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التناظرًاللفظـــــي: أولاً

أم:طفل•
يةترب:حنانبمعلم:نعليمأ 

جنار:خشبدسجن:عقوبةج
لسان:فم•
سيف:غمدبمعصم:ذراعأ
يد:زردقدم:كوعج
وقود:فحم•
غذاء:قمحبانر:غازأ
غذاء:دواءدتفاح:فاكهةج
حلاء: شجرة •
غمد: سيفٔبعشاء: خليةٔأٔ
إصبع: إنسانٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔخامتٔ: ثوبٔج
ورد: عطر•

حليب: جنبٔبٔٔجامعة: مدرسةٔأٔٔٔ
مسك: قرنفلٔدٔٔٔعنبٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: زبيبٔجٔٔ

مكتبة: قلم •
ٔكتابٔبقالة: أٔٔٔحليبٔ ورقة: بٔ
ةأدوي: مبينٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔصيدليةٔ: جٔٔمهندسٔ

قهوة: بن •
هنر: مطرٔبٔٔمعلومات: أٔٔعلمٔ

صف: خمبزٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔطالبٔ: جٔٔخبزٔ
طامة: مشكلة•

كارثة: بٔٔحادثةٔفاجعة: أٔٔٔمصيبةٔ
معضلة: عامةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔٔمعجزةٔ: جٔٔخاصةٔ
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مكيف:حر•
ثالجة:بردبغبار:مكنسةأ
مدفأة:سخونةدمظلة:مطرج
فقه:زكاة•
ركةمع:جغرافيابخرائط:اتريخأ
إدغام:جتويددحنو:فاعلج
ُعمان:الكويت•
صيدا:لبنانبالسودان:مصرأ
قطر:اجلزائردهولندا:السعوديةج
زكاة:فقري•
ءكهراب:إضاءةبنزيل:فندقأ 

طعام:ضيفدطبيب:دزاءج
مطر:سحابة•
كأس:ماءبعلم:كتابأ
غطاء:زجاجةدنوم:فراشج
خرطوم:فيل•
منقار:عصفوربذيل:حصانأ
عيون:إنساندمتر:خنلةج
مستشفي: طبيب •
فةصحي: صفحئبملعبٔٔٔ: طفلٔأٔ
جبال: أرضٔدٔٔنقودٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: بنكٔج
زئري: أسد •

قلم: صريرٔبٔٔضفدع: نفيقٔأٔٔٔ
مواء: قطةٔدٔٔٔضعيفٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: أرنبٔجٔٔ

فرخ: بيض •
ماء: كأسٔبٔٔٔزبيب: أٔٔٔعنبٔ

ىمستشف: عقارٔدٔٔٔخمدراتٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: مخرئجٔٔ
متر : رطب •

جرو: كلبٔبٔٔٔرجل: أٔٔشابٔ
لبؤة: نطفةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔأسدٔ: علقةٔجٔٔ
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مشرتون:سوق•
مسافرون:مطاربمعركة:حربأ
حبار:سفينةدمعركة:قائدج
تذكرة:سفر•
رخصة:قيادةبوصفة:طبيبأ
إعالم:إذاعةدعطش:ماءج
زيت:زيتون•
متر:مزرعةبلوز:موزأ
زبدة:لنبدفلفل:قرفةج
ثلج:ماء•
خزينة:حديدبخشب:اببأ 

فضة:ذهبدصخر:جبلج
حليب:بقرة•
دجاج:بيضبعسل:حنلةأ
أمسنت:حجردتنفس:هواءج
قطن:مالبس•
قالدة:ذهببخشب:اببأ
سيف:حديددخشب:فأسج
مشرتون: سوق •
كلمة: حروفٔبصباحٔٔٔ: شروقٔأٔ
حرب: جيوشدٔٔمسافرون: مطارٔج
محامة:دجاجة•
حزن:فرحبخامت:فضةأ 

جرجري:تفاحدقطار:سكةج
رحم:جنني•
شجرة:بذرةببذر:بطيخأ
مهند:حسامدجنني:طفلج
سارية:علم•
مائدة:طعامبخفاقة:رايةأ
أرض:مساءدجبل:بيتج

سرب: طائر •
ضوء: انرٔبقعدٔكٔجلسٔٔٔأٔ
عمال: دٔٔنفرٔسرية: جندئج
املطاف: الكعبة •

دولة: حدودٔبٔٔالسور: البيتٔأٔٔٔ
امرأة: مخارٔدٔٔٔاحلديقةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: الوردةٔجٔٔ

فصل: معلم •
وزير: مهندسٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔبٔٔمكتبٔ: أٔٔٔمبىنٔ
علم: دٔٔجهلٔمزرعة: جٔٔفالحٔ

نضج: مراهقة •
ةاحليا: املوتٔبٔٔاالثنني: أٔٔاألحدٔ
حبور: الشرٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔجذلٔ: جٔٔاخلرئ

هرولة: مشي •
شرب: بٔٔنفسٔتدريب: أٔٔٔاسرتاحةٔ

رجع: كتابةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔٔدانٔ: جٔٔقلمٔ
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جزر: مد •
ظالم: هنارٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔبٔٔنومٔ: أٔٔٔليلٔ

نوم: دٔٔعملٔاستقبالٔ: جٔٔارسالٔ
واعد:مستقبل•
التعب:الراحةبفرح:عيدأ
علمامل:املكتبةداملطبخ:الطعامج
حمرم:عاشوراء•
خريف:ذبولببرد:مطرأ
طويل:مددصيف:خريفج
ميناء:سفن•
صحراء:مجالبحظرية:أبقارأ
.شارع:فندقدمستشفى:مرضيج
الناعورة: املاء •

ةالناق: بٔٔالصحراءٔالطاحونة: أٔٔٔالرايحٔ
جزر: القطارٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔمدٔ: جٔٔالسكةٔ

يشرتي:يبيع•
يشرب:أيكلبيعيش:يكسبأ
يصحو: دٔٔٔٔينامٔيتعبٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: يعملٔج
خرطوم:فيل•
غرفة:ابببمنقار:عصفورأ
طويل:ليلدشجرة:غصنج
صفحة:كتاب•
مسجد:مدينة.بسفينةرابن.أ
أجر:صدقة.دمرىب:تفاح.ج
أطال : اسهب•
اختصر: أجاز. بتكرار: سأم. أ
هدوءٔ: ضجيج. دطالٔ: قصر. ج
املرأة : احلجاب•
لؤلؤٔ: صدفة. بمسجدٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: حمراب. أ
هنارٔ: ليل. خيارٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد: طماطم. ج
مزهرية : وردة•
كأس: ماء. بمناديلٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: علبة. أ
أتثرئ: جليس. جذعٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد: شجرة. ج

طعام:صحن•
عدس:فولبعصري:كأسأ
فاكهة:برتقالدشوي:مسكج
كتابة:قلم•
تنفس:رئةبسبورة:دبوسأ
وطن:علمدمنشار:حطبج
األم:الطفل•
ذرية:زواجباملعلم:التعليمأ
طفل:رجلدشارع:مدينةج
غمد:سيف•
اسطبل:خيلبكتاب:رجلأ 

اسكن:خناسةداجلحيم:تسعريج
نقاء:أبيض•
صحراء:أصفربمساء:أزرقأ
ظلماء:أسوددعبور:أخضرج
أوراق:كتاب•
حلقات:سلسلةبمقالة:روايةأ
هنار:ليلدغرفة:بيتج
بدر: هالل •
هنار: ليلٔبإصبعٔٔٔ: خامتٔأٔ
شجرة: دٔٔبذرةٔبذرةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: شجرةٔج
اتزان: اختالل •

تباراخ: ابتالءٔبٔٔاقرتاب: ابتعادٔأٔٔٔ
ممتد: طويلٔدٔٔٔعطرٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: زجاجةٔجٔٔ

خشب: منشار •
شعر: بٔٔموسٔجينٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: أٔٔٔريحٔ

زراعة:طبيبٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔٔمنجلٔ: جٔٔمساعةٔ
طني: فخار •

متر: عشٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔبٔٔتفاحٔ: أٔٔسنمارٔ
بذرة: دٔٔشجرةٔطالبٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: جٔٔالعلمٔ



غمد:سيف•
قرب:ميتبكتاب:رجلأ 

كناس:خناسةداجلحيم:تسعريج
خطر:محرأ•
صحراء:أصفربمساء:أزرقأ
ظلماء:أسوددنقاء:أبيضج
اجتهاد:جناح•
ممارسة:تعلمبخبز:عجنيأ
ابب:بيتدإفك:كذبج
رصيف: شارع •
يدٔ: إسورةٔبإصبعٔٔٔ: خامتٔأٔ
كره: حبٔدٔٔشاطئ: حبرٔج
فشل: إمهال •

اجتهاد: جناحٔبٔٔتعب: جهدٔأٔٔٔ
مترين: نشاطٔدٔٔٔعمل: كسبٔجٔٔٔ
كتاب: صفحات •

اصبع: بٔٔيدٔطائر: أ   ريش 
مسمار: رسغٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔٔحديدٔ: جٔٔذراعٔ

بنزين: وقود •
زيت: دينارٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔبٔٔشحمٔ: أٔٔنقودٔ

فضة: شاحنةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔدرهمٔ: جٔٔسيارةٔ
قتل: اعدام •

ليمتع: بٔٔاصالحٔضياع: أٔٔٔتيهٔ
ايبسة: جهلٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔماءٔ: جٔٔعلمٔ

مطر:سحابة•
كأس:ماءبعلم:كتابأ
عطاء:زجاجةدنوم:فراشج
خشب:كرسي•
طعام:طاولةبجذر:شجرأ
قماش:مالبسدصقر:نسرج
سبات: نوم •

زمهرير: بٔٔبردٔضياءٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: أٔٔمشسٔ
صلب: صخرٔدقمةٔٔٔٔٔٔٔ: جبلٔج
كتاب: صفحات •

هنار: بٔٔليلٔسلسلة: أٔٔحلقاتٔ
تذوق: دررٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔلسانٔ: جٔٔعقدٔ

صحيفة: حمرر •
ٔكتابٔ مذيع: فهرسٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔبٔٔقناةٔ: أٔ

مؤلفون: دٔٔمعجكٔشركة: جٔٔموظفٔ
ضرر: هتور •

ذنب: بٔٔمعصيةٔسرعةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: أٔٔاعاقةٔ
جناح: غينٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔفشلٔٔ: جٔٔمنصبٔ

لسان: فم •
سيف: بٔٔغمدٔمسعٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: أٔٔأذنٔ

طاقية: رأسٔ.درجل: جوربٔ. ج
حلاء: شجرة •

غشاء: غطاءٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔبٔٔخليةٔ: أٔٔقلمٔ
جلد: دٔٔانسانٔخنلةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: جٔشجرةٔ

يرفرف: العصفور •
الطائر: احلكمةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔبٔٔطارٔ: أٔالسلحفاةٔ

يربك: اجلملٔدٔٔالصقرٔٔٔ: حيلقٔجٔٔ
رأس: قمل •

أسنان: بٔٔتسوسٔعظامٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ:أٔٔتيبسٔ
شرايني: دمٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔتصلبٔ: جٔٔجتلطٔ
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زابدي : لنب•
النحل: العسل. دواءٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب: الطبيب. أ
زبيبٔ: عنب. دزهرةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: حديقة. ج
ضوء : مشس•
رماد: انر. بدم: قلب. أ
طاقةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔهنارٔٔليل: برتول. ج



وقود:فحم•
غذاء:قمحبعالج:دواءأ 
برتقال:فاكهةدانر:غازج
حرب:قلم•
ابص:سيارةبماء:كأسأ
بورةص:طبشورةدبنزين:سيارةج
كتابة:قلم•
شحن:ابخرةبصيد:شبكةأ
تكبري:عدسةدمنحل:مزارعج
تفكري:عقل•
إبصار:عنيبذوق:لسانأ 
حب:قلبداستماع:أذنج
ثغاء:مجل•
قط:مواءبخرير:ماءأ
ذئب:عواءدقلم:صريرج
صفر:حمرم•
صيف:شتاءبالسبت:اجلمعةأ
ممتد:طويلدمد:ليلج
حمار: غواص •
طبٔ: جراحٔبكوسا: خضارٔأٔ
ٔٔٔمسك: عطارٔج آنية: كأسد
حبث: فهرس •

خامتة: بٔٔقصةٔسفر: أٔٔٔطريقٔ
راكب: صهيلٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔٔقطارٔ: جٔٔخيلٔ

جوع: أكل •
عطشٔ: بٔٔٔظمأٔتعب: أٔٔٔنومٔ

حمبة: رجبٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔٔٔودٔ: جٔٔٔصومٔ
ملعب: العب •

مريض: مشفىٔبٔٔسجن: أٔٔجمرمٔ
منقذ: عدؤٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔٔٔشاطئٔ: جٔٔمعركةٔ

هواء:مروحة•
جزر:مدبشعاع:مشسأ
زمن:أمددهنار:ليلج

شجاعة:أسد•
نعامة:خوفبحكمة:غزالأ
وزن:فيلدقمر:مجالج
والدة:جنني•
إطالق:سهمببدر:حماقأ
انبساط:انقباضدموت:مسدسج
ابب: مزالج •
شائ: إبريقٔبقفلٔ: بيتٔأ
حرب: قلمٔدمسجدٔ: منارةٔج
اءإفش: كتمان •
جمرم: سجنٔبشوالٔ: صفرٔأ
جفاف: رطوبةٔدقدم: حذاءٔج
شفاء: دواء •

حريق: بٔٔانرٔضحكٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: أٔٔفرحٔ
مساءٔ: خشبٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔقمرٔ: جٔكرسئ

جسيمة: خطوب •
مقتولٔ: بٔٔانعدامٔمفزعة: أٔٔأخبارٔ

بسيطةٔ: خرئٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔحقائقٔ: جٔٔإنسانٔ
ثناء: مدح •
نثرٔ: شعرٔ. بوعد: عهدٔ. أ
كذبٔ: صدقٔ. مشئٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد: هرولةٔ. ج
توقف : هبوط •

ماءٔ: بٔٔنبعٔصالة: أٔٔإقامةٔ
سحاب: صورةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔمطرٔ: جٔٔمرآةٔ

منتج: دعاية •
وقت: بٔٔساعةٔمدرسةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: أٔٔتعليمٔ

أملاس: بقولياتٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔخامتٔ: جٔٔعدسٔ
أعداد: سبعة •

حواس: بٔٔأذنٔأايمٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: أٔٔهنارٔ
ٔكتابٔ حسامٔ: عنوانٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔسيفٔ: جٔ
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خري:عدل•
إخفاق:إمهالبشبكة:موقعأ
هامش:نصدمتييز:عالمةج
بناء:هدم•
عقاب:ثواببإدانء:إبعادأ
صدقة:ذنبدحالك:أسودج
فاقع:أصفر•
صايف:أبيضبابهت:أزرقأ
فاتح:أخضردحالك:أسودج
حذاء: قدم •

نظارة: بٔٔعنئمساعةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: أٔٔأذنٔ
اتج: قصرئٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔملكٔ: جٔٔطويلٔ

حياة:ماء•
تنفس: هواءٔبٔٔٔتنفس: أٔٔٔنباتٔ

ليل: دٔٔٔٔقمرٔهنار: ضوءٔج
رمي:سهم•
جضرب:عصابقطع:سيفأ

قتل:مسدسدنطق:كلمه
وقت:ساعة•
قبلة:كعبةبثقل:ميزانأ
بوصلة:اجتاهدمرت:مسافةج
أواثن: أصنام •

جدار: بٔٔبيتٔطرق: دروبٔأٔٔٔ
قصري: دٔٔطويلٔفصول: جٔٔفصلٔ

دم: قلب •
بطاراي: بٔٔشحنٔسياره:  أٔٔٔوقودٔ

هواء: مروحةٔدٔٔٔٔحبر: جٔٔٔسفينةٔ
حاكم( : شعب)رعية •

مذيع: خمرجٔبٔٔمدير: موظفونٔأٔٔٔ
علم: معلمٔدٔٔٔٔقصرئ: طويلٔجٔٔٔ

رغبة:رهبة•
أمن:خوفبكره:حبأ
اطمئنان:املدأعمال:مكاسبج
رعاية:طفل•
أتنيب:خمطئبعالج:مريضأ

نبات:دٔٔٔٔسقيطفلٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ:جٔٔٔأمٔ
قطار: حافلة •

معركة: خضراواتٔٔٔٔٔٔٔٔٔبٔٔحربٔ: أٔٔٔخسٔ
ٔكوخٔ غرفة: دٔٔانفذةٔخيمة: جٔ

إعانة: الجئ •
مساعدة:بٔٔمرضجهل:أٔٔٔتعليم
جبال: دٔٔسياحةمساعدة: جٔٔفقري

جماعة: جدب •
ٔكذبٔ ثوران: بٔٔبركانٔافكٔ: أٔٔ
جهل: علمٔدٔغرق: جٔٔٔطوفانٔ

مال: بنك •
مولدٔ: بٔٔطاقةٔمرضى: أٔٔٔمستشفىٔ

مدرجات: ملعبٔدٔأمطار: جٔٔٔغابةٔ
جوع: أكل •

عطش: ظمأبٔٔتعبٔ: نومٔأٔٔٔ
حمبه: ودٔدٔرجبٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: صومٔجٔٔٔ

قلب: صدر •
فم: لسانٔبٔٔقشرةٔ: لبٔأٔٔٔ
نقود: خزانةٔدٔمسعٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: أذنٔجٔٔٔ

طبيب: ممرض •
خمرج: مذيعٔبٔٔفريق: مدربٔأٔٔٔ
ارتواء: ماءٔدٔصوتٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ:صدىٔجٔٔٔ

صفاء: كدر •
طني: ماءٔبٔٔغائم: صحؤأٔٔ
طاهر: نظيفٔدٔصفاءٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: نقاءٔجٔٔٔ
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رسالة: بريد •
غبار: بٔٔرايحٔمستقبل: أٔٔٔمرسلٔ

ألوان: دٔٔٔٔأمحرٔحديقة: جٔٔٔبستانٔ
ليمون:برتقال•
فراشة:أرنببشعري:قمحأ
زجنبيل:شايدتفاح:كوسةج
حوت:مسكة•

ضفدع: بٔسلحفاةٔلبؤة: أٔأسدٔ
زواحف: دٔأرنبماعزٔ: جٔصقرٔ

مدرسة:فصل•
انشر: بٔمؤلفاسنان: أٔٔضرسٔ
مسكة: دٔسنارةٔبيت: جٔغرفةٔ

كهف:جبل•
مسجد: مأذنهبٔأذنٔ: أٔٔرأسٔ
ثوب: دٔقماشٔمدرسةٔ: جٔفصلٔ

مسع: أذن •
قتال: بٔسالمٔقربٔ: أٔٔميتٔ

قلعة: دٔقصرٔمعركةٔ: جٔخنجرٔ
منتج: دعاية •

بقوليات: بٔعدسٔخامتٔ: أٔٔساعةٔ
وقت: دٔساعةٔمدرسة: جٔتعليمٔ

انسان: قدم •
خملب: بٔصقرٔحصان: أٔٔحدوةٔ
معلم: دٔمدرسةٔعدس: جٔفولٔ

فراشة: يرقة •
دجاجة: بٔبيضةٔجرادةٔ: أٔٔدودةٔ
وعل: دٔأرنبٔليثٔ: جٔأسدٔ

عرين: أسد •
وكر: بٔصقرٔمسجد: أٔٔساجدٔ
أسبوع: دٔسبتٔأسرةٔ: جٔبنتٔ

اليمن:القهوة•
ناليااب:الصناعةبفرنسا:عطورأ
علم:كتبدماليزاي:السياحةج

شفاء:دواء•
حريق:انربضحك:فرحأ
مساء:قمردخشب:كرسيج
توقف:هبوط•
ماء:نبعبصالة:إقامةأ
سحاب:مطردصورة:مرأةج
رأس:قمل•
أسنان:تسوسبعظام:تيبسأ
شرايني:تصلبددم:جتلطج
غيث:نبات•
زواج:أسرةبسعادة:فرحأ
وعد:وفاءدجناح:فشلج
ملعب:العب•
مشفى:مريضبجمرم:سجنأ
نوى:متردعدو:معركةج
عرين:أسد•
مكتب:درجبليل:سباتأ
اسبوع:يومدسنة:شهرج
مسكة:حوت•
عرج:قدمبتلفاز:مذيعأ
ضحك:نكتددولةعاصمةج
محامة:دجاجة•
.قطار:سكةبخامت:فضةأ
.حزن:فرحد.جرجري:تفاحج
شعاع:عني•
صراخ:أذنبعافية:جسدأ
.مساعة:أذندعويصة:مصيبةج
ثغاء:مجل•

قط:مواءب.خرير:ماء
.ابب:صريردكلب:نباحج
.شجاعة:أسد•
.نعامة:خوفبحكمة:غزالأ
.وزن:فيلدقمر:مجالج
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مالحون:رابن•
رابن: بٔحبارةمتداعون: أٔحمامي

مشرتون: دٔاتجرجنود: ضابطجٔ
شاي:إبريق•
حقيبة: بٔكتابأغراض: درجأٔ

مساحة: دٔدينهواء: جٔمكيف
ديوان:قصيدة•

هدية: بٔعلبةزهور: أٔٔمزهرية
سلة: دٔفواكهٔأدويةٔ: جٔوصفة

حاوية: نفاايت •
خزان: بٔوقودطالب: أٔٔاملدرسة
بيوت: دٔاملدينةاألغصان: جٔالشجرة

هنر: وادي•
فعل: بٔاسمٔسيارة: أٔٔشاحنة
عمل: دٔقولسفينة: جٔقارب

صرب: انتظار•
هنار: بٔصومليل: أٔٔنوم
الصبح: دٔصالةمعاش: جٔهنار

بناية: مقاول •
عش: بٔمحامٔطبيب: أٔٔمستشفى
كتب: دٔحقيبةطالب: جٔمدرسة

إبريق: شاي•
كتب: بٔمكتبةفاكهة: أٔٔثالجة
سلة: دٔفاكهةأزهار: جٔحديقة

صوف:ثوب•
فضة:سواربكهرابء:ثالجةأ
خشب:كرسيداهلواء:السيارةج
شاطئ:جزيرة•
كعبة:مطافبخامت:إصبعأ
حديقة:سوردبيت:سورج
معلمون:مدير•
ممثلون:خمرجبخمرج:مذيعأ
معلم:طالبدطبيب:ممرضج

سور:بيت•
حديقة:سورباليابس:ماءأ
كعبة:مطافدعقد:عنقج
مدينة:مسجد•
شجرة:غصنبغصن:شجرةأ
خصلة:شعردأانمل:بنانج
عش:محام•
كتاب:حقيبةبعلم:العقلأ
سور:مدرسةدبناية:مهندسج
حميط:حبر•
ورقة:غصنبابخرة:سفينةأ
صورة:لوحةدطفل:رجلج
فالة:صحراء•
إبصار:نظربشاب:مولودأ
واقعة:سابقةدفطيم:رضيعج
عميق:سحيق•
عائم:قائمبحبر:قاعأ
كليل:عليلدانجح:جمتهدج
أمن:شرطي•
زوجة:بيتبعدل:قاضأ
بلدية:حديقةدشفاء:عسلج
.خرسانة:أمسنت•
.ساعة:يومب.خبز:طحنيأ
.رماد:جنمد.هنار:ليلج
وفاة:سم•
.جناح:ِجدبفشل:جناحأ
.طالب:معلمد.اخفاق:فشلج
تفكري:عقل•

(مسع).استماع:أذنب.ذوق:ألسان
حب:قلبد.إبصار:عنيج
.لص:سرقة•
.عمل:عاملب.نباح:كلبأ
.كبري:منزلد.فالح:زراعةج
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.بدر:هالل•
اليل:ليلب.مضغة:علقةأ
ممتد:طويلدمشمسة:مشسج
مطبخ:بيت•
قفل:مفتاحبسخان:أواينأ
بيوت:بيتدمزالج:اببج
وفاة:سم//.خري:عدل•
.إخفاق:إمهالب.متييز:عالمةأ
.شر:خريد.عدل:ظلمج
.ليل:جنم•
.هنار:مشسب.صيف:رطبأ
كتاب:عنواندمدرسة:فصلج
غرامة:خمالفة•
ديون:دينبمكافاءة:تفوقأ
رجاء:أملدبقرة:حليبج
.موت:حياة•
حلد:مهدبشك:ريبأ
هوان:مزلةدتوقف:هنايةج
.صار:كان•
مركبات:حافلةب.قطار:سيارةأ
وقت:ساعةدطويل:مدج
.نضج:مراهقة•
.األثنني:األحدب.صوم:رمضانأ
.نقود:حمفظةد.ايبس:أرضج
مال:مصرف•
أسود:أبيضبحصاد:مزرعةأ
طاقة:مولددحمراب:مسجدج
علقة:نطفة•
طفل:رجلبصيب:طفلأ
متر:قمحدبذرة:نباتج
اجنليزي:عريب•
خيار:طماطمبذرة:قمحأ
موت:حياةدسكر:ملحج

قوارض:ارنب•
قرود:غوريالبثعابني:حيةأ
ضفدع:برمائياتدطيور:نسرج
.موت:حياة•
ااننية:ايثاربشك:ريبأ
هوان:مزلةدتوقف:هنايةج
أرض:عقار•
هنر:حبربرمح:سالحأ
خضار:فاكهةدعني:حاجبج
هو:أان•
اليت:اللذينبهم:حننأ
أنت:هودهؤالء:أنتج
عمرة:مكة•
زايرة:مدينةبصالة:األقصىأ
قبور:شهداءدحج:عرفاتج
منخفض:مرتفع•
كفور:شكوربقصري:طويلأ
ذكي:غيبدغين:فقريج
حالك:أسود•
انصع:أبيضبصاىف:ابيضأ
حالك:أبيضدظلماء:أسودج
عسل:حنل•
تني:مرىببزراعة:حمصولأ
عصري:فواكهدابب:خشبج
سلعة:ابئع•
خرب:صحفيبجزار:حلمأ
الشعر:املقصدقاضي:قضيةج
جو:نسر•
سفر:طريقبحبر:قاربأ
معلم:فصلدمساء:نباتج
جلد:قشعريرة•
صداع:رأسببطن:مغصأ
صلد:حجردخاوى:جوفج
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مدرج:طائرة•
دماغ:رأسبهنر:مسكأ
عقل:مخدرؤية:عنيج
إعانة:مساعدة•
إرسال:بعثبهنار:ليلأ
مثرة:شجرةدصدى:صوتج
راتب:وظيفة•
إفطار:صومبكراهية:زميلأ
وقت:ساعةدقطيعة:قريبج
ضراء:سراء•
تبذير:تدبري//2اقتصاد:إسرافأ

شح:خلب
هدنة:حربدبذل:إنفاقج
مضمار:سباق•
جذع:شجرةبفاكهة:تفاحأ
مطاف:طوافدمؤلف:كتابج
:اختناق:دخان•
قوة:ضعفبمشي:قدمأ
أتمل:تفكرداتقان:تدريبج
فيلم:رواية•
خشب:مسماربجنب:حليبأ
مصنع:مهندسدمرضي:طبيبج
جاسوس:عني•
زعيم:رأسبسطح:بيتأ
ماء:مطردأخ:يدج
:عضو:اندي•

ٔكتيبةٔ فصل: بٔمدرسةجندي: أ
منظمة:مجعيةدفريق:العبج
طيار:طائر•
شاعر:كلمةبشاطئ:جزيزةأ
مشاة:طريقدخمرج:فيلمج
صراحة:صديق•
كره:أخبخداع:عدوأ
حمبة:غريبدجناح:زميلج

توقف:هبوط
يتربع:يرتفبعطف:صدقةأ
بغبغاء:بلبلدتوزيع:طباعةج
أرض:عقار•
هنر:حبربرمح:سالحأ
خضار:فاكهةدحاجب:حاجدج
غم:هم•
ضد:منعبدفع:جذبأ
ورق:شجردشعر:ماعزج
نساء:رجال•
انر:سراجبسلم:حربأ
مساءجنومدقومرهطج
لسان:كالم•
عني:دموعبقلم:حربأ
غرفة:اببدمدرسة:فصلج
هواء:مروحة•
طويل:ليلبشعاع:مشسأ
هنار:ليلدجزر:مدج
عمر:شيخوخة•
.سيارة:طائرةب.ببغاء:دجاجةأ
.يوم:غروبد.حصان:أرنبج
مشروب:كأس•
.فرو:صوفب.مائدة:طعامأ
.فص:خامتد.عقد:خامتج
أسنان:سواك•
أطناب:خيمةبسرج:حزامأ
خشب:مطرقةدأرض:مكنسةج
إمحرار:صفعة•
.تسريب:انتشارب.متعة:سفرأ
.برودة:ثلجد.ختفيف:هرولةج
جيري:يهرول•
ينصت:يسمعبيفهم:يقرأأ
خيسر:يفوزديبكي:يضحكج
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ثناء: مدح •
عهد: بٔٔوعدهنارٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: أٔٔليلٔ
شك: قصرئٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔريبٔ: جٔطويلٔ

رعاية:طفل•
أتنيب:خمطئبعالج:مريضأ

نبات:دٔٔٔٔسقيطفلٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ:جٔٔٔأمٔ
قدم: عرج •

حلمية: منكبٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔبٔٔأنفٔ: أٔٔٔعرضٔ
مروحه: دٔٔفصلٔعني:جٔٔعمى

قماش: مالبس •
زجاج: بٔٔمصباحنظارة:  أٔٔٔمعدنٔٔ
ورق: كتابٔدٔثوب:  جٔٔٔقماشٔ

سفح: جبل •
برودة: بٔٔثلجٔعذوبة: أٔٔٔسكرٔ

ممتد: أفصلٔدٔعمق: حبرجٔٔٔ
مشي: تبخرت •

ٔكالمٔ بكاء: بٔٔحنيبٔترمنٔٔٔٔٔ: أٔ
جزر: دٔمدٔهنار: جٔليلٔ

أفسد: أصلح •
رعونة: بٔٔحلمٔدمامةٔٔٔٔٔ: أٔٔوسامةٔ
يقني: دٔريبٔطويل: جٔقصري

مدرسة: معلم •
حياة:  بٔٔماءٔٔملعب: أٔٔتلميذٔ
شجرة: دٔغابةٔشاطئ: جٔمنقذٔ

صفر: حمرم •
صيف: بٔٔشتاءٔسبت: أٔٔمجعةٔ
أسبوع: دٔسبتٔأسرة: جٔبنتٔ

حمار: غواص •
كوسة: بٔٔخضارٔمسك: أٔٔعطارٔ
بذر: طبٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔتفاحٔ: جٔجراحٔ

األمل : املرض •
شبكة: بٔٔموقعٔلغةٔ: أٔٔهجاءٔ
زواج: دٔذريةٔعدل: جٔخرئ

سبق: أسرع •
ٔكسبٔتفوق: أٔٔذاكرٔ مال: بٔ
حساب: طباعةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔموتٔ: جٔكتابةٔ

ميوت:حييا•
رعونة:حلمبخيسر:يفوزأ

يقني: دٔٔٔٔريبٔطويلٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: جٔٔٔقصري
أسد: ليث •

عويل: ضحكٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔبٔٔبكاءٔ: أٔٔٔقهقهةٔ
مهند: دٔٔحسامٔأمنٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ:   جٔٔفزعٔٔٔ

ضجيج: سكون •
ٔكرمٔ شح: بٔٔخبلٔخبلٔ: أٔٔ
عوده: رجوعٔدٔحمقق: جٔٔجرميةٔ

سيئات : استغفار •
نسيان: بٔٔذكرايتٔطهارةٔ: أٔٔٔماءٔ

عنيد: قولٔدٔمعلومات: جٔٔزهاميرٔ
صيد: رمح •

زينة: بٔٔذهبٔقطار: أٔٔحديدٔ
ٔكتابقوس: جٔسهمٔ مؤلف: د

اهليماالاي: اهلمد •
األهرامات: بٔٔمصرٔالكعبة: أٔٔالسعوديةٔ
ايضٔالٔر: األقصىٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔالسعوديةٔ: جٔفلسطنئ

الطفل: الرجل •
شارع: بٔٔمدينةٔشابٔ: أٔٔطفلٔ

اسد: دٔشبلٔاملهر: جٔاحلصانٔ
نشر:ثقافة•
بناء:جمتمعبتربية:نشأةأ
تفاهم:تناصردشراب:طعامج
حبث:فهرس•
خامتة:قصةبسفر:طريقأ
شجر:غابةدسور:بيتج
إحرام:ميقات•
شاطئ:منقذبمئة:ألفأ
ليل:نومدسباق:مضمارج
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غرق: حبر •
جناح: بٔٔاجتهادٔحرق: أٔٔٔانرٔ
ظل: دٔٔشجرةٔدفءٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: جٔٔمشسٔ

حيوية: شباب •
صوت: بٔٔجهورئالقول: أٔٔٔالسكوتٔ
طالقة: انسيابٔدٔمجال: جٔٔٔروضةٔ

بقالة: تبضع •
فصل: بٔٔدراسةٔمرض: أٔٔٔأملٔ

صحن: ملعقةٔدٔصالة: عبادةٔجٔ

برهان: حجة •
عجوز: بٔٔشابٔقوئٔٔٔ: أٔٔدليلٔ
سرور: دٔفرحٔماء: جٔثلجٔ

ذائع: شائع •
تكامل: بٔٔمتامٔأيسٔٔٔٔٔ: أٔٔبؤسٔ
مترد: امتناعٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔٔجتردٔ: جٔعنادٔ

بناء : هدم •
عقاب: بٔٔثوابٔإدانء: أٔٔإبعادٔ
مترد: صدقةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔٔجتردٔ: جٔذنبٔ

زبدة: لنب •
قمح: بٔٔشعرئمرىبٔ: أٔٔفراولةٔ
خنيل: حليبٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔمترٔ: جٔزبدةٔ

فاقع: أصفر •
حالك:أسودبصاىف:ابيضأ
حالك:أبيضدابهت:أزرقج

سعادة: شقاوة •
مغمور: بٔٔمشهورٔشكٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: أٔٔٔريبٔ
حقد: دٔٔغلٔرجاءٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: جٔٔشأملٔ

ابب : مبىن •
جو: بٔٔعصفورٔمقعد: أٔٔٔسيارةٔ
ملعبٔ: كرةٔدٔرقادٔ: جٔٔٔنومٔ

جسيمة: خطوب •
عديدةٔجٔ: بٔٔألوانٔكثرية: أٔٔٔمعاملٔ
مفزعة: أخبارٔدٔمتكسرة: خطوطٔ

معطي: آخذ •
جٔمنصتٔ: بٔٔمستمعٔممتدٔ: أٔٔطويلٔ
شك: دٔريبٔمتكلم: مستمعٔ

"دينار : نقود " ذاببة أو : حشرات •
بقرة: بٔٔهبائمٔحراشفٔٔٔٔٔ: أٔٔثعبانٔ
زواحف: قشورٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔٔأرنبٔ: جٔمسكةٔ

بعري: خف •
ذيلٔ: بٔٔمحارٔحافر: أٔٔإنسانٔ
زواحف: دٔٔٔأرنبٔمنرٔ: جٔخملبٔ

جرمية: حمقق •
جراح: بٔٔعمليةٔخرب: أٔٔإعالمئ
أب: معركةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔبيتٔ: جٔجندئ

سفينه : قبطان •
طيار:طائرهبمرسى:حبارةأ
فصل:معلمدقصري:طويلج
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أتقياء : تقى •
ٔكرمئ ٔكربايءٔكرماء: أٔٔ كبرئ: بٔ
منزل: دٔٔمنازلٔمجاعةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: جٔٔحشدٔ

هناية: بداية •
حلد: بٔٔمهدٔهزلٔ: أٔٔٔشجاعٔ
شكٔ: غظاظةٔدٔعطقٔ: جٔٔٔرأفةٔ

راكب: قطار •
مشجع: بٔٔمدرجٔسفينة: أٔٔٔقبطانٔ

مطار: طيارةٔدٔهنار: ليلٔجٔ
ويف: غادر •

شك: بٔٔريبٔمغمورٔٔٔٔ: أٔٔمشهورٔ
رث: ممتدٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔابلٔ: جٔٔطويلٔ

ثغاء: مجل •
قط: مواءٔبٔٔخرير: ماءٔأٔٔٔ
مهر: فرسٔدٔخوارٔٔٔٔٔٔ: مجلٔجٔ
شجاعة: أسد •

نعامة: بٔٔخوفٔحكمةٔ: أٔٔغزالٔ
وزن: قمرٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔفيلٔ: جٔٔمجالٔ

صفر: حمرم •
صيف: بٔٔشتاءٔسبتٔ: أٔٔمجعةٔ
مهر: ظالمٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔفرسٔ: جٔٔليلٔ

حمار: غواص •
طب: بٔٔجراحٔكوسه: أٔٔٔخضارٔ
حب: دٔأملٔمسك: جٔٔعطارٔ

حبث: فهرس •
خامتة: بٔٔقصةٔسفر: أٔٔطريقٔ
رجوع: خامتٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔعودةٔ: جٔٔفصٔ

هواء: مروحة •
جزر: بٔٔمدٔشعاع: أٔٔمشسٔ
هنر: حقدٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔماءٔ: جٔٔغلٔ

ًا إكمالًالجمل: ثانيـــا

كانفإنفيه،فانظرأمرإيلمهمتإذا•
كانوإن،.............طاعة

:.............معصية
.جعفرتا–فتوقفب.فأحجم–فأقدمأ
.تفأصم–فتقدمد.فهرول–فأسرعج
ذا ل، أصحعن كل فعل خاطئ رد فعل ينُتج •

..........  هذه الفرصة لـ .......... يستغل
.السذج واصطياد املغفلني

.سادإف-العقالءٔبٔٔ.استدراج–االنتهازيونٔأٔٔ
.اعاتب–احلمقىد.تشويه–اإلعالميونج
............واحدة،لساعةوالرتتيبالتنظيم•

:...........عمليفشهرقضاءمن
.مريح–أحسنب.شاق–أفضلأ
.قصري–أوفرد.معروف–أسرعج
نه األشياء اليت تعتقد أ........... أن عليك •

:.................. ليس ابستطاعتك أن 
.اتراه–ترئبٔٔ.تفعلها–تفعلٔأٔٔ
.هاتنجٔز–جتهلٔدٔٔ.              تؤديها–تعرفٔجٔ
ن حماس............ أقبلت الدنيا علي املرءإذا •

حماسن................ غريه، وإذا أدبرت عنه 
:نفسه

.نتٔلهزي–كرهتٔلهٔبٔٔٔ.سلبته–منحتهٔأٔٔٔ
.تٔلهرغب–سحقتهٔدٔٔٔ.         منحته–جٔٔٔسلبتهٔ

:لك........... احلكيم كان ............. إذا •
.حبٌّه–بٔكلَّمتٔ.عقله–أٔٔٔشاورتٔ

.ودٌّه–دٔٔأهنتٔ.           ماله–صاحبتٔجٔٔ
:سلم من النوائب............ نظر يفمن •

أٔٔاملكافآتٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔبٔٔالصعوابت
دٔٔاجلوائزجٔٔالعقوابت
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منها....... ابملصائب لـ ...... من احلكيم  •
الفوائد
جيمع: بٔحيزنٔيزرعٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: أٔٔٔيسعدٔ
يبذر: دٔٔيفرحٔيقتطف: جٔٔيفرحٔ

عثرة اللسان............... عثرة القدم •
بٔٔاهوناسلم. أ
اسرعٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔاعظم.  ج
والنسياناحلب.........اإلمهالإن•

............
.هيعاجل–يهملب.يدفنه–يقتلأ

يهيقٔو–دٔٔٔيدفنهٔيدفنهٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ–جٔٔحييئ

.......ابلعاملهنرأغزراألمازونهنرأنرغم•
.ألولاهوالنيلهنرأبنأقرتاملختصةاهليئات

لكنب.أنإالأ
دٔٔألنجٔٔأنٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ

٠٠٠٠٠٠٠الذيالوحيدالشيءهيالثقافة•
يفتعلمتهماكل٠٠٠٠٠٠٠٠أنبعد

املدرسة
قىتب:تنسىبتنسى:تبقىأ
تنسى:ضاعداكتسبت:تنسىج

ن على وجوه اآلخري...... ليس من الصعب أن •
لك مع ولكن إايك أن تفشل يف حتقيق ذ........ 

.نفسك
مةالبس:تكتببالبسمة:ترسمأ
العطر:تفوحداحلزن:تنقشج
تعرف يف حياتنا فلوالهم مل ن....... السيئون •

.......على 
السيئون: نعمةٔبٔٔرائعونال:أٔٔٔنعمةٔ

احلاقدين: حسددٔٔٔالرائعون: متيمةجٔٔٔ
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:.............املعروفورأسرأس،شيءلكل•
تعجيلهبأتخريهأ
إفالسهدإمساكهج
.. :.......الغين وزينة ............. زينة الفقر •
.الشبع–اجلوعٔبٔٔ.الشكر–الصربٔأٔٔ
.ملالالتمتعٔاب–السؤالٔد.        الكسل–العملٔجٔ
:سيئاتك............كماحسناتك.........•
.تظهر:أظهرب.تظهر:أخفأ
.تغفر:أغفرد.ختفي:أخفج

...........يسببالقلبجديةيفاإلفراط•
:...............يسبباهلزليفواإلفراط

ادةالسع:االحرتامبالوقار:اهليبةأ
العقلاحملبةداالحتقار:املللج

وحياسب ..........ةعيشالبخيل يعيش يف الدنيا •
.............يف اآلخرة حساب 

ريالفق: الغينٔبٔٔالغين: الفقرئأٔٔ
القوي:اجلباندالغين:الكرميج
.................منأفضلالعاقل..........•

اجلاهل
يقني:ظنبمودة:حمبةأ
صدق:كذبدجماملة:عفوج

مع من حتب إىل درجة....... جيب أن تكون •
.خبطئك ......... 

الشجاعة: مقدمٔبٔٔاالعرتافٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: فاهمٔأٔٔ
اثبت:مصممداالعرتاف:صرحيأ ج
رة االنسان فهذا دليل على كث....... كلما زاد •

..........
اصدقاؤه: بٔٔفشلٔحساده: أٔٔٔجناحٔ
أحبابه: دٔٔٔغضبٔفشل: جٔٔٔجناحٔ
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........تساوي أحياانا حياةا من ...... حلظة •
التعقل: خربةبٔٔاخلربة:أٔٔٔتعقلٔ

تفاؤل: صربدٔٔصربٔٔٔٔ: أملجٔٔ
.  ......أان احب ٔان أعيش لنفسي ولغريي فـ •

.أحالم اآلخرين........ أحالمي و 
أبين-أهندس. بأنقذ-أحققٔ. أ 

أهدمٔ-أنقذٔ. أبينٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-أهدمٔ. ج
لفك اترك خلفك أسد مفرتس خري من أن يكون خ•

.كلب خائن
(  الثانية)خلفكٔبٔٔ(األوىل)خلفكٔأٔٔٔ

خائندجٔٔٔمفرتس
ح، من الوارد أن تواجهك عوائق يف طريق النجا •

.فطرق النجاح ممهدة دائماا
أٔٔتواجهكٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔبٔٔعوائق

دٔٔممهدةجٔٔالنجاحٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ
ـببلابلعنفالالصخر........املاءقطرة•

.السقوط.........
لتواص-تثقببتنكره–ختربهأ
تنساه-تذكرهدتراجعه–تكلمهج
من خطراته، وانصح ......... انصح عقلك بـ•

.يف شهواته........... جسمك بـ
الشح-احلذربالقوة–الضعفأ
احلذر:الشحدالضعف–اجلهلج
و ومنو احليوان والنبات........ الزراعة حتقق •

.الصناعات الغذائية........ 
تطوير: االكتفاءٔبٔٔازدهار:أٔٔٔالرخاءٔ

زايدة: الرخاءدٔٔٔتطور: ازدهارجٔٔٔ
اظ من احلف.......... الصداقة كاملال اكتساهبا •

.عليها
أسهل. بأصعب. أ
أضعف. دأقوى. ج

 قلة وراحة النفس يف........ اجلسم يف قلة راحة •
.........

احلزن-االهتمامٔ. الغمٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب–اهلمٔ. أ
اآلالم-التعبٔ. داآلاثم–األكلٔ. ج
حسنيلتاألطعمةمنللكثري……املوادتضاف•

عليهااإلقبالوزايدة……
الطعم: بٔاحلافظةٔالشكل: أٔٔٔاالوليةٔ

لوهنا: دٔٔالسكريةٔٔامظهره: امللونةٔٔج

……لـ …… ال يتسع الصندوق املليء بـ •
الرتاب: بٔاملاءٔاحلصى: أٔاجلواهرٔ

احلقائق: اجلواهرٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔالسرابٔٔ: جٔاحلصىٔٔ
هللا  وقد وهبه........... القاضي يرجع احلق لــ •

ليكشف هبا "  : ...........  عز وجل: "
.اجملرمني 

فطنة: بٔٔصاحبهٔقوة: أٔٔٔأهلهٔٔ
العباء: لعدوهٔدٔٔٔٔالفطنة: جٔٔٔلعقلهٔ

هي نفس حروف  ........... إن حروف •
ىل والعاقل هو من قاد سبل نفسه إ........... 

بر األمان
أمٔ: بٔٔماءٔٔحربٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: أٔٔٔحبرٔ
سفن: نفسٔٔدٔٔدمار: جٔٔرمادٔٔ

يولد الرجل مراتن ، مرة من امرأة تعطيه •
..... .ومرة من امرأة تعطيه.............. 

حبها: حبهٔبٔٔحياهتأ: أٔٔٔحياتهٔ
ٔكرههٔ ماهلا: مالهٔدٔٔٔٔحبها: جٔٔ

من خطاراته وانصح ...... انصح عقلك •
.يف شهواته...... جسمك 

الشح-احلذرٔبٔٔابلضعفٔٔٔٔٔٔٔٔ–ابجلهلٔأٔٔٔ
التأخر-التقدمٔدالقوةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ–الضعفٔجٔٔٔ



االنتماء إىل ...... هو الذي...... اإلعالم •
.الوطن والدين

صلئؤ-الناجحٔبٔٔيثرئٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ–التوجيهئأٔٔٔ
يثري-الوحيدٔدٔٔٔٔيفسر-احلقيقئجٔٔٔ

قيقةمع احل........ الصفة تطابق املوصوف إذا •
اختلفتبتباينتأٔ
جرتدتقاربتج
أصحابيقنع..................تراهحافزأي•

نشيطلتأمواهلممنشيئايرصدواأبنالثروات
مليعحنييف،اإلنتاجوتعزيزالعملسوق

كةحر خلنقاهلمم................علىبعضهم
االقتصاديالنهوضمنواحلداإلمناء

كبت–مقنَعأبمقنعا: كبتأٔ
تنشيط: مقنعادحتفيز-مقنعاج
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فهم ...... ويقدمون خدمات .......العمال ان•
يصنعوا لنا بيوتنا مالبسنا 

جليلة: يراتحونٔبضارة: يسعدونٔأٔ
جليلةٔ:  يتعبونٔدجليلة: حيزنونٔج
...........السيارهتمركبواإذاالسائقونمنكثري•

مثلاألياهتصالحيةومدىفيهااملرورأنظمةإىل
........الولكنهمواالطاراتواالضواءاملكابح
اخلارجىشكلهاعنبغفلون

حياولون–يراعونٔبتراهمٔٔ–يتوجهونٔأٔ
ينظرونٔ–يفصحونٔديكادونٔ–يلتفتونٔج
عاجلتحيويةمضادات...السواكأنعلمياثبت•

يتصف....أنكمااالسنانوتسوساللثة
والسهولةابليسر

استخدامةٔ–يوجدٔباستعمالهٔ–حيتوىٔأٔ
إمكاانتة–يتميزٔدتناولةٔ–يكبحٔج

ان مل صرب احملب على حبيبه ف..... اصرب على •
ستطع على والد ه فان مل  ت..... تستطع فصرب 

فصرب املتجمل 
الوليدٔ–احلسودٔبالعاقٔ–الدنيأأٔ
البارٔ–الدعوةٔداملتكربٔ–الكلمةٔج
مىت أحسنت تقسيم وقتك كان يومك كـــ •

...........يتسع ألشياء ........... 
ٔكنزٔكثريةٔٔٔٔٔ: أٔٔصندوقٔٔ اندرة: بٔ

جواهر:كتبٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔصندوق:جٔعلبة

ماء ، وتبدو الس........... تبدو الشمس كالنار  •
األطراف........... كالبحر  
امياملرٔت: بٔٔاملتوهجةٔٔالطويلٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: أٔٔالدائريةٔٔ
ينالدا: القريبٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔاملشتعلةٔٔ: جٔاملتوهجةٔٔ

مياه الشرب............تعاين الدول من مشكلة•
.مياه األهنار............لذلك توجهوا إىل 

(حتلية)تصفية: قلةبتنقية: كثرةأٔ
إفساد: قلةدتصريف: قلةج
رك يعد حممد الفيتوري من أهم شعراء عصره وت•

مجعه يف ...............مدخراا 
...............ديوان

أدبي ا–شعرائبصغري–أدبيأأٔ
ضخم-شعرايدجغرايف-شعرائج
الصحةملنظمةاألولية.............أشارات•

منيقللالذيالتغذيةنظامأنالعاملية
األمراضمنالكثرييسبب...................

التقدم-املعدالتٔأٔ
(الرايضة)احلركة( // اإلحصاءات)النتائجب
السمنة: النتائجٔداإلحصاءات-احلركةٔج



االولية ان عدم ..............نتائج أظهرت •
يسبب الكثري من ..................ممارسة

االمراض
الرايضة: األحصاائتبالبيئية-الصحيةأٔ
الكالم-الصحةدالقراءة-الصحةج
من مظاهر الرقي ................... االهتمام بــــــ•

البيئة...................... للمساعدة على 
تنقية: بٔالزراعةتلوث-أٔٔالورود
تلوث-دٔالنبااتتتوسع-جٔالزراعة

...  .................اخلالف بني األسرة يؤدي إىل •
أىل...............العالقة بني أفراد األسرة وجيعلهم

الحنراف
معرضني-بٔضعفضعف-أٔٔتقوية

متوافني-ضعفدٔمتحابني-جٔضعف
 نتعرف يف حياتنا  ، فلوالهم مل.......... السيئون •

......على 
االغبياءٔ–بٔنقمةٔالرائعونٔ–أٔٔنعمةٔ
اجليدون–دٔرائعةٔاجليدونٔ–جٔآفةٔ

كالسلحفاة   و   ............... الثروة •
.كالغزال .............. 

تذهب: بٔأتيتٔتضعف: أٔٔتقوئ
تغين: دٔتستمرٔتعمل: جٔتروحٔ

معنوية تدعو صاحبها إىل ............. الذوق•
.اآلخرين واجتاهاهتم...... مراعاة

حاسة: بٔمشاعرٔ.مشاعر-أٔحاسة
طبيعة: دٔطبيعةٔطبع: جٔحاجةٔ

عليك وال ............. ال متازح الشريف•
عليك........... الدنئ
.فيحسد-بٔفيغبط.فيتجرأ-أٔفيحنق

يتقرب: دٔفيفرحٔفيحبك: جٔفيحنقٔ

يف التخطيط يقود إىل ........ إن •
...............

التخطيطٔيفٔالفشل: أٔالفشلٔ
التجديدٔاملقنن: بٔالنصرٔ
اهلدوء: دٔالنجاحٔالربح: جٔالتعجلٔ

وال ........... كل غال انليس من الشرط •
............كل رخيص 

رديء: جيدٔبحلم: حقيقئأ
جيد: رائعٔدمنتج: مستوردٔج
والشمسحرارةمناالنساناستفادلقد•

وماتعلمهبقدرمنهااستفادته........

ةكثري طرقإىلاحلاضرالعصرىف........
رائعااستغالالاالشعةيستغلجعلته

أخفق-طورٔباهتدىٔ–تطورتٔأٔ
فشل–أتقنٔداهتدىٔ–أمهلٔج
بيئة العناصر املكونة لل........ يعد اهلواء من •

..........على الرغم من أنه 
أقلهأ–بٔأمثنٔأخفضهأ–أٔٔأرخصٔ
أوفرهأ–دٔأكثرٔأوفرهأ–جٔأمثنٔ

لغ الشعر العريب تسجيل احلكم ، ووصف اب•
يشنف ........... اهلمم و ...... الدقة و 

األذن السامعة
نغم: بٔيقهقرٔنغم: أٔٔيستنهضٔ

حلن: دٔيضعفٔنغم: جٔيثبطٔ
مة ل إىل الكثري من االطع....... تضاف املواد •

مظهرها وزايدة االقبال عليها.......
حتليةٔ–بٔاملصنعةٔحتسني–أٔٔامللونةٔ

تقبيحٔ–دٔاملصطنعةٔجتميلٔ–جٔالطبيعيةٔ
ذا يسبب ضغط لالنسان ل.......إن الضجيج •

عنه  ........... جيب عليه أن 
يقرتبٔ–بٔالزراعىٔيبتعدٔ–أٔٔالصناعىٔ
يدنو–دٔالصوتىٔيستفيدٔ–جٔاإلزعاجىٔ
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اطق الدراسات أن الذين يعيشون يف منأثبتت •
م فيها الضباب يسبب لديه................ 

ى مشكالت نفسية مما يؤثر بشكل عكسي عل
يف املدارس ..................... 

حضورهم: بٔيكثرٔحضورهم: أٔٔيقلٔ
حضورهم: دٔيزولٔيتدهور: جٔيقلٔ

تكرب...... تواضع وإذا تقوى ...... تقوى إذا •
الغينٔ–بٔالسفيهٔالكرمئ–أٔٔالدينءٔ
الوضيع–دٔالشريفٔالسارقٔ–جٔالكرمئ

فإن فد امتد إىل أبعد مما رأى غريي...... كان إذا  •
.....  ذلك يرجع ألنين أقف على أكتاف 

سفاءٔ–بٔلساينٔعمالقةٔ–أٔٔنظرئ
غريئ–دٔرايئالبسطاءٔ–جٔعزمئ

عكس الفرص سببا للنجاح ب..... أحياان تكون •
.  تالفرص اليت تسبب احلرية والتشت..... 

هنارٔ–نورٔبسالمةٔ–رايضةٔأٔ
اجتماعيةٔ–عادةٔدكثرةٔ–قلةٔج
......  عوامل ...... و( التخطيط)التدريب •

. للنجاح يف أي عمل
مساعدةٔ–االعدادٔبمقررةٔ–االجتهادٔأٔ
مقررة: االجتهادٔدمقررة: التخطيطٔج
للنجاح يف أي ...... عوامل ...... االرادة و•

. عمل
مساعدةٔ–التدريبٔبمقررةٔ–االجتهادٔأٔ
مقررة: االجتهادٔدمقررة: التخطيطٔج
يكيؤذ........... يغلبك وال .......... الجتادل •
حقريا: بليغأبسفيهأ: بليغأأٔ
عاملأ: بليغأدسفيها: حقريأج
، فمن املعرفة....... احلكم نتيجة احلكمة والعلم •

ال حكمة له ال حكم له ، ومن ال معرفة له ال 
له ...... 

علم: نتيجةٔبجسمٔ: عادةٔأٔ
نتيجة: سببٔدصغريأ: يثبتٔج
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األمور..................من.........الرعي•
.البيئةعلى

أضيق:املقيدبأضر:اجلائرأ
أسوء:املقنندأحسن:العشيبج

......................فماأابهشابهمن•
ظلمبعدلأ
خسردندمج
نولكابلعنفالالصخر..........املاءقطرة•

.السقوط..........بـــ
واصلت-تثقببتنكره–ختربهأ
تنساه–تذكرهدتراجعه-تكلمهج
لعلميةااملصطلحات....تدعوالعربيةاللغةإن•

العربيةاللغةألنالعلميالتقدم...
مرموقةمكانةذات
تقنني:مسايرةبملواكبة:الستيعابأ
مواصلة:فهمداحتضان:مالحظةج

........مراكبأحد.........حسن•
النجاة:اخللقباألنتصار:القوةأ
حالفٔر_التعليمدالنجاح_التأخرج

مألهن......اكتسابعلىالناسبعضحرص•
الفقرمن.......ذلكيفيرون

داعيا_أصدقاءبهرواب:هوايةأ
أماان_صنعةدعالجا_الودج

يفتلوحاليت....يفليسسفينتنايفالعيب•
عنهاحننو ....أتكلاليتالفئرانيفوامنااالفق

غافلون
طعامنا_الربوقبالطعام_العواصفأ
هاجوانب_العاصفةدجوانبها_السفنج



منتنسىاللكنك......يشارككمنتنسى•
يشاركك

البكاء_الفرحبالنجاح_السرورأ
ةالسعاد_الفرحدالفرح_البكاءج

أسفهيضععندماعاجزااإلنسانيصبح•
......................مكان

عملهبلسانهأ
قولهدعتذارهج
بعيو انتقادعند.....يشارك......تدعال•

.ألسنو عيونهلممثلكأهنمتنسفالاآلخرين

عملك:فكركبقلبك:عقلكأ
فعلك:عملكدعينيك:لسانكج

اإلنسانومنو...............حتققالزراعة•
الغذائيةالصناعات..............وواحليوان

تطوير:االكتفاءبتوقف:التقدمأ
ازدهار:الرخاءدوالرخاء:ازدهارج

عن..............حقيقياصديقاتصبحلكى•
...........عنوتغاضالزلة

غلطة:ابعدباهلفوة:ارضأ
اإلساءة:تغافلدالعثرة:تفاضج

........و ..... إن أشجار النجاح تسقى مباء •
لتحقيق ما يصبو إليه االنسان 

ٔكثرئ رةاملثاب: بٔٔاالجتهادٔعذبٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ: أٔٔ
ءالصفا: التعاونٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔاحملبةٔ:  جٔٔاالخوةٔ
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ًا الخطأًالسياقي: ثالثــا

اًإلًنآبائهممعًيتكلمونًإنًاألطفالًالذينًلً• زرا

اً :أكثرالكالمًيتعلمونيسيرا

.آابئهم.بيتكلمون.أ
أكثر.ديتعلمون.ج
بالطاقةًتعملمشاريعًالمتقدمةأقامتًالدولً•

الستهالكًإلنخفاضالشمسية،ًتحسبااً

:الكهربائي

تعملباملتقدمةأ
الكهرابئيدالخنفاضج
المهامًعليًإنجازًالعملًوعدمًإخفاءيساعد•

:منظمًوإتمامهًبشكلًالتكالية

إخفاءبيساعدأ
منظمداالتكاليةج
:لبكًقتقويً،ًولكنهاًشيئااتكلفكلًالكراهيةً•

.تكلفكبالكراهيةأ
تقويدشيئ اج
:قلبالإلًأنهاًتقويًشيئااتكلفكلًالكراهية•

.تكلفكبالكراهيةأ
تقويدشيئ اج
عمالًاتعمل،ًولًيطيقمالًنفسكًلًتحملً•

:كثر،ًولًتغترًبامرأةًولًتثقًبمالًولوينفعك

.تعملالبيطيقأ
كثّردينفعكج
الغنيًغنياا،ًوالطمعًيجعلالفقيرالقناعةًتجعلً•

:الطمعواحذرًالقناعة،ًفالزمًشريفاا

شريف ابالفقريأ
الطمعدالقناعةج
أوًخاطرةمتقدةأوًفكرةغائبةعاطفةًالشعر•

:مةسكبتًفيًقالبًموزونًالكالمًوالنغعميقة

غائبةبالشعرأ
عميقةدمتقدةج
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بصعاألخالقيةاإلنسانًعلىًقيمةًمحافظة•

معهيتصادمإلًإذاًتعرضًلموقفً

حمافظةباألخالقيةأ
صعبديتصادمج

جوعاًعلىالموتيفضلونهمًالذينالكرامً•

علىًكرامتهمًأوًأنًيريقواًماءًيحافظواأنً

.وجههم

الكرامبيفضلونأ
حيافظواداملوتج
اءأخطالخطأًطبيعةًبشريةًويجبًالتعلمًمنً•

.يعاجملرتكابهالًتكفيًالحياةاآلخرينًألنً

احلياةبأخطاءأ
ارتكاهبادمجيعأ ج
الحالتسلوكًالعدوانًفيًتجاهلينبغيً•

.معًالطفلجدالوعدمًالدخولًفيًالشديدة

الشديدة.بجتاهل.أ
جدال.داحلاالت.ج
يًالتالنعمفكرًفيًسيئةعندماًتواجهًأمورً•

شكلًتفكيركًبيتغيرأنعمًهللاًعليكًوسوفً

عقيم

عقيمبالنعمأ
يتغريدسبئةج
امنًأهمًالخصالًالتيًتجعلًالمديرً• يًهناجحا

العملوالجرأةًعلىًالتفكيرالجرأةًعلىً

.النجاحوالجرأةًعلىًًتوقعً

التفكريبانجحأ أ
النجاحدالعملج
مرًمدينةًبُنيتًفيًعهدًالفاروقًعًُالبصرة•

المدنًاإلسالميةًأقدمبنًالخطابًوًهيً

14عامًقبلالجزيرةًالعربيةًبُنيتًخارج

.للهجرةً

قبلبخارجأ
أقدمدالبصرةج

سم،ًفهوًالجليلةمنًاألعمالًالتسويف•

:الكمالًعدواألعمالًو

.اجلليلة.بالتسويف.أ
عدو.دسم.ج
ألهمالوحدةطولإن:الحكيملقمانقال•

بابغلقعليدليلالفكرةوطولللفكرة

:الجنة

االوحدةبطولأ
غلقد.للفكرةج
ليعنكنلمإنأجلهمننسبقمالدينايكونلن

:أجلهمننموتأناستعداد

أجلهب.نسبقأ
استعداددنكنج
ظمأعلئنًيقالًلكًعيبًعليكًماًفعلت،ً•

ماًعليكًحراممنًأنًيُقالًلكًبكثير

.فعلت

بكثري.بأعظم.أ
فعلتما.دحرام.ج
أنًجميعيظنهوًالذيًالساذجالشخصً•

وهذاًيوقعهًفيًأشراراألشخاصً
.المشاكل

يظنبالساذجأ
املشاكلدأشرارج
تتحدثبهًالصمتالفضائلًأحسن•

وتخفيًعيوبهملآلخرينًفتعرفً

.عيوبك
تتحدثبأحسنأ
عيوهبمدالصمتج
يحرقًبعضهكحطبًالنارًالخيرإخوان•

.بعضا
اخلريبإخوانأ
بعضهدحيرقج
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تعرفهاالتيًالوحيدةهيًاللغةًاإلبتسامة•

.شعوبًالعالمبعض
لوحيدةابٔأٔٔاالبتسامة

بعضدتعرفهاج
ةمساحعلىفستحصلقدميكعلىتقفأن•

مبادئكعلىتقفأنأما،العالممنكبيرة

.كلهالعالمعلىفستحصل

تقفبكبيرةأ

العالمدمبادئكج

هاًالمعلوماتًفيجبًالتعاملًمعكثرةبسببً•

الحصولوسهولةلوفرتهاوذلكًأقلبمهارةً

.عليها

أقل.بكثرة.أ
سهولة.دلوفرهتا.ج
تحددًاألشخاصًفالًتحكمًعليًالمواقف•

وهمًمثاليونفالناسًأفعالهمالناسًمنً

يتحدثون

أفعاهلمباملواقفأ
يتحدثوندثاليونمج
بأنًالمدمنشعورًالدمانمنًأسبابً•

للنعيمتتحولًالسعادة

االدمانبللنعيمأ
السعادةداملدمنج
بدأيدفةبالكالسفينةهدفبالاإلنسان•

.الصخورعنداألمربها

هدف.باإلنسان.أ
الصخور.ديبدأ.ج
خيرًمنمرهقوضميرمتعبةقدمً•

مرتاحةضميرًمتعبًوقدمً

مراتحةبضمريأ
متعبةدرهقمج
ومنقويفهوًنفسهعلىًينتصرمنً•

ضعيفينتصرًعلىًغيرهًفهوً
نفسهبينتصرأ
ضعيفدقويج

يًفيرونعندًهؤلءًالذينًتقلاإلنجازاتًإنً•

.كبيرةإمكانياتًالتافهةاألشياءً

يرونبتقلأ
كبريةدالتافهةج
متطلعوالصعوبةيرىًفرصةًفيًكلًالمتفائل•

.  فرصةًكليرىًصعوبةًفيً

صعوبةباملتفائلأ
كلدعاملتطلج
هًللتوبةًوينتجًعنوسيلةالستغفارإنً•

.الذنوبارتكاب

وسيلةبارتكابأ
الذنوبداالستغفارج
علىينتصرومنقوىأنفسهعلىينتصرمن•

ضعيفغريه
ينتصربأقويأ
ضعيفدنفسهج

الذىًيستطيعالوحيدهوًالشئًالفشل•

مجهوددونًبذلًأىًيتفاداهاإلنسانًانً

الفشل.بيتفاداه.أ
جمهود.دالوحيد.ج
كالمريضالجاهللنصيحةالستماععدم•

الطبيبمنيستفيدلالذي

نصيحةباجلاهلأ
يستفيدداالستماعج
لكمناخفاؤهافيجبعليكأمانةنفسك•

مكروه

نفسكباخفاؤهاأ
مكروهدأمانةج
ويتحملًلسانهمنًيصدقًالحسنالراجلً•

البصرًعنهمويغضجيرانهًخيرات

خرياتبسناحلأ
يغضدلسانهج
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،ًخيرًمنالمتعبةوالقدامًالمتعبالضمير•

:المستريحةالضميرًالمتعبًوالقدامً
تعبةاملبٔأٔٔاملتعب

ملسرتحيةادخريج
عليكيرميهااليتاحلجارةمنصرحابن•

:أصدقائك
اليت.بيرميها.أ
صرح.دأصدقائك.ج
شيممنمؤثرةالغريأخطاءعنالتغافل•

.اجلاهلني
التغافل.باجلاهلني.أ
مؤثرة.دأخطاء.ج

.كمةحبإبنفاقهبلاملالحبفظليسالبخل•
حفظ-بالبخل-أ
حكمة-دإنفاقه-ج
رياتخويتحمللسانهيصدقمناحلسنالرجل•

.جريانه
جريانه-باحلسن-أ
الرجل-دخريات-ج
يمافنفكرحننبل،منلكفيمانفكرمااندرا•

عندان
عندانبنفكرأ
منلكداندراج
الناسبهينتالكالمبكثرةيتصفالذيالشخص•

ابحلديثيبدأعندماله
احلديثبيتصفأ
كثرةدنينتبهج
يغنيهالماتركهاملرءإسالمحسنمن•
تركهبيغنيهأ
إسالمدحسنج
األجلوالثايناألمل،أحدمها،حدانللحياة•

فناؤهاوالثاينفراقهافباألول
فناؤهابحدانأ
فراقهادللحياةج

البحارلىع(معنوية)ليليةأتثرياتالبدرلنور•
واحمليطات

(معنوية)ليليةبالبدرأ
البحاردأتثرياتج
وهالفشلإىلوالوصولاجنازالنجاححماولة•

آخراجناز
الفشلبالنجاحأ
آخرداجنازج

شيممنمؤثرةالغرياالخطاءعنالتغافل•
اجلاهلني

االخطاءبالتغافلأ
اجلاهلنيدشيمج
تحيالمسأمرااأمامهالنجاحيرىالواثقالشخص•
الشخصبمستحيالأ
النجاحدامرأ ج
،إليهرييسهدفالهأنبصفتنيالزعيمميتاز•

إليهابإلهداءالناسإقناعوالثانية
ابإلهداءبإقناعأ
يسريدالزعيمج
والركون،أبفعالهاباللتزاميكونالناجحاحلوار•

حممودةنتائجإىليؤديإليه
أبفعالهبالناجحأ
حممودةدابفعالهج
وسيف،األمةوصوتالسالمبوقالصحافة•

اجلبانوجلام،املظلومومالذاحلق
مالذبالصحافةأ
اجلباندبوقج
احلاضررانعصيفمنتشرةابتتوالقلقالعصبية•

الطبيعيةاحلياةتطمئنابتتلذا
تطمئنبابتتأ
الطبيعيةدمنتشرةج



يفالغدركانوإن،الوفاءوجدماالغدرلوال•
.عجزببعضهمفالثقة،موجودالناس

الوفاءبالغدرأ
عجزدببعضهمج
فإن،فيهفشكشخصاا استخدمتإذا•

.تستخدمهفالفيهشككت
شخصأ باستخدمتأ
شككتدفشكج
تقدمتأالاألهمببطءنتتمشيكنتإنيهمال•

.الوراءإىلخطوة
.تتقدمب.ببطءأ
.الوراءد.خطوةج
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لتأينااإلنسانفعلىواإلشاعاتاألخباركثرت•
الكذبمنةاإلشاعلتمييز

األخباربكثرتأ
الكذبداإلشاعةج
األمطارهبطولتوحيابلغيوماملتلبدةالرايح•
الغيومباالمطارأ
الرايحدتوحيج
لوحىتامش،عكسكميشيالكلرأيتلو•

شتعيأنمنخريفالوحدةوحيداا أصبحت
.غريكإلرضاءالناسعكس

امشبميشيأ
تعيشدالناسج
عليكأثىنمنوقدر،إليكأحسنمناشكر•

تتغىنالو لذاتكمعرفتكبعدمتتباهىالولكن
.املديحأنغامعلى

تتباهىبأحسنأ
املديحدأثىنج
أبدىنتكونانجيباألطفالالعابصناعة•

الاسلنتذهبالأهنااجلودةمعايريمنمستوى
الصناعةعيوبيعرفون

انسبأدىنأ
االطفالدصناعةج
عدماىلتسعىاليتهينريدهااليتاملدرسةإن•

ةاهلويومنهااالهدافمنالعديدالتحقيق
الوطنية

نريدهاباملدرسةأ
التحقيقعدمدتسعىج
غريكمصائبعلىكثرياتضحكال•
تضحكبكثرياأ
علىدغريكج

سلبيااثريؤ املوظفنيعنيبتعدعندمااملديرإن•
ربيةالغالدراساتأثبتتهماوهذاالعملعلى

وهذا.ةمرتفعا تكوناإلنتاجنسبةأنفوجدت
.الدراسةصحةيثبتما

سلبي اباملوظفنيأ
مرتفع ةدالدراساتج
ريدوياحلزنيتأملاإلنسانجيعلاالكتئاب•

قحتقيعدماىلويؤدياحلياةمنالتخلص
.واحالمهطموحاته

اإلنسانباالكتئابأ
احلياةديتأملج
قولهتحيتسماغياهبميفالناسعلىتتكلمال•

.علمهميف
تستحيبالناسأ
علمهمدغياهبمج
أحياءنمأساسيااجزءاااخلاصةاحلدائقأصبحت•

علىو عليهااحملافظةعلينافيجباملدينة
.مرفقاهتا

أساسي اباخلاصةأ
مرفقاهتاداملدينةج
زنابحلاإلنسانأتمليصيبمرضاالكتئاب•

وأهدافهطموحاتهامتامعدمإىلويؤدي
يصيبباالكتئابأ
أتملدطموحاتهج
لثانيةاالعامليةاحلرببعدحدثتمذحبهأمجل•

البوسنهمسلميضدالعرقيةمذحبههي
.واهلرسك

العامليةبمذحبةأ
أمجلدالعرقيةج
"نالقانو سيادة"فتاويالدولتصدرماعادة•

املعاهداتمثلالقانونفوقتصبحغالبااأهنامع
اهداتاملعمثلعنهاتتخاذلمثتربمهااليت

.للقاراتالعابرةالصواريختبادل
فوقبفتاويأ
تبادلدتربمهاج
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.اثنتنيأصبحتصربفإذاواحدةاملصيبة
.صربب.املصيبةأ
.اثنتنيد.أصبحتج
لكنو ابلتعثرليساحلياةهذهيفالعظمة•

.فيهاتتعثرمرةكليفابالستسالم
احلياةبالعظمةأ
تتعثردابالستسالمج
أسعارهاعالرتفا اخلارجيةللسياحةالناسيتجه•

.وأماكنهاخدماهتاوتوفر
الرتفاعباخلارجيةأ
خدماهتادتوفرج
عندماولكن،احللمنجزءاملشكلةمواجهة•

الا حأفضلفإدراكهاحالهلاجتدوالتطول
إدراكهاباحللأ
حالدأفضلج
.ةمفسدفالفراغمرحياالشاقالعملكاناذا•
مرحيابالعملأ
مفسدةدفالفراغج
منيزيدالتلفازيشاهدوهولألكلالطفلتناول•

.رةاألسسائرمعتفاعلهمنويزيدتناوله
.لألكلب.تناولأ
.تفاعلهد."األوىل"يزيدج
.نريدهاملالوصولجينبنابدقةاالهدافحتديد•
االهدافب.حتديدأ
الوصولدجينبناج
.لكلبالللحياةتعيشانالعيشاسرارمن•
العيشباسرارأ
كللدتعيشج
عوائدققحيأبنمستقبالا الناجحاالستثماريعد•

اضراحليفاملتاحةاملواردمساعدةاملاضييف
مستقبال ٔبالناجحأ
احلاضرداملاضيج

والعدوابلعتابختسرهمفالقليلوناألصدقاء•
.االخالقبسوءتنقصهمفالكثريون

ختسرهمبقليلونأ
االخالقدتنقصهمج
ددتور الغريعندافعتإذاالناسسينتقصك•

عنهماألذى
دافعتبسينتقصكأ
عنهمدورددتج
ثرايالغينعلجيوالطمعغنياا الفقريجتعلالقناعة•

الطمعواحذرالقناعةفالزم
والطمعبغنيأ أ
ثرايدالغينج
.صميتجيديالدامماصويتاستخدمال•
مادامباستخدمأ
صميتدجيديالج
مةحبكانفاقهبلاملالحفظليسالبخل•
حفظبالبخلأ
حكمةدانفاقهج
ونيكأنمنخريمفرتسأسدخلفكيكونأن•

خائنكلبوراءك
ورائكبخلفكأ
خائندخريج
منإنف،عقولبعدةلتفكراالستشارةمنقلل•

.ضلبرأيهاستغن
لتفكربقللأ
برأيهدعقولج
اكربهاينجزاعمالعدةيفيشرعمن•
عدةبيشرعأ
اكربهاداعمالج
منلهيةومهمحايةتعتربابشجارحياطالبيت•

.الشمساشعة
ومهيةبالبيتأ
اشعةدابشجارج
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ولدوانالذيفالرجالالشدائدحتملعليناجيب•
الرايحيهابونالالنسائميف

يهابونبحتملأ
النسائمدولدواج
تتجنبأنالناسمعاملةيفالظلممعيار•

بهيعاملوكأنتكرهمبامعاملتهم
تتجنببالظلمأ
يعاملوكدتكرهج
ومنهايباإلجيامهاالعقلعلىتردأفكاراخلواطر•

احلسن
العقلباخلواطرأ
احلسنداإلجيايبج
ةمر ألفمسعتهاكذبةتصدقانالسهلمن•

.مرةألولتسمعهاحقيقةتكذبأنعلى
كذبةبتصدقأ
حقيقةدتكذبج
يفهمينحأنكمالنفسهشيءكليريداألانين•

.الغريعلىاألحيانبعض
لنفسهبيريدأ
األحياندمينحهج
فةمعر قبلإال،النظروجهاتعلىحتكمال•

.املتكلمقصد
النظربوجهاتأ
املتكلمدقبلج
نمأصعبمرة،ألفمسعتهاكذبةتصدقأن•

:مرةألولتسمعهاحقيقةتصدق
.كذبةب.تصدقأ
.حقيقةد.اصعبج
سحبوالالغيومعنابتعدالطائرارتفعكلما•
الطائرب.كلماأ
.الغيومد.ابتعدج

رياتخويتحمللسانهيصدقمناحلسنالرجل•
جريانه

يتحملبخرياتأ
جريانهدحلسناج

علىتصرينومنقويفهونفسهعلىينتصرمن•
ضعيففهوغريه

نفسهبينتصرأ
ضعيفدقويج

أناملرجحمنكانالتفاؤلمنعقلهأعفىمن•
والعمليةالعلميةحياتهيفينجح

التفاؤلبأعفيأ
ينجحداملرجحج

بدأرجليوجدولكنفاشلرجليوجدال•
فيهاثبتوابلقمة

بدأبرجلأ
ثبتدالقمةج

يفقولهتستحيماغياهبميفالناسعنتقلال•
علمهم

غياهبمبالناسأ
علمهمدتستحىج

قختلقلبكوعظمةاحلسادلكعقلكعظمة•
األعداءلك

قلبكبعظمةأ
عقلكداألعداءج
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ًا اإلرتباطًوالختالف: رابعـــا
:الشاذةاملفردةاخرت•
.كرزب.توتأ

فراولةدجوافةج
:الشاذةاملفردةاخرت•
صلفبغطرسةأ

خيالءدكربايءج
:الشاذةاملفردةاخرت•
صوفب.قطنأ

نسيجدحريرج
:الشاذةاملفردةاخرت•
صوفببالستيكأ

قطندحريرج
:الشاذةاملفردةاخرت•
شجاعةبقوةأ

علمدصدقج
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:الشاذةاملفردةاخرت•
رمحبسهمأ

سيفدقلمج
:الشاذةاملفردةاخرت•
غازبنفطأ

فحمدماءج
:الشاذةاملفردةاخرت•
نسربصقرأ

خفاشدحدأةج
:الشاذةاملفردةاخرت•
الدوحةبالقاهرةأ

الرايضداملنامةج
:الشاذةاملفردةاخرت•
الرايضبالدمامأ

ينبعدجدةج
:الشاذةاملفردةاخرت•
عنرببخبورأ

مسكدايمسنيج
:الشاذةاملفردةاخرت•
رحيانبوردةأ

عشبدخنلةج
:الشاذةاملفردةاخرت•
قبيلةبمدينةأ

دولةدقريةج
:الشاذةاملفردةاخرت•
ضمةبشدةأ

فتحةدكسرةج
:الشاذةاملفردةاخرت•
مسجدبمعبدأ

كنيسةدصومعهج

:الشاذةاملفردةاخرت•
النيلبدجلةأ
الفراتداألهراماتج
:الشاذةاملفردةاخرت•
حوتباسفنجأ
جربوعدصبارج

:الشاذةاملفردةاخرت•
أريكةبكرسيأ
سريردطاولةج
:الشاذةاملفردةاخرت•
صوفبجلدأ
فرودقطنج
:الشاذةاملفردةاخرت•
اجلغرافيابالتاريخأ
الفلكدالقمرج



30

:الشاذةاملفردةاخرت•
طبيبةبطبيبأ
مريضدممرضةج
:الشاذةاملفردةاخرت•
أسدبكلبأ
ثعلبدثورج
:الشاذةاملفردةاخرت•
طاولةبكرسيأ
مقعددسريرج
:الشاذةاملفردةاخرت•
منربكلبأ
ذئبدثعلبج
:الشاذةاملفردةاخرت•
متدرببجنديأ
قائددطالبج
:الشاذةاملفردةاخرت•
مديرونبأمراءأ
قادةداتبعونج
:الشاذةاملفردةاخرت•
ُكتاببفرسانأ
أدابءدشعراءج
:الشاذةاملفردةاخرت•
أمبأبأ
ابندخالج
:الشاذةاملفردةاخرت•
النرباسباملشكاةأ
املصباحدالتنورج
:الشاذةاملفردةاخرت•
طبيبةبطبيبأ
مريضدممرضةج
:الشاذةاملفردةاخرت•
الباحةبجدةأ
الطائفدالرايضج

:الشاذةاملفردةاخرت•
احلبيلبينبعأ
تبوكدالقصيمج
:الشاذةاملفردةاخرت•
دوالربرايلأ
لريةددرهمج

:الشاذةاملفردةاخرت•
أبريقبمالعقأ
كاساتدشايج

:الشاذةاملفردةاخرت•
قمم.بمسو.أ
آفاق.دبلوغ.ج
:الشاذةاملفردةاخرت•
رفعة.بجمد.أ
ذروة.دمسو.ج
:الشاذةاملفردةاخرت•
غرامة.بسجن.أ
َجْلد.دخمالفة.ج
:الشاذةاملفردةاخرت•
منربلبوةأ
أسددضبعج
:الشاذةاملفردةاخرت•
اخلشبباملاءأ
الطنيداحلجرج
:الشاذةاملفردةاخرت•
أببابنأ
أمدخالج
:الشاذةاملفردةاخرت•
أسدبكلبأ
ثعلبدثورج
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:الشاذةاملفردةاخرت•
حوتبخفاشأ
قرشددلفنيج
:الشاذةاملفردةاخرت•
رجببرمضانأ
احلجةذودالقعدةذوج
:الشاذةاملفردةاخرت•
طبيببمريضأ
ممرضةدطبيبةج
:الشاذةاملفردةاخرت•
بويضةبنطفةأ
مضغةدعلقةج
:الشاذةاملفردةاخرت•
عاقبةبفاحتةأ
مقدمةدابكورةج
:الشاذةاملفردةاخرت•
كتاببفرسانأ
أدابءدشعراءج
:الشاذةاملفردةاخرت•
مهندس.بمعلم.أ
راعِٔ.دطبيب.ج
:الشاذةاملفردةاخرت•
قاضي.بمهندس.أ
حاكم.دوزير.ج
:الشاذةاملفردةاخرت•
قاضي.بمهندس.أ
حكيم.دوزير.ج
:الشاذةاملفردةاخرت•
العز.بالرفيعة.أ
الوجاهة.داجلاه.ج
:الشاذةاملفردةاخرت•
سرب.بقوافل.أ
قطيع.دفرادى.ج

السيف•
القوة.بملسالا.أ
دلع.دالنقاء.ج
احلمام•
القوة.بملسالا.أ
دلع.دالنقاء.ج
طرع•
كوب.بكأس.أ
قربة.دنةیقن.ج
دنلمعاا•
حقل.بمنجم.أ
مزرعة.دربح.ج
عاصمة•
القاهرةباالسكندريةأ
مدينةدقريةج
الصـــيــــام•
رمضانبشعبانأ
شوالدرجبج
الرعـــــد•
أزيربصريرأ
هديلدهزميج

.اثنية:ميزان:كيلوجرام:مرت•
كيلوجرام.بمرت.أ
اثنية.دميزان.ج
.بوق:جرس:صفارة:عصا•
صفارة.بعصا.أ
بوق.دجرس.ج

االرتباط
أييتمبااملرتبطةالكلمةاخرت
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ضیبأ•
فاتح.بانضر.أ
ناصع.دظاهر.ج
زانیلما•
القوة.بملسالا.أ
دلع.دالنقاء.ج
طليعة•
شيج.بةھفاك.أ
لنهارا.دصبح.ج
عصيب•
ومي.برح.أ
داء.دردب.ج
ضروس•
ريح.بحرب.أ
أسنان.دعاصفة.ج
مأأو•
.بيد.أ

بحاج
أصبع.درأس.ج
السفر•
ملل.بمشقة.أ
طول.دراحلة.ج

:التاليةاجلملةمعيتفقأييتمماأي•
(صباح اغد ارحليتتقلع)

اابلطائرةرحليت-أ صباح اغد 
صباح االسفرأحب-ب
صباح اإالأسافرال-ج
اأغادر-د صباح اابلسفينةغد 
:التاليةاجلملةمعيتفقأييتمماأي•

(صحيجسمهحممد)
صحيأكلأيكلحممد-أ

يتمرنحممد-ب
صحييصبحكيفليقرأيسهرحممد-ج
ابكر ايستيقظحممد-د
:التاليةاجلملةمعيتفقأييتمماأي•

(امللليزيلالتنويع)
التاريخيفكتاابٔ قرأت-أ

األدبيفكتاابٔ قرأت-ب
واألدبالتاريخيفكتابنيقرأت-ج
واألدبالتاريخيفكتب اقرأت-د

:أيًالجملًيتوافقًمعًالمعني

:استيقظتًبسببًصوتًالرعد•

.أًًًصوتًالرعدًأيقظني

.بًًصوتًالرعدًمخيف

.جًًصوتًالرعدًقوي

.دًًصوتًالرعدًمدوي

:مشاهدتيًللتلفازًفيًالمساء•

.أًًًًلًأشاهدًالتلفازًإلًفيًالمساء

.بًًلًأشاهدًالتلفازًفيًالصباح

.جًًأشاهدًالتلفازًفيًالمساء

ا .دًًلًأشاهدًالتلفازًصباحا

زوج•

بًًمهرأًًًزوجة

جًًأسرةًًًًًًًًًًًًًًًًًًدًًأطفال

سيارة•

بًًسفينةأًًًقطار

جًًطائرةًًًًًًًًًًًًًًًًًدًًحصان
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منهنمتلكأنيمكنناالكاألرضالعلم)-

(القليلالقليلسوي

؟الجملةفيالزائدةالكلمةهيما"

.نمتلك(ب.العلم(أ

.القليل(د.سوى(ج

بعدوًمايتتضاءليوميًا،تنميهاالالتيالمعرفة)-

(يوم

الجملة؟فيالزائدةالكلمةهيما"

.يوميًا(ب.تنميها(أ

.يوم(د.يوًما(ج

وإنماالمشاكل،غيابليستهيالسعادة)-

(المشكالتهذهمــــعالتعامـــلعليالقــدرة

الجملة؟فيالزائدةالكلمةهيما"

.السعادة(ب.هي(أ

.التعامل(د.إنما(ج

همقطفالحكماءلكنالنصح،الكثيرونيتقبلقد)-

(منهيستفيدونالذين

الجملة؟فيالزائدةالكلمةهيما"

.الكثيرون(ب.هم(أ

.يستفيدون(د.الذين(ج

التياءاألشيبعددالحقيقيةاإلنسانثروةتقاس)-

(عنهااالستغناءيستطيع

الجملة؟فيالزائدةالكلمةهيما"

.األشياء(ب.الحقيقية(أ

.عنها(د.االستغناء(ج

ديدةًإليًإنًالتحفيزًبعدًكلًتعثرًيعطيكًدفعةًج)-

(   األمام

ماًهيًالكلمةًالزائدةًفيًالجملة؟"

.تعثر( ب.التحفيز( أ

.األمام( د.جديدة( ج

ًا :الكلمةًالزائدةًفيًالجملةً: خامسا

إلييحتاجوالطويلةمسافاتاإلبلتسير)-

(الصحراءبسفينةلقبلذلكالماء،

ما هي الكلمة الزائدة في الجملة؟"

.اإلبل(ب.لقب(أ

.طويلة(د.مسافات(ج

منهناكولكنعدد،زيادةمجردأحديوجدال)-

(اأساسً وجودهيلغيأولغيرهدورهعنيتنازل

ما هي الكلمة الزائدة في الجملة؟"

.دوره(ب.زيادة(أ

.أساًسا(د.وجوده(ج

نعتزوةثرذاتهحدفيوتثقيفهمالناستعليمإن)-

(بها

ما هي الكلمة الزائدة في الجملة؟"

.تثقيفهم(ب.الناس(أ

.بها(د.ذاته(ج

لنرائعاً،فوزهكانمهمافائزالعبأي)-

(األسلوببنفسدائًمايكسبأنيستطيع

ما هي الكلمة الزائدة في الجملة؟"

.رائعًا(ب.العب(أ

.فائز(د.دائًما(ج
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األخطبوط

أذرعثمانيةلهالبحرية،الحيواناتأحدهواألخطبوط

هذاولدىبالماّصات،مليئةلوامسهيئةتتخذطويلة

حابةسإطالقعلىقادرفهوبديلة،دفاعيةآلياتالحيوان

عدوالإرباكعلىتعملُمفترسيه،اتجاهالحبرمنسوداء

ونتكبحيثالوقت،منلفترةلديهالبصرحاسةوإعاقة

نععدا.واإلفالتللهربفرصةاألخطبوطبإعطاءكفيلة

قتةمؤبصورةتؤثرمادةعلىاألخطبوطحبريحتويذلك،

العسيرمنيصبحثمومنعدوه،لدىالشمحاسةعلى

يستطيعاألخطبوطفإنذلك،جانبإلىأثره،اقتفاء

قدنهأحتىبالخطر،اإلحساسعندشديدةبسرعةالسباحة

ينمومثالعدو،عمليةلتضليلأثناءأذرعهإحدىبقطعيقوم

جميعفياألخطبوطاتتعيشتدريجيبشكلبديلطرفله

اأكثرتكونولكنهاالعالم،محيطات البحارفيوتنوعااعددا

حلةالضالمياهقربتتواجدوقدالستواءخطحولالدافئة

لتميولكنهاالماء،سطحتحتأمتارعدةضمنأوأحياناا

أنواعهاومنالسطح،منكبيرةمسافاتعلىللبقاء

القزمواألخطبوطالعمالق،الهاديالمحيطأخطبوط

.األزرقواألخطبوط

دىفيرت,إليهااإلنسانحاجةحسباألزياءوتختلف

المالبسمنأنواعاالباردةالمناطقفيالناس

ماأو,والفراءالصوفمنالمصنوعةالسميكة

السميكةاألحذيةأيضاينتعلونكما,يماثلها

الناسفيرتدىالحارةالمناطقفيأما.والطويلة

الخفيفةالموادمنالمصنوعةالمالبسمننوعا

دىيرتالستوائيةالمناطقوفى,والكتانكالقطن

.فيهيعيشالذيالجويناسبمااإلنسان

100,000منأكثرمنذالمالبساإلنسانعرفوقد

يستخدمهكانلماآثاروجدتقدأنهبل,سنة

(سنة25,000قبل)الحجريالعصرفياإلنسان

تعطىاألحيانمعظمفي.والمزهرياتاللوحاتعلى

حالتهمنهامرتديهاعنالمعلوماتبعضالمالبس

زياءاألتختلفوقد.الجتماعيةوطبقتةالقتصادية

رونقيلبساألفريقيأنفنجد,الواحدةالمنطقةفي

أظافرهيطيلالصينيوالزاهد,شجاعتهعلىتدل

الزىبهيتشاوقد.اآلخرينعنبهليتميززياويرتدى

سيكيالمكالمزارعأنفنرى,مختلفتينمنطقتينفي

كلاختالفمع,الصينيالمزارعزىنفسيرتدى

.للزىارتدائهطريقةفيمنهم

المخطوطاتمنلنانقلكما-اإلسالميواللباس

والرداءالقميصمنيتكون-الرحالةوقصص

والنعلوالعمامةوالعباءةوالسروالواإلزار

الخمارفيشملالمسلمةالمرأةلباسأما.(والحذاء

هبتغطىالذيوالدرع,والعنقالرأسبهتغطىالذي

أنمرأةلليستحبالصالةأثناءوفى,والرجلينالبدن

اًترتدي .ثيابهالتسترجلبابا

بعد,عشرالثامنالقرنفيالمالبستطورتوقد

كمياتمنهاينتجفأصبح,الخياطةآلةظهور

وصارتبالمالبسالعلوماهتمامزادوقد,بالجملة

وظائفوعلموالطبالكيمياءفيالختصاصاتمن

األعضاء

ملاذا يقوم األخطبوط يقطع أحد أذرعه؟:  1
رلينتح-بلتشتيتٔالعدؤواهلروب-أ
لقتلٔنفسه-دإلخافةٔالعدو-ج
كم عدد أنواع األخطبوط املذكورة يف النص؟:  2
أنواع4-بأنواع3-أ
أنواع6-دأنواع5-ج
.............تعود على ( أذرعه)الضمري يف :  3
االخطبوط-باخلطرٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ

الرأسٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ احمليط-د-ج

الزياء

عانوالناسمعظميرتدىالبشرمتطلباتأهممنالمالبس

.ةالزينمالبسإلىإضافة,ومشتقاتهاالثيابمنآخرأو

اعأنومنالكثيريرتدونالعالمأنحاءشتىفيفالناس

لذياالغرضلختالفتبعاالتنويعهذاويحدث.المالبس

اسالنويستعمل.المالبسمنمانوعالرتداءالفرديدعو

تلفةمخعاداتويتبعونصنعهافيواألساليبالموادشتى

حياةيفاألساسيةاألشياءمناألزياءوتعتبر.أزيائهمفي

.األممتميزالتيالخصائصمنوتعتبر,الناس

هيرتديماكلعلىيطلقفأصبحاألزياءمفهوموتطور

منالمرأةبهتتزينوماعملهفيأومهنتهفيالمرء

.تجميليةومستحضراتوأحذيةقفازات

:الفقرة األوىل يتضح أنمن : 1
منٔاخلصائصٔاليتٔمتيزٔالشعوبٔاألزايءٔ-أ

أنواعٔاألزايءٔهلأقيمتهأعندٔالشعوب-ب
األزايءٔ الناسشيءٔاثنوئيفٔحياةٔ-ج

ختتلفٔاألزايءٔحبسبٔ الدايانت-د
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:الفقرة الثانية األزايء تشملمن : 2
األزايءٔالعامة-فقطٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔباملالبسٔ-أ

األزايءٔاخلاصة -ج
األزايءٔالعامةٔواخلاصةٔوملحقاهتا-د
:اإلنسان يستخدم املالبس حسب( 3)الفقرة من : 3

األصدقاءٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔبٔ املوقعٔاجلغرايف–-أ
(الطبيعة) والظروفٔالبيئيةٔحاجتهٔ-ج
أصدقاؤه-د
حسباألمة الواحدة ختتلف املالبس يف : 4

طبيعةٔاإلنسان -أ
املعيشئواالجتماعئواملهيناملستوىٔ-ب
ملوسما-الثقايفٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔداجملتمعٔواملستوىٔ-ج
دمي من تعرفنا على لبس اإلنسان الق( 3)الفقرة من : 5

؟خالل
القطعٔاآلثرية-باملعابدٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ
األهرامات-املزهرايتٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج
اكتشف اإلنسان املالبس منذ (  4)من الفقرة  : 6

؟أكثر من 
قرن1000-بقرن10000ٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ
قرن-قرنٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد2500-ج
نا من املصادر اليت من خالهلا تعرف( 5)يف الفقرة : 7

على لبس املسلمني؟
تاللوحاتٔواملزهراي–املعاجمٔاللغويةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔبٔ-أ
يةالكتبٔاألعجم-داملراجعٔالرتاثيةٔٔ-ج
رتة يقصد ابلقرن الثامن عشر الف( 5)الفقرة من : 8

:بني
1800-1701-ب1899-1800-أ

1700 1800-1799//1700--ج
1900--د

منذ قرنني أصبح اإلنسان ؟( 6)يف الفقرة : 9
الٔيهتمٔمبنظرهٔ اخلارجي-أ

اهتمٔ فقطمبالبسٔالنساءٔ-ب
يهملٔالذوقٔالبشرى-ج
ابجلملةيصنع//ينتجٔكمياتٔمتشاهبةٔمنٔاملالبس-د

ف يهتم األطباء والكيميائيون وعلماء وظائ: 1٠
األعضاء ابملالبس من حيث

خياطةٔ املالبس-أ
مناسبتهألالستعمالٔاإلنساين (ايناجلسمٔاإلنس) -ب

شكلهأاخلارجي-داخلاممتانةٔاملادةٔ-ج
أبوًالقاسمًالطنبوريًوحذائ

،مداسلهوكانالطنبوري،القاسمأبوأسمهرجلبغدادفيكان

كانةمجعلموضعمنهتقطعكلماوكانسنين،سبعيلبسهوهو

هبيضربونالناسوصارالثقل،غايةفيصارأنإلىرقعة

.المثل

اأبيا:سمسارلهفقالالزجاج،سوقيومااًدخلأنهفاتفق

بمذهزجاجحملحلب،ومعهمنتاجراليومإليناقدمقدالقاسم؛

بهبفتكسالمدة؛هذهبعدلكأبيعهوأنامنه،فاشترهكسد،قد

.دينارااًبستينواشتراهفمضى!مثلينالمثل

:هلوقالآخر،سمسارفصادفهالعطارين؛سوقإلىدخلإنهثم

ماءومعهتاجر،نصيبينمناليومإليناقدمقدالقاسم؛أبايا

لكعهأبيوأنارخيصا،منهتشتريهأنيمكنسفره،ولعجلةورد،

القاسم،وأبفمضى!مثلينالمثلبهفتكسبمدة؛بعد،بأقربفيما

المذهبالزجاجبهومألأخرى،دينارااًبستينأيضاواشتراه

ثم!رالصدفيبيتهرفوفمنرفعلىفوضعهبهوجاءوحمله،

أبايا:أصدقائهبعضلهفقاليغتسل؛الحمامدخلالقاسمأباإن

!الشناعةغايةفيفإنه!هذامداسكتغيرأنالقاسم؛اشتهي

معفالسمعك؛الحق:القاسمأبولهفقال!هللابحمدمالذووأنت

.والطاعة

ااًمداسمداسهبجانبفرأىثيابه،ولبسالحمام،منخرجإنهثم

ىومضفلبسه،له؛أشتراهكرمهمنالرجلأنفظنجديداا؛آخر

كذلفيجاءوقدللقاضي،الجديدالمداسذلكوكان!بيتهإلى

خرجفلما!يستحمودخلهناك،مداسهووضعالحمام،إلىاليوم

يتركلمحذائيلبسأمن:فقاليجده؛فلممداسه؛عنفتش

!مالقاسأبومداسسوىيجدوافلمففتشوا؛شيئاا؟عوضه

خدمه؛القاضيفأرسل!المثلبهيضربكانألنهفعرفوه؛

ي،القاضفأحضرهعنده؛القاضيمداسفوجدوابيتهفكبسوا

رجفخ!وأطلقهالمالبعضغرمهمدة،وحبسهتأديبااله،وضربه

إلىومضىغضبان،وهوحذاءه،وأخذالحبس،منالقاسمأبو

ورمىنالصياديبعضفأتى!الماءفيفغاصفيها؛فألقاهدجلة؛

شبكته،
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تابعًأبوًالقاسمًالطنبوريًوحذائه

يفمنهوقعأنهوظنعرفه،الصيادرآهفلما!فيهافطلع

ظرفن!يجدهفلمالقاسم؛أبيبيتبهوأتىفحمله!دجلة

سقطالبيت؛فإلىمنهافرماهالبيت؛صدرإلىنافذةفرأى

نددوتالزجاجوتكسرفوقع،الزجاج؛فيهالذيالرفعلى

األمر؛فعرفذلك،إلىونظرالقاسمأبوفجاء!الوردماء

هذاأفقرني!فقراهوا:وقاليبكيوصاحوجهه،فلطم

،حفرةالليلفيلهليحفرقام؛إنهثم!الملعونالمداس

ر؛الحفحسنالجيرانفسمعمنه؛ويرتاحفيها،ويدفنه

؛الحاكمإلىاألمرفرفعواعليهم؛ينقبأحدااًأنفظنوا

بتنقأنتستحلكيف:لهوقالوأحضره،إليه،فأرسل

ضبعغرمحتىيطلقهولموحبسه،حائطهم؟جيرانكعلى

المداس،منحردانوهوومضىالسجنمنخرجثم!المال

ف؛الكنيقصبةفسدفيه؛ورماهالخان،كنيفإلىوحمله

عنوبحثوا!الكريهةالرائحةمنالناسوضجرففاض

ا؛فتأملوه؛فوجدواالسبب؛ !اسمالقأبيمداسهوفإذامداسا

،الواليفأحضرهوقع؛بماوأخبروهالوالي،إلىفحملوه

جملةرمفغ!الكنيفتصليحعليك:لهوقالوحبسه،ووبخه

اًغرم؛مامقدارالواليمنهوأخذمال، تأديبا

وهو-وقالمعه،والمداسالقاسمأبوفخرج!له،وأطلقه

غسلهإنهثم!المداسهذاأفارقعدتماوهللا:منهمغتاظ

مةرفظنهكلب؛فرآهيجف؛حتىبيتهسطحعلىوجعله

علىالكلبمنفسقطآخر؛سطحإلىبهوعبرفحمله،

اًوجرحهفآلمهرجل؛رأس لمنواوفتشفنظروا!بليغااًجرحا

اكم؛الحإلىاألمرفرفعوا!القاسمألبيأنهالمداس؟فعرفوا

نفذف!مرضهمدةالمجروحبلوازموالقيامبالعوض،فألزمه

أباإنثم!شيءعندهيبقولمله،كانماجميعذلكعند

دأريلهوقالالقاضي،إلىبهومضىالمداس،أخذالقاسم

اةمبارالمداسهذاويبنبينيكتبأنالقاضيمولنامن

ءبريمناكالوأن!منهولستمنيليسأنهعلىشرعية

!أنابهأؤخذلالمداسهذايفعلهمهماوأنهصاحبه،من

منهالقاضيفضحك!منهعليهجرىمابجميعوأخبره

.ومضىووصله

من ) ورى خالل الفقرة األوىل نستنتج أن الطنب1
.........يتسم بـ 

الفقر-بوشحهخبلهٔ//الشحٔ-أ
الورع-دزهدٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔال-ج

يف ) ؟( وصله)أخر القطعة ما معين 2
هداه-بأعطاهٔوهداه-أ

طردهٔٔٔ زاره-د-ج
أيخذ الطنبوري احلذاء إال بسبب ؟3)

ديقه حسن ظنه بص-بسوء ظنه بصديقه            -أ
خالف ما سبق-مكر صديقه               د-ج

املثل فعرفوه ألنه كان يضرب به( 2) الفقرة من (  4
:من الذين عرفوه ؟ : 
الشرطة–أصدقاءٔالطنبورئٔٔٔٔٔٔٔٔٔبٔ-أ
أقاربه-داخلدم-ج

القاضي  ) كان فيه كان يستحم يف نفس اليوم الذي5
؟أبو القاسم وهذا فيه داللة علي 

تواضعٔ مالقاسسوءٔحظٔأيبٔ-بالقاضئ-أ
حرصٔعلئإفادةٔصاحبٔاحلمامٔ-ج
اتفاقٔمسبقٔبينهمأ-د

املداس  ) ؟كان مع أيب القاسم ملدة 6
رنثالثةٔأرابعٔالق-ربعٔعقدٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ
دثالثةٔأرابعٔالعق-دنصفٔعقدٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج

يف ) مجلة خرج من السجن وهو حردان ملداسه7
:( حردان)معين كلمه "

مسرور–حزينٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔبٔ-أ
انقمٔومستاء-دشاكرٔملداسهٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج

إرجاع ) :أنهلي الصياد املداس أليب القاسم دليل ع8
ويف سئ-ب-أ

ذكئٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد خمادع--ج
أنسب ) :عنوان للقطعة 9

تواضعٔابوقاسمٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ حذاءٔأيبٔقاسم-ب-أ
محقٔأبؤقاسمٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد فقرٔأبؤقاسم--ج

يستنتجً) منًالقطعةًأنًماًحصلًألبى01ً

بسببالقاسمًكانً

حذائه فطنته-ب-أ
فقرهٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد حزنه--ج

من ) ؟أحضر أاب القاسم للقاضي 11
الشرطةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب جاءٔمنٔتلقاءٔنفسه--أ

اخلدم عامةٔالناس-د-ج
أنهى وجود األرفف يف منزل أيب القاسم عليدل ( 12

اتجر-بحدادٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ
فالحٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد معلم--ج
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:***بــيتضح من تصرف زوجة الناسك على أهنا تتصف-1
الغرية ( بالتشاؤم                     ( أ

احلكمة(داحلسد                 (ج
ن و السم" املنهج الذي كان سيتبعه صاحب اجلرة أو -2

:**مع ولده يف املستقبل" العسل 
الرتبية و التأديب احلسن ( أ

احلزم والعقاب عند العصيان (ب
التعزيزاملكافأة و ( داإلمهال و الالمباالة  (ج
اتق شر "على أي الشخصيات يف القصة ينطبق املثل -3

؟" من أحسنت إليه 
الناسك(بمع صاحبهُعرس بن ا( أ

الزوجة(دالفيلسوف                  ( ج
ـان ما هو شعور الرجل بعدمـا عرف حقيقة الدم الذي ك-4

: ***على فم ابن ُعرس 
شعر ابلندم واالسى على تعجله يف احلكم ( أ

من موقف امرأته منه خشي ( ب
ابلفرح و السرورشعر ( ج
مل يهتم مبوقف أحد ( د

عرسالناسكًوابنً

.المثلهذاسمعتقد:الفيلسوفلبيدباالملكدبشليمقال

غيرمنأمرةفيالعجالنالرجلمثلليفاضرب

لمنمإنه:الفيلسوفقال.العواقبفينظروالروية

ماىإلأمرهويصيرنادمايزللممتثبتاأمرهفييكن

.داودولهكانوقدعرسابنقتلمنالناسكإليهصار

أنزعموا:الفيلسوفقالذلك؟وكيف:الملكقال

لةجميامرأةلهوكانتجرجانبأرضالنساكمنناسكا

,ياساإلبعدمنهحملتثمولدا ًيرزقالمزمنا ًفمكثا,

ت وسألهعالىتهللافحمدبذلكالناسكوسرًَّالمرأةفسرَّ

أرجوفإنيأبشري:لزوجتهوقال.ذكرا ًالحمليكونأن

هلأختار,عينوقرة,منافعفيهلناغالمايكونأن

:لمرأةافقالت.المؤدبينسائرلهوأحضراألسماءأحسن

كونأيتدريالبماتتكلمأنعلىالرجلأيهايحملكما

الذيالناسكأصابماأصابهذلكفعلومنال؟أم

ذلك؟وكيف:لهاقال.والعسلالسمنرأسهعلىأراق

جلربيتمنعليهيجريكانناسكا ًأنزعموا:قالت

ليأكوكان,والعسلالسمنمنرزقيومكلفيتاجر

,جرةفيويجعلهالباقيويرفعوحاجتهقوتهمن

فبينما.امتألتحتىالبيتناحيةفيوتدفيفيعلقها

هيدفيوالعكازظهرهعلىمتسلقيومذاتالناسك

السمنغالءفيتفكر,رأسهعلىمعلقةوالجرة

شتريوأبدينارالجرةهذهفيماسأبيع:فقال,والعسل

هرأشخمسةكلفيويلدنفيحبلن،أعنزعشرةبه

ولدتإذارةكثيغنما ًتصيرحتىقليالتلبثوال,بطنا

كثرأذلكفوجدبسنينالنحوهذاعلىحررثم,أوالدها

,قرالبمنمئةبهاأشتريأنا:فقال,عنزأربعمائةمن

علىوأزرع,أكرةوأستأجر,وبذرا ًأرضاوأشتري

خمسعلييأتيفالونتائجهااإلناثبألبانوأنتفع,الثيران

يتابفأبني,كثيراماالالزرعمنأصبتوقدأالسنين

لةجميصالحةامرأةوأتزوج,وعبيداإماءوأشتري,فاخرا

سنأحلهفأختار،نجيبسريبغالم,تأتيثمفتحمل,

فييهعلوأشددتأديبهوأحسنتأدبتهترعرعفإذا,األسماء

إلىوأشار.العكازةبهذهضربتهوإالمنييقبلفإن,ذلك

وإنما.وجههعلىفيهاكانمافسال,فكسرهاالجرة

,ذكرهينبغيماالبذكرتعجلاللكيالمثلهذالكضربت

كتحبماالناسكفاتعظ..يصحالأمأيصحتدريالوما

.زوجته

امأيوبعد,أبوهبهففرحجميلةغالماولدتالمرأةإنثم

نكابعنداقعد:للناسكالمرأةفقالت,تتطهرأنلهاحان

لىإانطلقتإنهاثم.وأعودفأغتسلالحمامإلىأذهبحتى

ولرسجاءهأنيلبثفلم,والغالمزوجهاوخلفت,الحمام

عرسابنغيرابنهعنديخلفهمنيجدولميستدعيهالملك

تركهف.ولدهعديلعندهفهوصغيرارباهقدكانعندهداجن

.سولالرمعوذهبالبيتعليهماوأغلقالصبيعندالناسك

ثملهافقتعليهاوثبثمعرسابنفضربهاالغالممن

بابالوفتحالناسكجاءثم.دمهامنفمهوامتألقطعها

,الحيةلقتمنصنعبمالهكالمبشرعرسابنفالتقاه

أنهوظنعقلهطارمذعوروهوبالدمملوثارآهفلما

حتىيهفيتروًَّولمأمرهفييتثبتولمولدهخنققد

لكنو,ذلكمنظنمابغيرويعملالحالحقيقةيعلم

أمعلىيدهفيكانتبعكازةوضربهعرسابنعجل

.فماترأسه

أسودوعندهحياسليماالغالمفرأىالناسكودخل

يففعلهسوءلهوتبينالقصةعرففلما.مقطع

لولداهذاأرزقلمليتني:وقال.رأسهعلىلطمالعجلة

كتلعلىفوجدتهامرأتهودخلت.الغدرهذاأغدرولم

سنحمنبالخبرفأخبرهاشأنك؟ما:لهفقالت,الحال

رةثمهذه:فقالت,لهمكافأتهوسوءعرسابنفعل

ليفعبلأمرهفييتثبتالمنمثلفهذاالعجلة

.بالسرعةأغراضه
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:ة عن طلب امللك من الفيلسوف أن حيكي له قص: 5
ريفٔاألمٔوالرتوئ( بوالعقابٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔالشدةٔ( أ
الناسكٔ(  ُعرسٔٔٔٔٔداليتٔقطعهأابنٔاحليةٔ( ج
الفكرة "أو *** مــا الفكرة اليت مل ترد يف النص ؟  : 6

"  اليت مل تتحدث عنها القصة 
تقبلٔالتطلعٔللمس( بالفالسفةسلوكٔ( أ
لٔاألمخيبةٔ(  ديفٔالربحٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔالتفكرئ( ج
:****ما معىن قرة عني هلم : 7
الدمعٔاملاحل(بهلمٔوراحةٔلباهلمسعادةٔ( أ
احلارالدمعٔ(ديفتخرانٔبهٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔالوالدانٔ( ج
رس عندما عرف الناسك حقيقة الدم يف فم ابن ع: 8

:**كانت مشاعره انعكاساا لـــ 
الذنبٔمعٔهذأاحليوانٔارتكابهٔ( أ

لنجاةٔابنهٔالفرحٔ( ب
منٔأنٔتعرفٔزوجتهٔخوفهٔ( ج
غرئذلك( د

العالمًالفتراضيتابع

واقعأيفيالنسانيعيشلكيالفتراضيالعالمصمملقد-4

فيهوينغمسمعهوينسجمالعالمهذامعويندمجالنسانيريده

.لالنغماسعواملثالثوهناك

لنبحذرالفتراضيالعالممعيتعاملانالنسانعلىيجب-5

منللهرباليهيلجؤوااويستخدمونهقدواألطفالالناسبعض

.لالنسانضرريسببوهذاحياتهمومشكالتالواقع

ان اكثر الناس عرضة للخطر ( 5)يفهم من الفقرة : 1
الشيوخ-باألطفال-أ
الشبابٔ-دالسنٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔكبارٔ-ج
(1)ابلفقرة ال ( 2)عالقة الفقرة :2
نتيجةٔهلأ-بهلأٔٔٔٔٔتوضيحٔ-أ
سببٔهلأ-دمتثيلٔهلا-ج
: عدد العوامل املؤثرة لالنغماس:3
عوامل4ٔ-بعوامل3ٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أٔ
عوامل6ٔ-دعوامل6ٔٔٔٔٔ-ج
اكاة تعمل إن النظارة الىت يرتديها الشخص ىف احمل:4

على 
نقلٔذبذابتٔاحلاسبٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ

نقلٔالصورٔمنٔالنظارةٔللحاسب-ب
ذلكغرئ-نقلٔالصورةٔمنٔاحلاسبٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج
ينتابه (العامل االفرتاضي ) عندما يتصور انه يف : 5

ل شعور بـ ؟ أو مستخدم النظارة عندما يتجول داخ
القصر حيتاج إىل

التوترٔ-االسرتخاءٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب–أٔ
الفضولٔ-داالنزعاج-ج
ما معىن النقلة النوعية ؟: 6
يتغرئجزئ-بالشكلتغرئ-أ
أٔوبٔمعأ-د"              تغرئجذري" تطور-ج
؟شعوران اجتاه احملاكاة : 7
واقعٔونتخيلهأٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔأهنأ-أ

اهنأحقيقيهٔوعدمٔختيلهأ-ب
اهنأخيال-دأهنأمنافيةٔللواقع-ج

الفتراضيلعالمً

هناكوحياتنافيموجوداصبحالفتراضيالعالم-1

يستخدمونهكثيرأناس

شركاتانالطيرانمحاكاةذلكيشبهفيما-2

كأنهيشعرالمتدربوانللتدريبتستخدمهاالطيران

الشاشهعلىويظهرسماعهيرتديحيثواقعي

قلعويويهبطفعليآيطيروكأنهحولهمنالعالمامامه

سونف،حقيقهكأنهيشعرخطرموقففيكانواذا

األخرىانباختالفالحربيهالطائراتمعالشئ

".الدفاععلىيتدربونواشخاصهاصواريختطلق

مجللبراالعاديةالبرامجمننوعيةنقلةالمحاكاةان

»الطيرانامثلتهاومنمحسوسةتكونالتي

ريظهنظارةيرتديالمحاكاةيجربالذيالشخصـ3

فيكأنهالصورهلهتنقل(شاشه)زجاجهاعلى

مينيرأسهلفاذاغايةفيانهافترضناولوالواقع

التصويرالنظارةوتحاكيواألشجارالغاباتيرى

قعيواانهيتخيلتجعلةلكيالشخصحركةبسرعة

شعرفيغرفهويدخلقصريدخلعندماالشئونفس

.الريكهعلىيستلقيانيريدكأنه
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يقة جتعل ان العامل االفرتاضي واحملاكاة يعمالن بطر : 8
:الشخص 

ةٔعملهأٔيدركٔطريق-بواقعيتهاواعٔبعدمٔغرئ-أ
كلٔمأسبقٔ-يدركٔواقعيتهأٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج
ان الناس يرونه( 5)يفهم من الفقرة : 9

ميكنٔ أنٔيفيدٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ
ميكنٔانٔيفيدٔوميكنٔانٔيضر-ب
غرئذلك-يؤثرٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدالٔ-ج

:العالقة بني االنسان والعامل االفرتاضي: 1٠
تفاعلية-بمعرفيةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ
صورية-دضعيفةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج

:؟ مباذا تصف مستخدمي العامل االفرتاضي: 11
خلوفيشعرونٔاب-بحيسبونٔأهنمٔيفٔواقع-أ
يالٔاهنأخيدركونٔ-ديشعرونٔبعدمٔاالرتياحٔٔٔ-ج

:مب تتسم إجيابيات العامل االفرتاضي ؟: 12
تفاعليةٔ-بمعرفية-أ
منفصلة-دمزدوجةٔٔٔٔ-ج

الغــــــــــــزالتابع

دقأنهاإلمختافكنوعتصنيفهاحدإلىترقىلأنهاورغم

البيئاتعلىالتكيفيةالناحيةمنمهمةأبعادذاتتكزن

عكسفيمهمللبياضالمائلالريمغزلنولون.الصحراوية

أظالفوللريم،الصحراءفيالحارقةالشمسأشعةحرارة

لماءاعلىالصبرفيقدرتهولكن،الرمالعلىللمشيعريضة

تشربأندونحياتهاالغزلنبعضتمضيفقد،خرافية

ومنيهاعلتتغذىالتيالنباتاتمنالماءعلىبالحصولوتكتفي

اعمومًاوالغزلن.الفجرفياجسامهاعلىالمتجمعالندىلعق

فقالشعندالرعوينشاطهاممارسةخاللمنسلوكياامتكيفة

هابترتفعالتيالوقاتوهي،.الليلفيوأحيانااوالغسق

ليهاعالندىويتجمعالبريةالنباتاتاوراقفيالرطوبةمعدلت

.

اكانتفقد،التجمعإلىالريمغزلنميلورغم-2 تحركتقديما

.غزال50و10بينماتتراوحمجموعاتفي

بعضأما،المباتيالغطاءتحسنعنديحدثهذاأنإل

ثرأكتسجلفلممعارضبنيعروقمحميةفيعليهاالدراسات

فياعدادهاومتوسط.واحدةمجموعةفيغزلنسبعةمن

ظروفمعمالئمتكيفوهذا.ثالثةعنليقلالمجموعة

.الصحراءفيالشحيحةالمرعى

بينمامجموعات،فيوالصغاراإلناثتتحركماوعادة-3

معينةحدودذاتمناطقوتكونفرادىالبالغةالذكورتتحرك

دخيلة،بالغةذكورأيضدبضراوةعنهاتدافعبهاخاصة

اضالستعريسمىسلوكا ًالغزلنلدىأناألمرفيوالالفت

شرا ًغالبتكفيهقدالخصومضدللقوةستعراضوهوالسيادي،

يتراجعللدفاعواستعدادهالقويينقرنيهيظهرأنفمجردالقتال،

للكنهماللقتالمهيأالخصممنيقتربوأحيانا ً.الخصم

تهيينأنهإلالحدودعلىشدةمنالصراعبلغومهمايشتبكان،

فيالسائدللذكرالمرسومةالحدودمنالخصمانسحاببمجرد

ةللسيادأنً وكماالقبائل،حدوديشبهنظاموهومقاطعته،

للتهدلهكذلكالخضوعفإنً عليهاالدالةوسلوكياتهاعالماتها

ضيعالرويسمى.والستسالموالنقيادالرأسبخفضالمتميزة

8إلى3منالخشفثمأسبوعين،عمرإلىالطال:الولدةعند

الصغيرةالقرونبروزمعيعرفوالذيالشادنثمأسابيع،

الرضاعةبينخليطوغذاؤهأشهر،6و3بينماوعمره

هاعامفيوتكونالظبيةأوالجديةأوالشصرةثموالنباتات،

األول

.الشصر:يسمىالسنهذافيتحملوقداإلناثضمنوتدخل

الغــــــــــزال

تيالصوالقربمنأبعدعالقةوالرمالالريمبين-1

وسلوكيةمظهريةتكيفاتالريمفالغزلن،

والرمليةالصحراويةالبيئاتفيللعيشوفسيولوجيه

فيالنتشارواسعةيومذاتكانتوقد.تحديداا

ينمجموعتفيوجودهاانحصرحتىالعربيةالجزيرة

بعدفيمامحمياتأعلنتمناطقفيالمملكةشمالفي

علىالتسحيالتوبعض،والخنفةالحرةحرةهما

عهاتوزياما.الخاليللربعالغربيالجنوبيالطرف

نفلسطيمنفيمتدتاريخيااالعالميالجغرافي

.الصينشمالإلىالعربيةوالجزيرة

غزلنلذكورانالوراثيةالدراساتأوضحتوقد

ماعددهايتراوح"كروموسومات"صبغياتالريم

الناث،اماالفرديةالختالفاتحسب33و31بين

31و30بينماكروموسوماتهاعددفيتراوح

إلىترجعقدالعجيبةالظاهرةوهذه.كرموسوما

يفوالجنوبيةالشماليةالمجموعاتبينالختالف

.فرديةاختالفاتإلىأوالعربيةالجزيرة

معىن الضراوة: 1
احلماقة-بالعداوةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ
(القتالشدةٔ)الشراسةٔ-دالسماحةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج
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مىت ترتك الغزالن أماكنها أو " 3" من الفقرة : 2
؟مقاطعتها وتتحرك يف جمموعات   

نيعندٔحدوثٔبراك-بعندٔتوفرٔاملياهٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ
عندٔ (        قلةٔالنبات)ندرةٔالغطاءٔالنبايت-ج

غرئذلك-د
معىن االستعراض السيادي ؟ : 3

اظهارٔاخلوف -أ
اظهارٔالقرننئللسيطرةٔ "اظهارٔالقوة"-ب

اظهارٔاخلضوعٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ غرئذلك-د-ت
"  5" رة انسب عنوان للنص أو ابجململ تشري الفق: 3

:  إىل 
حياةٔالغزالن-بظهورٔالغزالنٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ
نغذاءٔالغزال-دومنؤالغزالتطورٔمراحلٔ-ج
:ذكر الغزال البالغ بـ يتميز : 4
قصرٔالقرنني-بطولٔالقرنني-أ
طٔالقرنٔاملتوس-داجلسمٔالضعيفٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج
السياديما معىن األستعراض : 5
اظهارٔالقرنني-باخلوفٔواهلربٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ

النظرةٔالقوية-جٔاظهارٔالعضالتٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد
مىت ينتهي القتال بني ذكور الغزالن: 6
يغادرٔاحدمهأاملكانٔٔٔٔعندمأ-أ

عندمأيقبلٔاحدمهأبوجودٔاالخرٔ-ب
يقتلٔاحدمهأخصمهٔٔٔعندمأ-ج
االخريسبقٔاحدمهأعندمأ-د
:2رة يف فق" كان الغزال"يقصد الكاتب بقوله : 7
الغزالنٔيفٔهذهٔاملناطقأنقراضٔ-أ

تعيشٔهناكٔمنٔزمنٔبعيدكانتٔ_ ب
املكانهجرهتأمنٔ-دعدمٔوجودهأاالنٔٔٔٔٔٔ-ج
احلاالت اليت يتعارك فيها الغزالن: 8

عندٔ أتسيسٔالقطيعٔٔٔٔ-أ
الفرارٔمنٔاألسودعندٔ-ب
املاءعندٔفقدانٔ-دقلةٔالعشبٔٔٔٔعندٔ-ج

(:3)يبدأ الغزال القتال حسب الفقرة : 9
اعاألستعدادٔللدف-اظهارٔالقرننئٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ
األستعراضٔالسيادئٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج
األستعدادٔابلرجوعٔللخلفٔ-د

:؟مىت ميارس الغزال نشاطة : 1٠
األوقاتٔاليتٔيكثرٔفيهأنداوةٔاألعشابٔواال شجار-أ

الليلٔٔٔٔٔٔٔٔ الليلٔوالشفقٔٔٔٔٔٔٔ-ج-ب
الغسقٔفقط-د

:الفائدة من القتال هي التمييز بني : 11
أفرادٔالقطيع-باالانثٔاملختارةٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ
اماحلصولٔعلىٔالطع-دالذكورٔالقوية-ج

ل بشك" التقارب الصويت " " 1" تشرح الفقرة : 12
خمتصر-بمفصلٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ
شرحهٔابسهاب-مطلقأٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔديشرحهٔملٔ-ج

؟مكان وجود غزال الرمي : 13
يتعدىٔ شبهٔاجلزيرةٔوفلسطنئٔٔٔٔٔٔ-أ

فلسطنئفقطٔ-ب
شبهٔ اجلزيرةٔوالصنئفقطٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج

فلسطنئوالصنئ-د
:انسحاب أحد ذكور القطيع داللة على : 14

تكربه-برٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔخضوعهٔلالخ-أ
غرئذلك-دوجودٔنباتٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔعدمٔ-ج

:مسهايتضح أن الغزالن الكبرية تسمى بغري ا: 15
تسمىٔأبمساءٔمعٔبقاءٔامسهأاألصلئ-أ

اسمٔآخرٔغرئامسهأاألصلئوالٔتسمىٔبه-ب
فقطأبمسائهأاالصليةٔتسمىٔ-ج
غرئذلك-د
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المناعة

عدوىالليقاوماإلنسانيكتسبهاالتيالقوةهيالمناعة-1

غزوضدالبشريالجسمدفاعوهيعليها،ويتغلب

منانوعاإلنسانويكتسب.المرضتسببالتيالجراثيم

عندفالواألط.للجراثيمالمتكرربالتعرضالطبيعيةالمناعة

اعةالمنبعضيكتسبون–بعدهاقصيرولوقت–الولدة

المناعةهذهفتوفرالمشيمةدمبواسطةأمهاتهممن

.للمولودمؤقتةحمايةالمورثة

معصراعهخاللفعالةمناعةيشكلنفسهوالجسم-2

مضادةأجسامالفعلردمنوتتكونالمهاجمة،الجرثومة

.المنفعلةالمناعةحالةمنأطولالوقتمنمدةعادةتدوم

مالجسبحقنالجرثومةغزويقلدأناإلنسانتعلموقد

أوهيخففأومفعولهايبطلأنبعدالجرثومةهذهمنبلقاح

ةومصنوعمضبوطةلحالتخاضعةجرثوميةبمنتوجات

اللقاحهذامعاإلنسانجسميتجاوبوهنا.لقاحبشكل

لغزواتاشرتقيهفعالةمناعةتكسبهمضادةأجساموينتج

.امنهالقريبةأولهاالمشابهةالجراثيمقبلمنالالحقة

أي)مناعةبناءهوالتطعيماتمنالهدفأنبما-3

فسنقومالمعديةاألمراضضد(مضادةأجسامتكوين

.المناعةألنواعمبسطبشكلبالتوضيح

ناعةالم:قسمينإلىتنقسماإلنسانجسمفيالمناعة-4

دضللدفاعوسائلوهبناقدوجلعزهللاإن:الطبيعية

غيرأوطبيعيةدفاعوسائلأيالولدة،منذاألمراض

ةواألغشيالجلد:يليماتشملالوسائلوهذه.مكتسبة

ةمناعالطبيعيةوالمناعة.والخمائرواألحماضالمخاطية،

عكسولذلكالجراثيممنمعينبنوعتختصلعامة

منمعينةألنواعالمتخصصالمناعةمنالثانيالنوع

.المكتسبةالمناعةوهي(نوعيةمناعة)الجراثيم

ابهاكتسيتمالمناعةمنالنوعهذا:المكتسبةالمناعة-5

سميتولذلكالجراثيم،أنواعألحدالجسمتعرضبعد

حدألالنوعيةبصفةتمتازأنهاوبما.المكتسبةبالمناعة

.يةالنوعالمناعةاسمأيضاعليهافيطلقالجراثيمأنواع

خالل)يتممرةألولمعينةلجرثومةالجسمتعرضعند

خواصجميععلىالتعرف(الذكرسابقةالبلعمةعملية

يتمو(الليمفاويةالخاليا)المناعةخالياقبلمنالجرثومة

الجرثومةلهذهنوعيةمضادةأجساموإفرازتكوين

رىأخخالياوتقوم.الليمفاويةالخالياأنواعأحدبواسطة

لتلكةالمميزللخواصذاكرةباكتسابالذاكرةبخالياتسمى

امأجسوإفرازلتكوينجاهزةتصبحوبالتاليالجرثومة

لكلتالجسمتعرضماإذاوبسرعةكبيرةبكمياتمضادة

بريعتاللقاحاتبواسطةوالتحصين.أخرىمرةالجرثومة

اليوبالتاألمراضلمسبباتالجسملتعريضآمنةطريقة

.ضدهامناعةاكتساب

وظيفة املناعة الطبيعية ؟ : 1
تقويةٔاالنسان-بمقاومةٔالعدوي-أ
متنظيمٔضغطٔالد-ضعفهٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج
:للنص أفضل عنوان : 2
يعيةٔاملناعةٔالطب-باإلنسان( لدى) املناعةٔيف-أ
سبةٔاملناعةٔاملكت-داملضاداتٔاحليويةٔٔٔٔٔ-ج
:اللقاح مما يتكون : 3
جراثيم-بمضاداتٔحيويةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ–أٔ
أجسام-دأغشيةٔخماطيةٔٔٔٔ-ج
و كيف متكن العلماء من قياس قوة املناعة ؟   أ: 4

تقاس قوة مناعة اإلنسان من خالل ؟ 
تقويةٔاالنسانٔ-بمقاومةٔاملرض-أ

عزلهٔ النسلحتديدٔ-دعنٔاملرضٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج
:كتسبة الفرق بني املناعة الطبيعية و املناعة امل: 5
األوىلٔعامةٔؤالثانيةٔخاصةٔٔٔٔٔ–أٔ
األوىلٔخاصةٔؤالثانيةٔعامة-ب
أقوىٔمنٔالثانيةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔاألوىلٔ-ج
الثانيةٔخاصةٔؤاألوىلٔمتخصصة-د
:ق يكتسب اإلنسان املناعة املكتسبة عن طري: 6
(اجلراثيمٔ) التعرضٔاملتكررٔللمرضٔ-أ

مضاداتٔحيويةأخذٔ-ب
للمرضٔمرةٔواحدةٔالتعرضٔ-ج
منٔأكلٔالفواكهاإلكثارٔ-د
تعتمد فكرة اللقاح على تكوين ؟ : 7
تكوينٔجراثيم-باجسامٔمضادة-أ
فطرايت-دحاجزٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج
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التمـــــــــــركز

إن. بهاازدهرالتيوالممارساتالمبــادئأهــممــن1

لفهــموالترجيــحالتغليببمبدأاألخذهوالغرب

ولألعمالهمولألنفســهمالكمــالي َدعــون

أولياتأبرزمناإلنسانتمركزإن.لمعارفهم

اإلنسانجعلالتمركزوهذاالبشريةالطبيعة

كلأنفيعتقدالوجودمركزهياألرضيتوهمأن

أننالسنيآلفبعدلهاتضحثمحولهاتدوراألفالك

المذهلالكونهذافيهبّةسوىليستاألرضهذه

منالمزيداكتشفاإلنسانعلومتقدمتوكلما

قدالتمركزهذاأنكماالهائلةوالمنظوماتاآلفاق

كانماهوفالنافع؛األشياءمقياسبأنهأوهمه

انكماهووالضارغيرهيضركانلوحتىلهنافعاا

ا نظرهيفوالخير،لغيرهنافعااكانلوحتىبهضارا

اكانماهو اشرًاكانماهووالشرلهبالنسبةخيرا

دوجوعلىالملحدوناعترضهناومن.لهبالنسبة

رواالحياةفيالشر أنونسواإلحادهمبهوبر 

هللامخلوقاتمنوأحدخلقسوىليساإلنسان

حملهمتالتيواألرضوأنهمتُحصىولتُعدلالتي

هاتساعفيالمدهشالجودهذافيذرةسوىليسوا

.وضخامته

إن. ىعلأمالفردمستوىعلىسواءاإلنسانتمركز2

الجهلأسبابأعمقمنهوالكبرىالدوائرمستوى

قدالبشريالمستوىعلىفهووالتخلفوالظلم

ةرؤيعنصرفتهكثيرةأوهامفياإلنسانيةأوقع

قائيالتلاآلولىالتمركزهذاإنثمالحقائقالكثيرمن

حيثردالفبدائرةتبدأمغلقةكثيرةدوائرإلىيتفرع

مزاياههنظرفيتنتفخكمانفسهفيحقوقهتتضخم

فهوصالنقائوتختفيالواجباتتتضاءلذلكومقابل

ميضوبالمقابلسيئاتهيبصرولحسناتهيرى ّ خ 

ىعلويركزمزاياهمأهميةمنويقلّلغيرهنقائص

منالتركيزهذايسببهمايرىولرغباتهتحقيق

ومصالحرغباتيتجاهلأنهكماباآلخرينأضرار

.غيرهوطموحات

وبعد. تأتيالضيقةذاتهحولالفردتمركزدائرة3

تمركزمثالقبيلةثمالعشيرةفياألسرةتمركزدائرة

ثمالمنطقةفياإلقليمثمالمدينةأهلأوالقريةأهل

بفاألقراألقربثمالسياسياإلطارأوالوطندائرة

الدائرةثمالعربيالعالمكدائرةالمجتمعاتمن

كلنماإلنسانيتخل صأنالنادرومنلألمةاألوسع

جةالخارالشاملةاإلنسانيةفالرؤيةالتمركزدوائر

عامبشكلالناسفينادرةالتمركزدوائرعن

ذاتتالثقافافيوالنتشارالتساعفيآخذةولكنها

.اإلنسانياألفق

:يرى اإلنسان أن حقوقه: 1
نتقلٔعنٔحقوقٔاآلخري-ذاتهٔٔٔٔٔٔٔٔٔبمتثلٔ-أ
علىٔواجباتهٔٔٔٔ" تفوقٔ" تعلو-ج
احلقوقٔوالواجباتٔمتساوية-د
:البعد عن ابتغاء الكمال يؤدي إىل: 2

يزيدٔ منٔاالستمرارٔيفٔالعملٔٔٔٔٔ-أ
اجلهدٔاملبذولٔٔيقللٔ-ب

يوصلٔ إىلٔجتاوزٔالطموحٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج
يدفعٔصاحبهٔللتفاؤلٔ-د
:الذين يتسمون ابالنفتاح: 3
نٔللكمالٔٔيسعٔو-بيستمرونٔيفٔتنميةٔأنفسهمٔ–أٔ
علىٔأنفسهمٔٔٔٔٔٔٔٔٔينغلقونٔ-ج
ميتلكونٔنظرةٔيقينيةٔ-د
:اجملتمعات املتقدمة متيل إىل: 4
الكمالٔٔاالنفتاحٔٔو-بالتغليبٔوالرتجيح-أ
يةٔزايدةٔالقوةٔالعسكٔر-داالنغالقٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج
:يستفاد من عموم النص: 5
يهٔٔٔٔٔٔالتمركزٔمنٔطبيعةٔاالنسانٔوميكنٔالتحكمٔف–أٔ
التمركزٔمنٔطبيعةٔالشعوبٔاملتطورةٔٔ-ب
يؤدئإىلٔالتطورٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔالتمركزٔ-ج
الرتجيحٔمسةٔالشعوبٔاملتمركزة-د
:التمر كز يؤدى إىل: 6
تنميةٔالذاتٔٔٔ-باالستسالمٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ
"الثبات" اجلمودٔ-دالعملٔجبدٔومهةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج
لضمري الذين يبتعدون عن توهم الوصول إليه  ،  ا: 7

:يعود على, يف إليه
الكمالٔٔ-باجلهدٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ
التقدم-الرتشيحٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج
دوائر التمركز: 8
وأسريةٔٔجمتمعيةٔ-أ

(   منفردةٔوجمتمعة) فرديةٔوجمتمعية-ب
جمتمعيةٔ-دفرديةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج



أطفالًالشوارعًتابع

غليستالذيالطفلبهايتأثرأساسيةجوانبأربعةيوجد-4

اً :وهيبهيقومالذيبالعملاقتصاديا

ناسقالتناحيةمنالطفلصحةتتأثر:الجسديوالنموالتطور-

الجروحنتيجةوذلكوالسمعوالبصروالقوة،العضوي

منالخنقمرتفعة،أماكنمنالوقوعالجسدية،والكدمات

منأخرهإلىومانزفالتنفس،صعوبةالسامة،الغازات

.التأثيرات

ركيتالذيللطفلالمعرفيالتطوريتأثر:المعرفيالتطور-

ؤديوييتأثرالعلميوتطورهفقدراتهللعمل،ويتوجهالمدرسة

إلىةإضافالكتابة،الحساب،القراءة،علىبقدراتهانخفاضإلى

.يقلإبداعهأن

فيفقدلالعامالطفلعندالعاطفيالتطوريتأثر:العاطفيالتطور-

جراءوذلكلآلخرين،وتقبلهاألسرىوارتباطهلذاتهاحترامه

بلقمنللعنفوتعرضهالعملمكانفيونومهاألسرةعنبعده

.زمالئهقبلمنأوالعملصاحب

الجتماعيالتطوريتأثر:واألخالقيالجتماعيالتطور-

بالنتماءالشعورذلكفيبمايعملالذيللطفلواألخالقي

يزالتميعلىالقدرةاآلخرين،معالتعاونعلىوالقدرةللجماعة

العبدكالطفليصبحوأنلهيحصلماكتمانوالخطأ،الصحبين

.العملصاحبلدى

عنللدفاععالميةمبادرةإطالقسنواتعدةمنذتملقد-5

رلنشتهدفالمبادرةهذهالدودو،طائرهووبطلهاالطفلحقوق

ضوبغالعالمأنحاءكافةفيالطفللحقوقالدوليةالتفاقية

أوالجتماعيالمستوىالدين،الجنس،العرق،عنالنظر

عنالمدافعسايبردودو،"موقعويشكل.السياسيالتوجه

فاعبالدالمهتمينكافةحولهاتجمععالميةتواصلأداة"الحياة

عتمدةالمالدوليةالمنظماتمعبالتعاونالبيئةوحمايةالحياةعن

نتربولوالالمتحدةاألممفياإلنسانلحقوقالساميةكالمفوضية

.الدولي

ليستاألطفالعمالةأنإلىالعتباربعينالنظرمنلبد-6

هامنأخرىثانويةقضايالوجودوانمافقطاقتصاديبسبب

جتمعاتالمبعضوفي،الطفللهاينتميالتيالجتماعيةالطبقة

ايعملوأنالحقلهمالفقراءاألطفالأنيقولوندائماالنامية

.فقراءلنهم

رالم،األشياءمنالجانبهذابشأنالبياناتفينقصهناك

لعملافييشاركونالذيناألطفالتحديدالصعبمنيجعلالذي

وأأفكارهموعلىصحتهمعلىضارةتكونقدظروفظلفيأو

ميةالرساإلحصاءاتفإنالحياةتدابيروتستهدفعواطفهمعلى

منالمتاحةاألخرىالمعلومات.المجالهذافيللغايةسيئة

فقطالرسميةوالتقاريرالدراسات

مببدأ يستنبط من الفقرة أن الذين ال يرون األخذ: 9
عندهمالثقافة واالنفتاح نرى أن الكمال 

موجودٔغالبا-بمألوفٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔغرئ-أ
اندرٔالوجود-دموجودغرئ-ج

أطفالًالشوارع

لمجتمعاعلىتنعكسسلبيةأثارااألطفالتشغيلظاهرةتترك-1

لالستغالهذاأخذولقدخاص،بشكلاألطفالوعلىعامبشكل

رغيأعمالفيوتسخيرهماألطفالتشغيلأهمهاعديدةأشكال

فاقياتالتمنالعديدأنعلمابها،للقيامونفسياجسديامؤهلين

هاومنلألطفالالقتصاديالستغاللبدورهاجرمتقدالدولية

لالستغالمنحمايتهفيالطفلبحقاألطرافالدولتعترف)

ليمثانأومضرااًيكونانيرجحعملأيأداءومنالقتصادي

وهبنمأوالطفلبصحةضارايكونانأوالطفلليتعلمإعاقة

.الجتماعيأوالمعنويأوالروحيأوالعقليأوالبدني

عامفيأصدرتقدالمتحدةلألممالعامةالجمعيةكانت-2

1989http://ar.wikipedia.org/wiki/1989اتفاقية

لثامنةايتجاوزلمإنسانكلبأنهالطفلعرفتالتيالطفلحقوق

منالطفللحمايةالسعيضرورةعلىوأكدتعمرهمنعشرة

خطرايكونأنيرجحعملأيأداءومنالقتصاديالستغالل

وأالبدنيبنموهأوبصحتهضرراأولتعليمهإعاقةيمثلأو

علىوأوجبتالجتماعي،أوالمعنويأوالروحيأوالعقلي

واإلداريةالتشريعيةالتدابيراتخاذفيهااألطرافالدول

صخاوبشكلالحماية،هذهتكفلالتيوالتربويةوالجتماعية

ملالعلساعاتمالئمونظامبالعملاللتحاقلسنأدنىحدوضع

ههذتطبيقفعاليةلضمانمناسبةعقوباتوفرضوظروفه

عاممنأيارفيالتفاقيةهذهعلىاألردنصادقوقدالنصوص،

1991http://ar.wikipedia.org/wiki/1991إضافة

.العالمدولمنوالعديدالعربيةالدولمعظمإلى

الميالعاإلعالنالعامنفسفيأقرتقدالعامةالجمعيةكانت-3

عامفيمسودتهإعدادتمقدكانالذيالطفللحقوق

1957http://ar.wikipedia.org/wiki/1957،نصحيث

اإلهمالضروبمنالطفلوقايةكفالةوجوب"علىاإلعالن

منلةوسيبأيبهلالتجاريتعرضلوانوالستغالل،والقسوة

لوانمناسب،سنبلوغقبلاستخدامهيتملوأنالوسائل،

أوليمهتعيعرقلأوبصحتهيضرعملأوحرفهبتوليلهيسمح

وعموضويتضمن.األخالقيأوالعقليأوالبدنيبنموهيضر

مبينةالالتفاصيلالدوليةوالمعاييرالمواثيقفياألطفالعمل

األدنىبالحدالمتعلقةالدوليةالعملاتفاقياتوخاصةأدناهتاليا

الطفلحقوقواتفاقيةاألطفالعملأشكالوأسوأالعمللسن

إلىباإلضافةالعملفياألساسيةوالحقوقالمبادئوإعالن

.العربيةالعملمنظمةعنالصادرةالعربيةالعملاتفاقيات

34
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:  املنظمات اإلقليمية هي اليت تعمل يف : 1
للغةهلأنفسٔادولٔ-بيفٔإقليمٔمعنئٔٔٔدولةٔ-أ
جغرافيةٔمعينةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔأقاليمٔ-ج
عدةٔدولٔمتجاورةٔجتمعهأخصائصٔسياسيةٔ-د

متعددة
أطفال شوارع وهم ليسوا أطفال شوارع ؟ : 2

الذينٔجيولونٔالشوارعٔبالٔهدفٔ -أ
الذينٔليسٔهلمٔأهلٔؤالٔمأوى -ب

ذلكغرئ-ديعصونٔأابئهمٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔالذينٔ-ج
من, أطفال الشوارع وهم ليسوا أطفال شوارع : 3

ة   ما الفئة األخرى للعبارة السابق. استنتاجك 
الذينٔيهربونٔمنٔمنازهلمٔاألطفالٔ-أ

الذينٔيقومونٔإبزعاجٔالناس-ب
جيولونٔالشوارعٔبالٔهدفٔالذينٔ-ج
.الذينٔليسٔهلمٔأهلٔوالٔمأوىٔ-د
األطفال يف وجهه نظر الكاتب ؟ عمل : 4
سيءٔوبعضهٔحسن( أغلبه)معظمهٔ-أ

كـلهٔسيءٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-جكــلهٔحسنٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-ب
ينتقدهٔبشدةٔ-د
ما سبب استخدام الكاتب لفظ كلمه طفل ؟: 5
اظهارٔالقرنني-باخلوفٔواهلرب-أ

النظرةٔالقوية-جٔاظهارٔالعضالتٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد
:معىن كلمه تباين : 6
يغادرٔاحدمهأاملكانٔٔٔٔعندمأ-أ

عندمأيقبلٔاحدمهأبوجودٔاالخرٔ-ب
يقتلٔاحدمهأخصمهٔٔٔعندمأ-ج
االخريسبقٔاحدمهأعندمأ-د
الذي يهتم بعمالة األطفال ؟ : 7
الغزالنٔيفٔهذهٔاملناطقأنقراضٔ-أ

تعيشٔهناكٔمنٔزمنٔبعيدكانتٔ_ ب
املكانهجرهتأمنٔ-دعدمٔوجودهأاالنٔٔٔٔٔٔ-ج

؟األهايل يرتكون أبنائهم للعمل ملاذا : 9
ٔكمأأهنمٔتوارثوهأٔ-أ ألهنأأصبحتٔعادة

زايدةٔيفٔالدخلٔ-ب
تعويدهمٔ املسؤوليةعلىٔالعملٔوحتملٔ-ج

التخلصٔمنٔمصاريفهم -د
هبا ماذا يقصد( عمل األطفال زاد الطني بله ) : 1٠

:سبب 
وجودٔأؤالرغبةٔيفٔامتالكٔالسلعٔاالستهالك يةٔالغرئ-أ

مفيدة
كلمأزادٔاملالٔزادٔعملٔاألطفال-ب
وجودٔاألموالٔيفٔأيدئاألطفالٔبدونٔفائدة-ج
زادٔمشكلةٔالبطالةٔ-د

ض إحصاءات عمالة األطفال غري دقيقة الن بع: 11
ت عمل إحصائيا" الدول ال تعري هذه القضية اهتماما 

:األطفال ؟
واقعيةٔ-بتفتقرٔإىلٔالواقعية-أ
غرئمأسبق-ددقيقةٔجدأٔٔٔٔٔٔ-ج

املسؤول عن اهناء ظاهرة عمل األطفال ؟ : 12
ينةٔمنظماتٔمع" جهاتٔمتعددةٔعلىٔمستوىٔالعاملٔ-أ

مجيعٔالدول-ب"علىٔمستوىٔالعاملٔ
غرئمأسبق-دأٔوبٔمعأٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج

القضية الفرعية اليت تناوهلا الكاتب ؟: 13
عمالةٔاألطفالٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ الفقر-ب-أ

البناتٔمنٔحقهنٔيفٔالتعليمٔٔٔٔحرمانٔ-ج
املدرسيةٔالرسومٔ-د

ن عنوان القطعة عمل األطفال ، وميكن أن يكو : 14
عنواهنا الفرعي
األسبابٔ والدوافعٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ

األسبابٔواحللول-ب
األسرةٔ والدوافعٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج

واألسبابالدوافعٔ-د
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والبيئةالتلوث
يفأنهاإلمختلفةكلماتأنهابعتقدقدواألوبئةوالغبارالتصحر

تشرتانالغبارزادفكلماوثيقةعالقةبينهماتربطمرادفاتالحقيقة

اًبتلففالتصحر،واألمراضاألوبئة هكتارمليون24يقاربماسنويا

اًتأثيرااًيؤثرما.النافعةاألراضيمن ،الدولاداقتصانخفاضفيقويا

اًتأثيرااًيؤثرمما .الدولةعلىسلبيا

:من القطعة يتضح أن اهلكتار وحدة لقياس : 1
أٔٔاحلجمٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔبٔٔالطول

غرئذلك. داملساحة. ج
لتصحر كم تبلغ مساحة األراضي التالفة بسبب ا:2

؟شهرايا 
مليون2. بمليونٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. أ
مليون4. دمليون3ٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. ج
( :وثيقة ) معىن كلمة :3

ضعيفة. أٔٔدقيقةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب
كلٔمأسبق. دمرتابطة. ج
:العالقة بني التصحر والغبار :4
بٔٔطرديةعكسيةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. أ
تضادٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔنتيجة. ج

قطعةًالسخانًالشمسى

طاقةالباستخدامالمياةتسخنتقنيةهيالشمسيالسخان

ليإالسخانإليالواصلةالشمسيةالطاقةوتحولالشمسية

هداخلفيالمخزنةالمياةتسخينعنمسؤولةحراريةطاقة

مطلعقبلالمياةلتسخينكوسيلةالتقنيةهذهاستعمالبدأ

ليطعليتعتمدالمستخدمةالتسخينطريقةوكانتالقرن

منممكنةكميةأكبرليمتص،األسودبالطالءالخزانات

صيبحيحتفظونكانواكماالخزانات،مياةلتسخينالحرارة

تخزاناداخلبهاوالحتفاظالحرارةامتصاصخصائصهمن

كناقلهواءالفيهاويستخدمالمياةلتسخينتستخدمثم،كبيرة

يرتوففيبساطتهاعليالتقنيةهذهساهمتولقدللحرارة

.المياةتسخينأجلمنالمستخدمةالكهربائيةالطاقة

الفكرةتطويربهدفالدراساتمنعديدأجريتثم

امكانيةبعدالسخاناتكفاءةزادتوقدمنهاوالستفادة

:ليالاستخدامها

:يف الفقرة األويل(  تسخني)معين كلمة -1
امتصاص ( بتدفئة( أ

تنقية(دتربيد                   (ج
:تدل علي أنه ( اهلواء انقل )مجلة -2

عازل للحرارة(بموصل للحرارة( أ
غري ذلك( دحافظ للحرارة         (ج

(:  كفاءة السخان )زادت -3
استخدامه ليال فقط   ( أ

.استخدامه هنارا واراحته ليال( ب
استخدامه ليال وهنارا(ج
استخدامه وسط النهار فقط(د

ية ينتج عن استخدام احلصي داخل السخاانت الشمس-4
االحتفاظ بـ 

الربودة( أ
توازن بني احلرارة والربودة ( ب
زايدة احلرارة والربودة(ج
احلرارة( د

.......مبا قبلها " زادت كفاءته"عالقة -5
حتلل ( بسبب( أ

نتيجة( دخيال                       ( ج

الفيلة-

عدتحيثاألرضوجهعلىالحيةالكائناتأضخممنالفيلة

فيعيشتالتيالبريةالحيواناتأكبراألفريقيةالفيلةذكور

وتزنأمتار4إلىارتفاعهايصلأنيمكنوالتيالغابات

كجم7,000

.........مبا قبلها ( حيث تُعد)عالقة مجلة :  1
أتكيد-تفصيلٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ
تفسري-دمتثيلٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ_ ج
.........كلمة أضخم الكائنات احلية تعين :  2
األكربٔحجمأ -باألكربٔحجم أووزانٔ -أ
األقوىٔصرب ا-داألكربٔانتشارأ -ج
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كل أكرب نستنتج من القطعة أن التصحر يؤثر بش: 5
:على 

الزراعة. بالسياسةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. أ
التجارة. داملاءٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. ج

قطعةًالنظمةًالمرورية

ارةالسيقيادةاثناءالهواتفواستخدامعاليةبسرعةالقيادة

اتالوفيوكثرةالطرقازدحاموبالتاليالحوادثكثرةالييؤدي

انينبقونلتزموانالقانونيةبالسرعةنقودانعلينايجبلذا

السالمة

: داحيذر من مجيع اخليارات التالية ما عالنص : 1
بٔٔالتفحيطعاليةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔأٔٔالقيادةٔبسرعةٔ

القيادةاستخدامٔاهلاتفٔاثناءٔ. ج
املروريةالتقييدٔابالنظمةٔ. د
؟لها مبا قب" عالقة جلة يؤدي إىل كثرة احلوادث :2
سبب. بنتيجةٔ. أ
توضيح. دتعليلٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. ج

البيئة

يهافخيراته،عاشوهللابآلءحافلةساحرةجميلةالطبيعة-1

بيعةللطيحفظلمولكنه.منهاعليههللاأفاءبماينعماإلنسان

مماثالتلوهذاغضو،البيئةهذهتلوثتسحرها،فقدوفتنتها

جمالمنبهتحظىكانت

تيارمعاإلنسانعلىدخلت،كثيرةالتلوثهذامصادرو-2

يدابهتُلقيالقماماتواألقذارشره،وبخيرهالدافقالمدنية

نفاياتهاتجمعوالمصانعهناك،وهنااألرضعلىاإلنسان

وأحماضمنتخلّفمامنها،وتطرحمقربةعلىأوحولها

وتذهبفتكدرها،البحارواألنهارمياهفيزيوتوكيماويات

ماتكومنهاوتتركأسماكها،منالكثيرتُفنيوقد،بصفوها

.البيئةتلوثمنتزيدعفنة

وتحّملها،الثمارووعالزرتلوثالحشريةالمبيداتو-3

على-الحشراتجانبإلى–تقضيماضارة،كثيرااًسمومااً

لحومإلىتمتدخطرةأمراضااًوتخلّفالحيوان،والسمكوالطير

ومصانعهامنالمبيداتهذهتتسربوألبانها،وقدالماشية

.وهالتشوالعمىلهتسببباإلنسان،أوفتفتكمستودعاتها

والنوويةوالذريةالتجاربمنينبعثالذياإلشعاعو-4

هذايمتدالحياة،وقدوالصحةعلىخطرةلهالمشعةالنظائر

.طوالاًسنيناألثر

وّلدتالذريةالمفاعالتوالمصانعأنًّالبيئةعلماءيرىو-5

األرض،جوستلهبالطاقةهذههائلة،وأنًّحراريةطاقة

مكالسيقتلحدإلىالبحارواألنهارفيالحرارةدرجةوسترفع

.تكاثرهعلىيقضيو

البيئةتابع

تفعمنهارليلالطرقوالمدنتجوبالتيالسياراتو-6

ببسحتُلقيالمصانعمداخنوكذلكالضارة،بالغازاتالهواء

بالجو"األكسجين"علىتقضيواآلفاقفيتنتشرالدخانمن

.

اتالطبقتفعمألنها،الجونقاءعلىخطرااًأشدوالطائرات-7

.بغازاتهامنهالعليا

كلةالمشولكن،الصناعةعلىالتلوثتبعةالعالميُلقيو-8

نمالطبيعيةالمصادرألن،وحدهاالصناعةتُحملأنمنأبعد

دورلهاُكلها،مبالتهعدمواإلنسانالبراكين،وإهمالغازات

.البيئةتلوثفي

مةلمقاوالمنظمةالقوانينوضعإلىيحتاجالمشكلةحلو-9

هذهومواجهة،الصحيالوعيإشاعةمع،مكانكلفيالتلوث

نالمستوييعلىالعملوالفكرمنبهجديرةهيبماالمشكلة

.العالميوالمحلي

أن الكاتب ( 1)من السطر األول يف الفقرة يفهم : 1
:يتحدث عن 
عايلوحدانيةٔهللأتتعايلٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔبٔٔأٔٔقدرةٔهللأ

ابوالعقالثوابٔ. دتعايلنعمٔهللأ. ج
من الفقرة يف السطر التايل" غض"ابلفعل املقصود :2
:هو ( 1)
زاد. بتقص. أ

زال. دسببٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. ج
(  1)الفقرة يف" حتظي " املسترت يف الفعل الضمري :3

:يعود إىل 
خريات. أٔٔآالءٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب

البيئة. دفتنةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. ج
أن السبب الرئيس لتلوث( 2)يفهم من الفقرة :4

:البيئة هو 
األقذارٔوالقماماتبٔٔتيارٔاملدنية. أ
املصانعٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔاألمساك. ج
:من ( 3)الكاتب يف الفقرة حّذر : 5

هناأٔٔالطرئوالسمكٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔبٔٔحلومٔاملاشيةٔوألبا
جٔٔاملصانعٔومستودعاهتأٔٔٔٔٔٔٔ

دٔٔاملبيداتٔاحلشرية



47

التصحر

ادح،فخطأهذاولكنالجفاف،سببهالتصحرأنالبعضيعتقد

سوءوهللتصحرالرئيسيالسببولكنالتصحريزيدفالجاف

يفالتصحرعلىساعدوقدالبيئيةاألنظمةواستغاللإدارة

ميزذيال"السكانيالنفجار"العشرينالقرنمنالثانيالنصف

إلىوبالتاليالغذاءإلىالحاجةازديادإلىأدىوالذيالفترةتلك

حسابعلىذلكحدثوقدوالحيواناتالمزروعةاألراضي

يففالتدهورالزراعية،والتربةالطبيعيةوالمراعيالغابات

سوءطريقعنوحيواناتهاإلنسانبواسطةيتمالبيئيالتوازن

وغطاءوتربةمياهمنالمتجددةالطبيعيةالموارداستغالل

أثيراتوالبيئةوالحيواناإلنسانعلىالتصحرويؤثرنباتي،

حيتضلمالظاهرةوهذهطويلة،وعقودسنواتعبريمتدسلبيا

.ومخاطرهاأبعادهاعلىالوقوفبعدوجيزةفترةمنذإلخطرها

أثر للنص أي من اآليت مل يذكر ضمن ما يتوفقا :1
؟اعداابجلفاف؟او كل االيت يؤثر عليه التصحر م

بٔٔالبيئةأٔٔاألراضي
احليوان. داإلنسانٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. ج
....................بالتصحرالتغلب على يكون :2
قلةٔالسكان. ب.حسنٔاإلدارةٔوالتخطيط. أ

سقئاألرض. دالزراعةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ.ج
لنص الواردة بنهاية ا( أبعادها)يف كلمة الضمري :3

...............يعود على
الطقس. بأٔٔالظاهرة

األمطار. داجلفافٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. ج
ر للنص فإن السبب الرئيسي للتصحوفقا :4
..............هو
»االدارةسوءٔ."سوءٔاستخدامٔاإلنسانٔللبيئة. أ

بٔٔانتشارٔالزراعة
ٔكثرةٔاحليواانت. ج اجلفافٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔ
التصحرهو أتثري اجلفاف على ما : 5

بٔٔيزيدٔأتثريهأٔٔيقلٔأتثريهٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ
جٔٔاندرٔالتأثرئٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔليسٔلهٔعالقة

أن اإلشعاع أشد خطراا علي( 4)من الفقرة نستنتج : 6
:الصحة واحلياة ألنه 

النوويةينبعثٔمنٔالتجاربٔالذريةٔ. أ
منٔالنظائرٔاملشعة. ب
طواالٔ ميتدٔأثرهٔسننئ. ج
مباشرةيؤثرٔعلئالصحةٔواحلياةٔ. د
أن املصانع واملفاعالت ( 5)من الفقرة نستنج : 7

:الذرية تقضي علي السمك حيث 
بكثرةيستهلكٔعماهلأالسمكٔ. أ

منتجاهتاتستخدمٔالسمكٔيفٔ. ب
باشرةمتصنعٔاملبيداتٔاليتٔتقضئعلئالسمكٔ. ج
ترفعٔدرجةٔاحلرارةٔإىلٔحدٔيقتلٔالسمك. د
:يشري إيل ( 6)األول يف الفقرة السطر : 8
ةالسعوديكثرةٔالسياراتٔيفٔاململكةٔالعربيةٔ. أ

كثرةٔالسياراتٔيفٔالعامل. ب
أثرٔالسياراتٔعلئالبيئة. ج
كثرةٔاملدنٔوالطرقٔيفٔالعامل. د
رأي الكاتب يف مصادر (  8)نستنج من الفقرة : 9

:التلوث اليت تتمثل عنده يف 
عيةغازاتٔالرباكنئالطبي. الصناعةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب. أ
مباالتهإمهالٔاإلنسانٔوعدمٔ. ج
(أ،ب،ج)كلٔمأسبقٔذكرهٔيف0ٔد

:أنسب عنوان هلدا النص هو  : 1٠
بٔٔالتلوثالساحرةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔالطبيعةٔ. أ
صحةٔالبيئةٔيفٔاإلسالم. ج
الوعئالصحي. د
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مرضًالسكري

لمستويمزمنارتفاععنالسكريمرضينتج

يةالرئيسالموادمنالسكرويعتبرالدمفي(الجلوكوز)السكر

كريبالساإلنسانويصابلتغذيتهاالجسمخالياتحتاجهاالتي

زهإفراأواألنسولينهرمونإفرازعنالبنكرياسعجزنتيجة

معدإلييؤديممافعالغيريكونأنأوكافية،غيربكميات

عليأبكمياتالدمفيوبقائهالجسم،خالياإليالجلوكوزدخول

.الدمفيالسكرارتفاعحالةتحدثوبذلكالطبيعيالمستويمن

يفنقصالماء،شربوكثرةالشديدالعطشأعراضهأبرزومن

منالسكريومرضاألطفال،عندالنمووتخلفنقصالوزن،

انهائياًمنهالمريضيشفيأنيمكنلحيثالمزمنةاألمراض

بهالتحكميمكنولكنحياته،طوالالمصابيالزمحيث

مجموعةخاللمنمضاعفاتهمنالكثيرومنععليهوالسيطرة

حيالصوالتثقيفكالتعليمللسكريعالجإليتهدفعناصر

.الرياضيةالتمارينوممارسةالغذائيوالنظام

فإن أسباب حدوث مرض ( 1)للفقرةوفقاا : 1
؟السكري

أسباب3بٔٔأسباب4ٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔأٔٔ
سببنئٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔسببٔواحد.ج
يقصد ( 2)األمراض املزمنة الواردة يف الفقرة من :2
؟هبا
.يرجئشفاؤه. بالٔيرجئشفاؤه. أ
.يسهلٔشفاؤه. دمرضٔوراثئٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. ج
عدها مبا ب( ويصاب اإلنسان ابلسكري)مجلةعالقة : 3
تعارض. تعليلٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب. أ
سبب. دنتيجة. ج

النوم

يعيالطبوالنومعكسي،ونومطبيعينوم:النوممننوعينهناك

ا،دقيقة(75–60)دورتهتكون نومفالبالنعاسويبدأتقريبا

–15)منيكونالعكسيالنومأماجداا،العميقفالنومالخفيف

النومةدوروتتعاقببالستيقاظاإلنسانفيهميبدأدقيقة،(25

تقريباايومياامرات5إلي3من

:النوم يف اليوم الواحد أتخذ من دورة :2
.دقيقة160إيل60ٔ. أ

.دقيقة180إيل70ٔ. ب
.دقيقة190إيل75ٔ. ج
.دقيقة195إيل80ٔ. د
؟العالقة بني النوم الطبيعي والعكسيما :3

نوعية. بأٔٔجزئيةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ
متوازية. دكليةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. ج

األسدًوالثعلبقطعةً

اًأبيضحجرااًفوجديتجولالثعلبكاناألياممنيومفي بينا

ثميلةحفيالثعلبفكر،األسدبهايغتالأنفقرر،لصبين

رةكبيشحمةباردةغنيمةوجدتإنيلهقال،األسدإلىذهب

لىإفذهباألريكهامعيفتعالىلكوتركتهاأخذهاأنأردولم

فدخل،مولييااذهبلألسدوقالالثعلبتوقفثمهناك

لثعلباوجاءهناكفعلقنفسهفدفعضيقااًكانالمكانولكن

لقا؟؟هذاياتفعلماذااألسدفقالذيلهمنيسحبهفبدأ

فرد/رأسيقبلمنإذنفقالمولي،يامساعدتكأحاول

.موليرأسأخدشوكيفالثعلب

................كلمة قبل في أخر الفقرة تشكيلها هو -1

ْقبـُل(بقِبَل(أ

قبلُُ(دقَبل(ج

.......................تعنىباردةغنيمة-2

شديدةُالبرودة( بالُتعبُفيها( أ

تظهرُفيُالبردُُُ( طعمهاُباردُُُُُُُُُُُُُُُُُُد( ج

(  وكيف أخدش رأس موالي ) يدل تصرف الثعلب -3

..............على 

حكمتهُُ( ُجبنهُومكرهُُُُُُُُُُُُُُُُب( أ

وخبثهدهائه(دلؤمه(ج

...............لصبين كلمة مفردها لصب وتعنى  -4

فيُالجبل( الشقُ) المضيقُ( أ

الحفرةُالعميقةُُُ( ب

البئر(ج

الخارجيالممر(د

ضجة؟ما الفرتة اليت يستيقظ فيها اإلنسان من أقل:1
بٔٔالنومٔاخلفيفأٔٔالنعاسٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ

النومٔالعكسي. دالنومٔالعميقٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. ج



المكتباتًوًتطــــــــــــــــــورها-1

كانت) فييديهالتقلالفهارسعلىتعتمدقديماالمكتبات1

اخلبدالبطاقاتكانتالمطلوبالىوللوصول،البحث

الكتابعنواناوالمؤلفاسمعدةتستخدمالفهارس

بدأتالماضيالقرنسبعيناتوفيالموضوعاو

لىاالتلقيديهالطرقمنالتحولفيالمكتباتاغلب

المرتبطديهالتقليالكتبيهالوظائفتقديمفيالحواسيب

:اشهرهاومنحديثةبطرقوحيثاقديمابالمكتبات

.الطباعةالداخليوالمحتوىوالعارةالتصنيف

تم) ظائفالوتقديمفياستمرتالتيالفهارستغيير2

مكتبةحولتحيثعقودعشرةلحواليالمكتبيه

)ةالليالفهارسالىالتقليديمننظامهاالكونجرس

تبعتهاثم،م1976عامفي(الليالبحثأجهزة

هذاان،م1981عاملندنفيالبريطانيهالمكتبة

درمصاالىالوصولالمكتباتروادعلىسهلالتحول

فيالموظفينمساعدةالىالحاجهدونالمعلومات

.المكتبة
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:معىن التحول هو ( 2)وفقا لسياق اجلملة ىف فقرة : 1
التطور التقدم-ب-أ

النضوج-دالكربٔ-ج
ني استعمال البطاقات استمر ما ب( 2)وفقا للفقرة :2
1970–1870-ب1880–1960-أ
1960-1890-د1970–1890-ج
:املعلوماتمصادرمعىن:3

كلٔ مأتقضيهٔاملكتباتٔٔٔٔٔ-أ
مواقفٔعلىٔاإلنرتنتٔ-ب
معلوماتٔالكتبٔاملوجودةٔيفٔالفهرسٔٔ-ج
اإلحصاءاتٔالواردةٔيفٔالدراساتٔ-د
الباحث ان توصل" الفهارس " تستطيع البطاقات :4

:إىل الكتب بطرق عددها 

3-ب2-أ
5-د4-ج

عدد اخلدمات اليت قدمتها ( 1) وفقاا للفقرة : 6
للمكتباتالتقنية احلديثة 

3-ب2-أ
5-د4-ج
األجهزةعلىيطلقأنهنفهمالنصعموممن-7

:لحمصطاملكتباتىفاملستخدمةاأليلالبحث
آليات-بتقنياتٔ-أ
الفهارس-دحواسيب-ج

انت عدد الوظائف املكتبية اليت ك1وفقاا للفقرة :8
:ثة هي تقوم هبا املكتبات قدمياا و التقنية احلدي

3. ب2.   أ
5.  د4.  ج
(  1)لفقرة سبيعنيات القرن العشرين امليالدي يف ا:9

:تعين بني عامي 
1981-1979. ب1989-1980. أ
1979-1970. د1980-1975.ج

ان زوار املكتبة تعىن ( 3)يفهم من الفقرة :1٠
جلمهورا. باملثقفنئواملتعلمنئ.أ
العامةٔ. داألساتذةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. ج

أن بني مصطلح البحث ( 3)يفهم من الفقرة : 11
:املباشر والبحث اآليل  عالقة 

متاثل. ب(تكرارٔاملعىن)ترادفٔ. أ
تناقض. تشابهٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد. ج

ياانت ان تقنية احلواسيب تقدم ب( 2)تشري الفقرة : 12
حورة. بمتوازيةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. أ
طريقةٔمطورةٔبتقليديةٔ.  دبطريقةٔتقليديةٔٔٔٔٔجديدةٔ. ج

تستطيع البطاقات ان توصل1وفقاا للفقرة :  13
:الباحث إىل الكتاب بطرق عددها 

2. ب1.   أ
4.د3. ج

:  يعترب ترتيب للكتبالبيليوغرافيا: 14
حريف. برقمئٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. أ
مادة. موضوعئٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد. ج

؟النكوصكلمةمعىن:5
التقدم-ب(  الرجوعٔ) العودةٔ-أ
التحول-دالتطور-ج



شيخوخةًاألحياءًالسكنية-2

(السكنيةاألحياءشيخوخة)ظاهرةمنالمدنمعظمتعاني

اريةإدورعايةاقتصاديةأهميةالسكنيالحييكتسبحيث

هذهلتتضاءالوقتوبمرورفيهالبقاءفيسكانيةورغبة

الحييفالسكنيللعقارالقتصاديةالقيمةفتخفضالقيم

يمةالقفيالمتواضعةالمختلطةالستعمالتالحيوتغزو

خطيطالتسوءويظهرالحيفيالسكنيللعقارالقتصادية

ةسلوكيإشكالتالسطحفوقوتطفواألموروتستفحل

البحثفيساكنوهويبدأازدهارهالحيفيفقدبالحيترتبط

...أخرىأحياءفيأفضلسكنيةبيئةعن
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.معىن سوء التخطيط يف سياق النص : 1
سوءٔالتخطيطٔالجيادٔحلٔالحرتاقٔاملرافق. أ

املشكالتسوءٔالتخطيطٔالجيادٔحلٔ. ب
سوءٔضعفٔاملراقبةٔوالتنظيمٔوظهورٔالعشوائيةٔ،. ج

التخطيطٔاملسبقٔللحي
البيئيسوءٔالتخطيطٔالجيادٔحلٔللتلوثٔ. د
.سه ما معىن أشكال سلوكية ترتبط ابحلي نف:2
مأحيدثٔفيه. بمأحيدثٔبسببهٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. أ
صادرٔمنٔأهله. دمأيقتصرٔفيهٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. ج
ة شيخوخ"جبملة " حيث يكتسب"عالقة مجلة :3

؟ "األحياء
متهيدٔهلا. ترادفٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب. أ
تفسريها.  دنتيجةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. ج
ما املقصود ابألستعماالت املختلفة؟:4
يأنشطةٔىفٔاحلممارسةٔ. باألنشطةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔنوعٔ. أ
احلىٔلغرئالسكنٔٔٔاستخدامٔ.ج
املرفقاتاختالطٔ. د
.العالقة بني األستغراب والتعجب :5
منهيدهلا. بترادف.  أ
تفسريها.  دنتيجة. ج

" :  1" ابلفقرة " 2" عالقة الفقرة :15
تفصيل. بتعليلٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. أ
هاأدلتأتكيدٔ. دملضموهنأٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔتفسرئ. ج

شيخوخـــةًاألطفـــــال-3

من) علىيقتصرلالشيخوخةمصطلحأنالعجيب1

عليهمحكراليستفهيفقطعامـ60سنعلىفقط

عجبناتيثيرومما،األعمارمختلفتصيبأصبحتبل

ألمانياأطباءمنمجموعةأجريقدأنهواستغرابنا

ةنسبأنأثبتتوفحوصاتتجاربتضمنتدراسة

ويتصف%25المبكرةبالشيخوخةالطفالإصابة

.والشيخوخةبالسمنةالمرضىهؤالء

ل) ديساعقدولكن،المبكرةللشيخوخةعالجيوجد2

يفالدمويةاألوعيةوالقلبلمراضالمنتظمالرصد

ضبعالعالجاتبعضتخففوقد،الطفلحالةإدارة

لالطفحالةعلىالعالجاتتعتمد.تؤخرهاأوالعالمات

ذاتالمغذيةالطعمةتساعدانيمكنكماوأعراضه

فيالغذائيةوالمكالت,العاليةالحراريةالسعرات

الكافيةالتغذيةعلىالحفاظ

هملديممنالطفلاسنانطبيبباستشارةيوصيكما

المبكرةالشيخوخةمرضفيخبرة

قد) الصابةعنمسؤولةواحدةجينيةطفرةتكون3

لكوذالجيناتاختاللطريقعنالمبكرةبالشيخوخة

.ائيةالكيميلالدويةالحملفترةفيالجنينتعرضاذا

الىيؤديهذاانويبدومستقرةغيرالاليةويجعل

العديدعكسعلىوهذا,المبكرةالشيخوخةحدوث

تتوارثانالنادرومن,الجينيةالطفراتمن

فرصةتندرحيثالسربينالمبكرةالشيخوخة

الحالتمعظمفيالجينيةبالطفرةالصابة

وتظهر) منكثيرعلىالمبكرةالشيخوخةاعراض4

وعدم,العظاموهشاشة,المفاصلالمنحوالشباب

ابةوالصبالخمولالدائموالشعورالتركيزعلىالقدرة

ابوالكتئوالقلبوالضغطكالسكرمختلفةبامراض

,عيةطبيونتيجةمتاخرةسنفيتكونماغالباوالتي

حياتهفيبهايقومالتيالعمالطبيعةافرزتها

.اليومية

ومن العجيب أن هذه األمراض ال"نفهم من مجلة : 1
:3يف الفقرة " تصيب كبار السن

لنسبةٔاملرضٔ. أ ظرلفتٔالن. بتعليالٔ 
مدٔالبصر. داالنتباهٔللغرئٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. ج
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عنوان للنصأنسب : 2
الوقايةٔمنٔالشيخوخةٔاملبكرة. أ

والشيخوخةٔاملبكرةاألطفالٔ. ب
اهنيارٔخالائجسمٔاإلنسانٔ. ج
منٔاالمراضٔاملبكرةالوقايةٔ. د
ملاذا يصاب األطفال ابلشيخوخة املبكرة:3
الدراسة. باألسريةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔاملشاكلٔ. أ
السنصغرٔ. دبسببٔكثرةٔالسمنة. ج
"  2" عنوان الفقرة :4
الشيخوخةمراحلٔ. بأعراضٔالشيخوخة. أ
ةنتائجٔالشيخوخ. دالشيخوخةٔٔٔٔٔٔٔٔٔأسبابٔ. ج

الفيروســـــــــــــــــاتتابع

الحيةالمخلوقاتكلعلىإجبارياالفيروساتوتتطفل4)

سيطةالبفوقأوالبسيطباألمراضوتتسبببأنواعها

.المخلوقموتالىتؤدىقدالتيالخطيرةأو

؟بالفيروساتنُصابكيف5)

البقاعشتىمنمكانكلفيالناستداولههامموضوع

عدببالفيروساتاإلصابةيمكنانهالعلماءقالاألرضية

:أشياء

.المحرمالجنسيالتصال-

.موصوفةوالغيرالمخدراتفيالمستعملةاإلبر-

.للجسمالمباشرةالمالمسة-

العضأوللسعالتعرض-

فتتمالحيةالخاليافيبالفيروساتاإلصابةآليةأما6)

-:يليكما

لوماتالمعتحملجيناتدخولمنبدلالفيروسيتكاثرلكى

لوصووعندالعائلفيالحيةالخليةداخلالىالوراثية

بهاصقيلتفانهالحيةللخليةالخلويالغشاءالىالفيروس

شاءالغبروتينيعملحيثبهخاصةمستقبالتطريقعن

فتاحوالمكالقفلالفيروسفيالموجودوالبروتينالخلوي

ثمهبالخاصبمفتاحإلفتحةيستطيعلقفلكلأنأي

يةالخلعملباستغاللويبداالخليةالىالفيروسيدخل

الخليةتتوقفحيثلصالحه

:ال يعترب كائناا حياا ألنه الفريوس : 1
.منٔأصغرٔالكائناتٔاحليةٔعلىٔاألرض. أ

ٔكثريأ .ب .ألننأالٔنعرفٔعنه
.الٔميلكٔأئآليةٔللتكاثر. ج
.ينمؤيفٔأنبوبٔاختبار. د
:عي ال ميكن أن تنمو الفريوسات يف وسط صنا: 2
.صغريةٔاحلجمألهنأ. أ

.ألننأحنتاجٔإىلٔاملالينئمنها. ب
.ألهنأحتتاجٔإىلٔمادةٔوراثية. ج
.ألنٔقطرهأمتناهئالصغر. د

الفيروســـــــــــــــــات-4

قطراألرضعلىالكائناتاصغرهيالفيروسات1)

الملليمترمناأللفعلىواحدعنيقلبعضها

يقتربوزنعلىلنحصلمنهاماليينعدةونحتاج

اقلالفيروساتعننعرفماإنالواحدالجراممن

جمحصغرذلكفيوالسببالبكتيرياعننعرفهمما

كمامغذصناعيوسطفينموهاوعدمالفيروسات

بيةتراستطاعواالعلماءأنغيرالبكتريامعالحالهو

ارالختبأنبوبداخلالحيةالخالياعلىالفيروسات

ةآليأيتملكلكجزيئاتالفيروساتإنوالحقيقة

تقومأنهاذلكعنعوضاولكنهاللتكاثرذاتية

فيالتحكمطريقعنوذلكاألخرىالكائناتباستغالل

.عليهاتسيطرالتيبالكائناتالوراثيةالمادة

تتركب) لوغالباRNAوDNAالـمنالفيروسات2

اتجينعدةعلىويحتوىواحدفيروسفييجتمعان

اءغشمنتتركبأيضاأنهاكماالوراثيةالمادةتحمل

ميهويحالنوويبالحمضيحيط(الصدفة)بروتيني

الفيروسوحجمشكلويحددالخارجيةالمؤثراتمن

.المضيفةبالخاليااللتصاقعلىويساعده

وقد) خصائصعلىالتعرفمنالعلماءتمكن3

:أنهاواتضحالفيروسات

.فقطالحيةالخالياداخلتعيش-

.الحيةالخالياخارجتكونعندماتتبلور-

.البروتيناتتكون-

.معينةحرارةدرجةعندتموت-

يمكنلجديدةساللتتنتجأنيمكن-

.عليهاالتعرفالمضادةلألجسام
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:أفضل عنوان للنص السابق: 1
واصلٔيفٔأمهيةٔالت)دورٔالتواصلٔيفٔحياةٔاإلنسانٔكافة. أ

(حياةٔاإلنسان
التواصلبساطةٔآلياتٔ. ب
األسريالتواصلٔ. ج
منهجٔالعملٔالتواصلٔ. د
لـ ليفهم من النص ان مشكالت التواصل حتدث:2

........
عمومٔالناس. بصغارٔالسن. أ
الطالب. داألسرةٔٔٔٔٔٔٔٔ. ج

:ريه التقدم يف معرفة املادة الوراثية يكون أتث: 3
علىٔعالجٔاألمراضٔالوراثية. أ سلبأ 

علىٔعالجٔاألمراضٔالوراثية. ب إجيابيأ 
والٔإجيابيأ . حمايدأ . ج ليسٔسلبيأ 
يصعبٔمعرفةٔذلك. د
:أنسب عنوان للقطعة السابقة : 4
تكاثرٔالفريوسات. أ

التكاثرٔالذايت. ب
الفرقٔبنئالبكتريائوالفريوسات. ج
حتهأالفريوساتٔتعريفهأوخصائصهأوطرقٔمكاف. د
:  2الذي حيدد شكل الفريوس طبقا للفقرة : 5
احلمضٔالنووئ. بالصدفة. أ
املؤثراتٔاخلارجيةٔ.  دالغالفٔالدهينٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. ج
:  5الغرض من االستفهام يف الفقرة : 6
التعجب. التفضيلٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب. أ
طلبٔاإليضاح0دالتقريرٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. ج
:  تتحدث الفقرة األخرية بصفة عامة عن  : 7
تكاثرٔالفريوس. أ

طرقٔمكافحةٔالفريوسات0ب
اإلصابةٔابلفريوسات. ج
اخلالائاحلية. د
(  :  5) أنسب عنوان للفقرة : 8
اخلليةٔاحلية. الفريوسٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔبتكاثرٔ. أ
كيفيةٔاإلصابةٔابلفريوسات. ج
اخلاصاملفتاحٔ. د

عوائقًالتواصلتابع

وعنهنفسعنسلبيةافكاراالمرسليحملعندماتنشاوهي

الخرينعنالبتعادذلكمظاهرومن.المستقبلالشخص

موعدالمعلوماتكتمذلكيتضمنكما,معهمالتواصلوعدم

فهذه,عنهممتميزبشكلللظهوربهاالخرينمشاركة

امتالكعدم.التواصلنجاحفيسلباتؤثرالتصرفات

هيالكالمفيامتالكهايجبالتيفالمهارات,المهارات

اتالمهارهذهتتوفرلمفاذاالمنطقيوالتفكيرالكتابة

خاطئةبطريقةالمعلوماتإيصال.فعالتواصلانشاءيصعب

ةسيئعالقاتوجود.التواصلعمليةسوءالييؤديفهذا

الييؤديمما.والتعاون,والثقة,للتفاهموانعدامالفرادبين

.بينهمالتواصلصعوبة

عوائقًالتواصل-5

الفردبينالجتماعيللتواصلمعوقاتمجموعةهناك

اومرسالكانسواءنفسهبالشخصمتعلقةواسرته

رديةالفللفروقاتانحيثالفرديةالفروقمنها,مستقبال

هذهومن.التواصلعمليةفشلاونجاحفيمهمادورا

منالتباينهذاينتجاذ,الدراكفيالختالف:المعوقات

الحكموالموروادراكفهمفيتؤثرالتيالفرديةالختالفات

وصففيالخاصةطريقتهشخصفلكل,الشياءعلى

,السلبيةالتوجهات.عنهاوالتحدثالحداث

احتياجاتًاإلنسان-6

جانبالعلىالجتماعيةوالعزلةالوحدةتأثيراتتقتصرل

تراجعووالقلبالعقلصحةإلىتتجاوزهابل،فقطالنفسي

زيادةإلىوصولاً،المرضمقاومةعلىوالقدرةالمناعة

تقريروفق،السنكبارلدى%26بنحوالموتخطر

.الحاليالعاممطلعالصادروالشيخوخةالعامةالسياسات

فةالضعيالجتماعيةالروابطأنإلىالنتباهلفتوالذي

أوالسمنةخطرضعفالصحةعلىخطرهافيتضاهي

اًسيجارة15تدخين المعزوليناألشخاصأنكما.يوميا

اً أضعاف3بنحووالخرفلإلكتئابتعرضهميزيداجتماعيا

تسببالوزيادةالعزلةبينواإلرتباط.بغيرهممقارنةأكثرأو

عاداتإلىالمعزوليناألشخاصميلنتيجةالوفاةفي

الرعايةوإهمالالتدخينمناإلكثارمثل،خاطئةصحية

عواملبجانب.مثالاًباإلكتئابالشعوركإهمالالصحية

.أخرىواقتصاديةاجتماعية
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املاديةمن احتياجات اإلنسان : 1
احلبٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔبٔٔالسعادة. أ
دٔٔالراحةالغذاء. ج
األوىلعنوان للفقرة أفضل : 2
إليهالتواصلًوحاجةًاإلنسانً. أ

الغذاء. جالتواصل. ب
اإلنسانٔوالغذاء. د
صحيحأي اآليت غري : 3
للتكيفالتواصلٔغرئقابلٔ. أ

التواصلًقابلًللتكيف. ب

فقطالتواصلًاحتياجًفرديً. ج

غرئذلك.  د
النصيتضح من : 4
محددالتواصلًلهًنموذجً. أ

محددالتواصلًليسًلهًنموذجً. ب

االحتياجاتالتواصلٔيكونٔوفقٔ. ج
البشرالتواصلًموجودًلدى0ًد

)الش عر)-7

ا،ًولمًتظهرًالدراساتًواألبحاثً الش عرمادةًمعقدةًجدا

ا بةًفهوًيتكونًمنًأليافًمرك. بنيتهًوتركيبهًإلمؤخرا

"منًالبروتيناتًالتيًتسمىًالكيراتين KERATINS "

يً،ويعتمدًلونًالشعرًعلىًصبغةًتسمىًالميالنينًالت

.  يتمًإنتاجهاًفيًخالياًخاصةًتسمىًميالنوسايتس

ويبدأًالشعرًبفقدانًلونهًحينًيخمدًنشاطً

الميالنوسايتسًعندًالتقدمًفيًالعمرًأوفقدانًخالياً

يالميالنوسايتسًالطبيعيةًنتيجةًصدمةًأوضغطًنفس

أًوعصبيً،ويوجدًكثيرًمنًالوثائقًالتيًتؤكدًأنً

بعضًاألشخاصًفقدوًلونًشعرًهمًبينًليلةًً

.ضحاها

تابعًاحتياجاتًاإلنسان

وكًوهوالسل. وقدًخلقًالبشرًليعيشواًفيًجماعات

الذيًأصابهًخللًكبيرًفيًاآلونةًاألخيرةًبسبب

سهمًالصناعةًونمطًالحياةًالمدنيةًالمعاصرةً،ًالتيًأ

رادًوجههاًالسلبيًفيًزيادةًالعزلةًوالوحدةًبينًأف

بعملهًومت طلباتهًالمجتمعً،ًفقدًأصبحًالفردًمشغولًا

الجانبًالجتماعيًوالتواصلًم/ الحياتيةً عًمهمالًا
.العائلةًواألصدقاء

ولذاًهدفًالعالجًالجتماعيًإلىًرفعًالمهاراتً

،ًالجتماعيةًمنًخاللًبرامجًتعليميةًعنًالصداقة

ادةًوزي. واستراتيجياتًتنميةًالتصرفًالجتماعي

فرصًالتفاعلًمنًخاللًأنشطةًالنقلًوتوصيلً

وبواسطةًاستخدامًتكنولوجياً.الوجباتًللمنازل

سامليالنوسايتالذي يؤدي إىل ضعف خالاي ما : 1.النترنتًواأللعابًواألنشطةًالتفاعلية
اإلخفاقٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔبٔٔاألرق. أ
دٔٔاألزماتٔالنفسيةاملرضٔالعضوئٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. ج
:من النص أنَّ الشعر مكون منيتضح : 2
امليالنني. بسطحيةخالياً. أ
خالائبسيطة. دأليافٔمركبة. ج
بـعلق من النص أن الكراتني يف الشعر تتيفهم : 3
تركيبه. بكثافتهٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. أ

لونه.  دصبغته. ج
ضعف خالاي امليالنوسايتس يؤدي إىل : 4
اختفاءًلونًالشعر. بالتقصفًًًًًًًًًًًً. أ

فقدانًالشعر0جتمدٔالشعرٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد. ج

ىًاألليافًالمركبةًوًالكيراتينًتدلنًعلكلمةً: 5

:أنهماً

الداللةمختلفانًفيً. أ

مختلفانمسميانً. ب

متقاربان.  دمسميًواحد.  ج

ًسببًفقدًالشعرًنفهمً: 6 غتهلصبمنًالنصًأن 

النفسيةالخالياًوالصحةً. أ

النفسيةالضغوطً. ب

ضعفًالخاليا.  ج

العواملًالوراثية.  د
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:العوامل املوثرة يف تركيب الشعر و لونه: 7
بٔٔالربوتيناتواخلالاياألليافٔ. أ
النفسيةٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔالكراتنياخلالائؤالصحةٔ. ج
العمريعترب تقدم : 8
لونهالسببًالوحيدًالحتفاظًالشعرً. أ

للونهأحدٔعواملٔفقدانٔالشعرٔ. ب
العاملٔالوحيدٔلفقدانٔالشعرٔللونه. ج
اليؤثرٔعلىٔفقدانٔالشعرٔللونه. د
:يفهم من النص أنَّ تركيب الشعر : 9
بٔٔشديدٔااللتواءدقيقٔجدأ . أ
متلونًًًًًًًًًًًًًًًًًًًدًًناعم. ج

:العامل املؤثر األول يف لون الشعر : 1٠
الخالياًًًًًًًًًًًًًًًًًًًبًًالكيرياتين. أ

دًًصبغةًالميالنينليافًًًًًًًًًًًًًًًًًاأل. ج

المثانةًسرطانً-6

-األميركيالقوميالسرطانبمعهدلباحثيندراسةـ1

(JAMA)األميركيةالطبيةالجمعيةبمجلةنشرت

نكامماالمثانةسرطانلمخاطرعرضةأكثرالمدخنينبأن

رتهانظيتماثلبهالنساءإصابةمخاطروأنسابقا،يعتقد

معاهدمننتالجزيرةتلقتهبيانبحسبالرجال،لدى

.القوميةالصحة

شخصألف400حواليبياناتالباحثونواستخدم

،"والصحةالحميةدراسة"مشروعاستبيانبملءشاركوا

.2004نهايةحتىمتابعتهموتمت1990عامفي

أنسابقةدراساتأظهرتوبينما-إصاباتمن34%

البياناتتظهرالمثانة،بسرطانالنساء44يسببالتدخين

بسرطانالنساءإصاباتمن%04يسببأنهالجديدة

الدراساتفيالرجاللدىالنسبةنفسوتماثلالمثانة،

.المعروفة

وبةالمنسللنساءالمثانةسرطانحالتزيادةتكونوقدـ2

ساوىتحتىالنساءتدخينانتشارلزيادةنتيجةللتدخين

ةالسابقالدراساتمعظمأجريتوقد.الجنسينلدىمؤخرا

أقلهابالنساءتدخينكانجغرافيةوأقاليمزمنيةبفترات

.شيوعا

سرطانًالمثانةًتابــــــعً

المخاطرمقدارأنالباحثونوجدفقدزائدةمخاطرـ3

بقالسامنأعلىحالياوحدهالتدخينعنالناجمة"الزائدة"

-الدراسةمؤلفيأحد-فريدماننيلالدكتوروبحسب

بسرطانلإلصابةزائدةلمخاطرمعرضونهنافالمدخنون

ثةبثالمقارنةالمدخنين،غيرأضعافأربعةتعادلالمثانة

اطالرتبزيادةتعودوربما.السابقةالدراساتفيأضعاف

لسجائراتركيبةفيلتغيراتالمثانةوسرطانالتدخينبين

.التدخينعاداتأو

بأميركاالمثانةبسرطاناإلصابةمعدلتأنبيدـ4

غمبرالماضية،الثالثينالسنواتعبرنسبيامستقرة

الياحالمخاطرارتفاعلكن.بالبالدالتدخينإجماليانخفاض

مما،التسعينياتوأواخرمنتصفبدراساتمستواهايقارب

.بالمرضاإلصابةمعدلتانخفاضعدميفسر

فيينوالنيكوتالقطرانتركيزمستوياتانخفاضورغمـ5

ناتمسرطبتركيزواضحةزياداتهناكفإنحالياالسجائر

أنالجديدةالدراسةووجدت.المثانةبسرطانمرتبطة

حاليينالوالمدخنينمرتين،عرضةأكثرالسابقينالمدخنين

انة،المثبسرطاناإلصابةلحتمالمرات،بأربععرضةأكثر

اناتالسرطوكماجزئيتفسير..قطيدخنوالمبمنمقارنة

فاضبانخالتدخينتركارتبطبالتدخين،المرتبطةاألخرى

اتركوالذينأنوتبين.المثانةبسرطاناإلصابةمخاطر

ضبالمرإصابةلحتمالتمعرضينسنواتعشرالتدخين

تركوهيلمأوأقلفتراتالتدخينتركوابمنمقارنةمنخفضة

األولالمؤلف-أبنيتكريستيانالدكتوروبحسبـ6

لتدخينامنعأهميةعلىإضافيادليالالنتائجتقدم-للدراسة

عتراجورغم.والنساءللرجالعنهاإلقالعوتعزيزابتداء

يدخنونالراشدينمن%44يزالفالالتدخين،انتشار

معدلتاختالفأنوسابقاتهاالدراسةنتائجوتظهر.

ارتفاعيفسرلالتدخين

رىوي.جزئياإلالرجالبينبالمرضاإلصابةمستويات

ساهمتالفسيولوجيةوالفروقالمهنيةالظروفأنالباحثون

.الجنسينبينالتفاوتفي

دراسةوجدتمتصل،آخرصعيدعلىالحمراءاللحومـ7

خاصة-بكثرةاللحومأكلأنسابقة



سرطانًالمثانةًتابعً

مخاطريزيد-عاليةبحرارةوالمطهيةجداالناضجة

يناتلجالحاملينلدىأكثرتزداد،المثانةبسرطاناإلصابة

والخنزيركالبقرالعضليةاللحومطهيويولد.معينة

غيرأمينيةمركباتعاليةبحرارةواألسماكوالدواجن

بينالتفاعلنتاجفهي.السرطانتسببحلقيا،متجانسة

مركبوبين،)البروتيناتأساس(األمينيةاألحماض

.بالعضالتالكرياتين

للحوماستهالكااألكثرالمجموعةأنالدراسةووجدتـ8

ةمرتبلغالمثانةبسرطانإصابةلمخاطرمعرضةالحمراء

رالبقشرائحوأن.استهالكااألقلالمجموعةمخاطرونصف

بالمرضاإلصابةمخاطرترفعتحديداالخنزيروقديد

مخاطرترفعالمقليةواألسماكالدواجنوحتى.بوضوح

.أيضابالسرطاناإلصابة

رأكثتماماناضجةاللحوميأكلونالذينالمشاركونوكان

بمنمقارنةالمثانةسرطانلمخاطربالضعفتعرضا

أميركاتشهدأنالمتوقعمنأنهيُذكر.نضجاأقليفضلونها

بسرطانإصابةحالةألفسبعينتشخيص4400في

.وفاةألف100والمثانة،
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ملعروفة متاثل نفس النسبة لدي الرجال يف الدراسات ا: 1
أي املعروفة لدي ؟ 

النساءٔٔ. املدخننئٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب. أ
معهدٔالسرطانٔ. دالباحثني. ج
هبا يف الفقرة األخرية يقصد( القديد )وردت كلمة : 2

:الطعام 
اجملفف. باملطهئٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. أ
اململحٔ. املشوئٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد. ج
:أفضل عنوان ملضمون النص : 3
التدخنئوعالقتهٔبسرطانٔاملثانةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. أ

اللحومٔاحلمراءٔوعالقتهأبسرطانٔاملثانةٔ. ب
خطرٔاإلصابةٔبسرطانٔاملثانةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. ج
النيكوتنئوعالقتهٔبسرطانٔاملثانةٔ. د
الضمري يف كلمة نظريهتا يعود إىل  ؟ :4
األمراض. باملخاطر. أ
التدخني. اللحومٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد. ج

اآليت غري صحيح ؟أي :5
سوفٔالذينٔيوقفونٔعنٔالتدخنئيفٔاملستقبل. أ

يصابونٔبسرطانٔاملثانةٔ
وأبسرطانٔالذينٔيوقفونٔعنٔالتدخنئيفٔلنٔيصاب. ب

املثانةٔأبدا
تزدادٔصحتهمٔسوء ا. ج
يقلٔإقباهلمٔعلىٔالطعامٔ. د
أو :انة  سبب زايدة نسبة املصابني بسرطان املث:6

املثانة إىل ؟ تعود زايدة االرتباط بني التدخني وسرطان
تغرئيفٔتركيبٔالتبغٔوعاداتٔاملدخنني. أ

تغرئيفٔتركيبٔالسجائرٔ. ب
شراهةٔاملدخننئٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. ج
غرئذلك. د
كلون خماطر اإلصابة بسرطان املثانة للذين ال أي:7

حلوما ابلنسبة للذين أيكلوهنا  ؟ 
قليلةٔ. بكثريةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. أ
مثلجة. متساويةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد. ج
:أكل اللحوم حبرارة غري عالية : 8
أنسبٔللصحة. بتضعفٔالنظرٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ. أ
ةضررٔعلىٔالصح. تسببٔاهلزالٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد. ج
:السرطانسبب متاثل نسبة النساء مع الرجال يف:9
زايدةٔالدخل. أ

بسببٔزايدةٔنسبةٔتدخنئالنساءٔ. ب
قلةٔاألجورٔ. كثرةٔاألعباءٔيفٔاجملتمعٔٔٔٔد. ج

وجدت الدراسات أن " 3" من الفقرة :1٠
نسبة اجملموعة األقل استهالكاا للحوم احلمراء ابل

:ملخاطر اجملموعة األكثر استهالكاا  
األكثرٔ: يفٔحالةٔقوله)اكثرٔ. بأقل. أ

(استهالكا
أشد. أعلىٔٔٔٔٔٔد. ج
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الرياح. ةجهمنمندفعةتتحركهوائيةتياراتهي1

قمناطوتوجداألرضيةالكرةسطحفوقاخرىإلى

،منخفضضغطذاتومناطقمرتفعضغطذات

المرتفعالضغطمناطقفوقالموجودفالهواء

فوقالموجودالهواءبينماالوزنثقيليكون

.الوزنخفيفيكونالمنخفضالضغطمناطق

لذلك. غطالضمنطقةمنالوزنالثقيلالهواءيتحرك2

تىحليمألهاالمنخفضالضغطمنطقةنحوالمرتفع

طالضغكانولوالمنطقتينفيالضغطيتساوى

األرضيةالكرةجهاتجميععلىمساويالجوي

نويمكمكانهفيساكنااولبقىالهواءتحركلما

عالمرتفالضغطمناطقمنالرياححركاتتشبيه

قائيااتلالماءبانسيابالمنخفضالضغطمناطقإلى

وازنالتيحصللكيالمنخفضاتإلىالمرتفعاتمن

تسمىالشمالمنرياحوتأتيالمستوىفي

الجنوبيةتسمىالجنوبمنورياحالشمالية

.موسميةوغيرموسميةإلىوتنقسم

توجد. األرضسطحتشكيلفيتتحكمعواملعدة3

منالرياحوتعتبرالصحراويةالمناطقفيوخاصة

حسط"شكل"تغيرعلىتؤثرالتيالعواملأهم

التيالرمالحباتبحملالهواءيقومحيثاألرض
علىفتعمل–معولجمع–المعاولبمثابةتكون

ازدادتوكلمابهاتصطدمعندماالصخورتشكيل

تحملكماالنحتعلىقدرتهازدادتالرياحسرعة

حسطعلىآلخرمكانمنوتنقلهاالرواسبالرياح

.األرض
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الفقرة األوىل تتحدث عن الرايح من حيث ؟ :1
حركتها-أمهيتهأٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ
طرقٔانتقاهلا-دماهيتها-ج
ـ ؟الفقرة الثانية تتحدث عن الرايح ابلنسبة ل: 2
اانتقاهل"كيفيةٔ" طريقةٔ-بالضغطٔاجلوئٔٔٔٔٔٔٔ-أ
غرئذلك-خصائصهأٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج
عالقة اهلواء الثقيل ابهلواء اخلفيف ؟: 3
طريقةٔانتقاهلأ-الضغطٔاجلوئٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ
غرئذلكٔ-ديتحركٔابجتاهه-ج
العالقة بني وزن اهلواء وضغط اجلو ؟ :4
طرديةٔ-بعكسيةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ
غرئذلكٔ-تناقضيةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج

ا إىل أن الرايح تكون ساكنة إذ" 3" الفقرة تشري :5
..كان الضغط 

ختالفٔ-معادئٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ
مماثل-دتتباينٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج
ضغطني من حتدثت الفقرة الثالثة عن اجملاورة بني:6

جهة إىل ماذا تشري كلمة اجملاورة  ؟ 
السرعةٔ-التناوبٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ
السبب-دالبطءٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج
.............ممضمون الفقرة الثالثة :7
أتثرئالرايحٔعلىٔشكلٔاألرض-أ

أتثرئالرايحٔعلىٔالصحراء-ب
أتثرئالرايحٔعلىٔالصخورٔٔٔ-ج
أتثرئالرايحٔعلىٔالبحار-د
عالقة بطء الرايح مبقدار أتثريها ؟:8
طردية-بعكسية-أ
نوعية-متاثليةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج
عالقة سرعة الرايح مبقدار أتثريها  ؟ :9
طردية-بعكسيةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ
نوعية-متاثليةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج

فإن عدد العوامل " 3" وفقاا ملا ورد ابلفقرة :1٠
اليت تسبب حنت الصخور   ؟ 

2-ب1-أ
4-د3-ج



:العالقة بني أذن الضفدع والرئة:1
اختالفٔ-تباينٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ

تكوينٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ ترابط-د-ج
:القطعة تتحدث عن:2
الفيزايءٔالصوتيةٔ-الطبٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ
الذبذابتٔ-داألحياءٔالدقيقةٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج

ريــــــــــــالجدي-9

فيروسعنويختلففيروسعنينشأمرضالجديري

,فالاألطبينيكثر,الكاذببالجدرييسمىولذلك,الجدري

ومدة,الجدريوفياتإلىبالنسبةقليلةوفياتهونسبة

مابين,ثالثةأوأسبوعانفهيالجدريمنأطولحضانته

بتوعكالمرضويبدأ,يوماعشراثناالجدريفيهي

أربعوبعد,الحرارةدرجةفيقليلارتفاعمعبسيط

لشكعلىبالمرضالخاصالطفحيظهرساعةوعشرين

.تحويصالإلىاثنتينأوساعةمدةفيتتحولحليمات

ريقالتفويمكن,بثراتشكلعلىمنهاالبعضيظهروقد

ولاألطفحظهوربتأخرالجدريوطفح,الجديريطفحبين

,ألولااليومفيالثانيوظهور,الرابعأوالثالثاليومحتى

فيظهرالجديريأما,الوجهعلىأولالجدريطفحويظهر

.الجذععلى

أقل يقصد هبا الذين أعمارهم( يصيب األطفال: )4
............من
15-ب13-أ
19-د17-ج
..............يعد مرض اجلديري مرض:5
.تناسلي-ب.                  وراثي-أ
.حساس-دجلدي-ج
عد اإلصابة متىت تظهر أعراض اجلديري على اجلسم ب:6

ابلفريوس؟
يومان-يومٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ
.ساعات10-د. ثالثةٔأايم-ج
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الضفـــــــــــدع-8

وتاصتصدرفعندمابرئتيهاالضفدعأذنترتبط"1.

معهاتهتزبلوحدهاتهتزلاألذنطبلهفإن

"األذنينعنالضغطفيخفالرئتان

.............يف خالل أي يوم يظهر اجلدري يف :1
اليومٔالرابع-باليومٔاألول-أ

اليومٔالثالثٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد اليومٔاخلامس--ج
يف أي مكان يظهر طفح اجلدري الصادق؟:2
.  الوجه-باليدينٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ

اجلذعٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد القدم--ج
ترتاوح مدة حضانة اجلديري واجلدري من؟: 3
.يوم33/ يوم30-ب.يوم33-يوم26-أ

.أشهر3-شهرينٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-جٔ

قطعةًاإلحساسًًًًً

هالكن،روحهجمالتظهروجدانيةأحاسيسلديهالشخص

نزهفالت،النفسيالضغطمنالفرديتحررأنإلىبحاجة

النفسبوالثقةاإلرادةقوةالفرديمنحالنفسعنوالترفيه

،بنفسهثقتهإليهويعيد،الداخليجمالهيظهرمما

يةالحقيقالسعادةألنبالسعادةوشعورةلذاتهواعتباره

.خارجهلاإلنسانداخلمنبعها

......قبلهابما(بالنفسوالثقةاإلرادةقوة)عالقة-1

إجمال(بنتيجة(أ

استدراك(دتعليل(ج

..............تعنىبالنصالواردة(وجدانية)-2

الوجدان(بوالمشاعراإلحساس(أ

المشاعر(داإلحساس(ج

؟للفرديفعلماذاوالتنزهالخروج-3

ةوالراحالسروريزيد(بالوقتيضيع(أ

السروريقلل(دالوقتيوفر(ج

...........يعود على ( نفسه ) الضمير في -4

الجمال( بالفرد( أ

الترفيه(دالداخلي(ج

جملةفي(ألن)استخداممنالغرض-5

(اإلنسانداخلمنبعهاالحقيقيةالسعادةألن)

.........يفيد

التقرير(بالتعليل(أ

نتيجة(دالسبية(ج



النفــــــــــــــط-10

ونالمخزنفاذعندالدولسيجعلالنفطاستعصارإن

.النفطقطراتآخرتستخرج

ماذا سيحصل للنفط مستقبالا؟:1
نضوبسيتعرضٔلل-بسيتوفرٔبكثرةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ
ٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج هنائياسينعدمٔوجوده-سيكونٔمتوفرأ 

تنقيةًالهواء-11

لىعسنوياالدوالراتماليينالدولمنالكثيرتصرف

كثرةفيوالسبب،المنازلفيالهواءتنقيةأجهزة

سيةالحسامنيعانونالذينالمرضىزيادةهوالمبيعات

امعبشكلملوثالبيتداخلفالهواءالتنفس،وضيق

المنزلداخلالرطوبةألنالخارج،فيالهواءمنأكثر

ةوأنظموالجراثيم،التعفنتناميإلىتؤديأنيمكن

كافةإلىياوالبكترالغبارجزيئاتتنقلوالتبريدالتدفئة

أنمكنيالتلوثمستوىتخفيففإنولذلكالبيت،أنحاء

خداماستأنكماالمرضى،معاناةمنالتقليلفييساعد

التلوثمنللتخلصالطرقأحدهوالهواءمنقي

:لى زايدة الطلب على أجهزة تنقية اهلواء تدل ع: 1
سبةٔالتلوثٔتباينٔنبٔكثرةٔاملصابنئابحلساسيةأ
بدائلٔقلةٔفاعليةٔالدضعفٔكفاءةٔاألدويةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔج
ية من ميكن التقليل من نسبة اإلصابة ابحلساس: 2

:خالل 
ةٔاملنزلٔتنظيفٔأجهٔزبزايرةٔالطبيبٔاملختصٔٔٔٔٔٔٔٔٔأٔ
وئخفضٔمستدتوعيةٔاملصابنئابملرضٔٔٔٔٔٔٔٔٔج

التلوث
:تقليل تلوث اهلواء يستلزم :3
رشٔمبيداتأٔ
فتحٔالنوافذٔب
استخدامٔمصفياتج
تنظيفٔاألاثثٔد
:أنسب عنوان للنص :4
أضرارٔأجهزةٔتنقيةٔاهلواءٔأٔ
فتحٔالنوافذٔب
استخدامٔمصفياتٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔج
مصادرٔتلوثٔهواءٔاملنزلد

التصحرً-12

يلتقلإلىتؤدىالتىالعمليةعنالتصحرمفهوميعبر

األراضىوهى،الجافةلألراضىالبيولوجيةاإلنتاجية

ريةبشأوطبيعيةألسبابنتيجةالقاحلةشبةأوالقاحلة

ىإلأدىالذىالجائرالرعىالتصحرأسبابأبرزومن(2)

بعضفهناكالخاطئةوالزراعة،النباتاتنموقلة

عالةالفبالطريقةاألرضاستخداميجهلونالذينالمزارعين

تركهاقبلمكوناتهامناألرضتجريدإلىيقودهممما،

عنهنتجالذىوالتحضر،أخرىأرضقطعةإلىوالذهاب

إلىيقوديمماالنباتاتبهاتنموالتىالمناطقتقليل

.األراضىإنتاجيةتدهورتبعدماالتصحر

لتصحر؟ أي من اآليت ميكن أن يعترب عامال مسببا ل: 1
استثمارٔاملزارعٔبٔتدهورٔاألراضيأ
مفيدةالزراعةٔغرئداملدنٔاجلديدةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔج
ب هجرة سب//يتنقل سكان القرى ايل املدن بسبب : 2

...................الفقراء إيل املدن هو 
تدينٔحالةٔاألراضىٔالزراعيةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔأٔ
كثرةٔاملزارعب
العملٔيفٔاملزارعٔشاقج
زايدةٔفرصٔالعملٔيفٔاملزارعد
بشكل مفصل ( 2)حتدثت الفقرة : 3

.........................  عن
األسبابٔاليتٔأدتٔإيلٔالتصحرٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔأ

العواملٔالطبيعيةٔاليتٔادتٔللتصحرٔبٔ
نتيجةٔالتصحرج
العواملٔالبشريةٔللتصحرد
كم سببا للتصحر ورد ابلنص ؟ :4
أسباب3ٔبسببانٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔأٔ
أسباب5ٔدأسباب4ٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔج
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البــــــــــرقالرعدًو-13

تالمسمنتنتجكهربائيةشرارةعنعبارةالبرق

فيةموجببشحناتالرعديةالسحبفيالسالبةالشحنات

وهوقويصوتويسببحولهاالجوفيسخنأخريسحابة

نمالصاعدةالموجبةالشحناتتقابلهاعندماولكنالرعد

ولكنمتالزمانوالرعدالبرقالصاعقة،تحدثاألرض

األرضمنالصاعدةالموجبةالشحناتتقابلهاعندما

الصاعقة،تحدث



البــــــــــرقالرعدًوتابعً

ءالضوألنأولالبرقنريولكنمتالزمانوالرعدالبرق

حسابويمكنالصوتمنأسرعالصوتمنأسرع

.5عليالثوانيعددقسمةطريقعنبالميلالمسافة

نعوينتجوسالبةموجبةشحنةالتقاءعنعبارةالبرق

السحابةطاقةوانالجزيئات،بينتباعدالتصادقهذا

أمبير،300تساويوالموجبةأمبير30تساويالسالبة

.مالهزيتسميقويةانفجاراتأوخفيفصوتهووالرعد

اثنية؟15كم املسافة ابمليل للربق الذي مدته :1
4-ب3-أ
6-د5-ج
.............. :حيدث الربق نتيجة اصطدام:2
.الشحناتٔاملوجبةٔابلشحناتٔالسالبة-أ

.الشحناتٔالسالبةٔبسالبة-ب
الشحناتٔاملوجبةٔابملوجبة .      -ج

.الشحناتٔاملتماثلة-د
................. :يفهم من النص أن :3

الربقٔضوءٔالصاعقة .-أ
. الرعدٔضوءٔالصاعقة-ب
.قوةٔالشحناتٔتسببٔالربق-ج
.تقاربٔالسحبٔيسببٔالربق-د
:يف النص تعود علي( حوهلا)كلمة:4
الربق-بالسحب-أ

الرعدٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد السالبة--ج
أي اجلمل تتوافق مع النص؟:5
.      الربقٔحيدثٔبعدٔالرعد-أ

.الرعدٔحيدثٔبعدٔالربق-ب
.الربقٔوالرعدٔينشآنٔمعأ -ج
.ليسٔممأسبق-د
............ :يستنتج من النص أن الربق:6
.           حيدثٔبعدٔالرعد-أ

.أييتٔابلتزامنٔمعٔالرعد-ب
.ينتجٔعنهٔحدوثٔالرعد-ج
.الٔعالقةٔلهٔابلرعد-د

... :اتيفهم من النص أن الربق حيدث بني الشحن:7
املختلفة-ب.              املتعادلة-أ

السالبة املتشاهبة-د.                -ج
ميت حيدث الرعد؟ :8
.   عندٔتصادمٔشحناتٔخمتلفة-أ

.عندٔتصادمٔشحناتٔمتشاهبة-ب
.عندمأيشتدٔاحلر-ج

عندمأتغيبٔالشمس .-د
:اهلزمي صوت:9
.الرعد-باالنفجاراتٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ

الربق الربق-د.               -ج
........  ماتالعالقة بني الربق وبني تباعد اجلسي:1٠

عكسية-ب.              طردية-أ
تنوعيه-تربيريةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج
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البحثًالعلمي-14

صالخاالقطاعفيالعلميالبحثعنتقريرمؤخرااًنشر

عفالضمنتعانيالبحثيةاألنشطةأنإلىالتقريروخلص

همالهإلالخاصالقطاععلىباللومالتقريرويلقي،واإلهمال

فيمابهيقومأنيجبالذيبالدورقيامهوعدمالعلميالبحث

حوثوالبالدراساتعلىالقائموالتحديثبالتطويريتصل

قدمةالمتالدولفيالخاصالقطاعيفعلهبمامذكرااًالعلمية

التقريرعلىبداوقد.العلميللبحثمحدودلدعممن

القطاعإهمالمنوالستغرابوالتعجبالدهشةعالمات

منمندهشينالتقريرمعدوكانوإذاالعلمي،للبحثالخاص

بلير،التقرفيجاءمماليستدهشتيفإنالتقريرنتيجة

أةمفاجكانتالدراسةنتيجةوكأنالتقريرمعديدهشةمن

.لهم

فياعلينتتفوقاألرضوجهعلىأمةيوجدلأنهلييبدو

المقالتوتخصيصالبليغةالخطبإفرادعلىالقدرة

ةنهضفيودورهالعلميالبحثأهميةعنللحديثالطويلة

يفأمةيوجدأنهأظنلنفسهالوقتوفيوالشعوب،األمم

علميالالبحثإهمالفيتجاريناأنيمكنالفسيحالكونهذا

اً .عمليا

بحثللإهمالهعلىالخاصالقطاععلىباللومنلقيكناوإذا

تقلليالتالجامعاتعلىباللومنلقيأنأيضافيجبالعلمي

منهانطلقيأنيفترضالتيالبيئةفهيالعلميللبحثإهمالاً

فيموجودغيرالعلميالبحثفيهايكادالعلميالبحث

اًليسالخدمة .الدوامعلىبلمؤقتا



البحثًالعلميتابعًً

إلىةخاطفبزيارةفليقمذلكفيشكبعضكملدىكانوإذا

بإجراءيقومأوفيها،العلميالبحثوعامداتالجامعات

عوسيسمالجامعاتأساتذةبينالموضوعحولاستفتاء

فيالجامعاتإليهوصلتالذيالحالمنالعجابالعجب

محاورأحدأنأذكركمأنأحبأخيرااً.العلميللبحثإهمالها

أنيلويبدوالعلميالبحثدعمللدولةالثامنةالتنميةخطة

إلىطريقهيجدولنورقعلىحبرااًسيكونالمحورهذا

.الواقعأرض

:نوع القطعة السابقة :1
قصة-روايةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ
مقال-دتقريرٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج
( :2)يشعر الكاتب يف الفقرة :2
ابليأسٔوالتشاؤم-بابلتفاؤلٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ

بتنبؤٔاملستقبلٔٔٔٔٔٔٔٔد ابلفرحة--ج
أفضل عنوان للنص ؟:3
يالتقريرٔاملوضوع-تعريفٔالبحثٔٔٔٔٔٔب-أ
ميواقعٔالبحثٔالعل-دواقعٔالتطبيقٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج
ة تقرير كلم** ما مييز التقرير ؟ أو فيما يستخدم ؟: 4

:تدل على 
النظرايت-باحلقائقٔالعلمية-أ
الفرضيات-املعطياتٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج
" :ب تعج" و " استغراب " العالقة بني كلميت :5
سجع-بترادف-أ

تضادٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد جناس--ج
:  نظرة خاطفة تعين :6
سريعة-ببطيئةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ

سهلةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد مدققة--ج
اخلاص نظرة النص حنو البحث العلمي يف القطاع:7

:واجلامعات 
دعوةٔلدعمهٔمادائ -بنظرٔإليهٔمبوضوعية-أ
يفٔ-تشرحٔأوجهٔالقصورٔٔٔٔد-ج رحهطكانٔقاسيأ 

الندوة-15

هامشعلىالداخليةوزارةبرعايةندوةأولأمسأقيمت

بجلسةالندوةأعمالإنطلقت،المدنيالدفاعمؤتمر

اشؤونهحولوالمناقشةالعملأوراقعرضتم:افتتاحية

ةالسالملمجالتالندوةهذهفيالمشاركونوتطرق،فيها

علىللحفاظالمدنيالدفاعبأهميةالتوعيةوأهمية

مديريةمديرحضرالختاموفي،وسالمتهاالمجتمعات

لمواست،الجميعبحضورالجتماعوترأسالمدنيالدفاع

ةكافإلىوالتقديربالشكربالتوجهوقاماألعمالمحضر

عرضسيتموغدااً.الجلساتورؤساءالمحاضرين

.الجميعأمامإليهاخلصواالتيالتوصيات

يتبني من النص السابق أن الدفاع املدين:1
مؤسسةٔدولية-مؤسسةٔمدنيةٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ
دنيةهيئةٔرمسيةٔم-دمؤسسةٔرمسيةٔعسكرية-ج
فل من النص السابق نفهم أن حضور املدير للح:2

يرية احلفل  ويرتأس مدير املد" وفقا للنص " أو:لــاخلتامي 
تدل على " اخلتامي حبضور اجلميع 

مباركةٔعنواهنا-بلدعمٔموضوعها-أ
إستهاللٔ اخلتامإلقاءٔخطابٔ-أعماهلأٔٔٔٔٔٔد-ج

:ملدةيتبني من النص السابق أن الندوة استمرت:3
يومنئٔٔ-يومٔواحدٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ
أربعةٔأايم-دثالثةٔأايم-ج
مىت كانت توصيات الندوة؟: 4
اأثناءٔالتجهيزٔهل-قبلٔاالجتماعٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ
هابعدٔانتهاءٔعمل-دبعدٔبدءٔعملهأٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج
مىت كانت نتائج الندوة؟:5
اأثناءٔالتجهيزٔهل-قبلٔاالجتماعٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ
لهاعمبعدٔانتهاءٔ-ديفٔختامٔالندوة-ج
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الملحًالصخريًوالذهب-16

استخدمت. رةكثيمعادنالتاريخفجرمنذالبشرية1

الشتىأغراضفيالكريمةوالحجارالذهبمثل

هافياثرمعدنااألرضمعادنبينمنتعرفلمانها

ملحالفيهااثركماحياتهافجرمنذمباشرةبصورة

معدنالفييقاربمااكتشافورغمالصخري

ريالصخالملحفانوالجدوىالنفعبينهماتتفاوت

فيالقصوىوالهميةالكبيرالنفعمنحالةعلىظل

.الناسحياة



أن اجلسم يفقد  كمية (  2)يستنتج من الفقرة : 4
:امللح يوميا بنسبة  

%50-ب%25-أ
%15-د%                10-ج
:عدد املعادن اليت اكتشفت يف قدمي الزمان:5
1900-ب2010-أ
1800-د2000-ج
:  يفقد اجلسم امللح الصخري عن طريق  :6
اجللد-باالمعاء-أ
الكبدٔ-الفمٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج
ما احلمض املسؤول عن حتليل الطعام من مواد:7

:  معقدة اىل بسيطة 
كمحضٔاهليدروكلوري-بمحضٔالفوليكٔٔٔٔٔٔٔ-أ
محضٔالفسفوريك-محضٔالكربيتيكٔٔٔٔٔد-ج
أن األمالح الذائبة (   3)يستنتج من الفقرة:8

:  األخرى تعد  
غرئمفيدةٔ-بغرئصخرية-أ
صخريةٔ-عالقةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج
:  وظيفة محض اهليدروكلوريك يف  :9
امحتليلٔالطع-باملساعدةٔيفٔمنؤاجلسمٔٔٔٔٔ-أ
امتصاصٔاملاء-حرقٔالدهونٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج

اء  امللح الذى يستخرج من امل( 3)ذكر يف الفقرة : 1٠
غرئصخري-بصخري-أ
غرئذلك-حناسئٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج

:  إن البحريات الشاطئية تعترب   :11
بيئةٔترتسبٔفيهأامللحٔالصخري-أ

مالحةٔحبريةٔصناعيةٔ-ب
حتتوىٔعلىٔصخورٔ-ج

بيئةٔمليئةٔابلنفط -د
؟ يذكر يف النص أن امللح الكيمائي يسمى:12

سيومٔكلوريدٔالبوات-بكلوريدٔالصوديومٔ-أ
اثينٔأكسيدٔالكربونٔٔٔٔٔٔٔد يومالبواتسمحضٔ--ج

الملحًالصخريًوالذهبتابعًً

يتكون. أما,وصوديومكلورمنالصخريالملح2

يكالهيدروكلورحمضتركيبفييدخلفإنهالكلور

موادمنفتحولهالطعامعلىالمعدةتفرزهالذى

سمالجيستطيع,بسيطةموادإلىالتركيبمعقده

ةبعملييعرفماوهذامنهاوالستفادةامتصاصها

نقليفرئيسيادورااًيلعبفإنهالصوديومأماالهضم

الجديرومنالمخإلىالحواسأعصابإشارات

مائةعلىيحتوىالبالغاإلنسانجسمأنبالذكر

ريقطعنيومياربعهاويفقدالملحمنتقريباغرام

صالنقهذاتعويضيتطلبالذىاألمروالبولالعرق

.اةالوفإلىتؤدىقدألمراضتعرضوإلباستمرار

ومن. الثرواتمنليسالصخريالملحأنهللانعم3

المعدنيةالثرواتمنهوبلالنادرةالمعدنية

امهمالنضوبعاملعليهايسرىلالتيالمتوفرة

نضمسدخلالصخريفالملحالستهالككميةزادت

يمكنألنهالمتجددةبالمعادنيعرفماإطار

البحرمياهمندائمةبصورةعليهالحصول

%75منأكثريشكلالصخريفالملحوالمحيطات

فيهاالذائبةالمالحمجموعمن

وللحصول. نملبدفإنهالبحارمياهمنالمالحعلى4

هذهومنالمالحلترسيبمناسبةبحريةبيئةوجود

أحواضوهىالجانبيةالملحيةاألحواضالبيئات

اأيضالمناسبةالبيئاتومنالبحرلساحلمجاورة

ئتينالبيهاتينوجودتعذروإذاالشاطئيةالبحيرات

صناعيةبحريةمالحاتإقامةيمكنفإنه

ويفصلهاللبحرمجاورةمعقولةمساحةعنعبارةوهى

البحرمياهتتبخروعندماوالرملالحصىمنحاجزعنه

األمالحفإنوالمالحاتوالبحيراتاألحواضهذافي

.فيهاتترسب
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ان الذهب وامللح الصخري ؟ ( 1)يفهم من الفقرة :1
عرفتهمأالبشريةٔمنذٔالقدم-أ

أثرٔيفٔالبشريةٔبصورةٔمباشرةٔ-ب
يعدانٔمنٔاألحجارٔالكرميةٔ-ج
يتساواينٔيفٔمنفعتهمأ-د
ما أمهية امللح الصخري:2
مضرٔجلسمٔاإلنسانٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ

قدرتهٔعلىٔالذوابنٔوالتحللٔ-ب
ضرورئٔجلسمٔاإلنسانٔ-دمنافعهٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج
أن امللح الصخري ( 3)نستنتج من الفقرة :3
كٔيتناقصٔاالستهال-بالٔيتعرضٔللنضوب-أ

اندرٔالوجودٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد الٔيقبلٔالتجدد--ج



:من كام عنصر يتكون امللح الصخري  :13
عنصرٔ-أربعةٔعناصرٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ

ثالثةٔعناصرٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ عنصرينٔ-د-ج
:يتميز امللح الصخري  :14

صعوبةٔالذوابنٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ
الذوابن" سرعةٔ" بقابليةٔ-ب
غرئذلك-ميتصٔاحلرارةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج

:القطعة كانت :1
اترخييةجغرافيةٔمث-باترخييةٔمثٔجغرافيةٔٔٔٔٔ-أ
اترخييةٔفقط-جغرافيةٔفقطٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج
كلمة ( ةأعطاهم األمن وفرض عليهم اجلزي)يف مجلة :2

:األمن تدل على 
.األمانٔحقٔهلمٔواجلزيةٔحقٔعليهم-أ

بقدرٔاجلزية-ب
ماجلزيةٔحقٔهل-لدخوهلمٔيفٔاإلسالمٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج
من الشرق ؟( أذربيجان)ما الذي حيد دولة :3
آسيا-بحبرٔقزوين-أ

أرمينيأٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد جورجيا--ج
:يعود على ( تفصلها)الضمري يف : 4
آسيا-باخلشيان-أ
أورواب-أذربيجانٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج

أذربيجان-17

يالغربالساحلعلىتقعإسالميةدولةهيأذربيجان-1

إلىوجورجيا،الشمالمنروسياويحدهاقزوينلبحر

نوبالجفيوإيران،الغربإلىوأرمينيا،الغربيالشمال

عهدفيأذربيجانفتحمناإلسالميالجيشتمكن،

،حالفتبعدأما،عنههللارضيالخطاببنعمرالخليفة

،لميالسفرقدبنعتبةالجليلالصحابيأمرهاتولىفقد

األمنفأعطاهم،مباشرةالفتحبعدبكتابأهلهافآمن

،الجزيةفيعليهميفسدولم،الجزيةعليهموفرض

.المستطاعبقدرفكانت

الذيقزوينبحرماديةميزاتثالثعليهاويهيمن-2

وجبال،البالدمنالشرقيةللمنطقةالطبيعيةالحدوديشكل

واسعةوالسهول،أذربيجانشمالفيالكبرىالقوقاز

.البالدوسطفيالنطاق

اًمترااًكيلو(89.90)أذربيجانمساحةتبلغ .مربعا

الكوليستـــــرول-18

هودورالكوليسترولعليالتعرفتمم1784العامفي(1

تمم1947العاموفيالمرارية،الحصواتتكوينفي

عنمستوياتهاترتفععندما–األخرىوالدهوناتهامه

تصلبوأمراضالقلبيةالنوباتحدوثفي–المعتاد

هوالشعوببينوفروقهالغذائيالنمطإن.الشرايين

وبفالشعالكوليسترول،معالعالقةتلكفياألهمالعامل

.واألمريكيةاألوروبية

كلبشللذهنيتبادرماأولفإنالكولسترولذكرعند(2

األشخاصجميعيفكرالواقعفيالقلب،أمراضسلبي

فائدة،أيمنههناكليسوأنسلبية،بطريقةبالكولسترول

اتوالعمليالصحيةالجوانبمنالعديدهناكإنالواقعفي

حدأإنبها،القيامعليالجسمالكولستروليساعدالتي

تصنيعفيالمساعدةهيالكولسترولوظائفأهم

داخلالهضمعمليةفيكبيردورويلعبالهرمونات،

.قويةذاكرةعليالحفاظفيويفيد.الجسم

يفالنسبيالرتفاعوبسبباألخيرةالسنواتفي(3

أنماطهوتغيرالغذائي،الوعيوزيادةالدخولمعدلت

والدهوناللحوممنالُمحصلةالحراريةالطاقةأصبحت

وحواليالكبرى،المدنفي%35عليتزيدالحيوانية

دلتمعوارتفاعالغذائيالسببكانلذاالريف،في25%

اغوالدمالقلبشرايينتصلبأمراضزيادةوراءالبدانة

.كبيرةبصورةالدماغيةوالسكتاتالقلبيةوالنوبات

/لماءافيالذوبانعليالقدرةلديهليسالكوليسترول(4

يالتالبروتيناتببعضيتحديذوبولكيالدم،مصل

ياتبالدهنتعرفكبيرةجزئياتلتكوينالكبديصنعها

سترولللكوليالحاملةالدهنيةالبروتيناتوهذهالبروتينية

نوعال)بـويعرفالكثافة،منخفضالدهنيالبروتينمنها

نجدرافيوترسباتهامستوياتهاارتفاعألن)(الرديء

اًتعتبرالقلبشرايينوبخاصةالشرايين اًرسببا ئيسيا

لكوكذ(القلبيةوالنوباتالشرايينبتصلبلإلصابة

(يدالجالنوع)بـويعرفالكثافة،عاليالدهنيالبروتين

تصلبأمراضضدوقائيةصفةلهأنالمحتملمن)

رواسبمناألنسجةتخليصعليتعملإذالشرايين،

.الصفراءسائلفيإفرازهزيادةوعليالكوليسترول

السمنأنواعوبعضالبلدي،والسمنالزبدإن(5

(أنالضكلحم)الدهنيةواللحومالبيضوصفارالصناعي

لنخاعواوالكافياروالتونةوالربيانوالكلويوالمخوالكبد

غنيةأطعمة.الهندجوزوزيتوالشكولتةوالسردين

ليإطويلةولمدةاستهالكهازيادةيؤديالمشبعةبالدهون

مما(ةالكثافالمنخفضالدهنيالبروتينمستقبالت)زيادة

أنثافةالكالمنخفضالدهنيالبروتينلكوليستروليسمح

ولكوليستريتراكمثمومنلتستعمله،بالخليةيعلق

تواهمسعنويرتفعالكثافة،المنخفضالدهنيالبروتين

طنةالمبالداخليةالجدرانعليأمالحهفتترسبالطبيعي،

صلبهاوتلصالبتهايؤديمماوالدماغيةالقلبيةللشرايين

بدورها،القيامعنوعجزهاوضيقهاوخشونتها
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:نستنتج أن أمراض الكوليسرتول : 8
منٔاملمكنٔأنٔتكونٔلدىٔاملوظفنئٔٔٔٔٔ-أ
منٔاملمكنٔأنٔتكونٔلدئاألطفال-ب
منٔاملمكنٔأنٔتكونٔلدىٔالرجالٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج
غرئذلك-د
:يبدأ العالج عند : 9
رضاكتشافٔاإلصابةٔأؤامل-بضمورٔاخلالائٔٔ-أ
غرئذلكٔ-وفاةٔاإلنسانٔٔٔٔد-ج

ينصح األطباء يف شأن األدوية ؟: 1٠
االنظرٔيفٔمكوانهت-دراسةٔمكوانهتأٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ
بهأالنظرٔيفٔعواق-دالنظرٔيفٔسعرهأٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج

الكوليستـــــرولتابع

تصرةمقليستالدمفيالكوليسترولمستوياتارتفاع5

اًاألطفالتصيبقدوإنمافحسبالبالغينعلي ويتم،أيضا

،المرضاكتشافعندالعالجيةبالعمليةالفوريالبدء

تلكعواقبفيالنظربضرورةاألطباءيوصيولكن

لإلصابةجوهريغيرسببهووالكوليسترول.األدوية

.والمرارةوالكبدالدرقيةالغدةبأمراض

استجابةتقليلعلييعملهرمونهوالكورتيزون(6

بعضوتوضحكعالجويستخدمالطبيعيةالدفاعيةالجسم

لنافعواالضارالكوليسترولنسبةيرفعقدأنهالدراسات

.الثالثيةوالدهون

:الكوليسرتول يفيد يف ( 2)من الفقرة :1
رةٔٔٔٔاحلفاظٔعلىٔالذاك-بتشتيتٔالذاكرةٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ
زايدةٔالنشاط-منؤاجلسمٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج
:هو ( 2)أفضل عنوان للفقرة :2
فوائدٔوأمهيةٔالكوليسرتولٔٔٔ-أ

الكوليسرتولٔواملناعةٔٔٔٔٔ-ب
الكوليسرتولٔوالدماغ -ج

ذلكغرئ-د
:تعرف أن الكورتيزون ( 1)يتبني من الفقرة :3
هرمون-ببروتنئٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ
غرئذلك-دهونٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج
:األكل من أسباب أمراض الكوليسرتول وهو : 4
شافهٔٔٔٔيصعبٔاكت-أمهيتهٔقليلةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ
ذلكٔغري-د(أمهيةٔأتثريهٔ) أتثريهٔعايلٔ-ج
:أمراض الغدة الدرقية والكبد واملرارة هي أمراض: 5
غرئشائعة-بغرئرئيسية-أ
ٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج غرئذلك-أٔ،ٔبٔمعأ 
:يفهم أن األكل : 6
ليسرتولٔيقللٔالكٔو-مفيدٔللكوليسرتولٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ
أٔ،ٔبٔمعأ -دأحدٔمصادرٔالكوليسرتول-ج
:يفهم أن الكوليسرتول : 7
ينشطٔاجلسم-ينشطٔاإلنسانٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ

يزيدٔبزايدةٔالتفكرئٔٔٔٔٔٔٔ التذكريليةٔيقومٔبعم-د-ج
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حمضًالفوليك-19

نقصعالقةالعلميةوالبحوثالدراساتأثبتتقد-1

يةالخلقبالتشوهاتاإلصابةحدوثفيالفوليكحمض

األنبوبةوعيوبالمشقوقالصلبوخاصةللجنين

ألرنبيةاالشفةمثلاألخرىالخلقيةالعيوبكماالعصبية،

متالزمةحدوثوالكلى،القلبتشوهاتالحنك،وشق

.داون

اإلعاقاتمنالعديدمنعفيالفوليكحمضألهمية-2

الدولمنالعديدقامتاألمراض،منالكثيرومنع

عيةتولمحاولةعامباستنفاروغيرهاوأمريكااألوروبية

حمالتخاللمنالمرضهذاتفاديطرقعلىشعوبها

مضحبإضافةقامتكماالفوليك،حمضبأهميةالتوعية

.هومنتجاتالدقيقوخاصةاألغذيةمنللعديدالفوليك

واحدقرصالفوليكلحمضالدوائيةالجرعةو-3

 ً الفوليكحمضمنميكروجرام400علىيحتوييوميا

لىإحملهاقبلمنالفوليكحمضتناولعليهاالحاملأما

.الحملمنالعاشراألسبوع

حالةليست(المشقوقالظهر)المشقوقالصلب-4

رةاألخيالسنواتسوىالحالةبهذهنسمعكناانونادرة

يةالعصباالنبوبةالعيوبمنهيوخلقيمرضهيو،

المواليدأنعلمناإذاو،مولودألفلكلحالةتحدثو،

ً تقريمليوننصفالماضيالعامفيالسعوديةفي ،با

بالصلبمصابونوالدتهمتمتطفل500فهناك

دوثحتفاديبإمكانيةالدراساتأثبتتقدو،المشقوق

حمضأقراصباستخدام%70-50بنسبةالحالة



حمضًالفوليكتابعً

الحملقبل

،األرضوجهعلىإنسانكلحلماإلعاقةحالةتجنب-5

ثيرالكتستنزففاإلعاقةوالمؤسسات،الحكوماتوحلم

دجهوتستنزفكماالعالم،أنحاءكلفيالدولجهودمن

نأيعتقدونالناسمنفالكثيرالعائالت،منالكثير

نهاولكنادرة،أمورالخلقيةوالتشوهاتوالعيوباإلعاقة

مائةكللحالتثالثإلىتصلعالية،نسبةالحقيقةفي

تيجةنأووراثيةاألسبابأنالكثيرينيعتقدكماولدة،

ايمكننلأنناالحقيقةولكنلألدوية،الحاملتناول

.األسبابمنالمائةفيعشرةعلىسوىالتعرف

اإلعاقة؟حالةعلىالقضاءنستطيعهل-6

ولكننا،نعرفهلشيءعلىنقضيفكيفبالنفي،المرةالحقيقة

ليلدالسابقةالنجاحاتفيولنانعرفه،ماعلىنقضيأنيمكن

ااًسببكانوالذياألطفالشللعلىالقضاءتمفقدذلك،على

اً فياألطفاللشللحالةأييسجلفلمالحركية،لإلعاقةرئيسا

الماضية،العشرةالسنوات

منالناتجالفكريوالعوقالعمىعلىالسيطرةاستطعناكما

مندالعديعلىالسيطرةكماكذلك،بالتطعيماأللمانيةالحصبة

ولكناألساسية،التطعيمبرامجخاللمنواإلعاقاتاألمراض

ثحدومنالتقليلخاللهامنيمكنالتيالبرامجمنالعديدهناك

.وغيرهااألطفالكرسيكماللسيارةالنجاةحزاممثلاإلعاقة

:اإلعاقةعلىللسيطرةنجاحاقصة

علىالقضاءفيالفوليكحمضأهميةيعرفونالناسمنالقليل

رنشالماضيالقرنمنالستيناتففياإلعاقة،أنواعمننوع

مىالمسالفيتاميناتأحدنقصبينعالقةبوجوديوحيبحث

األنبوبةوعيوبالمشقوقالصلبوحدوثالفوليكحمض

.العصبية

ك على الكمية الىت جيب تناوهلا من محض الفولي: 3
:احلامل 

تقاربٔربعٔملغمبٔتقاربٔنصفٔملغمأ
ثلثٔملغمدنصفٔملغمٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔج
:محض الفوليك يؤدي إىل : 4
هدتوفرئاملالٔؤاجلبتاليفٔاألمراضٔأٔ
احلملٔاملبكرٔٔداإلصابةٔابألمراضٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔج
:نسبة املواليد الذين يصابون ابإلعاقة :5
%33ب%              7أٔ
%  3د%               8ج
:الصلب املشقوق مرض : 6
اندربٔخلقيأ
مكتسبدوراثئٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔج
وليك كم يوم جيب على األم احلامل تناول محض الف:7
أو عدد أايم الدواء مع احلمل ؟: 
يوم30بيوم20ٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔأٔ
يوم80ٔديوم70ج
:انتهى شلل األطفال منذ ؟: 8
"  ةٔعشرينٔسن" عقدينٔبٔ"عشرٔسنواتٔ" عقدٔأ
أربعةٔعقوددثالثةٔعقودٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔج
لعديد من  استطعنا التغلب على ا" يقصد ابلعبارة : 9

" :األمراض 
أنٔالتقدمٔمرهونٔابلتعليمأٔ
كثرةٔاألمراضب
األمراضٔمستعصيةٔٔداجتهادٔاألطباءٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔج

64

ض يتضح من القطعة أن النساء مضطرات لتناول مح: 1
:الفوليك بشكل 

شهريةٔبٔاسبوعيةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔأ
متفاوتةدةمستمٔرج
:كان حلمض الفوليك أتثري أكرب على :2

أو البحث التطبيقي اختار عينة من بني ؟ 
احلواملٔبالنساءٔالبالغاتٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔأٔ
كبارٔالسنٔداألطفالٔحديثئالوالدةٔج



الزعفران-20

ونيكعندماالعالمفيالتوابلأغلىيعتبرالزعفرانـ1

إن.برتقاليةأوحمراءناعمةخيوطأشكاليأخذوهوخاما

الزعفرانمنجراما31فقطتعطيزهرةآالفخمسة

حواليأيواحدارطالفقطتعطيالزهورمن81,111و

الغاليالسعرعلىداللةيعطيوهذازعفرانكيلو½

واليونانإيرانفييزرعوالذياألصليللزعفران

اسبانياووتعتبرإيران.وإيطالياواسبانياوكشميروالمغرب

أطباقيعطيوالزعفرانالزعفران،يزرعمنشهرأ

وكذلكالجذابالذهبياألحمراللونوالحلوياتاألغذية

أطباقتجعلوالتيواألخاذةالممتعةوالرائحةالطعم

ةورائحطعموذاتشهيةوالمشروباتواألغذيةالحلويات

مميزطعمذاتواألطباقالفرنسيةاألسماكحتىمميزة

.وإعدادهاتحضيرهافيالزعفرانالستخدامومرغوب

شرقوالالهنديةاألطباقفيبكثرةيستخدموالزعفرانـ2

أعطواالذينهموالعرب.المغربوشمالاألوسط

ساألندلفيوزرعوهاسبانيادخلواعندمااسمهالزعفران

تقلتانومنهاالنوعيةالجيدبالزعفراناسبانياواشتهرت

واستعملعشرالثالثالقرنفيأورباإلىزراعته

رأسهاعلىتضعكانتهنريالسيدةحتىبكثرةالزعفران

منثيركيستعملهاألخيرةالسنينوفي،والزعفرانالذهب

أنأيًضاالعجيبومن.األوسطالشرقوسكانالعرب

فيجليًاهذاويظهربكثرةاستخدموهالفراعنة

.مخطوطاتهم

رعط)يدعىالعطريالزيتومعالصندلمعالزعفرانـ3

ضليالعالتوترمنعفييستخدمالثمنالغالي(الزعفران

هندالوفي.الصداعلعالجويستخدمالجسميولالرتخاء

وفيالمهمةالمناسباتفيالزعفرانالهنوديتبادل

،بكثرةالزعفرانالهنودويستعملواألعيادالزواجات

لوناليعطيبلفقطالطعمإلعطاءيستعملالوالزعفران

.الزكيةوالرائحةالالمعالذهبي

كتبواالفراعنةعهدمنالقدممنذمعروفوالزعفرانـ4

اطهيبوقرحتىالطبيةالزعفرانفوائدمخطوطاتهمفي

الهضمعلىالمساعدةفيالزعفرانعنكتباوجالين

المغصومنعالغازيةالهضميالجهازانتفاخاتوإزالة

فيكذلكقديًماالزعفرانواستخدمللكحةوموقفواألرق

عندالعنةوعالجالنساءعندالشهريةالدورةآالمعالج

الهضميالجهازوعالجالرأسآالموعالجالرجال

يالشخصوالوهنالضعفلعالجوعموًماالبوليوالجهاز
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؟ اكتشف املصريون فائدة الزعفران عن طريق: 1
احلكمٔبٔالوصاائٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔأ
املوسوعاتدالكتبج

:  الزعفران يستخدم كــ:2
نكهاتٔٔصناعيةٔبحمسناتٔصناعيةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔأٔ
عطورٔجتميلدحمسناتٔطعمج

ألي سبب كان الزعفران غايل ؟ :3
تكاليفهٔٔبطعمهٔمجيلٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔأٔ
بٔلونهٔاجلذادضآلةٔانتاجٔزهورهٔوقلتهاج

:انتقلت زراعة الزعفران إىل أورواب عن طريق:4
الصنئبالربازيلٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔأٔ
األندلسداهلندٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔج

لزعفران ؟ أي مما يلي مل يكتبه سقراط وجاليليو عن ا:5
مفيدٔللنساءٔيفٔآالمٔالدورةٔالشهريةٔأٔ
عالجٔالصداعٔب
املساعدةٔعلئاهلضمٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔج
إزالةٔاالنتفاخاتد

:  مكوانت عطر الزعفران :6
صندلٔبصندلٔوزيتٔعطرئوزعفرانأٔ
غرئذلكدزعفرانٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔج

لفقرة أي مما أييت ليس من خصائص الزعفران وفق ا:7
:  الثانية 

رائحةٔمجيلةٔبنكهةٔطيبةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔأٔ
لونٔجذابٔدملمسٔانعمٔج



البيئةً-21

قريب،عهدحتىاألرضي،البيئيالنظامكان-1

االكمال،منتقتربدرجةإلىمتوازناا رهبعناصزاخرا

رغم؛ومستقرةثابتةوكمياتبأعدادالحيةوغيرالحية

لنظاماهذابهايتسمالتيالدائبةوالحركةالديناميكية

لمياألرضالبيئيللنظامالمستقرالحالأنإل.البديع

لقرنامطلعفيالصناعيةالثورةتفّجربسببيدم؛

نمالثورةهذهعليهانطوتوماالميالديعشرالتاسع

كانيسبانفجارمصحوبكثيفوتجاريصناعيإنتاج

للمواردمسبوقوغيرمتزايدواستهالكمذهل،

.الطاقةمواردوأهمها

ظامالنفيحدثوقدإلالعشرونالقرنيغادرولم(2

مة،وخيبعواقبينذرواضحاختاللاألرضيالبيئي

قبل،المستفيللحياةاألرضصالحيةلمنحنىوانحدار

يفللعيانماثلةالصناعيةالثورةضريبةوتبدو

تلوثال:رأسهاوعلىاليومالعالميةالبيئيةالمشكالت

النباتيالغطاءوانحساروالجفافوالتصحر

وخطرهالنوويوالتسربالحراريوالحتباس

ادوتلعبالتياألحياءبعضوانقراضاإلشعاعي، را

منوسواهاالمختلفة،البيئيةالنظمفيمهما

ظواهرالإلىباإلضافةهذا.المعاصرةالبيئيةالمشكالت

البيئةرتدهوفيوالقائمالسابقالدورصاحبةالطبيعية

.والسيولوالفيضاناتوالزلزلكاألعاصير

القرنبوابةمنولجوقداليوم،العالمويقف(3

ولةمجهتاريخيةحقبةأعتابعلىوالعشرين،الحادي

.للحياةاألرضوصالحيةالبيئةبمستقبليتعلقفيما

تتزامنلكنهاوخيمة،بعواقبتنذرالبيئيةفالمشكالت

وجمعياتوندواتومؤتمراتودعواتنداءاتمع

ربالخطعالميإنسانيوعيعنتنمبيئيةوقرارات

.(اتساعهقبلالحريقمحاصرةومحاولةالجاثم،

لكنهامة،وخيبعواقبوتنذرتتزايدالبيئيةفالمشكالت

وندواتومؤتمراتودعواتنداءاتمعتتزامن

لميعاإنسانيوعيعنتنمبيئيةوقراراتوجمعيات

.الجاثمبالخطر

مبا " ية بسبب تفجر الثورة الصناع" عالقة مجلة :1
:  قبلها

لهأسببٔملأقب-بنتيجةٔملأقبلهأٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ
دهأسببٔملأبع-نتيجةٔملأبعدهأٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج
:املقصود ابلطاقة :2
النفطٔٔٔ-بالصناعاتٔالكيمائيةٔٔٔٔٔٔٔ-أ
البنزينٔ-الغازٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج
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:معين حقبة :3
بدايةٔ-حقيقةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ
مدةٔقصرية-دفرتة-ج
العبارة على ماذا تدل هذه(ماثلة الثورة الصناعية ) :4

يف الفقرة
املالٔالذئحتتاجهٔالصناعة-أ

اخلسائرٔالناجتةٔعنٔالصناعة-ب
الضرائبٔاملفروضةٔعلىٔالصناعة-ج
الزكاةٔاملفروضة-د

:ذ القدم عدد املشكالت اليت تؤثر على البيئة من:5
5-ب4-أ
8-د6-ج
فاقمه تدارك األمر قبل ت" اجلملة املشاهبة جلملة :6
احلريقالبعدٔعن-بحماصرةٔاحلريقٔقبلٔاتساعه-أ
اإلجابتانٔجٔؤب-احلذرٔمنٔاحلريقٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج
:عنوان النص:7
لبيئةاحملافظةٔعلئا-البيئةٔمنٔحولنأٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ
ئةٔاإلنسانٔوالبي-دأخطارٔهتددٔالبيئة-ج

الزيـــــتًالخـــــــــامً-22

تختلف. الدهنيالزيتفهناك،الخامالزيتأنواع1

ائلالسوالزيتالتشحيم،فييستخدموالذيالجامد

عدةفيالخامالزيتويشتهرالغازي،والزيت

تكريرويتمألخري،منطقةمنويختلفمناطق،

لفتختوالتيمشتقاته،عليللحصولالخامالزيت

اتعمليعنعبارةوالتكريرالنتاج،أماكنباختالف

واستخالصالخامالنفطمعالجةبهايمكنضرورية

اتمنتجإليوتحويلهامنه،فيهاالمرغوبالمركبات

بعدةتمرالتكريروعمليةلالستهالك،صالحة

.مراحل

تم. الدوللحتياجاتالكافيبالقدرالخامالزيتتكرير2

تالزيمشتقاتنقلويتمالمختلفة،مشتقاتهمن

مصانعإليمنهايستخرجالتيالمناطقمنالخام

ييغذبدورهوالذيضخممركزيخزانعبرالتكرير

.فأصغرأصغرخزانات



كم عدد حاالت الزيت اخلام؟:1
4-ب3-أ
6-د5-ج
ثر يف ما الذي يؤ "تتعدد أنواع الزيت اخلام حسب :2

" ........جودة املشتقات
تكريرها-طبيعةٔمشتقاهتأٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ

استعماالهتا-دمصادرها-ب
(:1)ابلنسبة للفقرة ( 2)عالقة الفقرة :3
شرحهأابلتفصيلٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ

إضافةٔمعلوماتٔأخرئملٔتردٔمسبقأ -ب
شرحٔمعلومةٔمنٔمعلوماهتا-ج
إكمالٔنقصٔٔمعلوماهتا-د
ت يستنتج من الفقرة الثانية أن حجم اخلزاان:4

املستعملة يف النقل يكون؟
صغرية-صغريةٔجدأٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ

متوسطةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ ضخمة-د-ج
طريق؟يتم نقل الزيت اخلام حملطات التكرير عن:5
خزانٔضخم-بانقالتٔالنفطٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ
خزاانتٔصغرية-أانبيبٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج

(العزلة)أحمدًوخالدًفيًأمريكاً-23

ل:خالدفردأمريكا،فيالعيشأجملمالخالدأحمدقال

تعرفولأحدفيهتعرفلمكانفيفالعيشالرأي،أوفقك

معاداتهعنعاداتكوتختلفمعتقداتهمولالناسأفكار

الناس،معاتصالوجودعدمتعنيوالتيالعزلة،لهي

لالناسمنمجموعةمعتعيشكأنالوحدةوهي

.تندمأنقبلجيداافكريشبهونك

:كم تعريف ورد يف القطعة:1
2-ب1-أ
4-د3-ج
ة؟ما هي التعريفات اليت وردت يف القطع: :2
العزلة-الوحدةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ

ليسٔممأسبق-دالوحدةٔوالعزلة-ب
وفقاا للنص فإن سعادة أمحد كانت؟:3
حقيقية-بومهية-أ

ختمينية-عابرةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ب
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ما السبب الذي جعل الغربة سيئة؟:4
الدايانت-اللغةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ
ليدعدمٔمشاهبةٔالعاداتٔوالتقا-دالعلمٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج
ا قبل أ)ما املثل املشابه جلملة :5 ؟(ن تندمفكر جيدا

أانٔهلأولكلٔعظيمةٔ -أ
قبلٔأنٔيقعٔالفأسٔابلرأس-ب

ذلٔمنٔالٔسيفٔله -ج
عشٔعزيز أومتٔكرمي ا-د

الملكًوالكلب-24

اًأنيحكى وخرجتصيدلرحلةحراسهمعخرجملكا

اًالقصرفيطفلهاوتركتالحديقةإلىزوجته فتسلل،نائما

رجوخوقتلهعليهفهجمالملككلبورآهالقصرإلىذئب

،الملكرأىعندماكثيرانباحهوزادالقصرمنالكلب

اًفرآهرحلتهمنالملكوعاد عليهفأطلقبالدمملطخا

اًابنهورأىدخلوعندماوقتلهالرصاص اًحزحزنسليما نا

موالهتماوعنايتهاالكالببشراءحراسهوأمر،شديدااً

.بها

؟( ملطخاا)معىن :1
ٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ ٔ-بمدهوان  ملوان 
منزوع أ-مشوه أٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج
:هامبا بعد( فرآه ملطخاا ابلدماء)عالقة مجلة :2
متهيدٔ-بتعليل-أ

استنتاج-تشويقٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ب
:سبب أمر امللك شراء الكالب:3
جلميلٔخدماهتأ-بلساَلمةٔابنهٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ
ةألهنأمفرتس-ألهنأتقتلٔالذائبٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج
:أنسب عنوان للنص:4
الكلبٔاملظلوم-امللكٔوالكلبٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ

عاقبةٔالعجلة حياةٔامللوك-د-ج
:نستفيد من القطعة :5
بعدمٔاقتناءٔالكلَٔ-بعدمٔالتسرع-أ

عدمٔتركٔاألطفالٔٔٔٔٔٔٔد عدمٔالتهور--ج
:نوع النص السابق :6
نصٔعلمئ-بنصٔأديب-أ
ذايتمقالٔ-نصٔعلمئمتأدبٔٔٔٔٔٔد-ج



ر نباح الكلب من بعيد عندما خرج من القص-:7
:ورأى امللك قادماا يدل على 

الفرحٔ-بوجودٔأمرٔخطرئ-أ
الدمٔ-احلزنٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج

أوروباًوالعلم-25

ينبتجمعالوسطىعصورهاأواخرفيأوروباانفكتفما

ةوثقافاليونانثقافةفيالبشريالعقلأنتجهماأهم

دائرةوأخذتكلههذاوترجمالعرب،وثقافةالرومان

ألديرةافيالدارسينمتناولفيباتحتىتتسعانتشاره

.واألدبالفنرجالأيديوتحتوالجامعات

:العنوان املناسب للنص:1
عةٔالثقافاتٔاملتنٔو-بأوروابٔوالعلم-أ
العصورٔالوسطى-تطورٔاألوروبينئٔٔٔٔٔٔد-ج
"أخذت"معىن كلمة :2
كادتٔ-قاربتٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ

بدأت-دطلبتٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-ب
رها فما انفكت أورواب يف أواخر عصو )عالم يدل :3

(:ريالوسطى جتمع بني أهم ما أنتجه العقل البش
التقدمٔ-القوةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ
السرعة-داحلرص-ج
من الذي قام برتمجة الكتب؟:4
الرومان-العربٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ

األوروبيون اليوانن-د-ج
مبا ( حىت ابت يف متناول الدراسني)عالقة مجلة :5

:قبلها
نتيجة-بتفسرئٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ

سببٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد تضاد--ج
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النومًالقهري-26

نوباتمرضنفسي،مرضوهواإلنسانقدمقديماألرق

العصبيالجهازيصيبمرضالقهريالنومأوالنعاس

فوصأول(يعزى)ويربطالحياة،مدىالمريضويرافق

يشخصلموإن.1880عامجيلينيوبالعالمللمرضموثق

اضأعرأهم.بالغاتأثيراالمريضفييؤثرفقدويعالج

درويق.مقاومتهايمكنلالناسمنشديدةنوباتالمرض

تميلأغلبهمالجنسينكالمنالناسيصيبالمرضأن

،متفرقةأوقاتفييأتيالقهريوالنوم.تشخيصهم

ولكنهاعمرأيفيالقهريالنومأعراضتظهرأنويمكن

وهناك.المراهقةسنبدايةفيالحالتمعظمفيتظهر

ييقضعالجيوجدلولكن،كثيراالمريضتساعدأدوية

سيةالنفالنفعالتفيالقهريالنومويزيد.المرضعلى

جينتعضويمرضالقهريوالنوموالبكاء،الضحكمثل

أوركسينتدعىالعصبيالجهازفيمادةنقصعن

،نفسيسبببأیللمرضعالقةول.(هيبوکريتين)

ياةحفييؤثرولعضويةأخرىتأثيراتلهليسوالمرض

عبيلالوراثيالعاملأنويبدومباشرة،بصورةالمريض

التقاريرحسبالمرضويصيب.ظهورالمرضفيدورا

كلفيشخصا190إلى22البلدانمختلفمنالمنشورة

بالمرضالدرايةنقصيعكسوهذا.شخصألف100

عرفةموعدمالصحيةالقطاعاتفيالعاملينمنالكثيرلدى

حصولللإليهالتوجهعليهميجبالذيبالتخصصالمرضى

يالصحوالتثقيفالتوعيةأهميةيؤكدمماالعالجعلى

.للمرضوعاجلةفوريةعالجاتيوجدلحيثبالمرض،

ما أسباب مرض نوابت النعاس ؟:1
الوابءٔالنفسي-بالوراثة-أ
العلومٔاحلياتية-الوابءٔاجلماعئٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج
:مرض النوم القهري أييت أبوقات :2
منتظمة-اثبتةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔبٔ-أٔٔ
مرتابطة-دٔعشوائية-جٔ
...(..ويعزي) مرادف ( ........ يربط)معىن كلمة :3
يعد-بٔينسب-أٔ
يبدل-يذكرٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔ–جٔ
((عاجلة ))و(( فورية))العالقة بني كلميت :4
تضادٔٔ-بٔترادف-أٔ
تفصيل-توازئٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔٔ–جٔ
.العالقة بني النوم القهري واالنفعاالت :5
عكسية-بٔطردية-أٔ
نتيجةٔ-متوازيةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔ-جٔ



هري كيف أكتشف العامل جيلينو مرض النوم الق:6
إصابةٔقريبه-بٔاحلاالتٔاملتكررةٔ-أٔ
احلاالتٔالنادرة-إصابتهٔابملرضٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔ-جٔ
فرتات اإلصابة مبرض النوم القهري:7
عشوائيةٔ-بٔاثبتةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أٔ
مرتابطةٔ-منتظمةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔ-جٔ
:يعود الضمري يف كلمة يصاحبه على :8
االنفعاالت-بٔالنومٔالقهري-أٔ
العالج-النومٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔدٔ–جٔ

الفلكًوالمسلمون-27

فلم،العلوممنمختلفةبمجالتاإلسالميةالحضارةاعتلت

تدتامبل.فقطالدينيةالتخصصاتدراسةعلىتقتصر

والهندسةالطبمجالتإلىالفكريةإسهاماتها

حدوداكتتاباتهاتجاوزتكماوالكيمياء،والرياضيات

اوالمستقبل،العرب لذياالعباسيالعصرخاللوتحديدا

حيث.الفلكعلمفيالمتنوعةالفكريةالتطوراتشهد

يهوديةوالالمسيحيةمثلالسابقةالدينيةالطوائفاعتادت

المناسباتأوقاتتحديدأجلمنالقمرأطوارمراقبة

المالحظاتعلىذلكفيمعتمدينالدينية،والشعائر

.ونانيةاليمثلالقديمةالثقافاتمنجمعوهاالتيوالتنبؤات

لعلماءارئيسياًمرجعااباتتالتيبطليموسآثارسيمال

اقتبسالعادةجرتوكما.بعدفيماواألوروبيينالعرب

االمسلمينعلماء ليهعليطورواالعلمهذاركائزمنبعضا

انتكحيثومتطلباته،اإلسالمخصائصمعيتناسببما

لعالعربمساعدةفيتكمنالعلملهذاالبتدائيةالحاجة

ومبالنجالستعانةخاللمنالطرقومعرفةالوقتقياس
ا،والشمسليالًا يفالبدوفيهبرعالذياألمروهونهارا

السماءإلىالقرآنيةاآلياتمن.كبيربشكلالصحراء

ىعلالفلكعلمتطويرإلىدعوتهمفيالمسلموناعتمد

ةحيافيالمجالهذاأهميةتناولتالتيالقرآنيةاآليات

سورةفيوردماذلكعلىومثال.اليوميةالمسلمين

اتظلمفيبهالتهتدواالنجوملكمجعلالذيوهو)األنعام

التي،(97)يعلمونلقوماآلياتفضلناقدوالبحرالبر

النجومحركةوتأملرصدفيمشوارهمبدايةكانت

.نانيةاليوالفلسفةعنبعيدااوالكسوفالخسوفوظواهر

نعالفلكيةمالحظاتهمالمسلمونسجلذلك،علىوبناءًا

ذيالاإلسالميأوالهجريبالتقويمللتنبؤالقمرحركات

اماألحكلتخاذزمنيكمقياسالقمريةالسنةعلىيعتمد

الحجمواقيتوتحديدالصالةأوقاتوتعيينالشرعية

معارفهمالعلماءمزج.رمضانشهروصياموالقبلة

أرادتحينالميالدي7الالقرنفيبالعملومالحظاتهم

ةبحاجكانتأوروبا،نحوتوسعهازيادةاإلسالميةالدولة

لطالماالتيوالبحريةالبريةوالمسالكالمسافاتتحديدإلى

.الرحالةوتجاربأقوالعلىبناءًاحدودهااتسعت
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فلك؟ ماهي العبادة اليت ال حنتاج فيها علم ال:1
احلج-صومٔرمضانٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔب-أ
العمرة-دصالةٔالعيدٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج
...  مةاإلسالمي بكل( العامود)ميكن استبدال كلمة :2
املنازلٔ-بٔاألساس-أٔٔ
-دٔ-جٔ
:  ضع العنوان املناسب للقطعة:3
-بٔاهتمٔاملسلمونٔابلعلم-أٔ
-دٔ–جٔ
معىن كلمة اعتقد؟ :4
اليقنئٔٔ-املرتددٔأؤالرتددٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔبٔ-أٔ
الظن-دٔٔالشَّكٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ–جٔ

طاقةًاإلنسانًوالدماغ-28

كيستهلالدماغيةالخالياماليينعلىالدماغيحتوي

هامناآلالفويفقداإلنسانجسمطاقةإجماليمن30%

هاليتعرضالتيالسموم:منهاألسبابوذلكيومكل

تقومو.النفسيوالضغط،التغذيةوسوءاإلنسان،جسم

ايحتاجهالتيبالموادالدماغبتزويدالدمويةالدورة

واألمينيةالدهنيةواألحماضوالسكركاألكسجين

الموادهذهفينقصوالفيتامينات،وأيوالمعادن

وقدالدماغيةالقدراتانخفاضفييتسببالضرورية

زئيا ًجموتهإلىقليلةلدقائقاألكسجينمنحرمأنهيؤدي

الغنيةاألغذيةأنإلىالباحثونوتوصلكليا ًأو

إذعقليةالالقدراتفيتؤثراألوميجاودهونبالبروتينات

مكننايبدورهالذياألدرينالينكميةمنيرفعتناولهاإن

.جيدةبطريقةوالتركيزالتفكيرمن

:إىل نقص األكسجني عن اخلالاي العصبية يؤدي:1
يرفعٔمنٔكميةٔاألدرينالنئ-أ

أتثرٔالدورةٔالدمويةٔ-ب
ضعفٔالقدراتٔالدماغية-ج
الضغطٔالنفسئوالقلق-د
:ماذا حيتاج دماغ اإلنسان :2

تنوعٔالغذاء أغذيةٔحمددة-ب-أ
قطالسكرايتٔف-دالحيتاجٔإىلٔالغذاءٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-ج



:ناس ما الذي يؤدي إىل قلة الرتكيز لدى أغلب ال:3
القدراتٔالدماغية" اخنفاضٔ" ضعفٔ-أ

اخنفاضٔالسكرايت-ب
دمويةالدورةٔال-دتناولٔالربوتيناتٔٔٔٔٔٔٔ-ج
:أفضل عنوان للقطعة : 4
طاقةٔاإلنسانٔوالدماغٔٔٔٔٔٔ-أ

خالائالدماغٔوالطاقة-ب
حاجةٔالدماغٔللغذاءٔ-ج
قدراتٔاإلنسانٔالعقلية-د
اخلالايفقدانإىلتؤدياليتاألسبابعدد:5

:العصبية
4-ب1-أ
3-د2-ج
:من أسباب فقدان اخلالاي العصبية ؟ :6

الغذاءٔالسيء االجهاد-ب-أ
الطعامٔالسيئ-ضعفٔالقدراتٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج
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قطعــــــــــــــةًالتصوير-29

نالوطفيالتقطتفوتوغرافيهصورةأولأنمصدرذكر"

ابعالرفيباشاعلىمحمدبحضورمصرفيكانتالعربي

إيداعمنأشهرأربعةبعدأي1839سنةنوفمبرمنعشر

رنساففيالعلومأكاديميةإلىالتصويرالهاختراعهدايجر

مجموعةأولانطلقتومنهااإلسكندريةفيهذاوكان

تبكدفعتوقدوفلسطينالشامإلىفرنسيينمصورين

مصورينالاألوربيينالمستشرقينينشرهاكانالتيالرحالت

قلانتالوسيلةتغيرتنعم.العربيالعالماكتشافالى

االسفمعلكنالتصويرالهإلىوالريشةالقلممنالمستشرق

ورينالمصمناألولالجيلوبخاصةنفسهاالرؤيةعلىحافظ

علىيعلقبونفيسيقولعجائبيةوأمااستعالئيةإمابقيتفقد

عجمالذي-المشرقذكريات–كتابةفيبيروتفيرآهما

كل:العصرذلكفيالعربيوالوطنالتصويرعنالكثير

عشرونقيقةالدالتفاصيلفيحتىالشرقفيثابتآيبدوشيء

هذهفيالديكوراوالسملفيتغييرأيدونمرتقرنا

ناظرالمبهذهلتمتعبسرعهالعملعلينالذاالفريدةاألرض

دخلتالتيوالمدينةيدمرهااوالمشاهدهذهينهيسوففالتقدم

كماالبالدهذهفيتنهيسوفالحياةمناحيمنمنحىكلفي

.خصوصيتهاأخرىبالدفيانهت

:التصويرآلةاخرتاعبعدكانتصورةأول:1
سنةنصفمناقل-بسنةبنصف-أ
سنة-دسنةنصفمنأكثر-ج
:هماملستشرقني:2
الغربادرسٔوشرقيني-بالشرقدرسواغربيني-أ

غربيني الشرقوادرسشرقيني-دالغربدرسوا-ج
:التصويرآلةخمرتع:3
أمريكي-بفرنسي-أ
أملاين-دمصري-ج
:استعالئيةكلمةمعىن:4
منخفضة-بحتتيه-أ
فوقيه-دمتوسطة-ج
قةعالحيثمنصحيحةالتاليهالعباراتأي:5

:املستشرقني؟
حافظ والرؤيةالوسيلةعلى-أ

والرؤيةالوسيلةغري-ب
اختلفت الوسيلةٔوبقيتٔالرؤيةٔ-ج

غرئ الرؤيةٔوأبقىٔالوسيلةٔ-د
الشاماىلمصورينجمموعةاولانطلقتملاذا:6

:وفلسطني
لذلكخصبةبيئةالعريبالوطنالن-أ

الن خصبةبيئةالغرب-ب
ستشرقوناملهلمصورهااليتوالصورةالكتببسبب-ج
العريبالعاملعن
ذلكغري-د

والتكنولوجيـــــــاالنفايــــــــــات-30

فيليا ًكإسهاما ًتسهمالتكنولوجيابأنخاطئاعتقادثمة

بيئةوفيربتتقومفالتكنولوجيا،النفاياتمشكلةعالج

فاتالمخلتدويربإعادةتقومحيثمعينةلحدودصحية

اعدةمسدونكليا ًاعتمادا ًعليهااالعتماديمكنالولكن

لمشكلةالرئيسيالمسببهواإلنسانألناإلنسان

ويقعال ًأوالمنزلإلىالموادفصليعودأيضا ً،النفايات

ظماتالمنعلىالمشكلةتلكبخطركلهاالبيئيالوعي

.واإلعالمالبيئية



:أعالهالواردة"مثة"كلمةمعىن:1
حنو-بهنا-أ
هم-دهناك-ج
:للنصعنوانأنسب:2
وحلوهلاالنفاايتمشكلة-أ
النفاايتمستقبل-ب
حلولبالمشكالت-ج
ومشاكلهاالنفاايت-د
:صحيةبيئةتوفريمعىن:3
النفاايتتلكتنتجهمبااالستفادة-أ

فقطاحليوانصحةعلىتساعد-ب
الصحيةاألدواتتوفري-ج
تالنفاايمنتجاتمناألقتصاديةاالستفادة-د
صحيحغرياآليتمنأي:4
تعيهاأنالبيئيةاملنظماتعلىجيب-أ

االعتماد كنولوجياالتعلىاملشكالتحليفبسيط-ب
املنزلمنيبدأفصلها-ج
اجيادهايفاملؤثرهواالنسان-د
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تابعًالـــــــــــــــــــــزجاج

واإلكسسواراتالتحفصناعةفيويستخدم

الطعامحفظفيقديمايستخدموكانوالثريا،

الموادمعالرصاصلتفاعلونظراوالشراب

صحةعلىلخطورتهاستخدامهتوقفالغذائية

علىويحتوي:(السيليكازجاج)والكوارتز.اإلنسان

إلىيحتاجيجعلهمما%96بنسبهالسيليكا

ةبمقاومويتميزلتصنيعه،عاليةحرارةدرجات

ناعةلصمناسبًّايجعلهمماالحرارة،لدرجاتعالية

.واألفرانالحرارةموازين

أثبتت. قدلقدماءاالمصريينأنًَّالتاريخيةالدراسات2

نفخعرفواحيث.بعيدزمنمنذالزجاجعرفوا

صناعة ًبمصربدأتالوقتهذاومنذالزجاج

حدهموالمصريينعلىصناعتهتتوقفولمالزجاج

كذلك؛الزجاجصناعةفيماهرينالرومانكانبل

الجدران،ولتغطيةللنوافذالزجاجصنعوافقد

.سنة10000منبأقلليساكتشافهفإنًَّوعموما

والمكونات. الرمل،هيالزجاجلصناعةالرئيسة3

هذهصهريتمحيثالبوتاسأوالصوداورماد

جيرالحبيباتوبإضافةعالية،حرارةبدرجةالمواد

إضافةخالفعلىأعلىالذوبانسرعةتصبح

لعمليةمتمماالزجاجمسحوقوجودويعدالرمل،

السائلصفاءدرجةوتتوقفهذاالزجاج،إذابة

هنقاوتتعكرقدشائبةأيمنخلوهعلىالزجاجي

.وشفافيته
الـــــــــــــــــــــزجاج-31

أصبح. كانمابخالفاألنواعمتعددالزجاج1

محدودالزجاجكانحيثقديما؛عنهمفهوما

اوغامضاالنوع .ةمحددفئةعلىومقتصرًّ

برتعتالزجاجيةوالقطعاألوانيكانتفلقد

يمتلكهانادرةزجاجيةوتحفامجوهرات

فيالزجاجمنتجاتاقتناءوكان.األغنياء

حيثالترف؛مننوعاالحديثةالدولةعصر

بهطعمتكمازهريات،شكلعلىصنع

احديثالعلمولكن.والجدراناألثاثزخارف

تركيبهحيثمنالزجاجتقسيماستطاع

الصودازجاج:أنواعثالثةإلىالكيميائي

من%90عنيزيدمايشكلالذيوالجير

أمالحعلىيحتويوهوالمستخدمالزجاج

الية،عبنسبهالصوديوموكربوناتالصوديوم

زجاجوهو:الكريستالالرصاصيوالزجاج

عالانكسارمعاملوذوالكثافةعاليبراق،

للضوء،

:أنهعلىالزجاجمعالسابقنيتعامل:1
أنواعسبعة-بالنوعحمدود-أ
أنواعمخسة-داألنواععديد-ج
كانواالزمانهذاويف"يفابلزماناملقصود:2

؟علىيعودهذاأو:"الزجاجيستخدمون
بالقريالزمان-بالبعيدالزمان-أ

الزمان احلايلالزمان-داحلديث-ج
:حيثمنالزجاجعن(2)الفقرةتتحدث:3
ظهوره-باستخدامه-أ
أنواعه-دتركيبه-ج
:منذالزجاجاكتشفالثانيةالفقرةيف:4
قرن100-بقرون10-أ
قرن300-دقرن1000-ج



:؟منالزجاجيتكون:5
عناصرعدة-بعديدةبلورات-أ
عنصران-دالرمل-ج
:هيشائبةبكلمةاملقصود:6
خليط-بقبيحة-أ

سائلة المعة-د-ج
:هيالزجاجإذابةيفتساعداليتاملادة:7
اجلريحبيبات-بالزجاجمسحوق-أ

الرمل الصودا-د-ج
إذابةيةلعملابلنسبةتعتربالزجاجمسحوقمادة:8

؟مادةالزجاج
مساعدة-بعادمة-أ
مضادة-دمثبطة-ج
:يسمىالزجاجيصنعالذي:9
القزاز-بالزجاج-أ
اللحام-دخراز-ج
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عنًبعدالتعليمًتابعً

أما) يةتعليمأنظمةمنلنوعشعارفهوأسواربالجامعة4

تقدمالمئة،في100إلكترونيةالجامعةفيهتكون

يةاإللكترونوالمكتباتاإلنترنتطريقعنخدماتها

(Jones)الدوليةجونزجامعةمثلاإللكتروني،والبريد
.اإلنترنتعليبالكاملالمعتمدةاألوليالجامعةوهي

ماكالرقميالعصرأوالمعلوماتية،الثورةعصرحيث

كالشأوآخر،خيارتقديمفييسهمفهوالبعضيسميه

يةاالفتراضوالمعاهدالجامعاتطريقعنللتعليمآخر

فياالنتظامعيستطيلمنيتيحب عدعنتعليما ًتقدمالتي

أوةالجامعمثلاألكاديميةالمؤسسةمقرفيالعلمطلب

التيللقيودأوالعمليةالرتباطاتهالتدريبمعاهد

بعرقالتقيدمثلاألكاديميةالمؤسساتبعضتفرضها

.معينعمرأو

والتعليم) يعملميةتعليمؤسسةبهتقومنظامهوب عدعن5

أيفيلمللمتعالتدريبيةأوالتعليميةالمادةإيصالعلي

مثلمتعددةاتصالوسائططريقعنوقتوأيمكان

أويديوالفأشرطةأو(والتلفازالراديو)الصناعيةاألقمار

ياتتقنأواإلنترنتأوالحاسوبأوالصوتيةاألشرطة

توتنوعتعددتولقد.ذلكغيرأوالمتعددةالوسائط

يوينطومسمياتهوكثرتالتعليممنالنوعهذاطرق

المفتوحعليمالتالمنزلي،التعليمبالمراسلة،التعليمتحته

.ذلكوغير
التعليمًعنًبعد-32

ضغطة) صفوفإليتدخلكحاسبكجهازعليزر1

وأالبريطانية،أواألمريكيةالجامعاتفيالدراسة

.تختاردولةأيةفيأخرى،جامعةأيةفي

وكانت) جامعةأولالمتحدةالمملكةفيلندنجامعة2

لطلبتهام،1858عامب عدعنالتعليمنظامتدخل

قاعاتفياالنتظامدونظروفهمتحولالذين

األسلوببهذاالمتحدةالوالياتأخذتثمالدراسة،

معةجافيبالمراسلةالتعليمبرامجتأسستحيث

التجربةتتأخرولمم،1874عامالحكوميةإلينوي

حيثربيةالغمثيلتهاعنب عدعنالتعليمفيالعربية

المفتوحةالجامعاتقيامأهميةالحكوماتأدركت

منلأقبتكلفةللدارسينمقاعدتوفيرفيودورها

.النوعيةجيدوتعليمالنظاميةالجامعات

ومن) دب ععنالتعليمخدماتتقدمالتيالجامعات3

لتتواصالمفتوحة،بالجامعةت سميماعادةجامعة

يةالصناعواألقمارالمراسالتطريقعنالطلبةمع

عننالمتعلميدولفيلهامكاتبوتفتحواإلنترنت

دولمنالعديدفيمفتوحةجامعاتافتتحتوقدب عد،

منتعدالتي(Phoenix)فونيكسجامعةمثلالعالم

معروفةجامعةوأفضلأمريكافيالجامعاتأكبر

دئيا ًمبوتأسستب عد،عنالتعليمفيومتخصصة

الذينينالعاملللبالغينالتعليمإكمالفرصةلتتيح

.الدراسةمواصلةمنظروفهمتمنعهم

لخالمنالنصسياقىف"حتول"كلمةمعىن:1
:(3)الفقرة

يستمر-بيعيق-أ
يتناىف-ديتوقف-ج
"4"الفقرهيف"phoenix"املذكورةاجلامعات:2

:هبااملقصود
وأكربهااملفتوحةاجلامعاتأفضلمن-أ

واكربهاالعامليفجامعةأفضل-ب
العربيهالدوليفاجلامعاتاكرب-ج
ذلكغري-د
:بنيجتمع(2)الفقرةىفاملذكورةاجلامعة:3
بعدنعالتعليم-بالنظاميالتعليم-أ

التعليم الصفي-ج
بعدعنوالتعليمالنظامىالتعليم-د



:اتصالوسائلبعدعنالتعليميستخدم:4
قليلة-بحمدودة-أ
متعددة-دتقليدية-ج
:بعدعنالتعليمأمساءتعدديفيد:5
التمثيل-باحلصر-أ
ذلكغري-دالتفرقه-ج
:بعدعنالتعليماليهااملوجهةالفئة:6
احلضورعليقادرين-أ

النظامياحلضورعليقادرين-ب
ذالكغري-ج
النظامياحلضورعلىقادرةغري-د
:املفتوحةاجلامعةان(3)الفقرةتفيد:7

هلا املتعلمنيبلديفمقر-أ
مقراتثالثهلا-ب
للدراسةرئيسيمقرهلاليس-ج

هلا واحدرئيسمقر-د
:بعدعنالتعليمأساليبتنوعاوتعدديفيد:8
ئيسىالٔرمقره-باملختلفةطرقه-أ
ذلكغري-دتكاليفه-ج
:دبععنالتعليمنشأةعنتتحدث(2)الفقرة:9
املكانحددت-بالزمانحددت-أ
لكذغري-دمعيننيوزماانٔ مكاانٔ حددت-ج

:اتصالوسائلبعدعنالتعليميستخدم:1٠
"خمتلفة"متعددةاتصالوسائل-أ

وسيلتني-جواحدةوسيلة-ب
ذلكغري-د

تقوماليتاهليئةأواملؤسسةاألوىلالفقرةمن:11
:؟هيبعدعنالتعليمبنظام

تربوية-باجتماعية-أ
سياسية عسكرية-د-ج

:ةاملفتوحاجلامعاتمنالدولموقفكانماذا:12
هاعنبعدت-بتلقفتها-أ
معاجوب-دحاربتها-ج
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اعالقتهكانتكيفحدودبالأسوارجامعة:13
:االتصالووسائلابالنرتنت

اجزئياعتمادا-بكليامعتمدة-أ
ذلكغري-دبسيطااعتمادا-ج

بلوتــــــــو-33

بلوتو. شفاكت-الشمسيةالمجموعةكواكبأبعد-1

لقبإاليتفاقملمحولهالجدلولكن1930عام

خالفمصدرهالجدلوهذافقط،سنواتثالث

أيوتعريفطبيعةحولالفلكعلماءبينجديد

بينهللتفريقحجمهيبلغأنيجبوكم-"كوكب"

.الفضاءفيتدور"صخرة"أيوبين

وبالنسبة. المجموعةكواكبتاسع-لبلوتو2

حوليدوركونهكوكبا ًاعتبارهيمكن-الشمسية

هولكنالشمس،حولخاصا ًمدارا ًويملكمحوره

أقلوالقمر،منبكثيرأصغريعدالحجمحيثمن

نصفيتجاوزوال-األرضمنمرةبخمسمائة

!فقطكلم1100قطره

وحين. العلماءيكنلم1930عامبلوتواكتشف3

شكلبرؤيتهمنتمكنهمقويةتلسكوباتيملكون

جودهوتوقعواالحقيقةفيإنهمبلوواضح،سليم

يا،فعلرصدهقبلالرياضيةالمعادالتخاللمن

مسالشحولدورتهيكملاللدرجةبعيدفبلوتو

دتحدييصعبلدرجةوصغيرعاما ،248كلإال

الكوكبعلىتأثيرهرصدخاللمنإالموقعه

.نيبتونالمجاور

ولكن. ةالفضائيالمراصدكانت2000عامبحلول4

بلوتوكشفلدرجةتطورتقدالفلكيةوالتقنيات

أقلووأبعد،أصغر،أنهاتضححيثحقيقتهعلى

شافاكتبلّةالطينومازاد.متوقعا ًكانمماكتلة

حجما ًمنهأكبرعاشركوكب2003عامالعلماء

أنهناوالمفارقة،"إكس"الكوكبيدعىمازال

يعرفصخريحزاموسطيأتي"إكس"الكوكب

أطرافعلىتدور"كبيرصخور"باسم

الصخر-المفارقةوهذهالشمسية،المجموعة

:اعويصسؤاالوأفرزتالموقفعقدت-كوكبية

"اكس"أم"بلوتو":الكوكبوأيهماالصخرةأيهما

آخرفيطرحالذي-المحيرالسؤالهذا!

فبخاليذكرنا-العالميةالفلكلجمعيةاجتماع

علىالجغرافياعلماءبينيدورمازالمماثل

.األرض



:و كان يف من الفقرة األوىل يتبني أن اكتشاف بلوت:1
الربعٔاألولٔمنٔالقرنٔالعشرينٔ -أ

النصفٔاألولٔمنٔالقرنٔالعشرين -ب
الربعٔاألولٔمنٔالقرنٔالتاسعٔعشرٔ-ج
النصفٔاألولٔمنٔالقرنٔالتاسعٔعشر-د
:مل يتمكن العلماء من التعرف على بلوتو :2

لعدمٔامتالكهمٔاجهزةٔحديثةٔ -أ
لصغرٔحجمهٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-جلبعدهٔعنٔالشمسٔ-ب
لصغرٔحجمه-د
:الفرق الزمين بني اكتشاف بلوتو و إكس :3
تسعةٔعقود-بسبعةٔعقود-أ
ستةٔعقود-مثانيةٔعقودٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج
بة آلخر عالقة الثالثة أسطر األوىل من النص ابلنس: 4

:ثالثة أسطر من النص 
ختالفها-بتنفئمضموهنأٔٔٔٔٔٔ-أ
ملٔنفسٔمضموهنأأؤإعادةٔملضموهناحت-ج

تعللٔهلا -د
؟"1"ابلفقرة"2"الفقرةعالقة:5
تناقض-بهلانتيجة-أ
ضموهناملتفصيل-دملضموهناحتليل-ج
بلوتوارالعتباعتمدوهااليتاملعايري(2)الفقرةيف:6

:كوكبا
ومدارهحجمه-أ
الذاتحولومدارهحجمه-ب
الذاتحولمداره-دوكثافتهحجمه-ج
:ريقطعنالشمسعنبلوتوبعدعلىنستدل:7
الفضائياملرصد-بمداره-أ
حجمه-دالفلكيةاملراصد-ج
:للنصعنوانأنسب:8
إكسوكوكببلوتوكوكب-أ

وإكسبلوتوكوكيببنياجلدل-ب
واكسبلوتوكوكبيةيفالنظرإعادة-ج
بلوتوبنية-د
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:مبعىنمكابدة:9
معاينة-بمعاانة-أ
مفامهة-داصمةخم-ج

:وجودعلىتدلمفارقة:1٠
حتليل-بتناقض-أ
توضيح-دترادف-ج

:تباينمعىن:11
اختالف-بخالف-أ
تعاضد-دتناسب-ج

؟بكويكأمكوكببلوتوالعلماءاعتربهل:12
جمرة-بكوكب-أ
رمليةصخرة-دكويكب-ج

بلوتوكوكببعدعلىالتعرفيتم(4)الفقرةيف:13
:طريقعنالشمسعن
ميالرقاملنظار-باألرضيةاحلساابت-أ
قياس-دالفلكيةالتلسكوابت-ج



الذبــــــــــابً-29

يقتل. أوويميتعام،كلاألطفالمنآالفا ًالذباب1

اليينمويهلكالبالغين،منقليلغيرعددا ًيضعف

مابفادحةخسائرللمزارعينويسببالحيوانات،

ويرجعوالماشية،بالنباتاتتفتكجراثيممنينقله

اقدرمنوأنهإفراده،وتعددأنواعه،كثرهإلىذلك

.األمراضجراثيمحملعلىالحيوانات

وقد. كافحةمفيالمختصينالعلماءأكفاالذبابحيّر2

منسخربعدماوبخاصةأمالهم،وخيبالحشرات،

الهجاءحروفببعضلهالمرموزسالحهم

أنذلكله،عدوأشدحسبوهوالذي،"تي.دي.دي"

ديدةجأجياال ًتركتالسالحبهذاهلكتالتياألنواع

رنت صارتتىحفشيئا ًشيئاالسمذلكاحتمالعلىم 

.بهتتأثرال

وأمر. لواظالعلماءأنمنالرغمفعلىعجيب،الذبابة3

وايستطيعلمأنهمإالشئونها،يدرسونقرونعده

ثيركواليزالأسرارها،كليكتشفواأناليومحتى

وقتناإلىالعلمعنغائبا ًوطبائعهاأمورهامن

.الحاضر

ومما. نمكثيرجراثيمتحملأنهاالذبابةعنيعرف4

أمراضمنوعددواإلسهالكالرمد،األمراض،

حمالنياللزجتينقدميهاطرفيوأنالقاتلة،الصيف

جرثومةبينهامنالمختلفة،الجراثيممنآالف

.وغيرهاالسلالتيفوئيد،الكوليرا،الحمرة،

وفي. منرأكثأحياهامساحاتوغربيهاافريقياوسط5

تكادابالذبانتشاربسببوكلهااألنفس،منمليونين

مرضتنقلذبابةالذبابهذاومنمهجورة،تكون

وقتيوفبالماشية،يفتكآخر،مرضا ًوتنشرالنوم،

تستطيعةوالذباب."تسيتسي"بذبابةوتعرفقصير،

نواعاألأكثرولكنتقريبا ،مكانكلفيتعيشأن

لبرداوالسيماالبرد،ويقتلهالدافئالجوفيينمو

فيضةبيوثالثينمائةنحوالذبابةوتضعالمفاجئ،

صغيرةديدانا ًمنتجة ًيومينبعدتفقسالواحدة،المرة

يرهوغالسمادالقاذورات،فيتبقى"يرقات"تسمى

,موالنفيهاتستكملأسبوعيننحوالفضالتمن

بيضا ًالجديدالنشىءمنذبابةكلتضعأنوالتلبث

.وهكذاآخر

بالغالفيولكنهاأشكال،عدةلهاالذبابويرقات6.

وقدلها،رأسالصغيرهديدانصورةفيتبدو

سانإنجسملدغمنيمكنهاالسنارةيشبهمالهايكون

لكنهوالفارذيليشبهطويلذيلولبعضهاغيره،أو

حتتالتنفسمناليرقةتمكينووظيفتهمجوف،

.الماء
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رفالطتاركا ًاإلنسانجلديثقبنوعاليرقاتومن7.

هذايبقىوللتنفس،أنبوبةكأنهاالجلدخارجفيالعلوي

تلتصقابالذبيرقاتوبعضهانئا ،ناعما ًوأسابيعأياما ً

.واألذنيناألنففيالملتهبةواألماكنبالجروح

علماءالإليهايتوصلالتيالعقاقيرأمرمنيكنومهما8.

إاللذباباعلىالقضاءنستطيعفلنبالحشرات،للفتك

يفوالتزمناهاالحرص،أشدالنظافةعلىحرصناإذا

أطعمتناإلىيصلأنالذبابومنعناشئوننا،كل

لهحنسمولمالنظافة،مقدمتهافيالناجحة؛بالوسائل

بناقيتعلشيءوكلوثيابناأجسامناعلىيسقطبأن

.االستطاعةجهد

) و (تكاد ) من خالل النص العالقة بني كلميت :1
( :تقريباا 

تشابه-بمتناقضةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ-أ
ماالٔعالقةٔبينه-متطابقةٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔد-ج
ى إن الذابب يكون خطراا عل( 1)نستنج من الفقرة :2

كم صنف ؟
4-ب2-أ
6-د5-ج
:أخطار الذابب تكمن يف :3
قتلهٔلألطفالٔ-أ

إضعافٔالبالغنئوقدٔيؤدئإىلٔموهتمٔ -ب
إفسادٔاحملصولٔالزراعي-ج
( .امليكروابتٔ) قدرهتأعلىٔمحلٔاجلراثيمٔ-د
ن الفقرة يفهم م: " تعد الريقات ابلنسبة للذابب : 4

"  أن الريقة 
أكثرٔخطورةٔمنٔالذاببٔالكبرئ-أ

أقلٔخطورةٔمنٔالذاببٔالكبري-ب
الٔتقارنٔابلذاببٔالكبري-ج

الٔتقلٔخطورةٔعنٔالذاببٔالكبري -د
لماء؟سبب ذكر الكاتب ملاذا سخر الذابب من الع: 5
توضيحٔالطبيعةٔالشاذةٔللذابب-أ

عنٔاكتشافٔأسرارٔالذاببالعلماءعجز-ب
ضعفٔالعلماءٔوأدواهتم-ج
(فيهٔاملبيدٔالٔيؤثر)عدمٔأتثرٔالذاببٔابملبيد-د



جنوبمناطقإىلاملسلمنيقدومعدمسبب:6
:(إفريقيامناألفارقةهجرةسبب)إفريقيا

اجلو إفريقيايفالدافئ-أ
تسيتسيذاببةوجود-ب
املفاجئالربد-ج
املاشيةبنياالمراضإنتشار-د
ديدةاجلالذاببةوفقسالذاببفقسبنياملدة:7
أو(جديدةةذاببإىلوحتوهلاالذاببةمنالبيضةخروج)
(ريورهتالصاالمالبيضةمنالذاببةخروجبنياملدة)

12 14-ب-أ
18-د16-ج
:(ددالعكثافة)الذاببانتشاريعتمدماذاعلى:8

حالة ةالسكانيالكثافة-بالطقس-أ
انتشار واحليواانتاملاشية-ج

واملخلفاتالقمامةتراكم-د
؟للقطعةاملناسبالعنوان:9
هتكاثٔروالذابب-بوأخطارهالذابب-أ
تهومكافحالذابب-دوانتشارهالذابب-ج

أمرنميكنومهما)التاليةالعبارةيفمهماكلمة:1٠
ابحلشرات،كللفتالعلماءإليهايتوصلاليتالعقاقري

:ىعلتدل(الذاببعلىالقضاءنستطيعفلن
عدده أتثريه-ب-أ

لونه-دشكله-ج
:علىيعود(ذلك)كلمةيفالضمري):11

اإلنسان احليوان-ب-أ
اإلنسان واحليوان-ب

والنباتواحليوانلإلنسانالفادحةاخلسائر-د
:ابلثانيةاألوىلالفقرةعالقةما:12

توضيحٔ عليلت-ب(حتليلٔملضموهنأ) -أ
تربيرٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ نتيجة-د-ج

:طريقعناجلراثيمالذاببينقل:13
الشرنقة-باألرجل-أ
اللسان-داملصاصة-ج
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ماًمساحةًالجزءًالمظللً؟

،32ًالشكلًالمقابلًمربعًمحيطهًفيً

وقسمًإليًمستطيالتًمتطابقةًأوجدً
مساحةًالمظلل؟

:  قارنًبينً

ع+ ص+ س: القيمةًاألولي
180: القيمةًالثانية

:احسبًمساحةًالمستطيلً

:[ ص+س]ماًقيمةً

:ماًمحيطًالدائرةًمنًالشكلًالمجاورً

الشكلًالتاليًهوً

هيًنسبةًمساحةًالشكلًماًً
المظللًللشكلًكامالا؟
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18. ب16. أ

20. د15. ج

16. أ

%60. ب%50. أ

%80. د%70. ج

%50. أ

16. ب55. أ

32. د60. ج

32. د

. ب. أ

. د. ج

-أ

12. ب6. أ

15. د8. ج

6. أ

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

القيمتانًمتساويتان. ج

180. ب130. أ

80. د150. ج

180. ب

ط4. بط8. أ

ط5. دط6. ج

ط6. ج



العددًفإن9.5ًمتوسطهمموجبانًمتتاليانًعدداناً

:األكبرًهوً

مً،ًنريدًتبليطهاًببالطًطول3ًمًوعرضها4ًمستطيلةًطولهاًغرفةً

:سم،ًقارنًبين25ضلعهً

180: القيمةًالثانيةالبالطاتًعددً: األوليالقيمةً

تبدأًالساعةًالثامنة،ًوبينًكلًمحاضرةًمحاضرةً

دقائقًاستراحة،ًفإذاًكانتًالساعةًبعد4ًواألخرىً
،ًفكمًمدةًكلًمحاضرة؟11:32المحاضرةًالرابعةً

فماًالعدد84ًأعدادًزوجيةًمتتاليةًمجموعهمًسبعً
األول؟

كانًالشكلًمربع،ًوجدًمساحةًإذاً

الجزءًالمظلل؟

صفحاتًفيًالساعةً،ًفكمًتستغرقًمن( 10)تقرأسارةً

الزمنًلقراءةًصفحةًواحدة؟

،8ً،9ً،11ً،14ً،18ً: المتتابعةأكملً
: .......................

كلًسنة،ًإذاًكانتً%( 10)تزيدًأرباحهاشركةً

لاير،ً( 121000)السنةًالثالثةًمجموعًالمبيعاتً
فكمًكانتًفيًالسنةًاألولي؟
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لاير30000. بلاير100000. أ

لاير300000. دلاير10000. ج

لاير100000. أ

8. ب6. أ

9. د7. ج

6. أ

24. ب23. أ

27. د22. ج

23. أ

11. ب9. أ

15. د10. ج

10. ج

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

القيمةًاألولىًأكبر. أ

30. ب50. أ

45. د20. ج

50. أ

48. أ

6. د16. ج

6. د

دقيقة20. بدقيقة30. أ

دقائق5. ددقائق6. ج

دقائق6. ج



:قارنًبين

: الثانيةالقيمة10.1ً: القيمةًاألولي
𝟎.𝟐

𝟎.𝟎𝟐
+

𝟎.𝟎𝟐

𝟎.𝟐

5وأضيفًالناتجًإلي3ًهوًالعددًالذيًإذاًقُسمًعليًماً
؟14أصبحًالناتجً

= س3
س

𝟑س𝟐
(س)أوجدًقيمة

:قارنًبين( 22= س+ ص2)،ً( 2=س)كانًإذاً

: الثانيةالقيمة13ً: القيمةًاألولي
س+ص
𝟏𝟐

؟( س)،ًأوجدًقيمة36ً= 6(/س)ثلثً

أوجدًقيمة
𝟏𝟎 𝟒𝟑
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9. ب21. أ

18. د27. ج

27. ج

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

القيمتانًمتساويتان. ج

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

القيمةًاألولىًأكبر. أ

3. ب1. أ

2. د. ج

. ج

648. ب324. أ

430. د130. ج

648. ب

0.103. ب0.43. أ

9. د0.253. ج

0.43. أ

1

3

1

3

%  10لاير،ًبخصمً( 2700)اشتريتًجوالًقيمتهإذاً

،ًفماًهوًالمبلغًاألصلي؟

6000. ب2700. أ

3000. د9000. ج

3000. د

(  4)تفاحةًيوجد12تفاحةًبينًكلً( 60)صندوقًبه

ندوق؟تفاحاتًصالحة،ًفكمًعددًالتفاحاتًالفاسدةًفيًالص

تفاحة40. بتفاحة30. أ

تفاحة50. دتفاحة42. ج

تفاحة40. ب



موزات6ًبرتقالت،ًو3تفاحات،ًو4سميةًوزعتً

36برتقالة،ًو18تفاحةً،ًو24بطبق،ًوأرادتًتوزيع
موزة،ًفكمًعددًاألطباقًالالزمة؟

( :3،ًا،5ً،4ً،ًا،1ً،4ً،5ً:) هوًمنوالًاألعدادماً

(ص+س)أوجدً

:يمثلًاللونًاألحمرًإليًاللونًاألصفركمً

قسمًإلي8ًمربعًطولًضلعهً

مستطيالتًمتساوية،ًأوجد4ً
مساحةًالمستطيلًالواحد؟

لايرًويريدًأنًيشتريًدفترين15ًلديهًمحمدً

لايرًوالقلم6ًومجموعةًمنًاألقالم،ًسعرًالدفترً
لاير،ًفكمًيستطيعًشراءًقلم؟0.75
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4. ب3. أ

6. د5. ج

4. ب

5،1. ب1. أ

4،5. د5،4،1. ج

1. أ

16. ب32. أ

64. د35. ج

16. ب

أطباق3. بطبقين. أ

أطباق6. دأطباق5. ج

أطباق6. د

150. ب139. أ

120. د140. ج

150. ب

1/4. ب3/1. أ

1/6. د. ج

3/1. أ

صس

°100°110

مدينةًتمثلًالبناتًربعًالبنين؟أيً

جدة. بالرياض. أ

الدمام. دمكة. ج

الرياض. أ

أوجدًجًدً؟

13. ب5. أ

12. د17. ج

12. د



،30ً،32ًصالةًعرض،ًعددًالمقاعدًفيًالصفوفًفيً
:عددًالصفوفًفيًالمقعدًالرابعكم50ً،ً......... ،36ً

4دفاترًو5إذاًكانًلديًخالدًومحمدًنفسًالمبلغ،ًاشتريًخالدً

أقالمًوتبقي5ًدفاترًو4أقالمًوتبقيًريالينًمعه،ًواشتريًمحمدً

لايرًقارنًبين،5ًمعهً
القلمقيمةً: الثانيةالقيمةًقيمةًالدفتر: القيمةًاألولي

كرةًحمراءًوالباقي40ًكرة،64ًكانًعددًالكراتًإذاً

منًالكراتًالزرقاء؟% 50زرقاء،ًكمًعددً

9لاير،ًوثمن90ًحاسباتًوقلمًبـ3ًكانًثمنًإذاً

لايرًكمًسعرًالحاسبة؟240حاسباتًوقلمينًبـً

58آحادًالعددً

:بينًأً،ًبًً،ًحيثًأنًسًلًتساويًصفرقارنً

𝟓سأً: القيمةًاألولي − 𝟐

𝟐سبً:الثانيةالقيمةً − 𝟓
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4. ب2. أ

8. د5. ج

8. د

42. ب52. أ

12. د36. ج

42. ب

13. ب5. أ

12. د17. ج

12. د

30. ب15. أ

20. د60. ج

20. د

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

القيمةًاألولىًأكبر. أ

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

القيمتانًمتساويتان. ج

: أوجدًقيمة
𝟏

𝟑 𝟐𝟔+𝟐𝟔+𝟐𝟔+𝟐𝟔+𝟐𝟔+𝟐𝟔

3)وأخرىًفي( ساعات4)تمألًالحوضًفيحنفيةً

وهناكًمخرجًيفرغًفيًساعتين،ًلوًفتحناً( ساعات
الثالثةًمعااًفكمًسنحتاجًلمليءًالحوض؟

ساعات10. بساعة12. أ

ساعات3. دساعات4. ج

ساعة12. أ

27. ب30. أ

6. د36. ج

6. د



فماًالزاويةًالصغرىًبين12:30ًكانتًالساعةًإذاً
عقربًالدقائقًوالساعات؟

،ًوكانًالكتابًمثلي75ًاشتريًأحمدًكراسةًوكتابًبـًإذاً
سعرًالكراسة،ًفكمًسعرًالكتاب؟

دقيقة،ًفكم12ًقطعًخشبًخالل3ًكانًخالدًيقطعًإذاً

:قطعًمنًالخشب4سيستغرقًمنًوقتًلقطعً

أخوةًيحفرونًحفرة،ًفإذاًحفرًاألولًالربعًوالثاني3
متر،ًفكمًحفرًالثاني؟11النصفًوالثالثً

طن،ًكم600ًكانًإنتاجًشركةًإذاً

طنًتنتجًالشركةًمنًدونًالعنب؟

:قارنًبين11:20الساعةً

216: القيمةًاألولي

28+ 28+ 28+ 28: الثانيةالقيمةً
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40. ب30. أ

50. د25. ج

50. د

22. ب25. أ

2733. ج

22. ب

145. ب165. أ

180. د195. ج

165. أ

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

القيمةًاألولىًأكبر. أ

16. ب18. أ

14. د20. ج

18. أ

540. ب450. أ

400. د500. ج

540. ب

توفيًشخصًولهًزوجةًوابنتينًوأختًوتركًإذاً

8/1لاير،ًإذاًكانًنصيبًالزوجةًهو240000ً
،ًفكمًنصيبًاألخت؟3/2ونصيبًالبنتانً

أوجدً( عًص)2= سًصًقطعةًمستقيمةًإذاًكانتًسًعً
سص+عص

سع

3/2. ب1. أ

1-. د2. ج

2. ج

7000. ب2000. أ

50000. د8000. ج

50000. د



أًجً= ،ًأب20ً= كانًأًجإذاً

فأوجدًمحيطًمتوازيًاألضالعً
سًدًوًأً

:أيًمماًيليًلهًأكبرًمحيطً(52

+  س2األعدادًهي45ًاألربعةًالتاليةًمتوسطهاًاألعدادً

( :س)،ًسًماًقيمة1+ ،ًس4+ ،ًس5
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سمً،6ًمستطيلًأبعادهً. أ
.سم10

مثلثًمتساويًاألضالعً. ب
8طولًضلعهً

سم6دائرةًقطرهاً. دسم5مربعًطولًضلعهً. ج

سم6ًمستطيلًأبعادهً. أ

.سم10،ً

30. ب60. أ

20. د40. ج

40. ج

25. ب34. أ

90. د10. ج

34. أ



قيمةًسًفيًالشكلًالمقابل؟ماً

يتكرر0.0987530987ًالدوريًالعددً

يمينًالفاصلةًفماًهوًالعددًعنًالخانةً( 098753)في
؟50

صباحا،ًإذاًقسم3:30ًمساءًإليًالساعة6ًالساعةًمنً
ق؟الوقتًعليًخمسةًأشخاصًفماًنصيبًالواحدًبالدقائ

8-2،ًأوجدًقيمةًس75= 8+ 2س

:بينقارنً

(0.4)3: القيمةًالثانية0.064: القيمةًاألولي

س
𝟔

𝟏

𝟑
،ًأوجدًقيمةًس؟36= 

:قارنًبين11:20الساعةً

الصغرىالزاويةً: القيمةًاألولي

220: الثانيةالقيمةً

إلي8ًالساعةًمنً ًا ،ًأردناًتقسيم2:30ًصباحا ظهراًا

أشخاصًفكمًيأخذًالشخصًالواحد6ًالوقتًلً
دقيقة؟
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7. ب6. أ

9. د8. ج

9. د

65. ب60. أ

75. د85. ج

65. ب

40. ب41. أ

42. د37. ج

41. أ

648. ب348. أ

420. د258. ج

648. ب

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

القيمتانًمتساويتان. ج

40. ب20. أ

80. د60. ج

20. أ

دقيقة94. بدقيقة114. أ

دقيقة250. ددقيقة570. ج

دقيقة114. أ

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

القيمةًالثانيةًأكبر. ب



فما1ً: 144بينًمساحةًدائرتينًالنسبةً

؟النسبةًبينًطولًنصفيًقطرًالدائرتين

كانًمجموعًالمحاصيلًإذاً
،ًكمًعددهاًبدونًالعنب؟600

)-( 12)ماًهوًناتجً
𝟖

𝟐
)

8-2،ًأوجدًقيمةًس75= 8+ 2س

قيمةًسً؟أوجدً

:قارنًبين11:20الساعةً

𝟏𝟑: القيمةًاألولي − 𝟏𝟕

𝟏𝟑: القيمةًالثانية − 𝟏𝟕

:  كانتًكًأكبرًمنًصفر،ًفأوجدًقيمةًكًفيإذاً

3ك×ك× ك÷ (ك16+ ك30ً+ك35)

خالدًثالثًأمثالًعمرًأحمدًناقصًسنتينًعمرً
سنةًفكمًعمرًخالدً؟12وعمرًأحمدً
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450. ب440. أ

550. د540. ج

540. ج

36. ب35. أ

40. د34. ج

34. ج

40. ب41. أ

42. د37. ج

41. أ

1:6. ب1:3. أ

1:18. د1:12. ج

1:12. ج

8. ب4. أ

16. د12. ج

8. ب

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

القيمةًاألولىًأكبر. أ

25. ب20. أ

80. د100. ج

20. أ

4. ب3. أ

6. د5. ج

3. أ



احسبًطولًقطرًالدائرة

سً/ كم60ًساعاتًبسرعة5ًتمشيًسًكمًفيًسيارةً
س/ كم100ًفكمًساعةًتستغرقًإذاًكانتًبسرعةً

وكانً( 1–سً) ،ً( 2+ سً) كانتًأبعادًمستطيلًإذاً

سمًفاحسبًمساحته22= المحيطً

قطعةًمنًفئةًالربعًلايرًفيًالحزمة60ًكانًهناكًإذاً
حزمةً؟20الواحدةً،ًفكمًلايرًفيً

الدائرةكانًنصفًقطرًإذاً

احسبًمساحةسم4= 

المستطيل

شرةًدرجاتًسلمًيمكنًعدهاًستةًستةًوثمانيةًثمانيةًوع
عشرةًبدونًباقيً،فماًعددًدرجاتًأقصرًسلمً؟

و9ًمساحةًمربعًتساويًضعفًمساحةًمستطيلًبعداهً

،ًفماًطولًضلعًالمربع1ً

قارنًبين

الثانيةالقيمةًاألولىًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالقيمةً
𝟏

𝟒
+
𝟏

𝟐

𝟏

𝟖
+
𝟏

𝟑
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5. ب6. أ

3. د4. ج

3. د

لاير200. بلاير300. أ

لاير500. دلاير400. ج

لاير300. أ

24. ب120. أ

480. د48. ج

120. أ

12. ب14. أ

15. د13. ج

14. أ

42. ب26. أ

20. د28. ج

28. ج

192. ب108. أ

144. د120. ج

192. ب

18. ب6. أ

9. د2. ج

6. أ

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

القيمةًالثانيةًأكبر. ب



منًالشكلًالمقابلًقارنًبين

|أًجـ|األولىالقيمةً

|أًب|الثانيةالقيمةً

فيًالشكلًالمقابلًأوجدًطول
-:الضلعًبًجً

منًالرسمًالبيانيًالمقابلًأعلىًسهمًيكونًفيًالربعً

سمً،ًفأيًًمماًيأتيًلًيصلح9ًسمً،5ًاضالعهًًمثلثً
أنًيكونًالضلعًالثالثً؟

صع2ً= كانتًسًعًاذاً

فأوجدً
سص+عص

سع

160لايرًثمًباعهاًبـ120ًلايرًثمًاشتراهاًبـ100ًتاجرًسلعةًبـًباعً

بينلايرًقارنً

الثانيةالقيمةًاألولىًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالقيمةً

لاير30ربحًالتاجرًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

اذاًكانت3ً, 2, 5يقبلًًًًالقسمةًعلى4ًس310ً

=سً
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50. ب100. أ

45. د200. ج

100. أ

13. ب4. أ

12. د11. ج

4. أ

الربعًالثاني. بالربعًاألول. أ

الربعًالرابع. دالربعًالثالث. ج

الربعًالرابع. د

2. ب. أ

1. د3. ج

2. ب

2. ب1. أ

5. د6. ج

1. أ

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

القيمةًاألولىًأكبر. أ

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

القيمةًاألولىًأكبر. أ

5

2



،15ًعددانًأصغرهماًسً،ًوالفرقًبينهماً
صفرًأوجدًالعددًاألكبر؟≠ س

كمًتبقيً% 10وصرفًمنهم2895ًمعًمحمدًفيًالبنكً
معهًتقريبا؟

فكمًتبقيًمعهً% 5لايرًتبرعًب2537ًيمتلكًشخصً
ا؟ تقريبا

أعوادًتكفيًلصناعةًمربعين،ًفكمًعوداا7ًإذاًكانً
مربعات؟9نستخدمًلصناعةً

:،ًفإنًأكبرها6والفرقًبينهما48ًعددانًمجموعهماً

ًإليًالساعة6ًمنًالساعةً اً،ًإذاًقّسمًالوقت3:30ًمساءا صباحا
:عليًخمسةًأشخاصًفماًنصيبًالواحدًبالدقائق

( :س)منًالشكلًالسابقًماًقيمة

عاملًنسبةًالعمالًالغيرًسعوديين1400ًمصنعًبهً
،ًفماًعددًالعمالًالسعوديين؟20%

س-15. بس+15. أ

15-2س. دس/15. ج

س+15. أ
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2500. ب2626. أ

2550. د2606. ج

2606-جً

250. ب570. أ

900. د114. ج

114. ج

2400. ب2550. أ

2600. د2500. ج

2400. ب

عامل1120. بعامل1100. أ

عامل280. دعامل1200. ج

عامل1120. ب

26. ب24. أ

30. د28. ج

28-جً

15. ب27. أ

20. د11. ج

27. أ

50. ب30. أ

70. د55. ج

50-بً



منهمًلونهًأسودًولوحةًأخرىًفيها11ًمثلث،77ًلوحةًفيهاً

:مربعاتًمنهاًلونهًأسود،ًقارنًبين10مربعات،99ً

.عددًالمثلثاتًالبيضاء: األوليالقيمةً
.عددًالمربعاتًالبيضاء: الثانيةالقيمةً

كمًتبقيً% 10وصرفًمنهم2895ًمعًمحمدًفيًالبنكً
معهًتقريبا؟

نحتاجًناقلًفكم3ًم14وسعةًخزان3ًم3سعةًناقلةً
لمليءًالخزان؟

رأس،ًكم100ًمنًغنمهًوبقيًلهً% 75راعيًغنمًباعً
كانًعددهمًالجمالًقبلًالبيع؟

500أوراقًمنًفئة7ًلايرًولديه2300ًرجلًمعهً
؟200،ًكمًورقةًلديهًمنًفئة200ًو

:قارنًبين

8-(2: )القيمةًاألولى

9-(2: )القيمةًالثانية

،ًفكمًناقلةًنحتاج3ًم14وسعةًالخزان3ًم3سعةًناقلةً
لمليءًالخزان؟
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2500. ب2626. أ

2550. د2606. ج

2606-جً

5. ب4. أ

6. د3. ج

4. أ

5. ب3. أ

9. د7. ج

5. ب

5. ب3. أ

6. د4. ج

5. ب

100. ب400. أ

800. د200. ج

400. أ

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

المعطياتًغيرًكافية. د

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

القيمةًاألولىًأكبر. أ



لاير500ًأوراقًمنًفئة7ًلايرًولديه2300ًرجلًمعهً
لاير200و

لاير؟200فكمًورقةًلديهًمنًفئةً

ثانية؟20ًم،ًفكمًيصعدًفي80ًمصعدًيصعدًكلًدقيقتينً

فماًالنسبةًبين1ً: 144النسبةًبينًمساحةًدائرتينً
طولًنصفيًقطرًالدائرتين؟

رأسًفكم100ًمنًغنمهًوبقىًلهً% 75باعًرجلًإذاً
كانًعددهمًاإلجماليًقبلًالبيع؟

درجةًفكمًدقيقةًمرت؟120ساعةًتحركتً

:  قارنًبين

23: القيمةًاألولى

33:        القيمةًالثانية

واط،ًإذًتعطلًمولدًواحدًفكم5000ًمولداتًينتجون4ً
سيكونًاإلنتاجًبالواط؟
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م13.5. بم12.5. أ

م20. دم15. ج

م13.5. ب

دقيقة15. بدقيقة20. أ

دقائق10. ددقيقة12. ج

دقيقة20. أ

1:6. ب1:3. أ

1:18. د1:12. ج

1:12.  ج

4000. ب3750. أ

1000. د4250. ج

3750. أ

200. ب100. أ

400. د300. ج

400. د

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

القيمةًالثانيةًأكبر. ب

6. ب4. أ

10. د8. ج

4. أ

أوجدًقيمةًس

70. ب60. أ

90. د80. ج

80. ج



أوجدًمساحةًالمظللً

4= إذاًكانًنصفًقطرًالدائرةً

:قارنًبين

مساحةًالمظللً: القيمةًاألولى

مساحةًالغيرًمظللً: القيمةًالثانية

؟باستخدامًالشكلًالتاليًأوجدًقيمةًسً

ماًهوًالعددًالذيًيجبًوضعهًلكيًتتساويًالكفتان؟

،ًماًهوًالمتوسط؟183= أعدادًصحيحة3ًمجموعً

اعة،ًإذاًكانًهناكًشخصًيقطعًثلثًالمسافةًفيًثلثيًس
ماًالزمنًالالزمًليقطعًالمسافةًكاملة؟
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11. ب9. أ

18. د14. ج

9. أ

ساعات6. بساعات3. أ

ساعات5. دساعتانً. ج

ساعتانً. ج

20. ب12. أ

16. د9. ج

9. ج

22. ب23. أ

20. د21. ج

23. أ

صحيحاا؟4+ل7ًماًالقيمةًالتيًتجعلً عدداًا

52. ب48. أ

46. د42. ج

46. د

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

القيمتانًمتساويتان. ج

61. ب71. أ

42. د55. ج

61. ب



3ً،4ً،6ً،9ً،13،: ...........................

يوسفًيحتفظًبث لثًالراتبًمحمدًويوسفًيستلمانًراتبهماًشهرياًا
:وينفقًمحمدًثالثًأرباعًالراتب،ًقارنًبين

ماًتبقيًمعًمحمد: القيمةًاألولي
ماًتبقيًمعًيوسف: الثانيةالقيمةً

505050 ÷10101=

،2ًسم3=مساحةًالجزءًالمظللً
احسبًمساحةًالمربع؟

=  مساحةًالشكلً
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9. ب8. أ

5. د10. ج

9. أ

100. ب50. أ

400. د1000. ج

50. أ

10. ب9. أ

12. د11. ج

12. د

18. ب17. أ

20. د19. ج

18. ب

أوجدًقيمةًس

21. ب19. أ

20. د15. ج

19. أ

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

القيمةًالثانيةًأكبر. ب



،ًماًهو8ًكانًالناتج4ًوأضفنا4ًإذاًقسمًعلىًعددً
العددً؟

200= منه200ً%ماالعددالذيً

سً،ًصًأعدادًموجبةًفأيًاآلتيًصحيحً؟, 7= صً+ سً

صفر≠قارنًإذاًكانًسً

|س2-|5وً| س5-|2

لايرً،ًوقيمةًالعقد۵000ًكانتًقيمةًالسوارًأكثرًمنًقيمةًالعقدًبـًإذاً

لاير۵000ً= لايرً،ًوكانتًقيمةًالخاتم7000ًأكثرًمنًقيمةًالخاتمًبـً

بينًًًًًًًًًًًالقيمةًاألولىًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالقيمةًالثانية،ًقارنً

أمثالًقيمةًالعقد4قيمةًالسوارًًًًًًًًًًًًًًمثليً

منًاالرجالًوالنساءًونسبةةالرجالًالى52مجموعةًبهاً

فكمًعددًاالرجال؟8:5النساءً

،ًمتوازيًاألضالعًمساحةًاألولىًالقيمةً:  قارنًبينً

وحدةًمربعة15ًالقيمةًالثانيةًًً

أوجدًقيمةًس

35. ب25. أ

16. د54. ج

16. د

94

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

القيمةًالثانيةًأكبر-ب

50. ب200. أ

20. د100. ج

100. ج

33. ب32. أ

20. د14. ج

20. د

8= صً. ب7= سً. أ

2= صً. د9= سً. ج

2= صً. د

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

القيمةًالثانيةًأكبر-ب

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

متساويتانالقيمتانً. ج

50. ب100. أ

80. د60. ج

80. د



𝟏

𝟒
÷

𝟏

𝟐
+ قيمةأوجد𝟏ً

:قارنًبين

𝟐: القيمةًاألولي 𝟑: القيمةًالثانية𝟑 𝟐

:،ًقارنًبين50والفرقًبينهم130ًمجموعهمًعددانً

45: القيمةًالثانيةاألصغرًالعددً: القيمةًاألولي

:نسبةًالمظللًتساوي

= :فإنًص20ً= 2ص–2،ًس10= صً–سً

لايرًبثاني2000ًشخصًصرفًنصفًراتبهًبأولًأسبوعًوصرفً

أسبوعًوصرفً
𝟏

𝟐
لايرًفي500ًماًتبقيًبثالثًأسبوعًفتبقيًمعهً

األسبوعًالرابع،ًكمًكانًمعه؟

،أحسبًعددً% 15= كانًنسبةًالمظللًإذاً

المربعاتًكاملة؟

تساويًالنسبة2ًس: كانتًالنسبةًبينًسًإذاً
فماًقيمةًس؟20: 2

3. ب2. أ

5. د4. ج

3.  ب
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4000. ب6000. أ

5000. د8000. ج

6000. أ

1000. ب20. أ

10. د100. ج

10. د

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

القيمةًالثانيةًأكبر-ب

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

القيمةًالثانيةًأكبر-ب

%50. ب%20. أ

%20. د% 75. ج

%50. ب

6. ب4. أ

4-. د6-. ج

4-.  د

144. ب100. أ

60. د80. ج

80. ج



لايرًثمًأرادًبيعه5300ًاشتريًشخصًجهازًبـً
فبكمًباعه؟% 40بربحً

سم،ًنصف3ً( =أ)كانًنصفًقطرًالدائرةإذاً

سم،ًونصفًقطر2ً( = ب)قطرًالدائرة

سم،ًأوجدًمحيطًالمثلثًأًب1ً( = جـ)الدائرة

جـً؟

قياسًالزاويةًهـًفيًالشكلًالمقابل؟

الع،ًالكبيرًمتطابقًاألضالمثلثً

أحسبًقيمةًعً؟

عًصحيفةًفيًأسبوعًفإذاًكانًمتوسطًبي2100تبيعًشركةً
صحيفةًفكمًعددًالعمال؟50العاملًفيًاليومًالواحدً

ـً،ًالشكلًالمقابلًمربع،ًبًسًينصفًأًه
فماًنسبةًبًسًإليًأًجـً؟

= س2ً
𝟑𝟒

𝟑𝟐
أوجدًقيمةًسً؟ً

:قارنًبين27وفهدًحاصلًضربًأعمارهمًمحمدً

.أعمارهممجموعً: القيمةًاألولي
حاصلًضربًأعمارهم: الثانيةالقيمةً

8979. ب7420. أ

4673. د7685. ج

7420. أ
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. ب. أ

. د. ج

.  أ

100. ب80. أ

50. د70. ج

100.  ب

6. ب7. أ

9. د8. ج

6.  أ

5. ب4. أ

8. د6. ج

4.  أ

15. ب11. أ

13. د12. ج

12. ج

90. ب80. أ

100. د60. ج

80.  أ

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

المعطياتًغيرًكافية. د

𝟏

𝟐

𝟏

𝟑

𝟏

𝟒

𝟏

𝟓

𝟏

𝟐



=  عً+صً+ الشكلًالمقابلًسًمنً

لاير5ًلايرًو10لايرًمنًفئة140ًسلميًمبلغًلديً

ورقة،ًفإنًعددًاألوراق18ً= فإذاًكانًعددًاألوراق
= :لاير5ًمنًفئةً

،ًفإنًالعدد24ً= مربعًعددًمضافًإليهًمثليهً
:يساويً

مساحةًالجزءًالمظللً؟أوجدً

:،ًقارنًبين81ً= 4س

3: الثانيةالقيمةًس: القيمةًاألولي

93الجذرًالعاشرًلـًً

210. ب150. أ

180. د120. ج

210. ب
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6-. ب4. أ

7. د3. ج

4. أ

. ب48-ط25ً. أ

. د10-ط25ً. ج

48-ط25ً. أ

0.93. ب0.33. أ

. ج
. د0.13

0.73

0.93. ب

8. ب10. أ

12. ج
7. د

8. ب

7. ب. أ

35. د5. ج

. أ

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

المعطياتًغيرًكافية. د

-80ً،-69ً،-59ً،-50ً،: ......................

42-. ب44-. أ

48-. د45-. ج

42-. ب

7

5
×

5

7

35

35

35



إذاًكانًسًعددًزوجيًموجب،ًصًعددًفرديً
موجب،ًفأيًاآلتيًزوجي؟

52إذاًكانتًالساعةًاألنًالسادسة،ًفكمًالساعةًبعدً
ساعة؟

كمًفإذاًقطعًثلثي180ًقطعًرجلًبسيارتهًمسافةً

60سًوالباقيًبسرعةً/كم120المسافةًبسرعةً
سً،ًفماًهوًالزمنًالذيًاستغرقه؟/كم

ساعة،ًوالثانيةً/ كلم100هناكًسيارتانًاألوليًتسيرًبسرعةً

ساعةً،ًبعدًكمًدقيقةًيصبحًالفرق/كلم110تسيرًبسرعةً
كلم؟20بينهمً

ماًنسبةًالمظللًإليًالشكل؟

4التاليةًلًيقبلًالقسمةًعليًأيًاألعدادً
؟11ويقبلًالقسمةًعليً

2ص+ 2س. بسًص. أ

ص-سً. دص+ سً. ج

سًص. أ
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ثالثًساعات. بساعتين. أ

ساعةًواحدة. دأربعةًساعات. ج

ساعتين. أ

60. ب120. أ

420. د90. ج

120. أ

10. ب9. أ

12. د11. ج

10. ب

أوجدًمساحةًالجزءًالمظلل؟

36-ط9ً. ب6-ط12ً.  أ

9-ط6ً. د18-ط9ً. ج

18-ط9ً. ج

:بينقارن،18=(ص+س)2

2(ص+س):الثانيةلقيمةا9×9:األوليالقيمة

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

القيمتانًمتساويتان. ج

7936. ب80504. أ

7029. د8860. ج

7029. د

. ب. أ

. د. ج

.  أ

𝟏

𝟐

𝟏

𝟑

𝟏

𝟒

𝟏

𝟓

𝟏

𝟐



ب لتر حليب في أسبوعين، فكم لتر حلي14أفراد يشربون 7

أيام؟7أشخاص في 4يشربه 

لترًحليبًفيًيومين،ًفكمًعلبةًحليب14ًأفرادًيشربون7ً
أيام؟4يشربونهًفيً

لتر27. بلتر28. أ

لتر29. دلتر26. ج

لتر28. أ

لتر5. بلتر4. أ

لتر8. دلتر7. ج

لتر4. أ
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:الشكلمساحةأوجد

أمثالًعمرًخالد،ًوعمرًفيصلًيعادلًعمر4ًعمرًمحمدًيشكلً

،ًفكمًعمر117ًمحمد،ًوكانًحاصلًمجموعًأعمارهمًيساويً

خالد

30.ب24ً.  أ

80. د16.  ج

24.  أ

52.ب26ً.  أ

13. د39.  ج

13. د

500بالسنة وكان راتب أحمد 400وعالوته 6000إن راتب محمد 

راتب أحمد : القيمة األولى: فقارن بين500وعالوته السنوية 

سنوات5سنوات، والقيمة الثانية راتب محمد بعد 5بعد 

فما النسبة بين نصفي144: 1النسبة بين مساحة دائرتين هي 

قطر الدائرتين

رالقيمةًالثانيةًأكب. بالقيمةًاألولىًأكبر. أ

المعطياتًغيرًكافية. دالقيمتانًمتساويتان. ج

القيمةًالثانيةًأكبر-ب

144: 1. ب12: 1. أ

26: 1. د10: 144. ج

12: 1. أ

اًأنًلًعددًصحيح :أيًاألعدادًالتاليةًيمثلًحلًالمعادلةًعلما
6+ ل8ً

س، ثم انطلقت سيارة أخرى / كم90إذا انطلقت سيارة بسرعة 

س، فبعد كم دقيقة يصبح الفرق/ كم120بعدها بساعة بسرعة 

كم؟60بينهم 

40.ب30ً. أ

42. د32. ج

30. أ

90.ب30ً. أ

120. د60. ج

60. ج



؟4ما هو مقلوب ربع العدد

لايرً،ًوكانًلديهًمنًالمال70ًاذاًارادًيوسفًشراءًكتابًثمنهً

اءًريالتًففيًكمًأسبوعًيستطيعًشر6لايرًويدخرًاسبوعيا34ً
الكتاب؟

4.ب2ً. أ

8. د1. ج

1. ج

4.ب8ً. أ

6. د5. ج

6. د

100



101



102



103



بالتجريب

(17+3)3 =203 =8000

أوجد مساحة المستطيل ؟

24 12. أ . ب

26 1. ج . د

24 . أ

أحد 7والفرق بينهما 23عددين موجبين مجموعهما 

:العددي هو 

145 160. أ .ب

65 40. ج . د

65 . ج

172 170. أ .ب

63 98. ج . د

172 . أ

بمالحظةًالفرقً

3+5 =8

8 +7 =15

15 +9 =24

24 +11 =35

4+س. ب2+س. أ

3+س. د9+س. ج

2+س. أ

13 14. أ . ب

15 16. ج . د

15 . ج

أوجد مجموع ما يلي 

(=2+4+6+.......+32 )–(1+3+5+...+33:)

من الشكل المجاور أوجد

:قيمة س 

صفرًفأيً= 10+ س7ً+ 2إذاًكانًس

:الخياراتًيقبلًالقسمةًعلىًالمعادلةً

صفحة فإذا قرأ في 235إذا كان أحمد يقرأ كتاب يتكون من 

11و في اليوم الثالث 13وفي اليوم الثاني 15اليوم األول 

وم صفحة ، واستمر على هذا النمط ، فكم المتبقى بعد الي

السابع ؟

-17 28. أ .ب

20 40. ج . د

-17 . أ

6

55

لتر للساعة والسيارة20إذا كانت السيارة األولى تستخدم 

رات لتر للساعة ، أوجد الفرق بين اللت15األخرى تستخدم 

ساعات ؟10بعد 

70 60. أ . ب

50 45. ج . د

50 . ج

سم

22 . د

سم 10 سم. أ 12 . ب

سم 20 سم. ج 22 . د

دشتمإذاطرفيهمنبمساميرمثبتالسلك

؟طولهسيصبحفكمالطرفينمنالسلك
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بالتجريب

(17+3)3 =203 =8000

أسابيع 5ريال وإذا عمل 600شخص يعمل ثالثة أسابيع ويستلم 

ريال والبتوب ، فأوجد قيمة الالبتوب ؟500يحصل على 

650 600. أ .ب

550 500. ج . د

500 . د

8 7. أ . ب

6 5. ج . د

8 . أ

مساءً 1 ًا. أ صباحا 1 . ب

مساءً 9 مساءً. ج 12 . د

مساءً 1 . أ

بمالحظةًالفرقً

3+5 =8

8 +7 =15

15 +9 =24

24 +11 =35

40دقيقة ب45دقيقة. أ

50دقيقة ساعةً. د.ج

.40دقيقة

1000 100. أ . ب

10 --. ج . د

100 . ب

ما هو 49عدد إذا طرحنا منه واحد وربعناه كان الناتج 

؟؟

10سعره حرارية في 55كيلو ويحرق 60شخص يحمل وزن 

فكم من الوقت كي 220دقائق ، فإذا أكل وجبة سعراتها 

يحرقه ؟

 ويعود بعد 9شخص يخرج الساعة 
ً

 متى 16مساء
ً
ساعة إذا

الساعة التي عاد فيها ؟

1001x1100=….. يوم كم 160أيام راحة فبعد 3أيام ويأخذ 5خالد يعمل

سيكون مجموع أيام عمله خالل هذه الفترة ؟

100 90. أ . ب

85 80. ج . د

100 . أ
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