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 وأسئلة حول القطعة  هموذج لهص قرائي
 

 حيبتي  الدولفين أهقذ
. نٌزز ةهفٕ يٖتٍ ةهجظر هوجظر ؽً  ّصّأٌت ةهّٖى أً ٌذُث إهٓ ةهغ ؽيركررٌت     

ًّ ِعّل ةهيعر نتً ةهصّ يوّجدًة جتهغّٖى ّّٖظٕ ج ةهشيس نتٌد ذغِزر  جتهرغى يً أ
يٌعلخ ةهشزتظل   ٖؾرف ؽً ةهعلس فٕ ؽيرّنتً . جًٖ ةهظًٖ ّةٗخر جًٖ ةهشظث

ت نتً ييشنًت جدفزخ ةهيرنزث   ، ّنتً ٖشؾر جتهلوق ؽٌدي أنزر يً أٔ شخص آخر
ّّ  . أيتيٌت ؾرٖطفٕ ةذصتٍ ةهجظر ةه هَّٖظ

 
هلد أٌلذد ظٖتذَ . صيٖؼ ةالذصتُتد ّأٌت أجظر ؽً ضدٖلٕ ةهدّهفًٖ إهٌٓغرد     

أعولد .  ضٌترح شيم نجٖرح ذؾولد جذٖوَ ؽٌديت نتً ضغٖرًة أزهدذةد يرح ؽٌديت 
 . ذظد شعط ةهيتء ّصّيٌذ ذهم  ةهّكد غل ٖرةفلٌٕ نويت نٌد أغجّجّ ؽوَٖ ةشى 

 
ٌٖ أديت ةنذشفد ألّل يرح ظعتى شفٌٖخ نتً جّجّ ٖشجط جصتٌجٕ ؽٌ    . كدٖيزخ  خشزجت

كزديًت   77نتٌد ةهشفٌٖخ ذّصد ؽوٓ جؾد زالزخ أيٖتل يً شتعا ةهجظر ّؽوٓ ؽيزق  
ٖظًت نل ظرنخ أكّى جِت ؽٌديت ّصزدد أّل  ّنتً جّجّ ٖرةكث أ. ذظد شعط ةهجظر

كعؾخ ٌلدٖخ ذُجٖخ فأعولد ضٖظخ صؾود فلتكٖؼ ةهيتء ذذضتؽد يً ظّهٕ جٌٖيت أعوق 
ً . ضّد فركؾخ ةألضتجؼجّجّ أضّةذَ ةهذٕ ذشجَ  ةهلعزؼ   هلد ّصدٌت ؽددًة كوٖاًل يز
ًّ يت ٌلّى جَ نتً يغتيرح ةهٌلدٖخ ةهذُجٖخ ظذٓ ةًٗ  !. ، إال أ

 
ُّّ ٌٖغر إهزٓ ةهيزتء    ؽيركتل " يعر جغزةرح ّشذِث رٖتٌض شدٖدح ِعل ةهشٖ"   

نٌد أفنزر فٖيزت إذة نزتً ضزدٖلٕ     . جٌٖيت ةهيرنث ٖؾوّ ِّٖجع فّق شعط ةهيتء
ةهدّهفًٖ شٖأذٕ فٕ ّٖى ؽتضف يزل ُذة ةهّٖى، إاًل إٌٌٔ هى أنً أرْ أٔ زؽزتٌف  

 . ّجدأد ةشؾر ألّل يرح جؾدى ةالرذٖتض. ؽوٓ شعط ةهجظر ةهِتبش
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 ّصجذهخ ةهغز  هجشد. جضٍّد ؽتٍل ؽيركتل " هق ةهيرشتح أ. ُذة ُّ ةهينتً "    
هيدح خيشخ ّأرجؾًٖ دكٖلخ ، زى  ّصّصِتز ةهذٌفس ذظد ةهيتء ةهذٔ ٖشيط هٕ جتهغ

إهٓ ةألشفل ظذٓ رأٖزد كزتػ    ّصّةشذيررد فٕ ةهغ. ذظد شعط ةهيتء ضدغ
ً  ًةٍ ضخّررةلخ فٕ كتػ ةهجظر ّنل ةهذٔ نٌد أينزد زالزًٖ دكٖ. ةهجظر  ّيزٖد يز

ّْْٕ جّجّ ُّيت ذ. ةهضخّر ّٓ جفظّل ّظث ةشزذعالػ ةفذلدد ؽٌْٖ ّهنزً  . ٌغرةً إه
ًّ ةهّكد كد ظزتً هوضزؾّد إهزٓ    ٌّج ّفٕ ةهوظغخ ةهذٕفصأح ،  ٌِٕ صِتز ةهذٌفس جأ

نتٌزد  .يؾدٌٖخ ذويؼ ّذّيط ًتةهشعط جشجث كوخ ةألنشصًٖ فٕ ةهصِتز، رأٖد كعؾ
د ةهشوشوخ جرفق ّنتٌد ذخرس ججعء يً ةهريزتل،  صذج. ؽدح كعؼ فٕ شوشوخ ذُجٖخ

جوغ عّهِت كديًٖ ةزًٌٖ  زى ضترد يشدّدح ّؽتهلزخ فزٕ    جّضخ جؾد جّضخ ظذٓ
  .شٕء يت

 
نتً صِتز ةهذٌفس ةهذٔ أذٌفس يٌَ ٖذٌتكص ةهِّةء فَٖ فٕ نل هظغخ، ّهزذهم       

ّٕ أً ةضؾد إهٓ شعط ةهجظر  ظتّهد يرح أخزرْ صزذث   ...! فّرًة نتً ٖصث ؽو
 . جلّح إهَٖ هشوشوخ يً ةهشٕء ةهذٔ ؽولد جَ إاّل أٌِّت نتٌد يشدّدحة
 

ًْ  . ٖظّرم ذرةؽَٖ جغظث ؽير، نتً ّؽٌديت غِرد فّق شعط ةهيتء      ّكجزل أ
ٌذزذر   ذةُز . ٖصث ؽوٌٖت أً ٌصذث ةهيرشتح" أخجرٍ جيت ّصدذَ، كتل هٕ   ةهعلزس ٖن

 !" دؽٌت ٌذظرم ةًٗ. جؾّةضف كّٖخ
 

ذّصد شوشوخ ذُجٖخ جِت صّةُر ٖجوغ ّزٌِزت  ! ّصدد ةهذُث ، ةٌذغر هلد  ؽير"   
أرغث فٕ ةهذُتث يرح أخرْ إهٓ . خيشخ أرعتل إاّل أٌِّت ؽتهلخ فٕ شٕء يتذلرٖجًت 

 ". أٌِت ذشتّٔ زرّح نجٖرح. ّإظظترُتةألشفل 
 
شزّةء  . شٖرذفؼ ةهيّس أزٌتء ةهؾتضفخ ظذٓ خيشخ ؽشر كزديتً "  ؽيركتل " كف"  

ًْ ٌرظل يً ٌُت جشرؽخّٖصد ذُث أّ ال ّٖص نتً ةهصزّ ٖجزدّ   ". د ، ٖصث ؽوٌٖت أ
 . يخٖفًت فؾاًل يؼ نل ذهم ةهجرق ّضّد ةهرؽد ةهذٔ ٖزأر جًٖ ةأليّةس
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شّف ةظيل صِزتز  . " كود هَ" ناليم ضظٖط ، ّهنً يتذة ؽً نٌزٌت ؟. ؽير"  
 ." ةهؾتهلخ ر ةهشوشوخ ةهذُجٖخيرح أخرْ إهٓ ةألشفل أُلظّر ّصصدٖد هوذٌفس ّأغ

 
 وشؼنتً ةهيرنث يشدّدًة جظجتل ةهيرشتح، ّنتٌد ةهرٖط ذِدر ّكعرةد ةهيعر ذ   

رجيت ذيشم ةهظجتل ةهيرنث هخيس دكتبق أخرْ، ّهنً "  ؽيركتل " ظشًٌت". ٌتّصِْٖ
 ." هٖس أنزر يً ذهم

 
ٌُتهم ذّصد ةهشوشوخ ةهذُجٖخ نأٌِّت . يجتشرح ٌظّ ةهلتػ ضدكفزد إهٓ ةهيتء ّغ   

جدأد أظفر أؽيق ّأؽيق ّجدة هٕ ّنأٌَّ ال . ٖذوّْ فٕ كتػ ةهجظرزؾجتً يً ةهذُث 
ّٕ أً أظرر ةهشوشوخ ّأؽّد جِت إهزٓ  . ظد ةهزيً ًتنتً شجتك. ٌِتٖخ هظفرٔ نتً ؽو

ًّ أرجؼ دكتبق كزد ةٌلظزد  . ةهشعط رجيزت ذنزًّ   . ٌغرد إهٓ شتؽذٕ ّّصدد أ
 . ةأليّةس ةهنجٖرح فٕ ذوم ةهوظغخ كد دفؾد جتهلترث جؾٖدًة

 
فٕ ٌِتٖزخ   يً ةهٖتكّد يزجذٌخ نتٌد يٖدةهٌٖخ. أًح، اليشد أضتجؾٕ شٖبًت يخذوفًتّفص  

جؾد نل خيس كعؼ ذُجٖزخ،   خيتش أرجؾخ أكدةى ّؽوِٖتّنتً عّل ةهشوشوخ . ةهشوشوخ
فزد  ةإلزترح ؽٌديت هفخفق جلّح يً ّنتً كوجٕ ٖ. ّصيٖؾِت رةبؾخ جضّرح ال ُذضّدق

يً نٌز أنجزر   صدًةكرٖجًت ذوم ةهوظغخ  فٕت نٌد رجي. ةهشوشوخ ظّل ذرةؽٕ ةألٖشر
ّٕ أً ةضؾد إهٓ ةهشعط. نتً ٌٖفد ةهّكدظضود ؽوَٖ إاّل أً  ً ةهذٔي  . نتً ؽو
 

. ّفٕ ةهوظغخ ةهذٕ ّضود فِٖت إهٓ ةهشعط ذلتذفذٌٕ ةأليّةس إهٓ ةأليتى ّةهخوف   
نتٌزد ةهشزظث   . هلد ظؾد ّنٌد ّظٖدًة فٕ جظر ؽتضزف ! هلد ةخذفٓ ةهلترث 

ٕ   شؾرد جرصفخ فٕ . ً يزل شّةد ةهوٖلشّدةء ةهوّ نتٌزد  . صيٖزؼ أٌظزتء صشزي
 .   ةأليعتر غزٖرح هدرصخ إٌٌٔ هى ةشذعؼ يؾرفخ ةذصتٍ ةهشتعا

 
نٌزد  . ضترؽد ةأليّةس هيدح أرجؼ شتؽتد نٕ أغل عتفًٖت ؽوٓ شعط ةهيزتء    

نٌد ّظٖدًة ّيذؾجًت ّأشؾر جزتهجرد  . يت هعيذٌٕ يّصخ ؽوٓ ّصِٕأنتفط ألذٌفس نّو
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ّألصل يزتذة ؟  . ةهوٖوخ رجيت ذنًّ آخر هٖوخ هٕ فٕ ةهظٖتحذوم ّأدرند هظغذِت جأً 
 . يرشتح يً ةهذُث شذأخذٌٕ يؾِت إهٓ كتػ ةهجظريً أصل 

 
غيرد ةٗالى نل . نٌد يذؾجًت هدرصخ إٌٌٔ هى ةشذعؼ ةهظرنخ إال جضؾّجخ جتهغخ    

ةهٖيٌٓ ةهشوشوخ ةهزلٖوخ ةهذٕ نتٌد ال ذزةل ذوذف ظزّل  هيشد جٖدٔ . أصزةء صشيٕ
كيد ِجفم ةهشوشوخ ؽً ذرةؽٕ ّجشعد أضتجؾٕ ألذرنِزت ذٌزهزق    .ذرةؽٕ ةألٖشر

 . ؽتى زالزيتبخججعء ٌظّ كتػ ةهجظر ظٖر نتٌد ذركد هفذرح ذلترث 
 

ضزرخد جزأؽوٓ   " أرصّنى هٖشتؽدٌٕ أظد يزت " " شتؽدٌّٕ" ضرخد فٕ ةهغالى 
 . ٖشيؾٌٕأظد نتً  ٌَ الضّذٕ يؼ ؽويٕ جأ

 
شزيؾذَ  أظوزٓ ضزّد    إٌّزَ ! ؽتهٖزخ  فصأًح زتر ةهيتء يً ظّهٕ يظدزًت ظصًخ    

ُيشزد  " ُل ُّ أٌزد ٖزت جّجزّ؟   . "نتً ضّد دّهفًٖ. ظٖتذٕ عّةلشأشيؾَ ّ
ٕ هلد نٌد يذؾجًت هدرصخ هى ةشذعؼ فِٖت ذظرٖم ذرةؽٕ، إاّل أٌ. يٌخفط جضّد  ٌز

ّٔةشذعؾد جضؾّجخ أً أذيشم جزؽٌفذَ جن أظدر جّجّ ضّذًت نتهضفٖر ّجدأ . وذت ٖد
 . شتؽخ جؾد شتؽخٖشجط ججعء ُّّ ٖشظجٌٕ يؾَ ؽجر ةهيتء 

 
أضدق  إٌٌٕ ٌفشٕ الةهذٔ ظدر؟  غوود أفنر عّةل ةهّكد، يً شٖضدق أجدًة نلّْ  

ًْ . ذهم، إاّل أٌَّ يؼ ذهم نتً ٖظدر ةكذرجٌت يً ةهشتعا أنزر فأنزر ظذٓ ةشذعؾد أ
أظظرٌٕ جّجّ إهٓ ةهشزتعا ٌّزهزد كزديتٔ ؽوٖزَ     . ؽوَٖ أشيؼ ذنّشر ةأليّةس

 . هلد ٌصّد. ةألرط كديتّٔاليشد 
 

إٌٌٕ أدًٖ هَ جظٖزتذٕ  . شجط جّجّ كرٖجًت يٌٕ ّجدأ ٖغٌٕ أغٌٖخ ةهدالفًٖ ةهظوّح     
ةشذدةر جّجزّ ّجزدأ   . ّةهذٕ ؽرظذِت جظيتكخ ّغجتء هوخعر يً أصل شوشوخ ذُجٖخ

شزنرًة  "ّضظد هَ جأؽوٓ ضزّذٕ  . ٌغرٖٔشجط ٌظّ ةهجظر ةهؾرٖط ّغتث ؽً 
    ".شنرًة هم ؽوٓ إٌلتذم هظٖتذٕ. جّ جّ
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 :األسئلة
 يت ةهغرط يً ةهفلرح ةألّهٓ؟  .1

 .هذّظٖط أً ؽير ٖينٌَ كٖتدح ةهيرنث   (أ 
 * .هذّظٖط أٌَ شذّةصِِى ةهيذتؽث   (ث 

 .هذّظٖط أً ةهصّ نتً شٖضظّ   (س 

   .هذّظٖط أً ةهغّةص نتً ٖؾوى جأير ةهنٌز (د 
 

هذٔ صؾل ةهضدةكخ ذجدأ جًٖ ةهغّةص ةهذٔ ٖخجرٌت جتهلضخ ّةهزدّهفًٖ  يت ةألير ة .2
 جّجّ؟ 

 . * ةص جإزةهخ ضٌترح يً ذٖل ةهدّهفًٖكتى ةهغّ (أ 

  .شتؽد جّجّ ةهغّةص فٕ ةهجظر ؽً ةهنٌز  (ث 

 .نتً ةهغّةص ٖنلّدى ةهعؾتى نل ّٖى إهٓ جّجّ   (س 

 . ظرر جّجّ ةهغّةص يً شجنخ ضٖد ذظد ةهيتء  (د 
 

 . ضّرح ةأليعتر ُذٍ جَهلضخ ةهذٕ ذّصد إهٓ ةهصزء يً ة ٕأرصؾ .3

 ةهغّةص ٖشؾر ألّل يرح جؾدى ةالرذٖتض؟  يت ةهذٔ صؾل
 . ألًّْ ةهشفٌٖخ نتٌد ؽوٓ جؾد زالزخ أيٖتل يً ةهشتعا (أ 

ًّ ؽير نتً ٌٖغر إهٓ ةهيتء جٌٖيت ةهيرنث ٖؾوّ ِّٖجع فّق شعط ةهيتء  (ث   . أل

 *  .هى ٖنً ٌُتهم أزر ٖدل ؽوٓ جّجّ (س 

  .يً ةهِّةء فٕ صِتز ةهذٌفس ًةهى ٖنً يؾَ يزٖد (د 
  

ًْ ٌٖفد؟  .4  يت ةهذٔ رآٍ ةهغّةص ظٌٖيت نتً ةهِّةء ةهذٔ يؾَ ؽوٓ ّشم أ

 .شفٌٖخ غتركخ  (أ 

 .ذُجٖخ  كعؾخ ٌلدٖخ  (ث 

 .يدفؼ ضدئ (س 

  * ُجٖخ شوشوخ ذ (د 
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 : ةهصزء يً ةهلضخ ةهذٔ ذّصد جَ ضّرح ةهيرشتح ُذٍ إهٓ ٕأرصؾ .5

 شرؽخ؟ هيتذة نتً ؽير ٖرغث فٕ أً ٖرظال يً ةهينتً ج
 * .نتٌد ٌُتهم ؽتضفخ نجٖرح ذذلدى ٌظُّيت (أ 

  .نتً ٖرغث فٕ ةهجظر ؽً جّجّ  (ث 

 . نتٌد ةهشوشوخ زلٖوخ صدًة فٕ ّزٌِت  (س 

 . دكٖلخ فلع 45ةهِّةء فٕ ةهصِتز نتً شٖنفٕ هيدح  (د 
 

 ُل ذؾذلد أٌَ نتً ٖصث ؽوٓ ةهغّةص أً ٖغّص فٕ ةهيرح ةهزتٌٖخ؟  .6

  ظؼ ؽاليخ أيتى ةإلصتجخ ةهذٕ ذرةُت ضظٖظخ
 ٌؾى _______   
 ال _______  

 
 أذنر شججًٖ يً ةهلضخ هشرض إصتجذم 

1. _______________________________________________ 

 ______________________________________________ 
2. ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 
 
ًّ ةهيرنث رجيت ٖنًّ كد ذُث ؽٌديت غتص ةهغزّةص   .7 ذى ةهذظذٖر فٕ ةهلضخ جأ

 . هويرح ةهزتٌٖخ

 . أذنر عرٖلذًٖ ؽرفد جِيت ذهم يً ةهلضخ
1.  _______________________________________________ 

 ______________________________________________ 
2. _______________________________________ ________ 

 ______________________________________________ 
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 ؟ " ةهيرشتح ةهذُجٖخ" يت ةهذٔ أدرنَ ةهغّةص ؽٌديت شيٓ ةهشوشوخ جتشى  .8

 . نتٌد ذصؾل ةهيرنث ٖغل فٕ ينتٌَ (أ 

 . نتٌد فٕ كتؽخ ةهجظر  (ث 

 * .ألٌِّت نتٌد شذذشجث فٕ غركَ (س 

 . ألٌِت نتٌد شذصؾوَ غًٌٖت (د 

 

 فٕ ٌِتٖخ ةهلضخ يً ةهّضّل إهٓ ةهشتعا؟ نٖف ةشذعتػ ةهغّةص  .9

 . شجط جٌفشَ إهٓ أً ّضل إهٓ ةهشتعا (أ 

 .* شظجَ جّجّ يؾَ ظذٓ أّضوَ إهٓ ةهشتعا  (ث 

 . أخذٍ ؽير فٕ ةهيرنث (س 

 . ظيوذَ ةأليّةس إهٓ ةهشتعا (د 

 

 يت أُيٖخ ؽير فٕ ةهلضخ؟  .17

 . نتً ضدٖلًت هجّجّ (أ 

 . نتً ٖؾوى جينتً ةهنٌز  (ث 

 .نتً ٖظث ةهذُتث إهٓ ةهغّص  (س 

 . * شتر إهٓ ّصّد ةهخعرأ  (د 
 

يت ةهدرشًٖ ةهيِيًٖ ةهوذًٖ ٖنينً أً ٖنًّ ةهغّةص كد ذؾويِيت فزٕ ُزذٍ    .11
 ةهلضخ ؟

 . يت ظدر فٕ ةهلضخ هشرض إصتجذمج ةشذؾٌٖٕ
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 
 إصتجخ ضظٖظخ * ____________ 


