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 احليوانات وتوّقع الزالزل

تًتواح الزالزل بني ىزات .أنباء عن وقوع زالزل يف مكان ما على سطح االرض , وبني سنة وأخرى , تطالعنا بني حني وآخر 
 وهي, تعترب الزالزل جزءا اساسيا من حياة االرض .تؤدي حبياة االف الناس  عاتيةصغرية ال تكاد تثري االىتمام وبني كوارث 

وتدّمر مدنا , وال يكاد دير عام اال ونسمع بعشرات الزالزل اليت يذىب ضحّيتها اآلالف , جزء ينبض بادلآسي يف حياة البشر 
 .وقرًى بكاملها

كما ان بعض االشخاص لديهم , بو عندما يكونون داخل ادلباين شعورهم عن  لخالءخيتلف شعور الناس بالزالزل اذا كانوا يف ا
, ان شدة الزلزال زبتلف بالنسبة دلوقع االنسان من مركز الزلزال . غريىم حبدوث اىتزازات األرض او ادلباين  حساسية اكثر من

أما الذين يكونون بعيدا عنو فيصل اليهم ضعيفا او ردبا ال يشعرون , فالذين يعيشون بالقرب من مركز الزلزال يشعرون بو أكثر 
 .متع بالقدرة على الشعور باذلزات االرضية ومن ادلعروف ان احليوانات تت, بو مطلقا 

 :القدماء والزالزل 

ان ىناك انواعا من احليوانات العظيمة اليت ربمل  واواعتقد,  حولهااعتقد القدماء ان االرض ساكنة وان االجرام السماوية تدور 
وال تقوى على محل , ندما تضعف وهترم اليت تسبب اذلزات والزالزل ع هيواهنا , االرض على كاىلها وربافظ عليها يف موقعها 

, وسرطان يف ايران , فهي ثور او جاموسة يف جزيرة بايل , وقد ُصّوَرت تلك احليوانات يف اشكال متنوعة , االرض وتثبيتها 
قي ويرجع أول تفسري علمي حلدوث الزالزل للفيلسوف االغري, وعنكبوت يف اليابان , وضفدع يف منغوليا , وسلحفاة يف كندا 

    .مما يسبب الزالزل ,  باطنهاأرسطو الذي اعتقد بوجود كتل ىوائية ربت االرض رباول ان تبحث ذلا عن ُمتَ نَ ّفس للخروج من 

 توّقع الزالزل

وربدد مكان , فادلرصد تقوم بتسجيل معظم اذلزات االرضية وقوهتا , ال يستطيع أي مرصد يف العامل توّقع الزالزل قبل حدوثها 
مل يتم حىت اآلن وضع مجيع . ان تزّودنا خبرائط ألكثر مناطق العامل ُعرضة للزالزل  لهاكما ديكن , بعد أن تقع فقط  ,وقوعها 

وتعاظم , وال تعدو التفسريات العلمية ان تكون دراسات نظرية عن تغرّي  نظام ادلياه اجلوفية , األسس النظرية لتوّقع الزالزل 



ومالاقبة سلوك احليوانات , ياد نشاط احلركات يف القشرة االرضية وازد, واضطراب النظام الزلزايل , التوّتر يف الكتلة اجلبلّية 
 .ادلضطرب ازا ء التغرّيات األرضية 

 سلوك احليوانات 

وتتلخص ىذه التصرفات او , تشري كثري من الدالئل اىل ان احليوانات تتمتع حباسة الستشعار اذلزات االرضية او الزالزل 
, مداومة احلمام على الطريان وعدم عودتو اىل ابراجو , واخليول من اسطبالهتا , زرائبها  خروج ادلاشية من: السلوكيات دبا يلي 

 .فرار الثعابني من جحورىا , قفز االرانب بال ىدف , ىروب الفئران من اجلحور 

وقد تضمنت ىذه التعليمات قسما خاصا , صدرت تعليمات للفالحني الصينيني ربذرىم من الزالزل  1973يف عام 
 :حليوانات جاء فيو انو جيب ازباذ احلذر با

 .اذا رفضت االغنام او اخليول دخول الزريبة او االسطبل  -
 .اذا اراكضت اجلرذان خارجة من جحورىا  -
 .او عندما هترب اخلنازير من حظائرىا , عندما يطري الدجاج اىل رؤوس االشجار  -
 .من غري سبب وعندما تنبح الكالب , عندما يرفض البط النزول اىل ادلاء  -
 .عندما زبرج االفاعي من جحورىا اثناء سباهتا الشتوي  -
 .عندما يفزع احلمام ويرفض العودة اىل االعشاش  -
 .او عندما تصطدم باألشياء من حوذلا , عندما تقفز االرانب مرفوعة اآلذان  -
 .عندما تقفز االمساك يف ادلاء مذعورة  -

وان ان البجع يف احلديقة قد ترك ادلاء فجأة بال سبب واضح قبل وقوع الحظ العلماء الصينيون يف احدى حدائق احلي
أما دّب الباندا فقد أخفى رأسو , كما توقفت النمور عن احلركة , 1969الزلزال الذي ضرب ادلنطقة يف صيف عام 

ان ذلك يف شهر ك, ادلدّمر يف الصني  1975وقد حدث اثناء وقبل وقوع زلزال عام , بني يديو وراح يئّن بال انقطاع 
مما أتاح , وزحفت على الطرقات حىت ذبمدت يف الثلوج , ان تركت الثعابني اجلحور قبل وقوع الزلزال , كانون االول 

اما يف القاىرة . ربّسبا حلدوث الزلزال الذي وقع بعدىا بفًتة قصرية  باجالء السكاناالستفادة من ىذه الظاىرة الغريبة 
يف حديقة احليوان , وحاول الشمبانزي سبزيق الّسياج احلديدي , بصورة جنونية " الغوريال  "فقد صاح انسان الغابة , 

 .وبعد حوايل ثالثني دقيقة فوجى حراس احلديقة بالزلزال يهز االرض ىزا عنيفا , الكربى باجليزة 



اال , بواسطة سلوك احليوانات  مع ان العلماء الغربيني دييلون اىل عدم تصديق الطرق اليت تُنّّب حبدوث اذلزات االرضية
ان بعضهم يعتقد ان حاسة السمع ادلرىفة لدى بعض احليوانات قد ذبعلها قادرة على ادراك االصوات اليت تسببها 

 .وىي ذبذبات يتعّذر على األذن البشرية مساعها وسبييزىا , الذبذبات السابقة للهزات االرضية 

                  15.10.2012                            السابعللصف   -متابعة  –عربية لغة امتحان

 (أ)نموذج 

(  عالمة60)  –األدبو المقروء فهم  –األول الفصل

 (عالمة 45)–المقروء فهم  –األول القسم

 :بعد أن قرأت النص أجب عن األسئلة التالية :-عزيزي الطالب 

 (عالمة 2)   : أهنا  الزالزل حسب الفقرة االوىل  ديكن اعتبار           (1)السؤال 

 بني البسيطة والكبرية . 4         ىزات كبرية  . 3          ىزات متوسطة   . 2        بسيطة  ىزات .1

 (عالمة 2)    بناء على العالقة بني موقع االنسان ومركز الزلزال فانو       (2)السؤال 

 كلما اقًتب االنسان من مركز الزلزال قّل احساسو بو . 2         الزلزال زاد احساسو بالزلزال كلما اقًتب االنسان من مركز  .1
 ال عالقة بني موقع االنسان وبني مركز الزلزال . 4                كلما ابتعد االنسان عن مركز الزلزال زاد شعوره بو   3

 (عالمة 2)    يعود اىل اول تفسري علمي حلدوث الزلزال       (3)السؤال 

 اعتقاد ارسطو ان االجرام السماوية ىي اليت تسبب الزالزل  .1
 اعتقاد ارسطو ان الكتل اذلوائية ربت االرض ىي اليت تسبب الزلزال  .2
 اعتقاد ارسطو ان احليوانات اليت ربمل االرض تكرب وتضعف فال تقوى على احلمل  .3

 (عالمة 2)     ديكن دلراصد توّقع الزالزل ان      (4)السؤال 

 تتوقع الزلزال بعد حدوثو بفًتة طويلة جدا . 2                        تتوّقع الزلزال قبل حدوثو بفًتة قصرية  .1
 تتوقع الزلزال بعد حدوثو فقط .4                   الزلزال قبل حدوثو بفًتة طويلة جدا  تتوقع 3

 (عالمة 2)   اذكر دراستني اثنتني حول سبب وقوع الزالزل ؟      (5)السؤال 

 _______________________________________________الدراسة االوىل



 _____________________________________________ الدراسة الثانية 

 (عالمة  2)   السطر الثاين تعين ( عاتية ) كلمة       (6)السؤال 

 قويّة . 4                عاديّة  . 3            سريعة       .2              ضعيفة     .1

 (عالمات 4)  دبعلومات زبص اعتقاد وتفسري القدماء حلدوث الزالزل  أكمل ما يلي    ( 7)السؤال 

 ________________________________________________معتقد خاطئ

 _______________________________________________تفسري علمي 

 (عالمة  2)  اكتب ميزة اجيابية وأخرى سلبية للمرصد, يساعد  ادلرصد العلماء يف دراسة الزالزل       (8)السؤال 

 __________________________________________________ميزة اجيابية

 _________________________________________________ميزة سلبية 

 (عالمات 4)   ؟(الفقرة قبل االخرية ) 44سطر"اجالء السكان " ما ادلقصود بالتعبري        (9)السؤال

 إبعادىم.4           ربذيرىم         . 3         ذبميعهم          . 2                زبويفهم         .1

 (عالمات4)  اذكر سلوكني  غريبني للحيوانات قبل حدوث الزلزال     (10)السؤال

 ______________________________________________________1سلوك 

 ____________________________________________________2سلوك 

 (عالمة 2)   أيّة مقولة صحيحة بالنسبة للصينيني حسب النص ؟        (11)السؤال 

 الصينيون اول من قدم تفسريا علميا للزالزل .1

 ربط الصينيون بني الزالزل وبني سلوك بعض احليوانات .2

 ال يؤمن الصينيون بقدرة احليوانات على التنبؤ بالزالزل .3

 اعتقد الصينيون ان بعض احليوانات ربمل االرض .4

 بينما كان سعيد يف مزرعة والده شاىد االمور التالية      (12)السؤال 



 طار الدجاج اىل رؤوس االشجار   -نبحت الكالب من غري سبب  , -  رفضت اخليول دخول االسطبل-

 (عالمات4)   ماذا تتوقع ان يتصرف سعيد ؟ وضح اجابتك ؟

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 (عالمة 2)  ما ىو التفسري العلمي لقدرة احليوانات على التنبؤ  حبدوث الزالزل ؟        (13)السؤال 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 (عالمة 2)    ما ىو اذلدف الرئيس ذلذا النص         (14)السؤال 

 اقناع القاريء دبراقبة سلوك احليوانات من اجل التنبؤ بالزالزل.1

 ارشاد القاريء حول كيفية التصرف وقت حدوث الزلزال . 2

 لومات عن توقع الزالزل وعالقة احليوانات بذلكتزيد القارئ دبع. 3

 وصف عملية حدوث الزالزل وسلوك احليوانات .4

 عالمة2 ؟ األرضية اذلزة حدوث عند الكهربائي ادلصعد استعمال من الكاتب حيذرنا,  رأيك حبسب دلاذا (  15)  السؤال

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------  

 (عالمة 2) االم يعود الضمري يف الكلمات التالية     (16)السؤال 

 ________________(10سطر)ىي   _____________(9سطر)حوذلا 

 (عالمات3) ما اجلذر الثالثي للكلمات التالية     (17) السؤال

 ___________موقعها_______ __شعورىم ___________اىتزازات 

 (عالمة2) اذكر دليلني من النص يثبتان ان النص ىو علمي ؟      (18)السؤال 



 ____________________________________الدليل االول

 ___________________________________الثاينالدليل 

 

 

 (عالمة15) األدب :- الثاني القسم

 

:- الخاص بتعبيرك   التالٌة األسئلة عن اجب ثم المرفقة القصٌدة اقرأ

 (عالمات 4)؟   تهاما هً مناسب من قائل هذه األبٌات؟ و (1)السؤال 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 (عالمات6)  -حسب القصيدة–أكمل اجلدول التايل مقارنا بني حياة البادية وادلدينة ( 2)السؤال 

 ادلدينة البادية قاط ادلقارنةن
 ادلسكن

 
  

 ادلأكل
 

  

 ادللبس
 

  

 

 (عالمات 5)استخرج صورة بالغية واحدة من القصيدة مث اشرحها  ( 3)السؤال 



_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 (عالمة 25)القواعد  : الفصل الثاني 

 (عالمة  15) الفاعل ونوعو   , مبينا نوع اجلملة أكمل اجلدول التايل (  1)السؤال 

 نوعو الفاعل نوعها اجلملة الرقم
    يتْتَبُع ادلّيَت ثالثةٌ  1
    الطالب يقرأُ  كثرياً  2
َفظُوا أنتم القصيدة  3     احْت
    يغّرُد فوق الشجرة عصفوران 4
    االسالم ديُن التسامح  5

 

 (عالمات  10) اىل مجل  فعلية  حّول اجلمل التالية ( 2)السؤال 

 _____________________________الطالُب رلتهٌد    .1
 _________________________الالعُب يلعُب كرة السّلة  .2
 _____________________العصافري وقفت على شرفة ادلنزل .3
 ___________________________يف ادلدرسة طالٌب  .4
 ______________________ىذه ىي الفتاة اليت أحًتمها  .5



 

 

 

 

 

 

 (عالمة  15)  -اإلنشاء –التعبير الكتابي :الفصل الثالث 

:   يلي ما اإلنشاء عالمة تقديز عند االعتبار بعين يؤخذ

 .اللطّط  ووضوح ، التزقيم عالمات ، والمعاني الجمل تزابط ، السليمة اللغة

 , اٌاٌم معدودة تفصلنا عن عٌد األضحى المبارك الذي أوشكت انواره على البزوغ 

 سطر موضوعا تصف فٌه عٌد االضحى مبدٌا شعورك تجاهه  15اكتب بما ال ٌزٌد عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

نسأل هللا لك النجاح في الدارين  

أسرة اللغة العربية  

 


