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 .هنا من تبدأ القراءة - العربية اللغة إلختبار التدريبية األسئلة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدريبي سؤال  

 شريف وأمير

 

 .ذهب شريف وأمير  إلى المتجر

 ".هيا نجري سباقًا" :وقال بالجريبدأ شريف 

 .حاول أمير الجري ولكنه تعثر

 .عاد شريف لمساعدة أمير

 ."ال تقلق، سنجري سباقًا آخر عندما تتحسن ركبتك" :قال شريف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

 

 

 الولدان؟ ذهب أين

 

 .األجابة ورقة على إجابتك اكتب

   

 

 

 

 .واحدة على ورقة اإلجابةظلل دائرة   

 :وأمير شريف سُيجري

   .وجبة 

.شراًبا      

.سباًقا       

.مشاجرة      

 

 

 

 

 ألمير؟ حدث ماذا 

 .ظلل دائرة واحدة على ورقة اإلجابة

     ضاَع  ِتعَب 

  ُأصيب   جاَع 

 

 

 

 

 

 ألمير؟ جيد صديق شريف هل 

 :في مربع واحد ، عّلل إجابتك في ضوء فهمك للنص  ( √ )   ضع عالمة 

 .اإلجابة ورقة فى األسطر على إجابتك اكتب  

    

     

    

 

 معلمك تعليمات انتظر هنا، توقف
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 .P4إلى   P1 ثم أجب عن األسئلة من  )شريف وأمير ( اقرأ نص

 



 هنا من يبداء األختبار 

 

 القط الضال

 

 

 

 

 وكان لديه رجالن ذات لون أبيض . كان وجهه متعبًا وكانت إحدى إذنيه سوداء اللون واألخرى بنية اللون

وتحتوي إحداهما على بقعة سوداء اللون، و رجالن ذات خطوط بنية اللون وذيل أسود ذو طرف أبيض , 

وبنية وسوداء وبيضاء مع وجود بقع مخططة هة ذو ألوان برتقالية اللون، وشعر يشبه لعبة األحجية المشو

 .هنا وهناك

 

نعم بالطبع : وتحدثت كوثر قائلة على عجل  .مظهره سيء للغاية: تحدثت السيدة أم طالل ببساطة قائلة 

مظهره سيء للغاية، وهي تفكر في أذنيه الملتصقة مباشرة بشعره األحمر والبثور الموجودة على يديه 

 .نظرت كوثر إلى هذا القط المنقوش نظرة تعاطف قوية ومفاجئةو. والتي لن تذهب أبدًا

 

هل يمكنني أن أحصل عليه يا سيدتي من فضلك؟ إنني خائفة جدًا من أن أحدًا لن يرغب في الحصول 

 عندما يرفض الناس مراعاة هذا القط الجميل رمادي اللون فماذا يتبقى له من أمل؟. عليه

 

نمو ذو الجسد النحيل من تلقاء نفسه على حافة الشرفة على أهبة وهنا وقف  القط البرّي متوسط ال

 .االستعداد للقفز إلى عريش أشجار الورد في أول خطوة تشعره بالتهديد

 

لم يعامله أحد بعطف . يمكنك أن تحصلي عليه يا كوثر إذا رغب في الحصول عليه:قالت السيدة أم طالل 

 .طوف إليه لذا فليس لديه أي سبب يدفعه للوثوق بكطوال حياته حتى اآلن ولو بمجرد النظر الع

 

سأجلب له قطعة من الكبد واللحم : وأضافت . سأكون عطوفة عليه، أعدك بذلك : أردفت كوثر قائلة 

 .المفروم

 

سيقوم بإقناع نفسه بنفسه، فقط أمهليه : وأضافت . ال يمكنك أن تقدمي رشوة لقط : قالت السيدة أم طالل 

 .بعض الوقت

 

الل فترة الظهيرة من كل يوم خالل األسبوع التالي، ترددت كوثر على منزل السيدة أم طالل ألداء وخ

وبينما كانت تقوم كوثر بإطعام الدجاج وجمع البيض، لمعت أعين خضراء اللون في الزاوية . عملها

جف، جلس القط وبينما كانت تقوم بغسل مهد القط وتعليقه حتى ي. المظلمة من الكوخ وراء صندوق العلف

وهنا تحدثت كوثر إلى القط بينما كانت تقوم بتعبئة قدور . المنقوط في الظل أسفل حامل صهريج المياه

لقد اخترت اسمًا خاصًا بك، سأناديك المهرج بسبب : وغسل الفناجين وتنظيف أكواخ النوم وقالت, المياه

 .لون شعر جسمك
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:ط يبدو كما لو كان الق السيدة أم طالل بأّناعتقدت    

 

.ال يمكن الوثوق به   .لم يكن ذكيًا جدًا        

.تم معاملته بصورة سيئة  .سيخلف قطا سيئًا     

 

 

 

 

 

 

 ماذا فعل القط خالل األيام القليلة التالية ؟  

 

.وقف على حافة الشرفة  .ظل مرافقًا لكوثر        

.ابتعد بعيدًا عن كوثر بقدر استطاعته  .عن األنظار وشاهد كوثراختفى      

 

 

 

 

:تحصل على القط إذا  يمكنها أْن السيدة أم طالل بأّن كوثرقالت     

 

.لم يرغب شخص آخر في الحصول عليه  .يثق بك قرر أْن        

.تكون عطوفة عليه وعدت بأْن  .أحبت الطعام الذي قدمته له      

 

 

 

 

 

:تنتمي األعين الخضراء إلى    

 

.القط  .كوثر       

.أنثى الدجاج  .الهريرات     
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 .4 إلى 1 من األسئلة عن أجب ثم) الضال القط (نص اقرأ

 



 بالطباشير الرسم

 المنزل خارج بالطباشير الرسم عن الطالب بعض كتب
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 األلعاب من العديد في الطباشيَر أستخدُم أنا

 تلعَب أْن أنَت تستطيع و ،ِ المنزل ِ خارج

. كرٌة لديَك نْتكا إذا األربعة المربعاَت َ لعبة

 فلعبتي أنا اأَم. الحجلة لعبِة عن تكجَد اسأل

 أنا أقوُم التي الحواجز رسم هي لةالمفَّض

 دراجاتنا على حولها بالجري وأصدقائي

 حول المراوغة َ لعبة نمارُس كما. ةالهوائّي

 ذات والتماسيح المفترسة ِ القرش أسماِك

 .الطويلة األسنان

 أحمد  

 بالطباشير الرسم في طويل وقٍت قّضاَء اعتدُت 

 كبيرَة صورٍة برسم أقوُم وقد الرصيف، على

 ويغسُل ،طُرالَم يهطُل عندما جدًا أحزُن لكنني

 الرسم، في رغبتي وعند اآلْن أما. رسوماتي

 أعد لم. والورق الرصاَص القلَم استخدُم فإنني

 لعبة مثل األلعاِب في سوى الطباشيَر أستخدُم

 . تو تاك تيك

 

 

 محمد

 

 األشكال سوى أرسُم ال لذا ، فنانًة لسُت أنا

 جمياًل هامظهُر يبدو حيُث باأللوان، الزاخرة

 القياُم أستطيُع شيئًا وتعطيني الرصيف على

 .بجواري أصدقائي يكون ال عندما به

 

 

 جميلة

  

 على الرسَم في الطباشيَر أستخدُم عندما

 ودبوج األمُر وينتهي تنكسر، هاـَفإن الرصيف

 من بداًل أقوُم وقد مالبسي، حول الطباشير غبار

 وحينها اآللي، الحاسب باستخدام بالرسم ذلك

 أْن دوَن هاأحُب التي ِ األلوان استخداَم أستطيُع

 .نفسي أوسخ

 

 مها



 

 

 

؟ بالطباشير أكثر من غيرهالرسم  من الذي يحُّب   

 

.مها   .جميلة       

.محمد  .أحمد     

 

 

 

 لماذا َغَير محمد رأيه ؟ .محمد الرسم باستخدام الطباشير يحُّب  

 

.أراد أن يحافظ على الصورة التي يرسمها  .تنكسر الطباشير دائمًا        

.لم يرغب في أن يرى اآلخرون هذه الصور  .لم تكن الصور التي رسمها جيدًة     

 

 

 ؟ ما هي أسماك القرش المفترسة لإلنسان والتي تحدث أحمد عنها 

 

.األصدقاء  .األلعاب        

.الصور  .النماذج      

 

 

 ؟ ما األمر الذي تحبه جميلة في الرسم بالطباشير 

 

.الصور التي ترسمها  .األلعاب التي تلعبها       

.المتعة في وجودها مع صديقاتها  .الموجودة على الرصيفالزخارف      

 

 

 ؟ من الذي يظن بأن الرسم بالطباشير أمر فوضوي 

 

.أحمد  .مها       

.جميلة  .محمد     

 

 ؟ تك عن لعبة الحجلةلماذا طلّب منك أحمد سؤال جّد 

 

.ألنها قد لعبتها على األرجح عندما كانت صغيرة .ك ال تستطيع لعبها بمفردكـّألن       

.تنضم إلى اللعبة ه يعتقد بأن جدتك يجب أْنـّألن  .ألنك قد تقع في مشكالت إذا لم تسألها     
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 .01 إلى5  من األسئلة عن أجب ثم ،) بالطباشير الرسم (نص اقرأ

 



 حمدان

أمتار فوق الشجرة التي قام  01في ظهيرة يوم هادئ ودافئ، جلس حمدان بارتياح على ارتفاع 

بتسلقها لمشاهدة مضمار السباق المهجور، وقد انتشر العشب المتيبس في جميع أرجاء المضمار، 

نت الحواجز البيضاء تتساقط ببطء واحدًا تلو اآلخر، ومن هذا المكان المرتفع رأى حمدان وكا

بعينيه الواسعتين ذات اللون البني الفاتح نفسه ممتطيًا حصانًا أسودًا يعدو في المضمار، وقد كان 

حمدان والحصان األسود سريعين جدًا ، وبدا كما لو كانا يطيران فوق األرض تقودهما رياح 

 .قوية

  

ومع ارتطام حوافره الجميلة باألرض كقرع الطبول، جرى الحصان برشاقة ، واستطاع حمدان 

أن يرى نفسه عائمًا على ظهر الحصان مع تموج قميصه ذي اللون األزرق الداكن، وعند 

المنعطف األخير وصل حمدان والحصان ، وتالشت األرُض من تحتهما كلما تجاوزاها بسرعة، 

الصورُة أيضًا ، ثم سقط حمدان سقطة قوية على ركبتيه، وشعر بأنه قد أنجز السباق وهنا تالشت 

 .، وشعر بالبهجة الشبيهة بالحرية الحقيّقية والجميلة

 

إَن ركوب حصان سباق ليس باألمر العسير، فالعديد من الناس ! لماذا ال يستطيع القيام بذلك؟

 .يقومون بذلك كل يوم
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:يشير النص إلى أَّن شكل المضمار    

 

.جعل حمدان مسرورًا   .أصاب حمدان بالحزن       

.هو السبب وراء حب حمدان للخيول  .أصاب حمدان بالخوف     

 

 

 

 :يصف حمداّن ركوب الخيل كما لو كاّن   

 

.يتوقف الحصان يرغب في أْن  .هو والحصان شيئًا واحدًا        

.الحصان عنيدًا ويحتاج إلى تشجيع  .مجنونًا وال يمكن السيطرة عليهالحصان      

 

 

 حمداّن في نهاية الرحلة ؟شعر بَم  

 

.بالفخر  .بالهدوء        

.باإلحباط  .باالرتياح      

 

 

 ماذا فعل حمداّن عندما تسلق الشجرة ؟ 

 

.ارتاح عقب انتهاء السباق        

.بأنَـّه يستطيع ركوب حصان سباق حلم      

.تذكر السباقات التي ربحها في المضمار      

.شاهد الفرسان واألحصنة تتسابق في المضمار    

 

 

 

 :تم وصف مضمار السباق في النص بأنـَه  

 

.يعج باألنشطة  .جاهز للسباقات القادمة       

.تم إصالحه  .ال يمكن استخدامه بعد     
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 .11إلى  11ثم أجب عن األسئلة من  ) حمداّن  (اقرأ نص



يوِر َذكاُء الطُّ

ْيِف  َسِمَع َصْوَِت َطقَطَقٍة عاِلَيٍة،  َبْيَنما كاَن َرُجٌل َيقوُد َسيَّارَتُه َعْبَر الرِّ
يَّارُة ُثمَّ َتَوقََّفْت. َلِت السَّ َفَتَعطَّ

ِك ، َوَنَظَر إلى الدِّاخِل.  يَّارِة. ُثمَّ َفَتَح ِغطاَء الُمَحرِّ ُجُل َوَخَرَج ِمَن السَّ َد الرَّ َتَنهَّ
ُجُل  كـًا و أْسالكـًا و أنابيَب َوَخراطيَم َوَأْشياَء ُأْخرى. َلْم َيُكِن الرَّ َفَرأى ُمَحرِّ

يِّاراِت. َيْعرُف اْلَكثيَر َعِن السَّ
ُجِل َقْبَل َأْن َيُحطَّ َعلى َشَجَرٍة َكبيَرٍة في  ا ِبالرَّ  َرْفَرَف ببَّغاُء َأْخَضُر َجميٌل مارًّ

َة، َوَحطَّ َعلى َعموِد  ُمْنَتَصِف اْلَحْقِل. َكما َهَبَط َببَّغاُء آَخُر َأْزَرُق اللْوِن هِذِه اْلَمرَّ
يًّا  ائِر؛ ِإْذ َلْم َيْسِبْق َلُه َأْن شاَهَد َببَّغاَء َبرِّ ُجُل ِللطِّ يارِة. اْبَتَسَم الرَّ ياج ِبجاِنِب السَّ السِّ

ِبهذا اْلُقْرب ِمْن َقْبُل.
ُجُل: " َمْرَحًبا. قاَل الرَّ

ائُر: " َمْرَحًبا.  َردََّد الطِّ
ائُر الدِّاجُن ُمْلَكا ألَحٍد ما. ُجُل: الُبدَّ َأْن َيكوَن هذا الطِّ َضِحَك الرَّ

يُّة َلْم َتُكْن َلُتَردَِّد َكِلماٍِت َكهِذه. َفي ُحدوِد َمْعِرَفِته، َفاْلَببَّغاواُِت اْلَبرِّ

اِئُر:" سيَّارٌة َجميَلٌة" َقاَل الطَّ

!؛ َيْعِرُف َأنَّها َسيَّارٌة!. ًة ُأْخَرى قائال: يا َلُه ِمْن طاِئٍر َذِكيٍّ ُجُل َمرَّ َضِحَك الرَّ

اِئر:  الُعْطُل في َخطِّ الَوقوِد" "قاَل الطَّ

ائَر َيَتَحدَُّث ِإَلْيِه ... َوَلِكنَّ ذِلَك  كان ُمْسَتحياًل. ُربَّما كاَن  ُجُل. كاَن َيْبدو في اْلغاِلِب َوَكَأنَّ الطِّ َتَوقََّف الرَّ
ائِر َرُجال ميكانيِكيًّا. صاِحُب هذا الطِّ

ائُر: ِإنَّ اْلُخْرطوَم اأَلْسَوَد ُهَو َخطُّ َوقوِد سياَرِتَك،َوَقْد َأْفَلَت ِمْن َمَكاِنِه، أِعْد وْصـلُه.  قاَل الطَّ
ائُر ِبَجناَحْيِه َوطاَر َبعيًدا.  ثمَ َرْفَرَف الطِّ

ُجُل َوْصَلُه ِبَيَدْيِن ُمْرَتِجَفَتْين. ُجُل اْلَكالَم. َنَظَر ِإلى اْلُخْرطوِم. َلْم َيُكْن َمْوصْوال!!! َأَعاَد الرَّ َلْم َيْسَتِطِع الرَّ
يَّاَرِة َفْوًرا. ُك السَّ داَر ُمَحرِّ

ُجُل ِبحاَجٍة إلى  ُمساَعَدٍة. َتَوقََّف ُمَزاِرٌع عِابٌر ليرى إذا كاَن الرَّ

! و َقد  ُجُل الهثـًا: "َببََّغاُء" ، ‘لَقد َتَحدََّث َمعي َببََّغاُء للتوِّ  أجاَب الرَّ
يَّاَرَة! َأْخَبَرني َكْيَف أَُْصِلُح السَّ

ُجِل قائال : َهْل كان َبَبَغاَء أْزَرَق أْم  َنَظَر الُمزاِرُع إلى الرَّ
َأْخَضَر؟ 



ARBIR01

ARBIR02

ARBIR3

ARBIR04

ARBIR5

ARBIR06

يوِر(، ثم أجب عن األسئلة من  اقرأ نص ) َذكاُء الطُّ

ُجُل ؟ َد الرَّ في الفقرة 2 ، لماذا َتَنهَّ

ماذا عمَل الَببَّغاُء األْخَضُر ؟

ُجِل؟ ما العطُل اّلذي أصاَب سياَرةََ الرَّ

جِل ألنَُّه كاَن: ِْت يدا الرَّ اهتزَّ

ِة؟ طِر األخيِر في القصَّ ما  تأثيُر السَّ

ُجُل ذلك؟ "البدَّ وأْن يكوَن هذا الطائُر الدِّاجُن ملَك شخٍص ما."  لماذا اْعَتَقَد الرَّ

كاَن ُمْتعبًا.بكاَن َحزينًا.�أ
كاَن ُمْنَزِعجًا.دكاَن غاضبًا.ج

ياِج.�أ ُجِل.بحطَّ على َعموِد السِّ طاَر من فوق رأس الرَّ
ُجِل.ج يارِة.دتحدََّث إلى الرَّ وقَف على السَّ

لُك.�أ َسَر الُمَحِرُك.باْنفصَل السِّ انكََ
َنَفَذ الوقوُد.دأفلَت الخرطوُم.ج

ِل سيارِتِه.بغيَر ُمَصدٍِّق لما َيْحُدُث.�أ متوترًا لتعطُّ
ائِر.ج قلقًاعلى سياَرِتِه.دخائًفا ِمَن الطَّ

ُص ما حَدَث.�أ جِل.بُيلخِّ فاِتِ الرَّ ُر تصرُّ يفسِّ
.دَيجَعُل القارَئ يْضَحُك.ج دنا ِبَدْرٍس أخالقيٍّ ُيَزوُّ



 

سلوك الحيتان

��ْطِح للتنفسِ  .   َتْقض��ي الحيت��اُن الُحْدٍُب ُمْعَظمَ َوقِتها َتْحَت الماِء كَبقّيةِ الحيتانِ ، ولكّنها َتصَعُد إلى السََ
َتِص��ُف الّصوُر التالي��ُة  بعَض الحركاِت المختلفِة التي ُيمكُن مش��اهدُتها عنَدما تصَعُد الحيتاُن الُحْدٍُب 

إلى السطحِ .

َيسَتْلقي الحوُت على َجْنِبه أو 
ظه��ِرهِ ، ويضرٍُب بزعانِفِه 
الصدرّيةِ ، وبش��كلٍ متكرٍر 

على سطِح الماِء . 

يقوُم الح��وُت بَتْقويِس ظهِره 
؛ لَيتَمكَّن من غْوٍص عموديٍّ 
أكثَر ُعمقًا . وغالبًا ما َيش��ُعُر 
مشاِهدو الحيتاِن بالُحْزِن لنها 
ُيْمكُنه��ا الُمكوُث تح��َت الماِء 
لمدٍة قد تَتجاوُز عشريَن دقيقًة  

ة الواحدةِ . أو أكثَر في المرِّ

يق��وُم الح��وُت ِبإلق��اِء الجْزِء 
الّسفليِّ من ِجسِمه جانبيًّا ِ بما 
في ذلك ) فّصيِّ الذيلِ  ( على 
س��طِح الم��اءِ . وُيْعتَب��ُر ذلك 
ُسلوكًا قويًّا وعدوانيًّا ، وليس 

مْشهًدا مألوًفا.

َيثُب الح��وُت مَن الماِء ِعْنَدما 
ٍة م��َن الماِء  َيْدفُع جس��َمُه بقوَّ
عموديًّ��ا. و ينَحن��ي أفقيًّا في 
الهواء ثمَّ يهبُط محدًثا اْرِتطاًما 
ضخًم��ا. بإم��كاِن الحوِت أن 
يثَب من الم��اء بُطرٍق عدٍة ، 
ملتفًّا في جمي��ِع التجاهاتِ . 
وهذه هَي المن��اوَرةُ  النهائّية 
ُالتي يق��وُم بها الحوُت، وهي 

َمألوَفُة الَمْشهِد .

َيْس��َتوي اْلحوُت عموديًّا في 
الماِء ، بيَنما َيق��وُم ِبَضرٍِب 
طح بذْيِلِه مراٍت ومراٍت  السِّ

عديَدًة . 

َيْخ��ُرُج الح��وُت م��َن الماِء 
ُمْنِزًل رأَسُه بقّوة نحَو سْطِح 
الَبحِر ناِشًرا الماَء بكلِّ اتجاه 
بقوِة ؛ للّتواصلِ   مَع الحيتاِن 
الخ��رى أو للتْخفي��ِف م��ن 

الّطفْيليَّاِت التي على ِجْلِدِه.

 حَرُكُة التفاِف الجسِمحَركُة الذيِل الجانبيُةحَرَكُة تقوِّس الّظْهِر



ArWHA01

ArWHA02

ArWHA03

ArWHA04

ArWHA05

اقرأ نص )سلوك الحيتان( ، ثم أجب عن األسئلة من إلى

أيٌّ مَن الحركاِت تعني أنَّ الحوَت سيختفي؟

أي اثنتين من الحركات فيها حركاٌت متكررٌة ؟

، أيُّ سلوكٍ للحيتاِن هو األقلُّ مشاهدةً ؟ تبًعا للنصِّ
الّضرٍب باَلرأِس.�أ

حَرَكُة تقّوس الّظْهِر.ب
حَركُة الذيِل الجانبيُة.ج

حَرُكُة التفاِف الجسمِ.د

الّضرٍب بالّذْيِل.�أ

ِس الّظْهر.ب حَرَكُة تقوِّ
حَركُة الذيِل الجانبيُة.ج

حَرُكُة التفاِف الجسِم.د

الّضرٍب بالزعاِنِف الّصدرّية و الّضرٍب بالذْيِل�أ

أس.ب الّضرٍب بالذْيِل و الّضرٍب بالرِّ
أس و حَركُة الذيِل الجانبيةُ .ج الّضرٍب بالرِّ

الضرٍُب بالزعاِنِف الصدرّية و حَركُة الذيِل الجانبّية.د

توصُف َحَرُكُة التفاِف الجسم بأّنها:

الكثُر شيوعًا.�أ

الكثُر إبهارًا.ب
الكثُر خطورًة.ج

القُل حدوثًا.د

؟ ما هو أفضُل عنواٍن بديٍل لهذا النصِّ

خطورُة الحوِت الحَدٍِب.�أ

الحَدٍُب على َسْطِح الماِء.ب
حياُة الحوِت الحدٍِب.ج

الحدٍُب واإلنساُن.د
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بناُء أداٍة إلكتروحرِكيِّة

ه جوراس��ك ؟ ف��ي الحقيقِة كاَن ذلَك الديناص��وُر أداًة إلكتروحركّية ، أْي ُدميًة  ه��ل ارَتَعْب��َت مْن ديناصوٍر في فيلم ُمَتنزِّ
ميكانيكي��ًة. فعادًة ما ُتس��َتْخَدُم اإللكتروَحِركّيات في صناعِة الفالِم إلنتاِج ش��خصياٍت لها نَس��ٌق مَن الح��َركاِت الُمقِنَعِة 

والُسلوِك الواقعّي .

1ـ تحضيُر الُمَخطِط
ُر الفّنان ُمخططًا للَمْفهوِم يِتّم ُمراَجعُتُه من ِقَبِل فريق ُمْبِدٍع .  يحضِّ

وبعَد ذلك، َيعَمُل الفناُن صورًة توضيحيًة ُمفصلًة ونهاِئيًَّة 
للُدْمَيِة َتشتِمُل على فواِرِق مظهِرِه وحَرَكِتِه. ويمثُِّل هذا 

التَّصميُم الُنسَخةَ  الّنهائّيةَ للّدميِة .

2 ـ صْنُع النِّموذِج
يتّم صنُع نموذٍج مصّغر ُيسّمى) ماكيت( باسِتْخداِم الَصْلصاِل. 

وهذا ُيستْخَدُم؛ للتأُكِد من دقِّة التِّصميم الَوَرقّي . وإذا َدَعِت 
الضرورُة ، يتّم حّل المشاِكِل وعمُل تصميٍم ورِقّي جديٍد .

3ـ صْنُع النموذِج بالَحْجِم الكاِمِل
يتّم َعَمُل َنموَذٍج حاسوِبّي للماكيِت باسِتْخداِم الَمْسِح اللْيزِرّي 

ُم الحاسوٍُب النموَذَج إلى ِقَطٍع طيَّنية  والتْصويِر بالكاميرا. يَقسِّ
ثم ُيرِسُل الّتْعليماِت إلى آلٍة تْنحُت القَطَع من الَمطاِط اإلسفْنِجّي. 

يجّمع الفريُق الِقَطَع ثالثيَّة البعاِد الِعمالقِة كُلْغِز تركيب الجزاِء الُمتداِخلِة. 
وتتمُّ إضافُة التفاصيِل النهائيِّة بالنْحِت اليدوّي على المّطاط اإلسفْنجّي.

6ـ  مرَحلُة التَّْجميِع 
 ُتْوَضُع الجِهَزُة الميكانيكيَُّة واإللكترونيَُّة داخَل الجْسِم. 
ناُت اإللكترونيَُّة بالجهزِة الميكانيكيَِّة .  وتوَصُل المكوِّ

وعنَدما تصِبُح الداُة جاهزًة للَحَركِة تغّطى بالِجلِد.
َك بشْكٍل  ومَن الُمِهمِّ أْن يكوَن الجلُد َمِرًنا وَطيًِّعا ِبما فيه الكفايةُ ؛ ِلَيَتَحرَّ

طبيِعّي. 
وأخي��رًا، ُيصَبُغ الِجلُد لُيْش��ِبَه الكاِئَن الحّي. واآلَن يس��تطيُع صاِنعو 

الدَّمى تحريَك الداِة اإللكتروحركيِة باستخداِم التحكُم عن ُبْعٍد 
ماِت تْبدوغاِضبًة، أومْنَدِهَشًة أوحّتى جاِئَعًة. لَجْعِل المجسَّ

4 ـ قولَبُة الجسِم وصبُّه
ُر ِلُصْنِع قوالِب الجزاِء الُمختلفِة للنَّموذِج .  مُغ الُمَعمِّ ُيْسَتخَدُم الصَّ

ُثمَّ ُيصّب المطاُط السائُل اإلسفْنِجّي في الَقوالِب . 
وعندما َيْثُبُت الجْلُد، ُيْنَزُع ِمْن قاِلِبِه.

َكِة نات الُمتحرِّ 5 ـ بناُء المكوِّ
ُيبنى إطاٌر مشاِبٌه للهْيكِل العظِمّي . وفي الوقِت نْفِسِه ، ُتْصَنُع ُمَكوناٌت 

ميكانيكيٌَّة وإلكتروِنيٌَّة خفيفُة الوزِن ِلُتالِئَم الهيكَل مَن الدَّاِخل.
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ArLnF01

ArLnF02

ArLnF03

ArLnF04

ArLnF05

ArLnF06

في الخطوة 1ـ ماذا َيفَعُل الفريُق المبدُع؟

النموذُج كامُل الحجِم مصنوٌع مَن:

بعد أْن ُتجَمَع قطُع النموذِج كامِل الحجِم فإنَّها:

ِممَّ ُيصَنُع الجلُد؟

ك األداُة اإللكتروحركيُة بـ : تتحرُّ

ما  أفضُل عنواٍن بديٍل لهذا النَّّص؟

ط المفهوِم.�أ ُح ُمخطَّ يوضِّ

يعَمُل مراجعاٍت على ُمخططِ المفهوِم.ب
يَحَضُر مخطَط المفهوِم.ج

يستعِرُض ُمخطط المفهوِم.د

اقرأ نص

الخشِب.بالَصلصال. �أ
اط اإلسفنجّي.ج عجينِة الورِق.دالمطِّ

ُتضاُف التَّفاصيُل.بُتصَبُغ. �أ
ُح المشِكالُت.د ُتصنُع القواِلُب.ج ُتصحَّ

.�أ الَصلصاِل.بالّصْمغُِ
البالستيِك.دالمطاِط.ج

كاميراِت المراقبِة.بالتحكِّم عْن ُبْعٍد.�أ
الممثليَن.دالخيوِط.ج

.بخطوٌة تلَو الخرى.�أ حيواناٌت في الفالمِِ
حياُة الديناصوراِت.دصنُع الكائِن.ج
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األسئلة التدريبية



   

   

 

  

  

 

 

  

  

  

 

  

  

  

  




