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 العمالت
 

 Dolphinالدالفين                 
 

 أديسون               
 

 Saltالملح                     
 

 ٔسشخ عًم خبنذ                    
 

 خذٔل يٕاطفبد سٍبسح      
 

 ثشايح انتٕاطم       
 

 ثطبقخ يعهٕيبد عٍ شخض طجٍت أسُبٌ   
 

 )تٕقف عٍ انسجبحخ(نٕحخ 
 

 سسبنخ يٍ عًش ٌعزو طذٌقّ أحًذ عهى انعشبء 
 

 سسبنخ تٕو انهً ٌشد عهى طذٌقّ أٌ ٌشاِ ثبنٌٕكُذ 

 

 االسًبك            

 

 انشحبنخ خٌٕ        

 انششطً انًطعٌٕ      

 انسكٍ انًدبًَ         

                                                                    

ٕرجانعُبٌٍٔ انتً ٌحٌٕٓب انًُ  
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 جزء استٌعاب المقروء

الثامن النموذج   

 أوالً/ العمالت

)كٌف اتخذت العمالت اسمها فً العالم (   

(How the worlds currencies got their names) 

أو ماهً االجابة الخطأ ؟ ) بٌكون جوابها أنهم  ٌستخدم الشتقاق العملة ؟ لمأي من التالً  (1

 ٌنسبوا العملة ألسماء الملوك وهذا خطأ ( ...

 أسماء الملوك .

 السعودي ؟من ماذا اشتق لفظ اللاير  (2

 . Royalاالسبانٌة 

 أصل اشتقاق الدوالر ؟ (3

 .  Germanyألمانٌا 

 ( ؟Derivationمعنى كلمة ) (4

Originated . 

 كان فٌه سؤال عن الدوالر وعملة المكسٌك ماهً ؟ (5

 البٌزو ومأخوذ من الوزن .

 الشًء المرتبط بٌن عملة الرٌجنت وعملة الروبٌة )الدرهم( ؟ ماهو (6

 ) بالقطعه مكتوب انهم مصنوعٌن من الفضه(مصنوعة من نفس المادة .

 ؟ اشتقاق عملة البٌزو(5

 الوزن الخفٌف .

 ( ٌعود على ..؟itضمٌر ) (7

 البٌزو .

 

 

 

 

 

 

The King’s currency =   عملة

 الملك 

The name of king = اسم الملك    
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 Dolphinثانٌاً/ الدالفٌن 

 كان السؤال ٌقول إن الدالفٌن  ...؟ (1

A ٌتجنبون أكل الحٌوانات) 

B. ألوانهم مثل بعض ) 

c ًأذكٌاء جدا )Very smart  وقد ذكر بالقطعه أنهاintelligent . 

 ( إن الذٌن ٌقرؤون هذا جاٌٌن لٌش ؟2

 زوار ٌشوفون الدالفٌن 

(Visitors about to see Dolphin) 

 فً هذه القطعه ؟ ( Explainingعن ماذا ٌشرحون) (2

 ( .Dolphins Cityمدٌنة الدالفٌن )

 

 ثالثاً / أدٌسون 

 ماهو العنوان المناسب للقطعه ؟ (1

 ( .Edison the great inventorأدٌسون المخترع العظٌم )

 االختراع الذي أدى لشهرته ؟ (2

 االضاءه ) اختراع المصباح ( 

 ( من عمله ؟Firedلماذا طرد ) (3

 ( .Fire) بسبب الحرٌق

 كٌف فتح محل ؟ (4

  440444ب  Stickألنه باع 

 كان ٌنظر إلصابته بالصمم على أنها ..؟ (5

Positive  إٌجابٌة( أو مٌزةFeature advantage ) 

 ماذا نفعه حتى ٌصبح عالم ؟ (6

 Defnessالصمم 
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 معلومات إضافية لقطعة أديسون :

 أول مختبر للبحوث الصناعٌة تم بناءه من االموال 

 ( وهو أول نجاح مالً له .  Edison Quadruplexالتً جناها من بٌع التلقراف )

 واحد اسمه هامر ساعده وأشرف على المصباح الكهربائً وعٌنه كبٌراً للمهندسٌن 

(Edison Lamp work. كان هامر رائد االضاءه الكهربائٌة المتوهجة ) 

 لم ٌخترع أول مصباح كهربائً لكنه اخترع اول مصباح 

 السلك الكهربً .أطلق علٌه مصطلح  1878متوهج عام 

 أنتج مفهوم جدٌد للمصباح ذو مقاومة عالٌة ٌدوم لساعات طوٌلة . 1879

  Saltرابعاً / الملح 

Legend of the salt queen bhangaria 

 هذه القطعه تعتبر قصة أسطورٌة قبل سبعة قرون 

 . الحقٌقة أنه تم استخراج الملح من الصخرلكن 

 عشان ٌكتشفون الملح  مو بأمر من الملكة )حفروا عشان ٌبحثون عن الماء

 وخاتم الملكة وجدوه بالصدفة ( ، ماٌجً بالبحث االكتشاف ٌجً فجأه

 ؟ 1فً برقراف  (Type of storyماهو نوع القصه ) (1

A)Epic  ) أسطوري ( .         B)Mystery       )الغموض(C)Factitious  )ًخٌال( 

 ؟ 2ِب٘ٛ ٔٛع اٌمصٗ فً ثشلشاف  (2

 .  Realحمٍمٍخ 

 ( ؟Legendِعٕى وٍّخ ) (3

Myth or Epic  الُٔٙ ٚصفٛا اٌمصٗ أٔٙب(mythical story. ) 

 ٌٍص طٍجذ اٌٍّىخ اٌحفش ؟ (4

ألْ فً اٌمطعخ ِىزٛة فً طشٌك اٌسفش ٚلفذ ٚطٍجذ ُِٕٙ   Some waterالٔٙب رجحث عٓ 

 ِمشسح رحفش ثئش وبٔذ رجحث عٓ اٌّبء فمظ ( اسزخشاج اٌّبء فٛخذٚا اٌٍّح ) ٌعًٕ ً٘ ِٛ
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 ِبرا طٍجذ اٌٍّىخ ِٓ اٌخذَ ؟ (5

Dig the well  )حفش اٌجئش( . 

 ٌٚٓ ٚخذٚا خبرُ اٌٍّىخ ؟ (6

Salt mine . ) ِٕدُ اٌٍّح( 

 ٌٍص ٔحزٛا ثبٌصخش ؟ (7

 . ألٔٙب إِٓخ ضذ اٌحشٌك )ألٔٙب ِبرٕحشق (

 روش أْ إٌّدُ احزشق ٚثعذ٘ب صبسٚا ٌسزجذٌٛٔٗ ثبٌصخش  )ألْ فً اٌمطعٗ

 ٌىٛٔٗ ِبٌٕحشق (

 أسئٍخ ( 7) خبِسبً/ ٚسضخ عًّ خبٌذ

 ثٍحصً ِعٍِٛبد ٌسزفٍذ ِٕٙب طٛاي حٍبرٗ ،

 ٔسى ضٕطزٗ سبعبد ألٔٗ 4ٌٍّٕزي أوثشِٓ  ِٚذح ٚصٌٛٗ

 ٚسخع ٌدٍجٙب ٚأٔٗ خبة ٘ذٌخ ٌزٚخزٗ ٚوبٔذ سعٍذح . 

 ( ؟Effortlessِعٕى وٍّخ ) (1

Without work 

 ِزى وبْ االخزّبع ؟ (2

The end of weekend .  َِّٚىٓ ٌىْٛ فً اٌٌٛىٕذ ثطىً عب 

 رأوذٚ ِٓ اٌمطعٗ أفضً .

 وُ عذد اٌسبعبد اٌزً اسزغشلٙب ؟ (3

 سبعبد . 4أوثش ِٓ 

 فً ٔٙبٌخ االخزّبع ٍِٓ ضىش ؟ (4

 اٌدٍّع .

 ٌّبرا اسزغشق ٚلذ أطٛي ؟ (5

 ألٔٗ ٔسً حمٍجزٗ .

 ؟ سعٍذ (pleased) ِعٕى (6

Happy . 
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 سبدسبً/خذٚي ِٛاصفبد سٍبسح 

Model 2015 

Doors no 

Accident white  

 ٌّٓ ٘زٖ اٌّٛاصفبد  ؟ (1

 ( .Carسٍبسح )

 

 سبثعبً/ثشاِح اٌزٛاصً 

 خذٚي فٍٗ ثشاِح اٌزٛاصً االخزّبعً رٌٛزش ٚأسزمشاَ ٌٍٕٚىذ اْ

 رسزخذِٗ إٌسبء ؟ ألً ثشٔبِح (1

 أٚلبد ٌسزغشلٙب اٌشخبي ٚإٌسبء ؟ (2

 

 ثبِٕبً/ ثطبلخ ِعٍِٛبد عٓ ضخص طجٍت أسٕبْ 

1)Name (Last,first name). 

2) Age . 

3) Nationalitey 

4) jop place  

 حبطٍٓ خٍبساد ٌىٓ رشرٍجٙب ِزغٍش ٚاٌخٍبس اٌصحٍح ٌىْٛ ٔفس رشرٍت اٌجطبلخ فٍصجح :

Almutlg I  32   SA      French  

 ربسعبً/ ٌٛحخ ِىزٛة فٍٙب 

No non swimmers beyond this point )   ) 

 إرا ٌُ رعشف اٌسجبحخ عٍٍه اٌزٛلف عٕذ ٘زٖ إٌمطٗ .

 الحل واضح ومباشر من خالل الجدول 



َٔقهٕا تدشثتٓى إنٍُب  STEPْزِ انًُبرج ٔانًحتٌٕبد ًْ حق تبو نهطالة ٔانطبنجبد انزٌٍ خبضٕا إختجبس كفبٌبد انهغخ اإلَدهٍزٌخ 

 نُفسّ ثٓذف انتدبسح عهى أَٓب يٍ خٓذِ ٔتعجّ ٔال ٌحق ألي شخض إستخذايٓب ٔإَتسبثٓب

َٔقهٕا تدشثتٓى إنٍُب  STEP ْزِ انًُبرج ٔانًحتٌٕبد ًْ حق تبو نهطالة ٔانطبنجبد انزٌٍ خبضٕا إختجبس كفبٌبد انهغخ اإلَدهٍزٌخ

 ٔال ٌحق ألي شخض إستخذايٓب ٔإَتسبثٓب نُفسّ ثٓذف انتدبسح عهى أَٓب يٍ خٓذِ ٔتعجّ
 

 

 

 

 عبضشاً / سسبٌخ رَٛ اًٌٍ ٌشد عٍى صذٌمٗ أْ ٌشاٖ ثبٌٌٛىٕذ .

 ِب٘ٛ اٌسؤاي االٔست اٌزي ٌسأٌٗ رَٛ ٌصذٌمٗ سزٍف ؟ (1

Can I see you next weekend ? 

 

 اٌحبدي عطش /سسبٌخ ِٓ عّش ٌعزَ صذٌمٗ أحّذ عٍى اٌعطبء

 عّش أسسً سسبٌخ ٌمٛي فٍٙب : إٔٗ أٔب ٚاحّذ ثٕطٍع ٔزعطى ثشا اٌٍَٛ اٌفالًٔ 

 ٚإرا رمذس ردً رعبي ثس سد عًٍ لجً اًٌٍٍ .

 ٚش وبْ ٌجً عّش ِٓ عًٍ ؟ (1

 (Replyٌجً ٌشد عٍٍٗ )االخبثخ فٍٙب 

 ؟أرٛلع سؤاي ِزى اٌعطبء  (2

Friday . 

 

 اٌثبًٔ عطش / االسّبن 

 ( ؟ Resembleِعٕى ) (1

Look like  )ٗرطبث( 

 ( عبئذ عٍى ٍِٓ ؟4( فً اٌسطش اٌثبًٔ ِٓ ثشلشاف )itاٌضٍّش ) (2

 االٚوسدٍٓ .

 اٌعٍّبء ِع اٌٛلذ ٌىزطفٛا اٌّزٌذ ِٓ ؟ (3

 االسّبن .

 عٓ ِبرا رزىٍُ اٌمطعٗ ؟ (4

 أٔٛاع االسّبن 

Kind or type of fish . 

 

 



َٔقهٕا تدشثتٓى إنٍُب  STEPْزِ انًُبرج ٔانًحتٌٕبد ًْ حق تبو نهطالة ٔانطبنجبد انزٌٍ خبضٕا إختجبس كفبٌبد انهغخ اإلَدهٍزٌخ 

 نُفسّ ثٓذف انتدبسح عهى أَٓب يٍ خٓذِ ٔتعجّ ٔال ٌحق ألي شخض إستخذايٓب ٔإَتسبثٓب

َٔقهٕا تدشثتٓى إنٍُب  STEP ْزِ انًُبرج ٔانًحتٌٕبد ًْ حق تبو نهطالة ٔانطبنجبد انزٌٍ خبضٕا إختجبس كفبٌبد انهغخ اإلَدهٍزٌخ

 ٔال ٌحق ألي شخض إستخذايٓب ٔإَتسبثٓب نُفسّ ثٓذف انتدبسح عهى أَٓب يٍ خٓذِ ٔتعجّ
 

 

 ساخع ٍِف اٌمطع اٌّىشسح فً خٍّع إٌّبرج 

 اٌشحبٌخ خْٛ . (1

 اٌطشطً اٌّطعْٛ .  (2

 اٌسىٓ اٌّدبًٔ . (3


