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  للتكليف املرتيل األول نموذجال
  : ...............الصف: ....................                                اسم الطالبة 

  
  :مث أجييب عن األسئلة اليت تليه ، بتأناقرئي النص التايل 

  أطعمة من البحر
  

والناس .قوارب صيد السمك تبحر كل صباح يف خمتلف بقاع العامل منذ آالف السنني    
أما األن فإن ملعظم .يستخدمون القوارب الصغرية إللقاء شباكهم وحباهلم يف عرض البحر

املزودة باألجهزة اإللكترونية اليت توضح مواقع  املتطورة أساطيل من السفن الضخمةالدول 
  تصطاد هذه السفن وغريها ماليني .فع الصيد إىل ظهر السفينةالسمك واآلالت اليت تر

  .األطنان من السمك كل عام
ليس بالسمك وحده،وإمنا ،  طعمة اليت تأيت من البحربأكل األيستمتع معظم الناس     

يتم صيد جراد و.واألخطبوط وغريها) الربيان(والسرطان وجراد البحر والقريدس *باحملار
تدخل  .يوضع جزء من مسكة داخل املصيدة مث تلقى املصيدة يف املاءف، البحر بواسطة مصائد

وقد كان الناس يف املاضي .تستطيع اخلروج بعد ذلك لكنها ال مهاجرادة البحر لتأكل طعا
  يغوصون 

  .أما اليوم فتستخدم اآلالت الستخراجه من مكانه، من قاع البحر عهتالقالصطياد احملار وا
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  .داخل مربع اإلجابة الصحيحة √إشارة بوضع اإلجابة الصحيحة  يرااخت
 :هو) ١السطر ( " بقاع"لمة كمعىن  -
  جبال-٤  ق                         مناط - ٣             أار - ٢                  حبار-١ 

  
  :ن طريقة صيد السمك اآلنأنستنتج من الفقرة األوىل 

       ١ - عما كانت عليه يف السابقا تطورت كثري.  
  .يف السابقا عما كانت عليه يلًلتطورت ق- ٢       
  .ظلت كما كانت عليه يف املاضي - ٣       
  .تأخرت عما كانت عليه يف املاضي - ٤       

  
  :يف النص جاءت مرادفة لكلمة" الربيان"كلمة 
  .السرطان-٤                    .األخطبوط- ٣          القريدس -٢          .احملار-١      

  
  :التغيري الذي طرأ على طريقة الصيد احملار هو

  .من القوارب الصغرية استخدام الشباك بدالً -١      
  .من اآلالت استخدام احلبال بدالً - ٢       
  .من الغواصني استخدام اآلالت بدالً -٣      
  .من السفن استخدام الغواصات بدالً - ٤       

  
  :لىعيعود ) األخري السطر" (الستخراجه"يف كلمة " ـه" الضمري
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  .احملار -٤                        .اجلراد- ٣          .البحر -٢        .الطعام - ١
  
  

 :ومل تذكر يف النص من وسائل الصيد ختص أطعمة البحرأي وسيلة 
  .املصيدة - ٤                .املاكنة- ٣               الصنارة-٢                 .الشبكة- ١
  

  :هي"  هذه"كلمة 
  .اسم إشارة -٤        .اسم استفهام -٣         اسم علم-٢            .اسم موصول- ١
  

  :هو" أطعمة من البحر"نوع النص 
  .شعري- ٤                .مسرحي-٣          .قصصي - ٢                معلومايت- ١
  

  :هو" أجهزة"مفرد كلمة
  . جتهيز-٤                  .جاهز- ٣                 .جتهز-٢              .جهاز- ١
  

  ؟مهاما ذكرت يف النص وظيفتان لآلالت 
.............................................................................................
.............................................................................................  

  
  ملاذا يتم وضع مسكة يف املصيدة حني صيد جراد البحر؟

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

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


