع األسئلة. •
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 وصا�ع الصابون  الز�ت بائُع 

 

�ان حامٌد ميســـور ا�حاِل، صـــاحب متجٍر صـــغ�ٍ�، يْكســـُب  
ُقْوَت يوِمھ من بيِع الز�ِت ألهِل مدينتھ الذين وِثُقوا فيھ، وأصبحوا  
َر كيف يز�ــُد   ــــــ��ون إال منــھ، وملــا رأى اإلقبــاَل عليــھ كث�ً�ا فكَّ ال �شـــــــ
ُھ إال بال��اء والغ�ي الســـــــــريع، فهو   ــَ ُث نفســـــــ ــبح ال ُيَحّدِ أر�اَحھ، وأصـــــــ

  عن حالھ. غ�� راٍض 

ــا�  ز�ـــٍت   �ـــلَّ   أن يخلطَ   و�عـــد طول تفك�� رأى    ��ـــذه الطر�قـــة و ،  رخيٍص   آخَر   بز�ـــٍت   الثمِن   �غـ

 �.أع�بأر�اٍح  ھ عُ يْ َ�بو ھ، لدي  الز�ِت   ز�د كميةُ �ستطيُع أن ي

ــائُع    َذ بـ ــّ ــَ الز�ـــت    نفـ ــِة األمِر؛ ل  ،الز�وَت   طَ لَ وَخ   ،ھخطتـ ْعَر قليًال �� بـــدايـ ــَّ ــــ َض الســـــــ   يجـــذَب وخفَّ

  ز�ٍت   شــــــــراءَ  ر�ُد أوقال لھ: لالســــــــتحماِم،    الصــــــــابوَن   يصــــــــنُع  رجٌل   هُ يام جاءَ و�� يوم من األ  إليھ.  الناَس 

فأخَذ صــــــاحُب الز�ِت َ�ْعرُض لصــــــا�ع الصــــــابون ما �� متجِره من  ،  الصــــــابوِن   �� صــــــناعِة   اســــــتخدُمھ
مدينتِھ �� شراِء بضاعتھ،  ز�وٍت، و�قوُل لصا�ع الصابون وهو يتظاهُر بالثقِة، مستشهًدا بثقِة أهل 

 شاُء.م��ا ما � ، فخْذ �� املدينِة وأجوَدها    الز�وِت  نواِع  أفضَل أ لدّي  إنَّ   و�قبالهم ع�� متجره:

 ؛من�لھ ســـعيداً  إ��  وهو ال يدري، وعادَ   ،ا�خلوطِة   من الز�وِت  كميةً   الصـــابوِن   صـــا�ُع   ى اشـــ�� 
   ،منخفٍض   �ســــعرٍ   الز�َت   ى نھ اشــــ�� أل 

َ
ها للناس �� اليوم بيعُ وف يالصــــابون ال�ي ســــ  كميةَ   صــــنُع ي و�دأ

الز�وت، حيث    ھالذي باعَ   للتاجرِ   باالمتناِن   شــــــعَر ، من الصــــــابون   كب��ةً   كميةً   صــــــنَع عد أْن التا��، و�
 وقال �� نفســــــھ: ســــــوف    هذا الصــــــابوَن   هو أول من �ســــــتخدمُ   أن ي�وَن  َر قرَّ 

ُ
 الز�ت �عَض   هدي بائَع أ

 عِر.مھ �� �� الس راِ كإ  من الصابون مقابَل   القطِع 

َفِرًحا بما أنتجھ مصـــنُعُھ من صـــابوٍن، ومســـروًرا ل��د   الز�وت  الصـــابون ا�� بائِع   صـــا�ُع   جھَ اتَّ 
ا، ــً   كث��ًا بالهديِة  الرجُل  َح ِر فَ .  هديةً   لھ الصــــــــــابوَن  َموقدَّ  ا�جميل لصــــــــــديِقِھ الذي باعھ الز�َت رخيصــــــــ

، وقد يھ�� يِد  شــــــديدةٍ   ٍة بحّك  َر عَ شــــــَ   و�� الصــــــباِح  .أن ينامَ   الصــــــابون قبَل اغتســــــَل بھ و من�لِ  إ��  وذهَب 
   يصـرُخ خَذ أ، و ُق ح��ِ يَ   ن جلدي ي�ادُ إ: ما هذا؟  الرجُل  ، صـرَخ اخشـنًا وجاف�   صـبَح أه قد َد لْ أن ِج  الَحظَ 

 شدِة األلِم.من  
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ــبــاح أغلَق بــائُع الز�وِت متجَره، و  ــــ ــ��ُ   �� الطبيــِب إ  ذهــَب و�� الصـــــــ ــــ ــــــتشـــــــ ه  فــأخ��ُ   ،همرِ أه ��  �ســـــــ
غضــًبا    الرجُل   َب ضــِ غَ ، فَ النوِع يِء  صــابون رد  اســتخداِم   �� ا�جلد �ســبِب   �اٍب �ِ بالْ   ھ مصــاٌب أنّ  الطبيُب 

القا�ـــ�ي   فأحضـــَر   ،الصـــابون   وشـــ�ا لھ صـــا�َع  ،القا�ـــ�ي  إ��الصـــابوَن   خَذ عاَد إ�� بيِتھ، وأو  يًدا،شـــد
  صــــنُع أوقال: إن�ي  ال��مةَ صــــاحُب الصــــابوِن  لھ، فأنكر    الز�وِت   بائِع   �� ��مِة   لينظَر ؛  الصــــابون   صــــا�َع 

  ْن مَ  ْن أ  عرُف أنا  أ .ھصــنعُ أمن الصــابون الذي   أحٌد   ِك تَ شــْ ولم �َ   ،املدينِة  هِل �جميِع أه�� و أل   الصــابوَن 
  ْن أ��  فكيَف ،  امنَّ  َس نا ليْ غشَّ 

َ
؟!غُ أ  شَّ

  بائِع   مرَض  ولكّن   ،الصـابوِن  صـا�ِع   القا�ـ�ي بصـدِق   شـعَر 

ــِت    يْحِبَس أن    عكس ذلــــك، فقرَر   �ع�  يــــدلُّ وتقر�ر الطبيــــب    الز�ــ

، و�ان �� مجلس القا�ـــــ�ي ا�حقيقةُ  تظهَر  ىح�؛ الصـــــابوِن   صـــــا�َع 
ــــعَر  َة،العطار   �عرُف  رجٌل  فقال    و�ريء، مظلومٌ   الرجَل  أنَّ  وقد شـــــــ

ــ�ي:  ــمُح �� للقا�ــــــ ــ�ي-هل �ســــــ �ا القا�ــــــ ال�ي   دواِت األ   فحَص أن أ -أ�ُّ
ــَ  ــابوَن   الرجُل    م��اَع نَ صـــ ها   ؟هذا الصـــ ــَ ــمَح لھ، وفحصـــ  عطاُر،الفســـ

ِنَع   أن الز�َت   ووجد نھ  أو ، أنھ مغشــــــــوٌش   َم هِ فَف  ،امللمِس غر�ُب  و   الرائحِة  ن�ُن  منھ الصــــــــابوُن   الذي صــــــــُ
 �شت�ي منھ بائُع الز�ت.ا  مل  سبٌب 

ــاَح  ــا�ُع   صـ ــابوِن   صـ ــ��يُت القد   بمْلِء فيھ:رِ وْ الَف �� ع  الصـ يا ســـيدي   من ذلك الرجِل   الز�َت   شـ
أن   باسـتغراٍب، وحاوَل صـاحُب الز�ت  إ�� بائع الز�ت  أهُل املدينة  ظَر نَ املشـت�ي،  القا�ـ�ي، وأشـار إ�� 

��  ُم ثَ عْ لَ تَ و�دأ يَ   ،ھعن نفسـِ   الدفاعَ  الرجُل   … لم �سـتطِع ناھ، سـيدي القا�ـ�ي… أنا… أعن نفسـِ   يدافَع 
 .الكالِم 

ــــــ�يوقـال لـھ القـ ،  ا�حقيقـةَ   ا�جميُع   عرَف   َث عْـ ك.. لقـد �ِ لتَـ عْ مـا ت��ر بـھ فِ   ك ال تجـُد أرى أنـَّ  :ا�ـــــــ
ــــــً ز�تً  لرجَل ا ــــــوشـــــــ ــــــنَع   ،اا مغشـــــــ ــــــابونً   فصـــــــ ــــــيئً منھ صـــــــ مْنھ، لذلك أمرت    ى من تأذَّ   أوَل  أنَت   وكنَت  ،اا ســـــــ

 بحبسك جزاًء لفعلتك.
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 :اآلتية: اخ�� اإلجابة ال�حيحة من ب�ن اإلجابات  األول القسم  

 :الدعاية ال�ي استخدمها بائع الز�ت لشراء الناس منھ، ��  :  ١س

o .تخفيض سعر الز�ت  أ o .ز�ادة كمية الز�ت   ب 
o .خلط الصابون مع    ج

 الز�ت

o .هدية عند شراء    د
 الز�ت

 الصابون ��: الصفة ال�ي �عامل ��ا بائع الز�ت مع صا�ع   : ٢س

o .لثقة ا أ o .لكذبا ب o .لغرور ا ج o .لكرما د 

 :أول من استخدم الصابون املصنوع من الز�ت املغشوش هو    : ٣س

o .حامد   أ o .سعيد   ب o .القا��ي    ج o .أهل املدينة   د 

 : أهدى صا�ع الصابون لبائع الز�ت �عض القطع من الصابون، ألنھ   :  ٤س

o .باعھ ز�ًتا مغشوًشا   أ 
o .سعر  باعھ   ب�

 منخفض 
o .ير�د االنتقام منھ   ج 

o .ير�د أن يجّرب    د
 منتجھ 

 :الذي دفع بائع الز�ت للغش هو :  ٥س

o .الظلم  أ o .الفقر  ب o .الطمع  ج o .ا�حاجة  د 

ا. يدل ذلك ع�� أنھ  َس نا ليْ غشَّ   ْن مَ  ْن أ  عرُف أ نا قال بائع الصابون: أ  :  ٦س  : منَّ

o .كر�م ومتعاون  أ o .غشاش ومحتال  ب o .وعادل نز�ھ  ج o اذب ومنافق  .د� 

 :  حكم القا�ىي ع�� بائع الصابون با�حبس، بالرغم أنھ شعر بصدقھ، وذلك �سبب   :  ٧س

o .وجود تقر�ر للطبيب  أ 
o .خوفھ من ظلم بائع   ب

 الز�ت

o .إحساسھ بأن بائع  ج
 الصابون مخادع 

o .عدم حصولھ ع��   د
 قطع من الصابون 

 : خالل عرف العّطار أن الز�ت مغشوش من   : ٨س

o .مشاهدة تقر�ر   أ
 الطبيب 

o .تجر�تھ الستخدام   ب
 الصابون 

o .فحصھ مل�ونات   ج
 الصابون 

o .اع��اف بائع الز�ت   د
 لھ

 : العبارة ال�ي ت�خص الفقرة األخ��ة من النص �� :   ٩س

o .بيع الز�وت   أ
 املغشوشة منتشر 

o .الز�ت جزء من   ب
 م�ونات الصابون 

o .لغش �عود ع��  ا ج
 صاحبھ بالسوء 

o .الثقة �� البائع تؤدي   د
 ل�حبس 
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 أجب بـ(�عم) أو (ال) ع�� العبارات اآلتية: :  ١٠س

 دارت أحداث القّصة �� القر�ة. -أ

o عم� o  ال 
 أجب بـ(�عم) أو (ال) ع�� العبارات اآلتية: :  ١١س

 .ذهب بائع الز�ت إ�� الطبيب صباًحا  -ب

o عم� o  ال 

 : من خالل ��اية القصة، يتوقع أن :  ١٢س

o .يفقد بائع الز�ت ثقة   أ
 الناس 

o .يخسر بائع   ب
 الصابون تجارتھ 

o .يحال القا��ي   ج
 للتحقيق 

o .يمتنع الناس عن   د
 شراء أي ز�ت 

 : عدد ال�خصيات الرئيسة ال�ي وردت �� القّصة  :  ١٣س

o .ثالث أ o .أر�ع  ب o .خمس  ج o .ست د 

 :أحد جلساء القا�ىي �ان   :  ١٤س

o .عّطاًرا  أ o .طبيًبا  ب o .محقًقا   ج o .محامًيا  د 

 القسم األول انت�ى 
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 وأصوا��ا  ال�ائناتلغة 

 

�ل �ائن �� لھ لغتھ ال�ي يت�لم ��ا مع ب�ي جنســھ، وقد تم�� اإل�ســان ع�� ســائر ا�خلوقات  
بأنھ �ائن ناطق يتفاهم مع ب�ي جنســـھ بالكالم و�إصـــدار أصـــوات مختلفة، ولكن ماذا عن ال�ائنات  

   األخرى!؟

 تتفاهم بالكالم والصوت؟! وماذا عن أصوا��ا؟! وهل ألصوا��ا أسماء؟هل �لها 

 

ـــــم يمّ��ه ويعرف بھ،  ـــــوت اســـــــ ـــــوات مختلفة ل�ل حيوان، و�طلق ع�� �ل صـــــــ بالتأكيد هناك أصـــــــ
 ومن أسماء األصوات لبعض ا�حيوانات:

 صوت ا�جمل: رغاء أو هدير. •

 صوت الضفدع: نقيق. •

 صوت البغل: �حيج. •

 صوت الذئب: عواء. •

 صوت ا�خروف: �غاء. •

 صوت الضبع: زمجرة. •

 صوت ا�حمام: هديل. •

 صوت ا�حصان: صهيل. •

 

ــوا��ا   ا،أما األســــــــماك ال�ي �عيش دائمًا �� املاء و�عتقد أ��ا بكماء، فلها لغ��ا وأصــــــ ــً وملعرفة   أيضــــــ
وسـمعوا أصـواتًا متناغمة �أ��ا    املاء،لغة السـمك أنزل العلماء �� املاء أجهزة خاصـة للتنصـت تحت  

ولكن هذه األصـــوات تختلف حســـب الظروف ا�حيطة باألســـماك، حيث �انت األصـــوات    وســـيقى،م
  تختلف عندما تق��ب أسماك مف��سة أو ح�ى عندما ��يج البحر.
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ــًا بلغات أخرى، وهذا ما   ــ ــــوات، ولك��ا تتفاهم أيضـــــــ ــ�ل عام تتفاهم بلغة األصـــــــ ــ وا�حيوانات �شـــــــ
ــّيادين   اآلتية:دًا با�حادثة  يؤكده ال�اتب الكندي "ســـــــيتون توميســـــــون" مســـــــتشـــــــه قام عدد من الصـــــ

ــــــرعـت الـذئبـة �� ال��اري تتبعهـا الكالب ال�ي تالحقهـا بـإطالق كال��م فجـأة، توقفـت   .!خلف ذئبـة، أســـــــ
  الذئبة والتفتت ملالقاة الكالب و�� ��ز ذيلها، وفارق��ا ح�ى ال�حاق بالذئبة. ما الذي حدث؟

  قاء! وما من �لب ��اجم صديقًا لھ.�� لغة الكالب هز الذيل �ع�ي: لنكن أصد

 

 والقطط أيضًا تحرك ذيولها و�أ��ا تتحدث، ومن معا�ي حر�ات ذيول القطط:

 إذا حركت القطة ذيلها ��دوء وجرتھ وراءها فهذا �ع�ي قولها: أنا بخ�� وسعيدة. −

 فيكم.  مخال�ي  غرزتإذا حركتھ يمنة ويسرة فهذا معناه قولها: ال تق��بوا م�ي و�ال   −

 رفعت ذيلها إ�� أع�� فهذا معناه: أحذركم، سأهاجم! إذا −

 

ــــماكهناك نوع من   ــــيمها حر�ات معينة،   األســـــــ ــــمها وخياشـــــــ وعندما ت�ون األفر�قية تحرك جســـــــ
ـــــها ورفعت ذيلها و�أ��ا تقول   األن�ى ـــــت رأســـــــ ـــــت بأي خطر يدنو م��ا خفضـــــــ ـــــغارها، فإذا أحســـــــ مع صـــــــ

 لصغارها ��ذه ا�حركة: هناك خطر قادم انجوا بأنفسكم.

  و�فهم صغار السمك هذه ا�حركة فيندفعون لالحتماء �� فم األم.

 

 ا�حيوانات �ستطيع أن تكتب  

برائحة خاصة تنبعث من أجسادها،    إشاراتطبعًا �� ال تكتب بالقلم كما نفعل، بل تضع 
  �التا��: ر  هذه ا�حركة تفّس �جرة، و جذع  ع��ظهره    يقوم بحّك مثًال   الدّب ف�عرف بـــــــــــ"الف��مونات"  

 )  يد هناأنا السَّ و   هذه ممتل�ا�ي(

ــــــجرة ابتعــد ح�ى ال يــدخــل �� معركــة مع    فــإذا جــاء دّب  ــــــم الرائحــة ال�ي علقــت بجــذع ال�ـــــــ آخر وشـــــــ
  صاحب املنطقة.

 

 هل �ستطيع اال�سان أن يفهم لغة ا�حيوان؟ 

ــــــتطــاع عــالم أملــا�ي يــد�� "�ــارل   بي��ــا يحــّل رموز لغــة النحــل ال�ي تتفــاهم فيمــا    ون " أْن باســـــــ
البعيد عن بحر�ات راقصـــــة �ســـــ�ى بالرقصـــــة االه��از�ة وخاصـــــة �� عملية البحث عن رحيق الزهر  

واالتجاه الذي ســــــتســــــلكھ جماعة النحل للوصــــــول إ�� ا�حقل، هذه الرقصــــــة تتم �� الظالم   ا�خلية
 �تعرف النحل اآلخر ع�� هذا الرقص من خالل التالمس.و داخل ا�خلية، 
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لغـــــــة   فهم  ــــــروري  إن  ضـــــــ العـــــــاقلـــــــة  غ��  وال�ـــــــائنـــــــات  ا�حيوانـــــــات 
ــــــراب هـائلـة من الطيور قرب املطـارات ممـا   ـــــــان، فمثًال تتجمع أســـــــ لإل�ســـــــ
هـــــــذه   وجــود  يــؤدي  وقـــــــد  والــهــبــوط.  اإلقــالع  عــمــلــيـــــــات  عــرقــلـــــــة  إ�ــ�  يــؤدي 
 �� العـــــاملون  لـــــذا ي�جـــــأ  الطـــــائرة،  ــــــقوط  تنت�ي �ســـــــ ــــــراب إ�� �وارث  األســـــــ

 املطارات إ�� ��جيل صرخات الطيور و���ا.

معرفة لغة ا�حيوانات وا�حشـــــرات مفيدة؛ أل��ا �ســـــاعد   ما أنك
ال �سـمعها أذن اإل�سـان، بل   مز�جة  وم��ا اخ��اع يبث أصـواتاً   واالخ��اعات  االكتشـافاتالعلماء �� 

ــــــمع عند الذباب والناموس ف ــــــان  تبحلق و تتلتقطها أجهزة الســـــــ تعد عن أجواء الغرفة لينجو اإل�ســـــــ
 من طني��ا ولسعا��ا.

 

مثلة السـابقة أّن ا�حيوانات تتواصـل باسـتخدام طرق و�شـارات مختلفة، كما يتم �شـرح األ 
ــارات �� مواقف مختلفة   ــهم   مثل:اســـــــتخدام هذه اإلشـــــ ــر  أو   التنافس،أو  ،البعضجذب �عضـــــ �شـــــ

ــــــطـة ا�جموعـة مثـل  ولالهيمنـة أو الـدفـاع عن األرض،  ــــــيق أ�شـــــــ ــــــول تنســـــــ عن   الغـذاء والـدفـاع ا�حصـــــــ
 أنفسها.
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 : اآلتية: اخ�� اإلجابة ال�حيحة من ب�ن اإلجابات الثا�يالقسم  

 :  هو  مل جالصوت الذي يصدره ا�   : ١٥س

o .ء رغا أ o .ء �غا ب o .ء عوا ج o ء موا. د 
 : �� لغة ذيل القطط رفع الذيل إ�� أع�� �ع�ي  : ١٦س

o  .د أنا بخ�� وسعيأ o .م أحذركم، سأهاج ب 
o  .أشعر بالقلقج  

 ف وا�خو 
o .ء لنصبح أصدقا د 

 : الطيور، وذلكلت�جيل صوت  اتاملطار  �عض ي�جأ العاملون ��   :  ١٧س

o  .ت إل�عاد الطائراأ 
o .لل��حيب   ب

 نباملسافر�
o  .لتحذير أسراب  ج

 ر الطيو 
o  .ر الصطياد الطيو د 

 : ، من خاللسيطرتھ ع�� موقعھ يفرض الدّب  : ١٨س

o ل أ. الصراخ بصوت عا o .م ترك آثار ألقدا ب 
o   ��ج. رسم خطوط ع

 ض األر 
o  .حّك جلده �� جذع  د

 ة ال�جر 
انات أل��ا  : ١٩س  :��تم اإل�سان بفهم لغة ا�حيو

o .تفيد �� العالج  أ
 ء والدوا

o .تمكنھ من التنبؤ   ب
 رباألخطا

o  .ساعد ��  ج�
 ع االكتشاف واالخ��ا 

o .سهم �� �شر   د�
 ي التوازن البيئ 

 : أن ا�حيوانات تتواصل بــ لغة التواصل �� قصة ال�اتب الكندي "سيتون توماس" عن كالب الصيد مع الذئبة تدل ع�� :  ٢٠س

o    .تالصو أ o   .ة الرائحب o .ة اإلشار    ج o  .سالتالمد 

 ... فإن صغارها تندفع إ�� فم األم: طلًبا ذيلها، األسماك األفر�قية إذا خفضت رأسها ورفعت  :  ٢١س

o .ء لالحتما أ o .ءللغذا ب o .ل للتواص  ج o .ةللتدفئ د 

 : ع�� لغة (الرقصة االه��از�ة) عند النحل  تدل   :٢٢س

o .االتجاه الذي   أ
ستسلكھ إ�� حقل  

 ر األزها 

o .أنواع العسل ال�ي   ب
 ا سوف ينتجو��

o .تنظيم بناء ا�خلية   ج
 مع والش

o .األعداء  التحذير من   د
 ن امل��بص�

انات، أل��ا (الف��مونات) مادة مهمة  :٢٣س  :  ل�حيو

o   .ت تحافظ ع�� الغاباأ o   .م ��ضم الطعاب o .ھ �عيد ل�جسم توازن ج 
o .ساعدهم ع��   د�

 ل التواص 
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 ؟ اإل�سانيبث صوتًا ال �سمعھ أذن    ما الفائدة من اخ��اع جهاز  :  ٢٤س

o .لعالج التوتر وتقلب   أ
 ن اإل�سااملزاج عند  

o .إلثارة اإل�سان   ب
 ت وتنب��ھ من ا�حيوانا

o   .لطرد ا�حشرات أو  ج
 ةا�حيوانات الضار 

o  .جذب ا�حيوانات  د�
 ةوا�حشرات النافع

 :  هو  نقيقا�حيوان الذي �س�ى صوتھ   : ٢٥س

o .م ا�حما أ o   .ع الضفدب o  .ع الضبج o  .لالبغد 

 : العبارة ال�ي ت�خص الفقرة األخ��ة من النص ��    : ٢٦س

o .أن لألسماك ال�ي     أ
�عيش دائمًا �� املاء  

و�عتقد أ��ا بكماء، لغة  
 ا خاصة ��

o .من لغة التعب��    ب
عند ا�حيوانات أن  

تبعث إشارات برائحة  
 ا خاصة من أجساده

o  .األهداف ال�ي    ج
تحققها ا�حيوانات  

للتواصل باستخدام  
 ة طرق و�شارات مختلف

o  .أهمية وضرورة فهم   د
ا�حيوانات  لغة 

وال�ائنات غ�� العاقلة  
 نلإل�سا

 القسم الثا�يانت�ى 

 االختبار انت�ى 


