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القطيرات الزرقاء

الموضوع: 

- كوكبنا.

الوظائف:

- التعبير عن االهتمامات واإلعجاب.
- التعبير عن اإلكراهيّة.

- إعطاء األمر والنصائح.

المضامين المعجمّية - الموضوعّية:

- النبات والحيوانات.
- الطبيعة.

- المناخ.
- الكوارث والمظاهر الطبيعيّة.

المضامين االستطرادّية:

- ذو/ ذات.
- بالذات.

- على سبيل المثال.

- في الوقت الراهن.
- باإلضافة إلى.

- صاحب + اسم مجرور.

المضامين االجتماعّيّة - الثقافّيّة واالجتماعّيّة - اللغوّيّة:

- حيوانات الصحراء. 
- الحفاظ على البيئة واحترامها. 

- بضعة أمثال عربيّة.

- زيت األركان.
- السلوك المدنيّة.

المضامين اللغوّيّة:

- الفعل المبني للمجهول.
- األفعال الناقصة: األمر.

- الجملة السببيّة.

الصوتّيات وقواعد اإلمالء:

- األلفاظ الخاّصة: لفظ الـ«ث» مثل «ت».
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WwWWwW  ۱.- اسمع وأجب. 

- ضع عالمة في الخانة المناسبة.
ال يذكرخطأصحيح

۱.- انقرضت الديناصورات  فجأة من على وجه األرض.
۲.- الماموث نوع من الديناصورات.

۳.- كان عدد الماموث أكبر من عدد الديناصورات.
٤.- هناك نظريّات مختلفة حول أسباب انقراض الديناصورات.

٥.- كانت برودة المناخ نتيجة تساقط النيازك.
٦.- اليوم يستطيع العلماء أن يحّددوا بشكل تاّم ماذا حدث 

بالديناصورات.

- أجب على األسئلة. 
۱.- فّكر في عنوان مناسب للنّص.

۲.- كيف كان تكوين األرض في بداية الزمن؟
۳.- ماذا يدهش في األفالم حول الديناصورات؟

٤.- ما هي الحيوانات التي انقرضت مع الديناصورات؟
٥.- ما هي النظريّات المذكورة حول انقراض الديناصورات؟
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تعابير إيجابّيةتعابير سلبّية

 ۱٤.- تكلّم.
هل لديك حيوانات في المنزل؟

اختر الحيوان الذي يمثّلك وقل لماذا.
ما هو أحّب نوع إليك من الحيوانات؟ األليفة أو الوحشيّة ؟ لماذا؟

0404
WwWWwW  ۱٥.- الصوتّيات: حرفا الـ«ت» والـ«ث». 

في بعض اللهجات العربيّة حرف «ث» يُلفظ «ت» أحيانا.
اسمع مالحظا اللفظ وضع عالمة بجانب الكلمة التي تلفظ بالـ«ت» بدال 

من الـ«ث».

۱.- اثنان 
۲.- استثمار
۳.- الثالثاء
٤.- ثديّيات
٥.- ثقافة

٦.- ثالثة 
۷.- ثّالجة
۸.- ثلج

۹.- ثمانية
۱۰.- ثورة
۱۱.- ثوم
۱۲.- ثياب
۱۳.- عثمان
۱٤.- كثير

۱٥.- ماموث
۱٦.- مثال

شجرة أركان من النباتات الطبيعيّة التي تنمو فقط في المغرب، وقد عمرت هذه الشجرة ماليين 
السنين، وتتوّفر على قدرة هائلة لمقاومة الجفاف ومحاربة ظاهرة التصّحر، وتنتشر على مساحة 
وأغادير  الصويرة  ضمنها  من  المغربيّة  الجنوبيّة  المحافظات  من  عدد  في  الهكتارات  آالف 
وتارودانت وتيزنيت وشيشاوة. ويستعمل زيت أركان الذي يُستخلص بطريقة خاّصة في أغراض 

التغذية والتجميل وبعض العالجات الطبّيّة، كما تستغّل فضالته كعلف مقّو للماشية.
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كيف ُيزرع شجر البونساي؟

البونساي: شجرة منمنمة يتجاوز عمرها عشرات السنين. 

اعتاد الناس على تربية الحيوانات األليفة في منازلهم باذلين الوقت والجهد والمال لرعاية تلك الحيوانات على مّر 
سنوات طويلة، وبقليل من الوقت والجهد والمال يمكنك استبدال تلك الهواية بأخرى أكثر إمتاعا وجماال وجاذبيّة، 

لتساهم بذلك في إحداث تناغم بين عناصر الكون األربعة: الماء والهواء والنار والتراب.

تتكّون كلمة «بونساي» في اللغة اليابانيّة من مقطعين: األّول «بون» بمعنى «طبق أو وعاء»؛ 
واآلخر «ساي» ويعني «البستنة» أو «العناية بالبساتين»، فـالبونساي هو الفّن الذي 

يعتني بتنسيق األشجار ومعالجتها شكليّا بجعلها مصّغرة أو قزمة، ليصبح في 
اإلمكان عرضها داخل البيوت أو الغرف، كما يُطلق لفظ «بونساي» أيضا على 

األشجار المصّغرة التي يتّم الحصول عليها عن طريق هذا الفّن.

ظهر فّن البونساي في الصين قبل آالف السنين، حيث كان يتّم تشكيل 
جذور وجذوع وأغصان األشجار على شكل حيوانات خرافيّة، وطيور، 
وتنانين، وأفاع، وهو ما كان ينطلق من عّدة أساطير صينيّة. ومع تبنّي 

اليابان للعديد من المظاهر الثقافيّة الصينيّة انتقل فّن البونساي إلى 
اليابان، وكان هواية خاّصة برجال الدين البوذيّين وطبقة الساموراي 

المرموقة. 

وشيئا فشيئا تغيّرت مبادئ وفلسفة هذا الفّن، فأصبح منتشرا 
بين جميع طبقات المجتمع ليصبح البونساي جزءا ال يتجّزأ 

من الحياة اليابانيّة ومعلما من معالم ثقافة هذا البلد وتقاليدها، 
ساعدت على ذلك البيئة الطبيعيّة التي يعيشون فيها، 

وإحساسهم المرهف بالفصول وتغيّرها.

وقد اعتنى اليابانيّون عناية فائقة بهذا الفّن، األمر 
الذي جعل بعض أشجار البونساي تعيش لمئات 

السنين، فتّم توارثها من جيل إلى جيل، وما زالت 
تذكر بأسماء األشخاص الذين اعتنوا بها لعّدة قرون 

سابقة.

ومن اليابان انطلق هذا الفّن إلى أوروبا ثّم إلى جميع أنحاء العالم، حيث أُقيمت المعارض في 
أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر ال سيّما معرض عالم باريس في بداية القرن العشرين حيث 

انفتحت عيون العالم على البونساي، ومع بداية السبعينات من القرن نفسه، دخل البونساي 
إلى دول أوروبا كهواية ال يزال عدد هواتها يزداد يوما بعد يوم.

يظّن البعض أّن هناك أشجار أو شجيرات خاّصة تُستعمل 
للحصول على البونساي، وهذا ليس صحيحا على اإلطالق، 

0808
WwWWwW  ۳۱.- اقرأ النّص التالي. 
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الظواهر الطبيعّيةالظواهر الطبيعّية

۱۱.- البرق هو الضوء الذي يظهر فجأة في السماء في األيّام التي تكون أحوال الجّو سيّئة، .- البرق هو الضوء الذي يظهر فجأة في السماء في األيّام التي تكون أحوال الجّو سيّئة، 
وهو عبارة عن ضوء ينشأ كنتيجة لتصادم بين سحابتين، فــتُـنـتج شرارة قويّة تُصدر على وهو عبارة عن ضوء ينشأ كنتيجة لتصادم بين سحابتين، فــتُـنـتج شرارة قويّة تُصدر على 

شكل ضوء نراه فجأة ثّم يختفي فنقول إّن السماء تلمع أو تبرق. كما أّن هذا الضوء يتبعه شكل ضوء نراه فجأة ثّم يختفي فنقول إّن السماء تلمع أو تبرق. كما أّن هذا الضوء يتبعه 
صوت عال قادم من السماء وهو ما يُسّمى بالرعد، واإلثنان معا يُطلق عليهما اسم الصاعقةصوت عال قادم من السماء وهو ما يُسّمى بالرعد، واإلثنان معا يُطلق عليهما اسم الصاعقة..

۲۲.- االنفجار البركانّي نوع من النشاط يكون شديدا ومصحوبا بانبثاق الصخور المنصهرة .- االنفجار البركانّي نوع من النشاط يكون شديدا ومصحوبا بانبثاق الصخور المنصهرة 
(الفا) وانبثاق الغازات والرماد. خالله تـتـناثر الصخور وتسيل المجما ويمكن النبثاقات الغاز (الفا) وانبثاق الغازات والرماد. خالله تـتـناثر الصخور وتسيل المجما ويمكن النبثاقات الغاز 

والرماد أن تصل إلى عشرات الكيلومترات في الجّو. والرماد أن تصل إلى عشرات الكيلومترات في الجّو. 

۳۳.- االنهيار الجليدّي هو تحّرك مفاجئ لكّميّة من الثلج على جانب منحدر.- االنهيار الجليدّي هو تحّرك مفاجئ لكّميّة من الثلج على جانب منحدر  جبلّي. وكقاعدة جبلّي. وكقاعدة 
عاّمة، عندما يمكن التقاط الثلج من األرض واإلمساك به وفي نفس الحين يمكن التزلّج عليه عاّمة، عندما يمكن التقاط الثلج من األرض واإلمساك به وفي نفس الحين يمكن التزلّج عليه 

يكون احتمال االنهيار عاليا.يكون احتمال االنهيار عاليا.

٤٤.- العاصفة الرمليّة تحمل فيها الرياح.- العاصفة الرمليّة تحمل فيها الرياح  كّميّات من الرملكّميّات من الرمل  في الهواء وهذا يشّكل سحابة فوق في الهواء وهذا يشّكل سحابة فوق 
سطح األرض بارتفاع مترين. وخاللها تصل سرعة الرياح إلى سطح األرض بارتفاع مترين. وخاللها تصل سرعة الرياح إلى ۱٦۱٦ كم في الساعة وأكثر،  كم في الساعة وأكثر، 

كما تستمّر من ثالث إلى خمس ساعات.كما تستمّر من ثالث إلى خمس ساعات.

٥٥.- الزلزال اهتزاز أرضّي سريع ناتج عن حركات تكتونيّة في باطن األرض. قد ينشأ .- الزلزال اهتزاز أرضّي سريع ناتج عن حركات تكتونيّة في باطن األرض. قد ينشأ 
كنتيجة ألنشطة البراكين أو نتيجة لوجود انزالق في طبقات األرض.كنتيجة ألنشطة البراكين أو نتيجة لوجود انزالق في طبقات األرض.

٦٦.- التسونامي موجة ضخمة محيطيّة تحتوي على سلسلة من األمواج وكّميّة هائلة من المياه. .- التسونامي موجة ضخمة محيطيّة تحتوي على سلسلة من األمواج وكّميّة هائلة من المياه. 
تسبّبها الزالزل والبراكين وغيرها، وتُنشأ الموجة عندما يحدث انزالق عمودّي في قاع تسبّبها الزالزل والبراكين وغيرها، وتُنشأ الموجة عندما يحدث انزالق عمودّي في قاع 

البحر، فيُنشأ على سطح البحر ما يُسّمى بالموجة المديّة.البحر، فيُنشأ على سطح البحر ما يُسّمى بالموجة المديّة.

۷۷.- األعاصير االستوائيّة عبارة عن عواصف هوائيّة حلزونيّة عنيفة وتُنشأ فوق البحار. .- األعاصير االستوائيّة عبارة عن عواصف هوائيّة حلزونيّة عنيفة وتُنشأ فوق البحار. 
الهواء البارد (ذو الضغط المرتفع) يدور فيها حول مركز من الهواء الدافئ (ذي الضغط الهواء البارد (ذو الضغط المرتفع) يدور فيها حول مركز من الهواء الدافئ (ذي الضغط 

المنخفض)، ثّم تندفع هذه العاصفة في اتّجاه اليابسة وتفقد سرعتها باالحتكاك مع سطح المنخفض)، ثّم تندفع هذه العاصفة في اتّجاه اليابسة وتفقد سرعتها باالحتكاك مع سطح 
األرض، ولكنّها تـظـّل تتحّرك بسرعات قد تصل إلى أكثر من األرض، ولكنّها تـظـّل تتحّرك بسرعات قد تصل إلى أكثر من ۳۰۰۳۰۰ كيلومتر في الساعة. كيلومتر في الساعة.

۸۸.- اإلعصار عاصفة هوائيّة عنيفة تتميّز بغيمة مخروطيّة دّوارة، وتحدث بشكل خاّص في .- اإلعصار عاصفة هوائيّة عنيفة تتميّز بغيمة مخروطيّة دّوارة، وتحدث بشكل خاّص في 
مناطق أمريكا الوسطى والجنوبيّة، إضافة إلى بعض مناطق الواليات المتّحدة األمريكيّة. مناطق أمريكا الوسطى والجنوبيّة، إضافة إلى بعض مناطق الواليات المتّحدة األمريكيّة. 

سرعتها ال تقّل عن سرعتها ال تقّل عن ۱۲۰۱۲۰ كيلومترا  في الساعة تقريبا، وترتفع  كيلومترا  في الساعة تقريبا، وترتفع ۱٦۱٦ كيلومترا  وباتّساع أكثر  كيلومترا  وباتّساع أكثر 
من من ۸۰۰۸۰۰ كيلومتر.  كيلومتر. 

1010
WwWWwW  ۳۹۳۹.- اقرأ النّص التالي..- اقرأ النّص التالي.  
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 ٥۰.- ما عليك أن تفعل في حالة زلزال؟ اقرأ واختر. 

نتائج االختبار (واآلن أعط لنفسك هذه الدرجات): 
السؤال األّول
ج- درجتينب- ۳ درجاتأ- درجة واحدة
السؤال الثاني
ج- درجة واحدةب- ۳ درجاتأ- درجتين

السؤال الثالث 
ج- درجتينب- ۳ درجاتأ- درجة واحدة
السؤال الرابع
ج- درجة واحدةب- ۳ درجاتأ- درجتين

السؤال الخامس
ج- ۳ درجاتب- درجه واحدةأ- درجتين

واآلن احسب نقاطك وأعرف إذا أنت ستنجو من زلزال أم ال.
- إذا حصلت على ما بين ۱۱ –  ۱٥ درجة: إنّك فعال تمسك 

أعصابك أمام الخطر، لذلك ننصحك بتسجيلك ضمن فريق 
اإلطفاء. 

- إذا حصلت على ما بين ٥ – ۱۰ درجات: يجب عليك أن تفّرق 
بين ما هو األهّم وما هو ثانوّي. قل يا للحّظ!

- إذا حصلت على أقّل من ٥ درجات: يا صديقي، أنت تضع 
نفسك بين أيدي الحّظ بدون حاجة. نتمنّى أن تكون محّطة اإلطفاء 

قريبة من بيتك.

 ج.- عليك أن تخرج من البيت هاربا. ب.- عليك أن تحمي نفسك تحت أثاث أو عتبة البيت. أ.- اّتصل برجال اإلطفاء حاال.N=.- إذا كنت في البيت: 
 ج.- يجب أن ترمي نفسك على األرض حّتى تهّدئ أعصابك. ب.- انتظر في مكان مكشوف بعيد عن المباني العالية. أ.- اركض إلى محّل كبير. O=.- إذا كنت في الشارع:

 ج.- أوقف السيّارة وساعد الناس. ب.- أوقف السيّارة وابق فيها. أ.- أسرع إلى أقرب محّطة بنزين وعبّئ خزانة البنزين.P=.- إذا كنت في السّيارة:
 ج.- ضع الحيوان في غرفة وأغلق الباب كي ال يهرب. ب.- حّررها كي تدبّر أمورها. أ.- امسكها واحِم نفسك وهي معك.Q=.- إذا كان عندك حيوانات أليفة:

 ج.- ساعد فرع اإلنقاذ في البحث عن المدفونين تحت األنقاض. ب.- أسرع إلى مكان فيه أسالك كهربائيّة واّتصل بالعائلة. أ.- ابحث عن شيء من الطعام.R=.- خالل الساعات التالية:
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 ٦۳.- اربط بين العمودين لتكّون عبارات مفيدة 
المعنى. يمكن لبعض الكلمات أن ترتبط بأكثر من كلمة 

واحدة.
۱.- مطر ج أمطار

۲.- بارد(ة) 
۳.- ثلج ج ثلوج۱.- أجواء

٤.- جاّف(ة)۲.- انخفاض
٥.- جّوّي۳.- تساقط
٦.- حرارة٤.- تشّكل
۷.- خفيف(ة)٥.- زّخات

۸.- رعدّي(ة)٦.- عدم استقرار
۹.- شديد(ة) البرودة۸.- على شكل

۱۰.- صقيع۸.- كتلة
۱۱.- قطبّي(ة)۹.- مرتفع

۱۲.- ماطر(ة)۱۰.- مرتفعات جبليّة
۱۳.- متفّرق(ة)۱۱.- منخفض
۱٤.- متوّسط(ة) االرتفاع۱۲.- موجة

۱٥.- من المطر
۱٦.- هوائّي(ة)

 ٦٤.- اسمع األصوات واربطها بصاحب 
1616

WwWWwW الصوت. 
أزيز - زئير- صهيل - صياح - ضحك - عواء - مأمأة 

- مواء - نباح - نقنقة - نقيق - نهيق

۱٦.- هوائّي

ت أخرى
صوات حيوانا

أ

صفور. 
صوت الع

لزقزقة 
ا

الجمل. 
الرغاء صوت 

صقر.  
صوت ال

الغقغقة 

النحلة. 
الطنين صوت 

لغزال. 
صوت ا

السليل 

ت الفأر. 
النهيز صو

 الثور. 
الخوار صوت

 الحمام.
الهديل صوت

^

 الحمام.

هاك الشبل من ذاك األسد.ابن الوّز عّوام. الطيور على أشكالها تقع. القرد في عين أّمه غزال. التكـرار يعّلم الحمار. أمثال تذكر حيوانات 

______صوت الخروف.

٤

______صوت الذبابة.

۸

______صوت الكلب.

۱۲

______صوت الحصان.

۲

______صوت القّط.

۱۰

______صوت الديك.

٦

______صوت الضفدع.

۹

______صوت القرد.

۱۱

______صوت األسد.

۱

______صوت الدجاج.

٥

______صوت الحمار.

۳

______صوت الذئب.

۷
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عليه عن قريب و ندردش معه قليال. هو جاء من المغرب وهو 
معروف على المستوى العالمّي. 

مرحبا بك يا أستاذ، كيف حالك؟ ال باس؟

الدكتور: هاهاها مزيان. أنا بخير شكرا. 

المذيعة: سنبدأ بشرح الكلمة شجيرات. ما هي الشجيرات يا 
دكتور؟

الدكتور: الشجيرات عبارة عن نباتات لها ساقان أو أكثر متفّرعة 
أو غير متفّرعة، تقّل في النمّو عن األشجار ويتراوح ارتفاعها 

من ثالثة إلى أربعة أمتار، ومنها مستديم الخضرة ومنها متساقط 
األوراق.

المذيعة: جميل، وألّي غرض نستخدم الشجيرات؟

الدكتور: ممكن أن نستخدمها كبديل لألشجار في الحدائق 
الصغيرة أو ممكن أن نزرعها خلف أماكن األزهار لحلقة وسط 

بين األشجار والعشبيّات المزّهرة وكذلك لتكوين مجموعات 
شجريّة.

المذيعة: ومن جهة أخرى، كم نوعا فيه من الشجيرات؟

الدكتور: هناك نوعان أساسيّان: شجيرات مستديمة الخضرة، 
وهذه الشجيرات تبقى خضراء طوال العام لوجود أوراقها 

خالل الفصول األربعة، ومن أهّم هذه الشجيرات: الدفلة، الورد 
الصينّي، الياسمين. والنوع الثاني هو الشجيرات متساقطة 

األوراق، وهذه الشجيرات تتساقط أوراقها خالل فترة من السنة 
عـادة في نهاية فصلي الخريف والشتاء، ومن أهّمها: بنت 

القنصل، الفّل، الورد، رّمان الزهور، األكاسيا.

المذيعة: ويا أستاذ، هل نستطيع أن نستخدم أّي نوع من 
الشجيرات؟

الدكتور: يعني، بشكل عام ممكن، لكن فيه مواصفات معيّنة مهّمة 
جّدا لزراعة الشجيرات، مثال، يجب أن تكون مستديمة الخضرة 

وذات موسم أزهار طويل، وأن تكون مناسبة للظروف البيئيّة 
المراد زراعتها فيه. من جهة أخرى يجب أن تكون غزيرة النمّو 

وكثيرة التفّرع، وأخيرا، يجب أن تكون الشجيرات المزروعة 
في مجاميع متماثلة متوافقة مع بعضها من حيث اللون والشكل 

والحجم.

المذيعة: متى نستطيع أن نزرع الشجيرات؟ يمكن زراعة 
الشجيرات على طول السنة؟

الدكتور: ال، ال، ال، لكّل نوع له وقت معيّن. فمثال المستديمة 
الخضرة تُزرع في أّي وقت من السنة باستثناء األوقات الشديدة 

الحرارة والشديدة البرودة، ومن جهتها الشجيرات المتساقطة 
األوراق تُزرع قبل بدء نمّو البراعم في نهاية الشتاء وبداية 

الربيع.

المذيعة: أّما طرق العناية بها وخاّصة بالنسبة للتقليم، يعني قطع 
بعض أغصان الشجرة في موسم معيّن لزيادة نمّوها وإنتاجها، 

فمتى ولماذا يتّم التقليم أو قطع األغصان؟

الدكتور: طبعا النباتات والشجيرات تحتاج إلى التقليم، يعني يجب 
أن نقطع بعض األغصان ومن أهّم األنواع: التقليم العادّي وهناك 

تقليم التشكيل في أّي وقت للمحافظة على الشكل وتقليم األزهار 
عقب موسم األزهار. 

المذيعة: أوكي ولكن لماذا هذا التقليم ضرورّي؟

الدكتور: أّوال، للتخلّص من الفروع الجاّفة. ثانيا، لتشجيع نمّو 
الفروع الجانبيّة. ثالثا، للتخفيف من وزن النبات على المنشأة 

الخشبيّة. وأخيرا، للتخلّص من الثمار الجاّفة.  

المذيعة: شكرا لك يا دكتور وأنا متأّكدة بأّن كّل المعلومات التي 
أعطيتنا اليوم مفيدة جّدا لعّشاق الشجيرات.

بهذا نأتي إلى ختام اللقاء مع الدكتور أشرف بوجدير. وتابعونا 
على برنامج «حديـقـتـك الممتازة» كّل يوم. شكرا لكم وإلى 

اللقاء.

1212
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أعّزاؤنا المستمعون، حسب أخبار قّوات األمن الوطنّي، سيكون 
البلد في حالة الخطر، فسنسمع اآلن بعض النصائح إذا وقع 

زلزال في منطقتكم.
إذا كنت في المنزل أو داخل بناء:

- ال تهرب إلى األبواب ومخارج النجاة، بل ابَق في مكانك، وال 
تتسّرع إلى الخارج الستخدام المصاعد. 

- ابتعد عن النوافذ والمرايا والرفوف والخزانات غير الثابتة.
- وّفر الحماية لنفسك بالبقاء تحت عتبة البيت، زاوية غرفة، 

تحت طاولة متينة أو سرير. واحِم رأسك ووجهك.
إذا كنت في الشارع:

- اتّجه نحو مكان مكشوف بهدوء.  انتبه أن يكون المكان آمنا 
بعيدا عن الشبابيك والمباني العالية ولكن ال تنَس هذا: ال تركض 

وال تبَق في الشوارع.
- ال تعد إلى المنزل حتّى تنتهي الهّزة. 

إذا كنت في السيّارة: 
- أوقفها بعيدا عن المباني والجدران وخطوط التوتّر العالي وال 

تنزل منها. 
- ابَق في السيّارة وال تغادرها حتّى انتهاء الهّزة.  

في الدقائق األولى: 
- حافظ على الهدوء وطمئن اآلخرين وتوّقع هّزات ثانويّة الحقة. 
- افصل مصادر الطاقة والماء وأغلق مصادر الغاز وال تستخدم 

المفاتيح الكهربائيّة. 
- ال تدّخن وال تستخدم الكبريت أو الوّالعات.

- ال تمـِش حافي القدمين، البس حذاء واحـِم رأسـك بحرام أو أّي 
غرض صلب واستحضر ثيابا للدفء عند الضرورة. 

- نّظف المواّد المنسكبة والقابلة لالشتعال فورا: مواّد بتروليّة، 
دهن..

- اخمد بدايات الحريق فورا وعند الضرورة اتّصل باإلطفاء. 
- إذا لديك حيوان أليف، حّرره إذا كان مربوطا بحبل. الحيوانات 

األليفة تدبّر أمرها. 
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٥.- أسباب انقراض بعض الحيوانات.
٦.- إنقاذ بعض الحيوانات من االنقراض نتيجة الجهود 

المبذولة لحماية البيئة.
۷.- نوع من األنواع الحيوانيّة األكثر مهّددة 

باالنقراض.
۸.- عدم االتّفاق في الشؤون ذات الصلة بمعايير 

االنقراض.
۱۹.- أجب على األسئلة.

۱.- بسبب ازدياد األنواع المهّددة باالنقراض.
۲.- هي قائمة مسّجلة عليها األنواع الحيوانيّة والنباتيّة 

المعّرضة لالنقراض.
۳.- نعم، مثال الحيوانات التي ربّيت في موائل مغلقة 

وأعيدت للطبيعة.
٤.- ال، فقط البّرمائيّات.

٥.- البّرمائيّات.
٦.- تسارع إزالة الكثير من الغابات وتحويلها إلى 

أراض زراعيّة.
۷.- ربّي في موئل مغلق وأعيد للطبيعة بعد ذلك.

۸.- بمنع صيدها.
۹.- ال يوجد إّال اقتراح واحد هو إعطاء المال. 

الخالفات توجد فقط في المبلغ.

۲۰.- أشر إلى الفعل المبني للمعلوم وفاعله والفعل 
المبني للمجهول ونائب فاعله.

۱.- أّسست: فعل مبني للمجهول / الالئحة: نائب الفاعل
۲.- تبذل: فعل مبني للمعلوم / الحكومة: الفاعل             
۳.- لوحظ: فعل مبني للمجهول / أعلى الخسائر: نائب 

الفاعل
٤.- أكملت: فعل مبني للمعلوم / اللجنة: الفاعل  

٥.- أعيدت: فعل مبني للمجهول / بعض األنواع 
الحيوانيّة: نائب الفاعل

٦.- لم تبذل: فعل مبني للمجهول / جهود مكثّفة: نائب 
الفاعل

۲۱.- عّوض الفعل المبني للمعلوم بفعل مبن للمجهول 
وغّير ما يلزم.

۱.- اُفتُِتح مركُز ثقافّي..
۲.- أُدِخل كلٌب..

۳.- قيلت األخبار..
٤.- ُربَِّيت األنواع..

٥.- أُخِرجت الحيتان..

۲۲.- اقرأ الجمل التالية واستعمل الفعل في صيغة 
المبني للمجهول وغّير ما يلزم. 

۱.- (باع) ِبيعت بيوت كبيرة بثمن منخفض في هذا 
الشارع.

۲.- (يقترح) تُقَترح شعار لالنتخابات المقبلة. 
۳.- (يقول) يُقال حاليّا إّن عمل اإلنسان من أسباب 

االنقراض.
٤.- (اعتقد) اُعتُِقد أّن الديناصورات انقرضت بسبب 

وقوع نيزك.
٥.- لقد (استخدم) اُستُخِدمت أنواع مختلفة من 

الحيوانات لحاجات خاّصة كاألكل واللباس.
٦.- في قريتي (يربّي) تَُربّى الكالب لحماية المنازل.

۲٤.- ضع عالمة في الخانة المناسبة.
۱.- خطأ

۲.- صحيح
۳.- خطأ
٤.- خطأ
٥.- خطأ

٦.- صحيح
۷.- خطأ

۸.- صحيح
۹.- خطأ
۱۰.- خطأ

۱۱.- صحيح
۱۲.- خطأ

۱۳.- صحيح

۲٥.- اربط بين العمودين.
۱.- أبدع - اخترع
۲.- اتّبع - انتهج

۳.- احتضن - ضّم
٤.- حظي - نال  

٥.- تخريب - تدمير
٦.- جهود - قدرات
۷.- زحف - تقّدم 

۸.- الصيد الجائر - الالقانونّي
۹.- عّزز - قّوى

۱۰.- فريدة - وحيدة 
۱۱.- نموذج - مثال
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