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 1 الهيبرتيكست 

ا رونيإلكتا وهو يشكل نًص لكترونيةث أشكال الكتابة اإلحدالهيبرتكست هو التعبير الوصفي أل -1

ا يمكن ترجمتها حرفًي ”hupertext“ والكلمة ،عن طريق روابط داخل النص  أخرىيرتبط بنصوص 

ومن ثم آثرنا كتابتها بالحروف  ،وهي ترجمة غير معبرة عن صفات الهيبرتكست  ،)النص الفائق( 

لى والشاشة ع لكترونيةويثير االنتشار الواسع للكلمة اإل ،العربية كما تنطق في لغتها األصلية

مكان اختفاء النص المطبوع باعتباره إو ، لكترونيحساب الكلمة المطبوعة والورق قضية النص اإل

مثلما كنا نتصور فهل يمكن أن ينقرض الكتاب  ،مرحلة من مراحل تكنولوجيا ال يمكن لها الخلود 

 المطبوع ؟

ى لأو)الشفهية(  ةفقد كانت اللغ ،لنبدأ قصة الكتابة من البداية حتى نستطيع فهم قضيتنا  -0 

واختصرت بإمكاناتها الداخلية الهائلة زمن التعبير وأمدته  ،وسائل االتصال الفعالة بين البشر 

 ، والعلم، ساطير اآل :ية كلها نسانفي هذه اللغة ولدت المعرفة اإل ،بدقة لم تكن ممكنة من دونها 

ن الكالم المنطوق المولود في الصوت والحادث في الزمن ال يمكن أن أال إ ،والفلسفة ، والدين 

ومن ثم  ،ا على االنتقال الحر في الزمان والمكان كما أنه لم يكن قادًر ،يحفظ لنا خبرة كما هي 

ة لوافي مح نسان( كتكنولوجيا اخترعها اإللكترونيةوالحاسوب )الكتابة اإل ،جاءت الكتابة والطباعة 

لتخزين الكلمة وضمان سهولة نقلها في المكان واالحتفاظ بها ومن ثم استعادتها في أي وقت على 

. مارست وال  واًلاوتد ،ا وتنظيًم،  اا وتخزيًنالتقنيات التي تتعامل مع المعرفة العقلية تعبيًرأن هذه 

سبيل المثال ومنذ الستينيات من القرن فعلى  ،ا على العقل نفسه ا جذرًيتزال تمارس تأثيًر

 اته دينامي و نسانالعشرين درس كثير من الباحثين تأثير الكتابة النسخية والطباعة على عقل اإل

النفسية ، ومن ثم تأثير ذلك على تصوره لذاته وعالقته بالكون واآلخرين وبالتالي على تصوره 

 العقيدي . 
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 بل إن ،المكتوبة إن عالقتنا مع الكتابة على األوراق عالقة حميمة ، فنحن الذين نخلق الكلمات  -9

عملية تعليم الكتابة ذاتها هي في الحقيقة تدريب العقل لتوظيف عضالت الذراع لتتحكم في 

ويرى والتر أونج في كتابه )الشفاهية  ،تصوير الحروف والكلمات لنشكل منها مادة المعرفة 

اع ي كما لم يغيره أي اخترنسانوالكتابة ( أن هذه العملية البسيطة في ظاهرها غيرت الوعي اإل

كلمة مرئية محصورة في  إلىالمسموعة والحادثة في الزمان  -فقد حولت الكلمة المنطوقة  ،آخر 

ليس هذا فقط بل  ،شكل مادي هو الكلمات المكتوبة  إلىأي أنها حولت المعرفة العقلية  ،المكان 

يقول أونج : ) ... وليس ثمة طريقة مباشرة  ،الكلمة المكتوبة غير قابلة للدحض أو المساءلة إن 

يظل النص يقول ما قاله من قبل تماًما وهذا هو  ،لدحض النص حتى بعد التفنيد الكامل للكتاب 

التي من  سباباأل أحد أيًضاوهو  ،شيوع عبارة "الكتاب يقول" بمعنى أن القول صحيح  أسباب أحد

 أجلها ُأحرقت الكتب .

فما يظهر  ،ليس لها وجود مادي  لكترونيةفإن الكلمة اإل ،لمة المكتوبة وعلى النقيض من الك -4

 إلىفالكاتب  ،للحرف  digital على الشاشة هو التعبير االفتراضي الستدعاء المناظر الرقمي

والقارئ من الشاشة يدرك أنه ليس أمام كلمات مادية حقيقية مثل النص المكتوب أو  ،الكمبيوتر 

تندفع من أنبوب الكاثود القابع خلف الشاشة لكي ُتشكل على  إلكترونيةالمطبوع بل أنه أمام حزم 

وما إن يفصل التيار الكهربائي عن الجهاز حتى تختفي الكلمات وال  ،سطحها خياالت تشبه الكلمات 

سواًء على األقراص  ، أيًضافإن ذلك يتم بشكل رقمي  ،كن استعادتها وحتى لو أراد تخزينها يم

والنتيجة  ،فهذه الوسائط ال تخزن كلمات وإنما تخزن المناظر الرقمية لها  ،الممغنطة أو الضوئية 

طباعة خية والفاقدة عنصر الثبات واالستقرار الذي كان للكتابة النس لكترونيةالنهائية أن الكلمة اإل

كما أن مواصفاتها هذه  ،وبالتالي فإن المعرفة المستقاة منها متطايرة وفاقدة لعنصر اليقين  ،

  . تجعلها غريبة ومغتربة عنا نحن الذين نشأنا في ثقافة الورق والكلمات المكتوبة

ألجيال الحالية هو الصفة األساسية اآلن لنا كُكّتاب وُقّراء ا لكترونيإن االغتراب عن النص اإل -5

  ، ويبدو هذا واضًحا فيما نقرؤه لكترونيةالذين تشكل وعيهم ووجدانهم قبل ظهور الكتابة اإل

 ى للمعرفة ، وبالتالي استمرار مواصفاتأولبصفة مستمرة عن استمرار الكتاب المطبوع كوسيلة 
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العقلية الكتابية اليقينية كما وصفها أونج . فهل هذا التصور جائز على األجيال القادمة؟ إن تاريخ 

تكنولوجيا المعرفة كفيل باإلجابة عن هذا السؤال ، فعلى سبيل المثال ، في بدايات الكتابة 

ر لنا األبجدية ، وفي القرن الخامس قبل الميالد كان سقراط يقيم محاوراته شفاهًيا ، ويذك

فيدروس اعتراضه على الكتابة تلك التي تدعي أنها  إلىأفالطون على لسانه في الرسالة السابعة 

تؤسس خارج العقل ما ينبغي أن يؤسس داخله كما أنها تأتي بنتائج عكسية على الذاكرة فتجعل 

 كثير النسيان ، وقد ساق أفالطون اعتراضه على الكتابة كتابًة . نساناإل

 

 1  لكترونيالحاسب بالنسبة للكتاب اإليخزن 

 أ حرف والمناظير الرقميةاأل ب المناظير الرقمية فقط 

 ج - د -

 ب الحل :

 

 2 يمكن التغيير في الكتاب المطبوع ال

 أ ألنه مرتبط بعضه البعض ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 3 ةعلى الذاكر لكترونيتأثير الكتاب اإل

 أ تقليل عملها مع إضعاف في تركيزها ب فقط  ايضعف تركيزه

 ج يقوي الذاكرة د -

 الحل : أ
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 4 على الوعي البشري ةتأثير عملية الكتاب

 أ وملكاته النفسية  نسانغيرت ملكات عديدة في اإل ب لم تغير شيء

 ج ي كما لم يغيره غيرها  نسانغيرت الوعي اإل د -

 الحل : أ

 

 5 التكنولوجيا والتقنيات الحديثة 

 أ غيرت العقل تغييًرا جذرًيا  ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 6 ما موقف الكتاب المطبوع ؟ هل يبقى الكتاب المطبوع مع األجيال القادمة 

 أ بعضها البعض لكترونيةيبقى بجانب الكتب اإل ب -

 ج - د -

  الحل : أ

 

 7 اختراع التكنولوجيا  نساناإل حاول

 أ لتخزين الكلمة واالحتفاظ بها  ب -

 ج - د -

  الحل : أ
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 8 حالما يطبع لكترونيالكتاب اإل

 أ التعامل معه بأي حال من االحوال ال يمكن ب ال تنتقل معه مميزات التحكم المرنة 

 ج - د -

 بالحل : 

 

 9 ) الفائق( لكترونييعرض الحاسب النص اإل

 أ أخرىي مميزات أبدون  ب بطريقة معقدة

 د -
 ة والصوريكالوسائط الصوت أخرىمميزات  إلىباإلضافة 

 المتحركة وأنظمة الفيديو
 ج

 ج الحل :

 

 10 ونج في عملية الكتابة أرأي 

 أ تنمي العقل فقط  ب تنمي العقل والمعرفة

 ج - د -

 بالحل : 

 

 11 الكتابة إلىبدت الحاجة 

 أ حفظ المعلومات وتناقلها  إلىلوجود الحاجة  ب -

 ج - د -

  الحل : أ
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 12  على الذاكرة لكترونين تأثير الكتاب اإلأمن الفقرة السادسة نستنج 

 أ يشتتها ويثبط عملها ب يثبتها ويقويها

 ج يدعم تواجدها د يسهم في دعمها

 الحل : أ

 

 13  حالما يطبع لكترونين الكتاب اإلأيفهم من الموضوع السابق 

 أ يصبح له عدة مميزات ب يستعيد كل مميزاته

 ج ال تنتقل معه مميزات التحكم المرنة د يستعيد بعض مميزاتها

 جالحل : 

 

 14  بعد قراءة الموضوع السابق نستنج أن الكتاب المطبوع

 أ جيال الجديدةقرب لألسيظل هو األ ب جيال القديمةسيفقد مكانته عند األ

 ج جيال القديمةا عن األسيظل بعيًد د جيال القديمةقرب لألسيظل هو األ

 دالحل : 

 

 15  ن الشبكة العنكبوتيةأفهم من هذا الموضوع ُي

 أ  أخرىنشئت بحيث تستخدم النص الفائق وتقنيات أ ب ي تقنياتأنشئت لتغني عن استخدام أ

 ج من االستغناء عن التقنيات  نساننشئت لتمكن اإلأ د للتقنيات نسانجل توفير حاجة اإلأنشئت من أ

 الحل : أ
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 16   ن النص المطبوعأى نستنتج ولمن الفقرة األ

 أ ن يختفيأبدا أيمكن  ال ب يمكن اعتباره مرحلة ال يمكن لها الخلود

 ج بد األ إلىقرب وقت وأسيختفي في  د ن يختفيأبد الدهر وال يمكن أسيبقى 

 د الحل :

 

 17  لكترونيةن الكتابة اإلأمن الفقرة الثانية نفهم 

 أ لتخزين الكلمة وضمان سهولة نقلها محاولةهي  ب ة للقضاء على النص المطبوعولاال محإما هي 

 ج على التخلص من النص المطبوع نسانلن تساعد اإل د ية نسانمن بعض المعارف اإل نسانتخلص اإل

 الحل : أ

 

 18 ن عملية تعليم الكتابةأن ) والتر أونج ( يرى أمن الفقرة الرابعة نستنتج 

 أ ي مطلقا   نسانلم تغير الوعي اإل ب شكل مادي إلىحولت المعرفة العقلية 

 ج بصار           تدرب العقل لتوظيف قدرة اإل د بصار           تدرب العقل لتوظيف قدرة اإل

 ب الحل :

 

 19 ن عبارة ) الكتاب يقول (أمن الفقرة الخامسة يتضح 

 أ ن القول صحيح  أتعني  ب ن الكالم مكتوبأتعني 

 ج - د -

 الحل : أ
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 0 الناسك وابن عرس 

. فاضرب لي مثل الرجل العجالن في  : قد سمعت هذا المثل قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف

ا لم يزل مره متثبًتأ: إنه من لم يكن في  قال الفيلسوف . من غير روية وال نظر في العواقب هأمر

ا. قال الملك : وكيف ما صار إليه الناسك من قتل ابن عرس وقد كان له ودوًد إلىا ويصير أمره نادًم

فمكثا  ،ا من النساك بأرض جرجان وكانت له امرأة جميلة : زعموا أن ناسًك قال الفيلسوف ذلك؟

 ىلافسر َّت المرأة وسر َّ الناسك بذلك فحمد اهلل تع ،ثم حملت منه بعد اإلياس  زمًن لم يرزقا ولدا

 ،ا لنا فيه منافع فإني أرجو أن يكون غالًم ، : أبشري وسأله أن يكون الحمل ذكرًا. وقال لزوجته

: ما يحملك أيها الرجل  مرأة. فقالت ال أختار له أحسن األسماء وأحضر له سائر المؤدبين ،وقرة عين 

على أن تتكلم بما ال تدري أيكون أم ال؟ ومن فعل ذلك أصابه ما أصاب الناسك الذي أراق على 

كان يجري عليه من بيت رجل قالت : زعموا أن ناسكا  وكيف ذلك؟:  رأسه السمن والعسل. قال لها

وكان يأكل من قوته وحاجته ويرفع الباقي ويجعله في  ،تاجر في كل يوم رزق من السمن والعسل 

. فبينما الناسك ذات يوم متسلق على ظهره  فيعلقها في وتد في ناحية البيت حتى امتألت ،جرة

: سأبيع ما في  فقال ،تفكر في غالء السمن والعسل  ،والعكاز في يده والجرة معلقة على رأسه 

وال تلبث  ،فيحبلن ويلدن في كل خمسة أشهر بطنا  ، عشرة أعنزوأشتري به هذه الجرة بدينار 

 من أكثرثم حرر على هذا النحو بسنين فوجد ذلك  ،دها أوالقليال حتى تصير غنمَا كثيرة إذا ولدت 

وأزرع على  ،وأستأجر أكرة  ، وأشتري أرضا وبذرا ، : أنا أشتري بها مئة من البقر فقال ،أربعمئة عنز 

ال وقد أصبت من الزرع ماال إوأنتفع بألبان اإلناث ونتائجها فال يأتي علي خمس سنين  ،الثيران 

فتحمل ثم تأتي  ،وأتزوج امرأة صالحة جميلة  ،وأشتري إماء وعبيدا  ،فأبني بيتا فاخرا  ،كثيرا 

 فيعليه  ته وأحسنت تأديبه وأشددأدبفإذا ترعرع  ،فأختار له أحسن األسماء  ،بغالم سري نجيب 

الجرة فكسرها ، فسال ما كان فيها على  إلىذلك ، فإن يقبل مني وإال ضربته بهذه العكازة. وأشار 

وجهه . وإنما ضربت لك هذا المثل لكي ال تعجل بذكر ماال ينبغي ذكره ، وما ال تدري أيصح أم ال 

 ، وبعد أيام ثم إن المرأة ولدت غالما جمياًل ففرح به أبوهيصح. فاتعظ الناسك بما حكت زوجته . 
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الحمام فأغتسل وأعود.  إلىحتى أذهب اقعد عند ابنك  أن تتطهر ، فقالت المرأة للناسك: حان لها

فلم يلبث أن جاءه رسول الملك يستدعيه ولم  ،وخلفت زوجها والغالم  ،الحمام  إلىثم إنها انطلقت 

يجد من يخلفه عند ابنه غير ابن عرس داجن عنده كان قد رباه صغيرا فهو عنده عديل ولده . 

فتركه الناسك عند الصبي وأغلق عليهما البيت وذهب مع الرسول .فخرج من بعض أحجار البيت 

ها فقتلها ثم قطعها وامتأل فمه من حية سوداء فدنت من الغالم فضربها ابن عرس ثم وثب علي

فلما رآه  ،دمها. ثم جاء الناسك وفتح الباب فالتقاه ابن عرس كالمبشر له بما صنع من قتل الحية 

ملوثا بالدم وهو مذعور طار عقله وظن أنه قد خنق ولده ولم يتثبت في أمره ولم يترو َّ فيه حتى 

كن عجل ابن عرس وضربه بعكازة كانت في ول ،يعلم حقيقة الحال ويعمل بغير ما ظن من ذلك 

يده على أم رأسه فمات .ودخل الناسك فرأى الغالم سليما حيا وعنده أسود مقطع. فلما عرف 

القصة وتبين له سوء فعله في العجلة لطم على رأسه. وقال : ليتني لم أرزق هذا الولد ولم أغدر 

ت له : ما شأنك ؟ فأخبرها بالخبر من حسن فقال ،هذا الغدر. ودخلت امرأته فوجدته على تلك الحال

فقالت : هذه ثمرة العجلة فهذا مثل من ال يتثبت في أمره بل  ،فعل ابن عرس وسوء مكافأته له 

 يفعل أغراضه بالسرعة .

 

 1 يدل تصرف زوجة الناسك على

 أ التشاؤم ب الغيرة

 ج  الحسد د  الحكمة

 د الحل :
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 2 حقيقة الدم الذي كان في فم ابن عرس هو شعور الرجل بعدما عرف ما

 أ شعر بالحزن والندم على تسرعه ب خشي من موقف امرأته منه

 ج شعر بالفرح والسرور د أحدلم يهتم بموقف 

 الحل : أ

 

 3 (الشخصيات في القصة ينطبق المثل )اتق شر من أحسنت إليهعلى أي 

 أ ابن عرس ب الناسك

 ج الفيلسوف د الزوجة

  ابن عرس " موقف ابن عرس مع صاحبه " ؛ : أالحل 

 

 4 ما الفكرة التي لم ترد في النص

 أ سلوك الفالسفة ب التطلع للمستقبل

 ج حبالتفكير في الر د ملخيبة األ

  الحل : أ

 

 5 قة الناسك مع ابن عرس كانت عالقةفهم من النص أن عالُي

 أ ود ب عداوة

 ج حذر د صداقة

 الحل : أ
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 6 المنهج الذي كان سيتبعه صاحب السمن والعسل مع ولده هو

 أ التربية والتأديب الحسن ب القسوة والشدة

 ج اإلهمال والالمباالة د المكافأة والتعزيز

 بالحل : 

 

 7 قصت امرأة الناسك لزوجها قصة بائع السمن والعسل من أجل

 أ   واألغنامشراء عدد من البقر  ب عدم كسر الجرة إلىإرشاده 

 ج حثه على استعجال أموره د جعله يتعظ بغيره

  دالحل : 

 

 8 ما معنى قرة عين

 أ أي يرتاحون ويسعدون به ب الدمع المالح

 ج الوالدان يفتخران به د الدمع الحار

 الحل : أ

 

 9 النص يتحدث عن

 أ أحدناسك و ب وناسكين  امرأة

 ج رجلين ناسكين د مجموعة نساك

 ب الحل :
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 10 الحكمة من حكي القصة للملك

 أ أهمية تربية الحيوانات في البيت ب التأني وعدم العجلة

 ج دوالاالهتمام بتأديب األ د استشارة الزوجة

  بالحل : 

 

 11 : ) ودخل الناسك فرأى الغالم سليما حيا وعنده أسود مقطع ( ماذا يقصد بقوله أسود مقطع في العبارة

 أ فأس أسود للقطع ب الغالملحاف 

 ج الحية التي قطعها ابن عرس د عكازة

 جالحل : 
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 3 سالم الرجولة في اإل

 

مرهم وفجر حياتهم عن المسلمين اليوم أ أولهم الفروق التي تميز المسلمين في ألعل من  -1

. و ة بمن كانوا هامة الشرف وغرة المجد وعنوان الرجول ول( فقد غني العصر األة)خلق الرجول

) واهلل لو وضعوا الشمس في )ذ يقول : إفي نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم  ةتتجلى هذه الرجول

 ((. هلك فيه ما تركتهأو أمر حتى يظهره اهلل ترك هذا األأن أيميني والقمر في يساري على 

،  ةالحق ةمن مظاهر الرجول ةفحياته كلها سلسل؛ ر حياته دواأاله وفي أعمكما تتجلى في  -0 

يمان ال تزعزعه الشدائد وصبر على المكاره وعمل دائب في نصرة الحق ، وهيام إ،  ةالفذ ةوالبطول

ذا قبضه اهلل اليه لم يترك ثروة كما يفعل السلطان ولم إمور وترفع عن سفاسفها حتى بمعالي األ

نما خلف مبادئ خالدة على  الدهر ، كما خلف رجاال إمراء وكما يخلف الملوك واأل ةعراضا زائلأيخلف 

 .جلهاأنفسهم من أهم وأموالينشرونها ويجاهدون ب يرعونها و

نه كان أقوى مميزات )عمر بن الخطاب( أ، ف ةمثله الرجولأومن بعدهم مملوء ب ةوتاريخ الصحاب -9

 :   ى خطبهأحدا يقول في ميًرأو أا عظيًم ئلا)رجال( ال يراعي في الحق كبيرا وال يم

ضعف عندي من أخذ الحق له وال أقوى عندي من الضعيف حتى أ أحدنه واهلل ما فيكم إيها الناس ) أ)

 . (( منهالقوي حتى اخذ الحق 

ذا إ) يعجبني من الرجل ):  مثال كان يقول فتجرى مجرى األ ةوينطق بالجمل في وصف الرجول -4 

دكم أوالعلموا : )) فيقول ة. ويضع البرامج لتعليم الرجول (( ال بملء فيه أن يقولسيم خطة ضيم 

 . (( ومروهم فليثبوا على الخيل وثبا ورووهم ما يجمل من الشعر ةالسباحة والرماي

: من اعتداد بالنفس واحترام لها  لكل صفات الشرف  ةجامع ةصف نسانفي اإل ةريد بالرجولأ -5

من أسرة وأمه ودين وبذل مايه لما في ذمته حالواجب مهما كلفه من نصب وداء أوشعور عميق ب

 . الجهد في ترقيتها والدفاع عنها واالعتزاز بها وإباء الضيم لنفسه ولها

في الحياة فالوزير الرجل من عد  نسانوهي صفة يمكن تحقيقها مهما اختلفت وظيفة اإل -2

 ما يفكر فيه قومه وآخر ما يفكر أولا و رآه وسيلة للخدمة ال وسيلة للجاه ، ا ال تشريًفكرسيه تكليًف
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فيه نفسه يظل في كرسيه ما ظل محافظا على حقوق أمته وأسهل شيء طالقه يوم يشعر 

العبء وأداء الواجب يجيد فهم مركزه بتقصير في واجبه أو يوم يرى أن غيره أقوى منه في حمل 

عالم فيضع األمور مواضعها ويرفض في إباء أن يكون يوما عونا من أمته ومركز أمته في ال

لألجنبي عليها فاذا أريد على ذلك قال ال بملء فيه فكانت ال منه خيرا من اللف نعم وكانت ال منه 

وساما تدل على رجولته وكانت ال خير درس للناشئين يتعلمون منه الرجولة يقتل المسائل بحثا 

ومقدار النفع والضر يقدم في حزم على عمل ما رأى  أالصواب والخطودرسا ويعرف فيها موضوع 

: هو صوت الضمير  أحدواعتقد ال يعبأ بتصفيق المصفقين وال بذم القادحين إنما يعبا بشيء و

 ونداء شعوره .

والعالم الرجل من أدى رسالته لقومه عن طريق علمه يحتقر العناء في سبيل حقيقة يكشفها أو  -7

يبتكرها ثم هو أمين على الحق ال يفرح بالجديد لجدته وال يكره القديم لقدمه ، له صبر نظرية 

على الشدائد ، وازدراء لإلعالن عن النفس ، وتقديس للحقيقة صادفت هوى الناس أو أثارت 

 .سخطهم جلبت ماال أو أوقعت في فقر يفضل قول الحق وإن أهين على قول الباطل وإن ُأكرم

 

 1 وهامة الشرف ( -) غرة المجد  العالقة بين

 أ تحمل نفس المضمون -تكرار لها  ب -

 ج - د -

 )تكرار للمعنى( الحل : أ

 

 2 ما معنى جملة ) ال يمالئ في الحق عظيما (

 أ ال يجامل مرؤوسيه ب صحاب النفوذ والسلطانأال يخاف من 

 ج - د -

  ب : الحل
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 3 مثال (مجرى األماذا يقصد الكاتب بكلمة ) فتجري 

 ب -
 يتناقلها الناس على األلسنة

 ) يتخذها الناس كحكمة تجري على االلسنة ( 
 أ

 ج - د -

  الحل : أ

 

 4 ما معنى ) نصب (  

 أ تعب شــديد ب راحة شديدة

 ج - د -

  الحل : أ

 

 5 من هو العالم الرجل في نظر الكاتب

 ب -
رسالته لقومه عن الذي يخدم وطنه بعلمه ) من أدى 

 طريق علمه (
 أ

 ج - د -

 الحل : أ

 

 6 نظر الكاتب فيمن هو التاجر الرجل 

 أ من يخدم وطنه بتجاربه ويعدل بين الناس ب -

 ج - د -

 الحل : أ
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 7 إلىالرجولة في النص تشير 

 أ متعددة إيجابيةصفات  ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 8 ( وال يكره القديم لقدمه ،د لجدته بالجديما المقصود بـ ) ال يفرح 

 أ يتأنى في األمور قبل الحكم عليها ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 9 ما العنوان المناسب للقطعة

 أ مقومات الرجولة ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 10 في مجمل النص يتضح لنا أن الرجولة

 أ أخرى إلىمعاييرها ال تختلف من دولة  ب -

 ج - د -

 الحل : أ
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 11 ما معنى الرجولة متــسع للجميع

 أ ونوا رجاال يمكن لكل الناس أن يك ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 12 تقدم األمة حسب القطعة إلىما العوامل التي أدت 

 أ ةاتباع الرجولة الحق ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 13 كم عدد األحاديث الواردة في النص

 أ 1 ب 2

 ج 9 د 4

  الحل : أ

 

 14 الرجولة في الصناعة تكون بـ

 أ إتقان الصناعة لخدمة األمة  ب -

 ج - د -

 الحل : أ
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 15 العالم الرجل يقوم بـ 

 أ التفاني في مهنته العمية لخدمة األمة ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 16 تستخدم الصناعة في نهوض األمة

 أ األمة وغيرها ألن الصناعة تساعد في ازدهار ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 17 استخدام الرجولة في مجال االقتصاد يكون بـ

 أ إتقان العمال نصرة لألمة ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 18 صحيح وفقا لما ورد في النص اآلتيبه النص أي  ما يوصيبناء على 

 أ مكتسب اجتماعيالرجولة سلوك  ب -

 ج - د -

 الحل : أ
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 19 الصانع الذي تتحقق فيه صفات الرجولة هو

 أ جل رفعة بلدهأالذي يعمل من  ب -

 ج - د -

 الحل : أ
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 4 الحج 

 

بلغ عدد المسلمين حسب التعداد الرسمي مليار نسمة وعشر هذا العدد راغبون في أداء فريضة  -1

و لقد أمرنا اهلل أن نحج لمن ،  تأدية الحجما عشر هذا العشر فهم الذين يستطيعون أ ،الحج 

 هو المستطيع ؟ ناستطاع إليه سبياًل فم

 !هو الصحيح الذي يملك الزاد و الراحلة  ، فكيف نجمع بين ذلك و ضيق حيز الزمان و المكان؟

من أجل  ؛لقد قامت الدولة بحمالت تنظيمية غذائية و صحية و هندسية و ثقافية و توعوية  -0

 ألداء حج خالي من المتاعب ولكنها واجهت مشاكل عويصة ناتجة عن تباين ؛ روفتوفير الظ

فيجب على ؛  اتهم و عدم اتباع النظام و التزاحم و افتراش الطرق و غيرهايثقافات الناس و سلوك

القطاع الخاص بذل قصارى جهدهم في توفير حج مالئم لقاصدي الحرم ، فإن الحج يكون له 

 . عائد قوي عليه

 

 1 التعدد الرسمي

 أ يقدره علماء الجغرافيا ب  رات الحكومات المعنيةاتقوم به إد

 ج  تقدره الهيئات االجتماعية د ال يعرفه اال المختصون

 ب  : الحل

 

 = عشر العشر
10

1000
 2 

 أ مليون نسمة ب مليون نسمة 5

 ج مليون نسمة 12 د مليون نسمة 122

 ج  : الحل
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 3 إبراز إلى ( 1)يرمي الكاتب في الفقرة 

 أ توازي ب تشابه

 ج تطابق د تناقض

 د  : الحل

 

 4 (1)من أوجه االستطاعة المذكورة في الفقرة 

 أ الرغبة في الحج ب  صغر السن

 ج السالمة من األمراض د الهجرة

 ب  : الحل

 

 5 ( اآلية المشابهة لآلية السابقة هي() م ا ُيِريُد الّلُه ِلي ْجع َل ع َلْيُكم مِّْن ح ر ٍج )

ولتكملوا العدة ولتكبروا اهلل على ما هداكم ولعلكم ) )

  (( تشكرون
 أ  (( إال وسعها) ال ُيكلف اهلل نفسا ) ب

 ج  (( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون )) د  (( ومن يتق اهلل يجعل له مخرجا ))

  الحل : أ

 

 6 يلقى اللوم على الناس لـ

 أ لتشديد الدين عليهم ب  لتشديد الناس على أنفسهم

 ج  لتخفيف الدين عليهم د لتخفيف الناس على أنفسهم

 ب  : الحل
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 7 الحج له فائدة كبرى لـ

 أ  وزارات الدول ب القطاع العام

 ج القطاع الخاص د الهيئات والدوائر الحكومية

 ج  : الحل

 

 8 تباين الثقافات والسلوكيات والتقاليد

 أ لسير الحج داعم ب ال عالقة له بالزحام

 ج اث مشكلةأحديتسبب في  د ليس مما سبق

 ج  : الحل

 

 9 نرى أن الكاتب في مجمل النص

 أ طرح قضية من قضايا الحجمتحيز في  ب يرى أن النظام وحده ال يكفي

 ج وجهة نظر غير مفهومة د معقد

 ب  : الحل

 

 10 المقصود بالراحلة في عصرنا هي (1)في الفقرة 

 أ الطائرة ب السيارة

 ج القطار والنقل الجماعي د أي وسيلة نقل كانت

 د  : الحل
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 11 لها هيا ةأقرب آي (() لمن استطاع اليه سبيال ) : لىاقال تع

ولتكملوا العدة ولتكبروا اهلل على ما هداكم ولعلكم  ))

 ((  تشكرون
 أ  (( ) ال ُيكلف اهلل نفسًا إال وسعها) ب

 ج (( أن يقول له كن فيكون )) إنما أمره إذا أراد شيئا د )) ومن يتق اهلل يجعل له مخرجا ((

  الحل : أ
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 5 طفال الشوارع(أطفال )عمل األ

 

ا سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى األطفال ثاًرآتترك ظاهرة تشغيل األطفال  -1

، ولقد أخذ هذا االستغالل أشكاال عديدة أهمها تشغيل األطفال وتسخيرهم في  بشكل خاص

ال غير مؤهلين جسديا ونفسيا للقيام بها، علما أن العديد من االتفاقيات الدولية قد جرمت أعم

االستغالل االقتصادي لألطفال ومنها )تعترف الدول األطراف بحق الطفل في حمايته من بدورها 

مثل إعاقة ليتعلم الطفل أو ن ُيأأو  ان يكون مضًرأجح ر االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل ُي

 .ا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو االجتماعين يكون ضاًرأ

اتفاقية حقوق الطفل التي  1383كانت الجمعية العامة لألمم المتحدة قد أصدرت في عام  -0

وأكدت على ضرورة السعي ، لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره  إنسانكل  : ت الطفل بأنهَفر ع 

ا أو يمثل إعاقة ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطًر، لحماية الطفل من االستغالل االقتصادي 

، وأوجبت  لتعليمه أو ضررا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو االجتماعي

على الدول األطراف فيها اتخاذ التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتربوية التي تكفل هذه 

العمل وظروفه ، وبشكل خاص وضع حد أدنى لسن االلتحاق بالعمل ونظام مالئم لساعات  الحماية

األردن على هذه  تالنصوص، وقد صادق وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية تطبيق هذه

 .معظم الدول العربية والعديد من دول العالم إلىإضافة  1331يار من عام آاالتفاقية في 

 كانت الجمعية العامة قد أقرت في نفس العام اإلعالن العالمي لحقوق الطفل الذي كان قد تم -9

، حيث نص اإلعالن على "وجوب كفالة وقاية الطفل من ضروب 1357مسودته في عام  أعداد

ن ال يتم أ، و تجار به بأي وسيلة من الوسائلن ال يتعرض لإلأ، و اإلهمال والقسوة واالستغالل

، وان ال يسمح له بتولي حرفه أو عمل يضر بصحته أو يعرقل  استخدامه قبل بلوغ سن مناسب

ي . ويتضمن موضوع عمل األطفال في المواثيق خالقاألتعليمه أو يضر بنموه البدني أو العقلي أو 

والمعايير الدولية التفاصيل المبينة تالًيا أدناه وخاصة اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بالحد 

 أشكال عمل األطفال واتفاقية حقوق الطفل وإعالن المبادئ والحقوق األدنى لسن العمل وأسوأ
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 اتفاقيات العمل العربية الصادرة عن منظمة العمل العربية . إلىاألساسية في العمل باإلضافة 

 يوجد أربعة جوانب أساسية يتأثر بها الطفل الذي يستغل اقتصاديا بالعمل الذي يقوم به وهي: -4

التطور والنمو الجسدي : تتأثر صحة الطفل من ناحية التناسق العضوي والقوة ، والبصر والسمع  -

وذلك نتيجة الجروح والكدمات الجسدية ، الوقوع من أماكن مرتفعة ، الخنق من الغازات السامة ، 

 . أخره من التأثيرات  إلىصعوبة التنفس ، نزف وما 

المعرفي للطفل الذي يترك المدرسة ويتوجه للعمل ، فقدراته التطور المعرفي : يتأثر التطور - 

 أن إلىانخفاض بقدراته على القراءة ، الكتابة ، الحساب ، إضافة  إلىوتطوره العلمي يتأثر ويؤدي 

 .إبداعه يقل 

التطور العاطفي : يتأثر التطور العاطفي عند الطفل العامل فيفقد احترامه لذاته وارتباطه  -

له لآلخرين ، وذلك جراء بعده عن األسرة ونومه في مكان العمل وتعرضه للعنف من األسرى وتقب

  .قبل صاحب العمل أو من قبل زمالئه

ي للطفل الذي يعمل بما في خالقي : يتأثر التطور االجتماعي واألخالقالتطور االجتماعي واأل -

القدرة على التمييز بين الصح ذلك الشعور باالنتماء للجماعة والقدرة على التعاون مع اآلخرين، 

  .والخطأ، كتمان ما يحصل له وأن يصبح الطفل كالعبد لدى صاحب العمل

لقد تم منذ عدة سنوات إطالق مبادرة عالمية للدفاع عن حقوق الطفل وبطلها هو طائر  -5

الدودو، هذه المبادرة تهدف لنشر االتفاقية الدولية لحقوق الطفل في كافة أنحاء العالم وبغض 

              النظر عن العرق ، الجنس ، الدين ، المستوى االجتماعي أو التوجه السياسي. ويشكل موقع 

حولها كافة المهتمين بالدفاع عن  "  أداة تواصل عالمية تجمع " سايبردودو ، المدافع عن الحياة

 نسانالحياة وحماية البيئة بالتعاون مع المنظمات الدولية المعتمدة كالمفوضية السامية لحقوق اإل

  في األمم المتحدة واالنتربول الدولي .
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 1 المنظمات اإلقليمية هي التي تعمل     

 أ قليم معينإدولة في  ب دول لها نفس اللغة 

 ج قاليم جغرافية معينة أ د ةدول متجاورة تجمعها خصائص سياسية متعدد

 الحل : د 

 

 2 أطفال شوارع وهم ليسوا أطفال شوارع

 أ الذين يجولون الشوارع بال هدف ب ىأوهل وال مأالذين ليس لهم 

 ج - د -

 الحل : ب 

 

 3 عمل األطفال في وجهه نظر الكاتب

 أ معظمه )أغلبه( سيء وبعضه حسن ب -

 ج - د -

  الحل : أ

 

 4 ما سبب استخدام الكاتب لفظ كلمه طفل

 أ في اللغة العربية كلمة طفل تطلق على الذكر واألنثى ب -

 ج - د -

  الحل : أ
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 5 معنى كلمة تباين

 أ وضوح ب اختالف 

 ج هتشاب د -

 ب  الحل :

 

 6 طفالاأل ةالذي يهتم بعمال

 أ جميع منظمات العالم ب منظمات معينة

 ج - د -

  الحل : أ

 

 7 الكاتب تناولهاالقضية الفرعية التي 

 أ حرمان البنات من التعليم  ب -

 ج - د -

  الحل : أ

 

 8 المقصود بالمنظمات اإلقليمية هي منظمات تعمل في 

 أ  قليم معين    إدولة في  ب دول متجاورة

 ج دول لها نفس اللغة    د في أقاليم جغرافية معينة

 الحل : ب 
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 9 للعبارة السابقة    خرىما الفئة األ :من استنتاجك  ،أطفال الشوارع وهم ليسوا أطفال شوارع 

 أ األطفال الذين يهربوا من منازلهم    ب بإزعاج الناس الذين يقومون

 ج الذين يجولون الشوارع بال هدف    د الذين ليس لهم أهل وال مأوى 

 الحل : د 

 

 10 لماذا ، األهالي يتركون أبنائهم للعمل 

 أ نهم توارثوهاأ ت عادة كمأصبحنها أل ب تعويدهم على العمل وتحمل المسؤولية

 ج زيادة في الدخل  د -

  الحل : أ

 

 11 ماذا يقصد بها (زاد الطين بلة ) عمل األطفال 

في أيدي األطفال بدون فائدة . )كلما زاد المال  موالوجود األ

 زاد عمل األطفال (
 أ األطفال      ولاوجود السلع االستهالكية في متن ب

 ج - د -

 الحل : ب 

 

 12 طفالفي حل مشكلة عمل األ طفال"  من المسؤولمن قطعة "األ

 أ ةوالوزاريالهيئات الحكومية  ب جميع الدول

 ج الوالدين د -

 ب  الحل :
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إحصائيات عمل  ،ان بعض الدول ال تعير هذه القضية اهتماًمإحصاءات عمالة األطفال غير دقيقة أل

 األطفال
13 

 أ الواقعية  إلىتفتقر  ب -

 ج - د -

  الحل : أ
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 6 التعمية 

 

التشفير أو الترميز )علم األسرار( ، لم يكن علما إال مؤخرا ، فهو علم يبحث عن تشفير معطيات  -1

حساسة وتحليلها. يمكن القول أنه فن قديم وعلم جديد ، ففن ؛ ألن يوليوس قيصر قد استخدمه 

وما بعدها كالجبر 1372التي ظهر بعضها في  خرىقديما ، أما علم ؛ فألنه ارتبط ببعض العلوم األ

 . ، نظرية التعقيد ، ونظرية المعلومات عداد، نظرية األ

 .كسر التشفير -التشفير .  -قسمين :  إلىينقسم علم التعمية  -0

وعدم تعرضها ، ضمان سرية المعلومات المنقولة : فواضع التعمية يكون هدفه األساسي هو 

ا وهو كسر التعمية ومعرفة محتوى المعلومات مية فإن هدفه مضاد تماًمللمعتدي . أما محلل التع

  .قبولها على أنها المعلومات الصحيحة إلىالمنقولة أو تحريفها بشكل يؤدي 

نص غير  إلىوبناء على ذلك فإننا نستطيع تعريف التعمية على أنها تحويل نص واضح مقروء  -9

ى طرق التعمية والتي قد تكون غير سرية ولكنها تستخدم مفتاحا سريا أحدمفهوم باستخدام 

النص الواضح . أما كسر التعمية فهي العملية  إلى الُمع م ىيمكن من يمتلكه من أن يعيد النص 

ومن ثم الحصول على  الُمع م ىة معرفة المفتاح السري من النص ولاالعكسية للتعمية ، أي مح

أن علم التعمية قائم على العناصر التالية : مرسل ، مستقبل ، رسالة ،  . يتضح لنا النص الواضح

  .، مفتاح التعمية . اآلن نقدم تعريف رياضي لنظام التعمية الُمع م ىالنص الواضح ، النص 

علم التعمية أو علم التشفير هو علم وممارسة إخفاء البيانات ؛ أي بوسائل تحويل البيانات  -4

شكل غير مفهوم بحيث يتعّذر على  إلىشكلها الطبيعي المفهوم ألي شخص )مثل الكتابة( من 

. يحظى هذا العلم اليوم بمكانة مرموقة بين  من ال يملك معرفة سرية محددة معرفة فحواها

العلوم ، إذ تنوعت تطبيقاته العملية لتشمل مجاالت متعددة نذكر منها: المجاالت الدبلوماسية 

التجارية، واالقتصادية ، واإلعالمية ، والمصرفية والمعلوماتية. في شكلها و والعسكرية، واألمنية، 

 . وعلوم الحوسبة الرياضيات المعاصر، التعمية علم من أفرع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9
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نص غير مفهوم  إلىاستعمل العرب هذا المصطلح كناية عن عملية تحويل نص واضح  -5

باستعمال طريقة محددة ،  يستطيع من يفهمها أن يعود ويفهم النص . غير أن في الوقت الحالي 

 .التشفير كثر استعمال مصطلح

استخدم التشفير منذ أقدم العصور في المراسالت الحربية بين وكذلك في الدبلوماسية  -2

من اكتشف طرق استخراج  أولوالعرب  العلماء المسلمون والتجسس في شكليهما المبكرين. يعتبر

زمة لتقدم تقدمهم في علم الرياضيات أعطاهم األدوات المساعدة األ . وكتبها وتدوينها الُمع م ى

وابن  الُمع م ىعلم استخراج  صاحب كتاب يعقوب بن إسحاق الكندي علم التعمية ، من أشهرهم

، المؤلف الذي كشف اللثام  شوق المستهام في معرفة رموز األقالم صاحب كتاب و حِشي َّة النبطي

وكذلك اشتهر ابن دريهم الذي  لها.  شامبليون قبل عشرة قرون من كشف الهيروغليفية عن رموز

سالة معماة فما هي إال أن يراها حتى كان ال يشق له غبار في فك التشفير فكان تعطى له الر

العربية ويقرئها وله قصيدة طويله يشرح فيها مختلف الطرق في تعمية  إلىيحولها في الحين 

من أمثلة استخدام التعمية قديما هو ما ينسب  النصوص وكان يحسن قراءة الهيرغليفية .

لتعمية الرسائل  19روت  من استعمال ما صار يعرف اآلن بخوارزمية يوليوس قيصر إلى

التي يتبادلها مع قواده العسكريين ، وهو أسلوب تعمية ُيستبدل فيه كل حرف  بالالتينية المكتوبة

، مع افتراض أن آخر حرف في  األبجدية الالتينية بالحرف الذي يليه بثالثة عشر موقعا في ترتيب

  .في حلقة متصلة ولاألبجدية يسبق األ

التي استخدمها الجيش األلماني في الحرب العالمية الثانية ،  آلة إنجما في العصر الحديث ، تعد -7

 األبحاثأبرز مثال على استخدام التعمية لتحقيق تفوق على العدو في مجال االتصاالت ، وكانت 

التي جرت بشكل منفصل في كل من المؤسستين العسكريتين األمريكية والبريطانية في 

المعتمدة على  التعمية القوية سبعينيات القرن العشرين فتحا جديدا فيما صار يعرف اآلن بتقنيات

 .ونظرية المعلوميات ونظرية التعقيد عدادونظرية األ الجبر بعلوم الحوسبة ، وارتبطت التعمية

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%8E%D9%91%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%8E%D9%91%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%8E%D8%AD%D8%B4%D9%90%D9%8A%D9%8E%D9%91%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%B7%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%8E%D8%AD%D8%B4%D9%90%D9%8A%D9%8E%D9%91%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%B7%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%8E%D8%AD%D8%B4%D9%90%D9%8A%D9%8E%D9%91%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%B7%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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توسع نطاق تطبيقات التعمية كثيرا في العصر الحديث بعد تطور االتصاالت وحدوث ثورة  -8

ضمان عدم التنصت ومنع التجسس و  إلىة ا من استيثاق وحاجاالتصاالت بما تتطلبه أحياًن

  .لكترونيةين وتأمين سبل التجارة اإللكترونيالقرصنة اإل

والنقد الرقمي تطبيقات عملية معتمدة على  لكترونيتعد تقنيات التوقيع الرقمي والتصويت اإل -3

  .التعمية

هو الحقل المهتم بالتقنيات اللغوية و الرياضية لتحقيق أمن المعلومات ، خاصة في عملية  -12

االتصال . تاريخيا ، اهتم علم التعمية فقط بالتشفير أي وسائل تحويل المعلومات من شكلها 

منذ آالف السنين بهذا العلم ؛ لحجب  نسانشكل غير مفهوم ولقد اهتم اإل إلىالطبيعي المفهوم 

المعلومات السرية عن أعداءه . وقد اقتصر استخدام علم التعمية في القرون الماضية في الحفاظ 

على أمن المعلومات العسكرية والمراسالت الدبلوماسية وحماية األمن الوطني . لكن نطاق 

تطبيقات التعمية توسع كثير في العصر الحديث بعد تطور االتصاالت وحدوث ثورة االتصاالت لما 

وتأمين  لكترونيةطلبه من وثوقية أحيانا وضمان عدم االختراق ومنع التجسس والقرصنة اإلتت

 . لكترونيةسبل التجارة اإل

ُتصنف التعمية في منظومتين : التشفير والترميز ، والفارق الرئيسي بينهما هو طول المقطع  -11

كل حرف من حروف  ولانص معّمى . فالتشفير يتن إلىالمعتمد من النص الواضح عند تحويله 

كلمة أو  الترميز منظومة ولاتتن  النص الواضح أو مجموعة حروف ال تزيد على ثالثة،  في حين

 .عبارة أو جملة بكاملها وفق الئحة متفق عليها

تى الكندي ح طرائق التعمية التقليدية ، )التي لم يضف إليها جديد منذ نشأتها على يد  تقسم -10

 عدادرسالة في استخراج األ»في كتابه   الكندي  ثالثة أنواع ، ذكرها إلىأواسط القرن العشرين(، 

مرجع معروف في علم التعمية واستخراج  أول، وهي رسالة مذهلة في معلوماتها و«المضمرة 

،   ، والتعمية باإلبدال أو اإلعاضة  مواقع الحروف. وهي : التعمية بالقلب أو بتبديل  الُمع م ى

 أو حذف حروف .  «أغفال »والتعمية بإضافة حروف 

 

 
 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159856&vid=17
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159856&vid=17
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 1 أسلوب الكاتب في القطعة

 أ يسرد بحيادية للطرفين ب -

 ج - د -

  الحل : أ 

 

 2 بعدما علم محتواهاما الذي يجعل الشخص يعيد الرسالة 

 أ تضليل المرسل له الرسالة ب -

 ج - د -

  الحل : أ

 

 3 كلمة المفتاح السري في القطعة 

 ب -
تدل على أنه ال يعطي الحق لفتح الرسالة إال المخول 

 لذلك العمل 
 أ

 ج - د -

  الحل : أ

 

 يتان أساسيتان ، ولكل منهما قاعدة عامة ومفتاح :ولوالطريقتان األ

تكون بتغيير مواقع حروف النص الواضح وفق ترتيب معين من دون أن يفقد  : أ ـ التعمية بالقلب

 الحرف فحواه ، ويمكن أن يمثل عليها بقلب حروف كل كلمة في النص أو إزاحة حروفها أو خلطها.

فيها يبدل بكل حرف من النص حرف أو رمز وفق قاعدة محددة  ب ـ التعمية باإلبدال أو اإلعاضة :

موقعه ، أو يستبدل بالحرف الحرف الذي يليه أو يسبقه على ترتيب حروف  من دون تغيير في

 «. الواحدةسجل المرة »الهجاء أو األبجدية أو باستعمال حساب الُجمل أو باستعمال 
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 4 ويحتوي على مفتاح غامض ( ما القسم األخر ) من أقسام الشفرات : غير سري

 أ سري مفتاحه واضح ب -

 ج - د -

  الحل : أ

 

 5 محلل التعمية هدفه

 أ كسر الشفرة  ب -

 ج - د -

  الحل : أ

 

 ا على اطمئنانأنه يكون معتمًد إلىا ( والسبب يرجع تقريًب إن الذي يكسر الشفرة تقريبا يكون مطمئن )

  إلى الُمع م ى
6 

 أ أمان المعلومات  ب -

 ج - د -

  الحل : أ
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 7  نفلونزااإل

 )قطعة مشابهة(                                                               

مرض معدي تسببه مجموعة من الفيروسات تصيب الثديات والطيور. وعادة ما  نفلونزااإل -1

. كما  وقد يكون بالشدة التي تفضي للموت يتسبب أمراض الجهاز التنفسي وخاصة التهاب رئو

الم في العضالت واإلرهاق وصداع واحتقان آكالسعال و أخرىتسبب هذه الفيروسات أعراض 

  .البلعوم

بالهواء عن طريق السعال والعطس ، وبإمكان الفيروس دخول الجسم  فلونزانينتقل فيروس اإل -0

. كما من الممكن أن ينتقل عن أيًضاالبشري عن طريق األغشية المخاطية لألنف والفم أو العين 

. والفيروس شديد العدوى وسريع االنتشار. ومن الممكن قتل  طريق فضالت الطيور المصابة

حد للا ؛  فلهذا ينصح بغسل اليدين دورًي أو التعرض لضوء الشمس الفيروس عن طريق المنظفات

 .من انتشار العدوى

.  موت آالف كبار السن واألطفال كل عام إلىعدوى موسمية تؤدي  نفلونزاو يسبب فيروس اإل  -9

في  سبًباسنة مت  42-12كما ينتشر الفيروس على شكل وباء عالمي يحدث بشكل غير متوقع كل 

مليون شخص بالعالم .  122-02في موت  1318. وقد تسبب وباء عام  موت الماليين بالعالم

 . الخنازير إنفلونزاالدجاج أو الطيور و إنفلونزاوتوجد مخاوف من انتشار وبائي عالمي جديد بسبب ب

 

 1  األطفال يساوي  إلىنسبة إصابة البالغين 

 أ 4:  0 ب 8:  0

 ج 2:  0 د 9:  0

 الحل : ج 
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 2 ةيلي لم يذكر أنه من طرق الوقاي أي مما

 أ عزل االطفال  ب -

 ج - د -

  الحل : أ

 

 3 القرن العشرين

 أ 1999 - 1900 ب 2000-1901

 ج 2099-2000 د 2100 - 2001

   الحل : أ

 

 4 مليون ونصف نسمة

 أ 1.522.222 ب 15.000.000

 ج 150.000 د -

  الحل : أ

 

 5 1394عام في 

 أ من القرن العشرين  ولالنصف األ ب النصف الثاني من القرن العشرين 

 ج من القرن التاسع عشر ولالنصف األ د النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

  الحل : أ
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 6 "1358" نفلونزامتى بدأ انتشار اإل

 أ القرن العشرين  ب القرن التاسع عشر 

 ج القرن الثامن عشر  د وعشرين حداالقرن الو

  الحل : أ

 

 7 لدى البالغين  نفلونزاكم تمثل نسبة اإلصابة باإل

 أ 12 إلى 1من  ب 12222 إلى 122من 

 ج - د -

  الحل : أ

 

 8 مقدار االنخفاض

 أ منذ خمس سنوات ب منذ سبع سنوات

 ج منذ عشر سنوات د منذ عشرين سنة

  الحل : أ

 

 9 (1)بالنسبة للفقرة  (0)الفقرة 

 أ تأكيد لها  ب نفي لها

 ج - د -

  الحل : أ
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 10 تتحدث عن (4)الفقرة 

 أ  ةطرق الوقاي ب طرق نقل العدوى 

 ج - د -

  الحل : أ

 

 11 عنوان للقطعة أنسب ما

 أ منها الوقايةوانتشارها وطرق  اإلنفلونزا ب -

 ج - د -

  الحل : أ

 

 12 يمكنها تغيير اللقاح باستمرار هيتي ال الدول ال

 أ الدول الغنية ب الدول الفقيرة 

 ج - د -

 الحل : ب 

 

 13 إلىتقلب الجو يؤدي 

 أ المناعةنقص  ب انتقال الفيروس 

 ج - د -

 الحل : ب 
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 14 يعتمد تغيير الجرعات للقاح على

 أ التغير المستمر للفيروس ب -

 ج - د -

  الحل : أ
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 8 البطالة 

 )النص ناقص(

 و 1343في الفترة بين  االتحادية ألمانياالغربية هو االسم غير الرسمي لجمهورية  ألمانيا  -1

 الديمقراطية ألمانياال تشمل جمهورية  االتحادية. كانت الجمهورية ألمانيا، قبل إعادة توحيد 1332

 ألمانياوجمهورية  االتحادية ألمانياتوحدت جمهورية  1332أكتوبر  9الشرقية(. في  ألمانيا)

 .الغربية ألمانيا. كانت مدينة بون عاصمة ألمانياالديمقراطية، وسميت 

ة السابق ألمانياوأخذت كل من األلمانيتين تزعم بأحقيتها في أن تكون الخليفة الشرعي لدولة  -0

ت تقول بأن تلك الدولة لم يعد لها أصبحرقية غيرت موقفها فيما بعد والش ألمانيا، لكن 1345في 

 . الشرقية هما دولتان حديثتا ألمانياالغربية و ألمانيا، وأن كال من 1345وجود بعد عام 

 

 1 الغربية  ألمانيانستنتج أن 

 أ    االتحادية ألمانياجزء من  ب تابعة لها

 ج دولة مستقلة    د  ةالمتحد ألمانياهي نفسها 

 الحل : د

 

 2 (1( بالفقرة )0)عالقة الفقرة 

 أ توسيع لمضمونها )شارحة لها ( ب لها  ةفيان

 ج - د -

  الحل : أ
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 3 العولمة 

 أ ثار سلبية على العمالة الداخليةآلها  ب -

 ج - د -

  الحل : أ

 

 4 عنوان للنص  أنسب

 أ في بعض الدول الغربية  البطالة ب -

 ج - د -

  الحل : أ

 

 5 كانت البطالة

 أ 1334من عام  %4 ب -

 ج - د -

  الحل : أ

 

 6 البطالة  أسباب

 أ   حداسبب و ب -

 ج - د -

    ةالعولم ؛ الحل : أ
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 7 صحيح  اآلتيأي 

 أ الصناعة مماثلة للزراعة في قلة الوظائف  ب جورالصناعة مماثلة للزراعة في تدني األ

 ج الصناعة ستشبه الزراعة في قلة الوظائف  د -

 : ج  الحل
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 9 (سالمية)الوحدة اإل سالميةالمنظمات اإل

 

بعمل مؤتمر كبير في مكة المكرمة وكان يكمن في ترجمة  سالميةقامت عدد من الدول اإل -1

  :  منطلقات المملكة في خدمة اإلسالم والمسلمين ،برنامج التضامن اإلسالمي على هيئة عمل 

للمملكة العربية السعودية على عدد من المنطلقات األساسية  االستراتيجيةتقوم السياسة 

 : لتحقيق أهدافها السامية في خدمة اإلسالم والمسلمين ، ومن أهم تلك المنطلقات

 . سالميةتطبيق أحكام الشريعة اإل (1) 

خدمة بيوت اهلل ، وعلى رأسها خدمة الحرمين الشريفين وصيانة قدسيتهما ، وتوفير األمن  (2) 

به البالد المقدسة  وتعالىوالرعاية للحجاج والعمار والزوار وفاء بالتكليف الذي شرف اهلل سبحانه 

 . وأهلها

كل أشكال ا عن بالحكمة والموعظة الحسنة بعيًد سالميةالعمل الدؤوب لنشر الدعوة اإل (3) 

 . اإلفراط والتفريط

واقع ميداني عملي تمثله على  إلىتوحيد صفوف المسلمين وترجمة فكرة التضامن اإلسالمي  (4) 

المستوى اإلسالمي الرسمي منظمة المؤتمر اإلسالمي التي تستضيفها المملكة العربية 

 .ة قضايا األمةالسعودية، وتقدم لها الدعوة والعون المستمرين؛ لتواصل مسيرتها في خدم

في المحافل الدولية ، وما  سالميةنصرة اإلسالم والمسلمين والتصدي للدفاع عن القضايا اإل (5) 

عهد  إلى –رحمه اهلل  –أدل على ذلك من مواقف المملكة منذ أن وحد أراضيها الملك عبد العزيز 

ومشكالت الشعوب  ةسالميالخادم الحرمين الشريفين من قضايا فلسطين والقدس والمقدسات اإل

 . واألقليات المسلمة في أنحاء العالم

وقد واصلت المملكة تقديم دعمها لجميع القضايا اإلسالمية منذ قيامها على أساس إسالمي ، 

فكان ما وصلت إليه وحققته في الساحتين اإلسالمية والدولية نتيجة لجهد متواصل بدأ على يد 

 ثم على أيدي خادم الحرمين الشريفين وتغذى على األيادي البيضاءالملك عبد العزيز ، رحمه اهلل ، 
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 . لإلسالم والمسلمين الجليالملك فهد بن عبد العزيز ، وهو الذي تكاثرت على يده الخدمات 

 

 : وسائل المملكة في خدمة اإلسالم والمسلمين-0

الم والمسلمين ، وهي تعددت الوسائل التي أمسكت بها المملكة لتحقيق أهدافها في خدمة اإلس

في مجملها وسائل تتطابق مع سمو األهداف والمقاصد في شرفها وأهميتها ، ومن أهم هذه 

  : الوسائل

 . وترجمة معانيه ونشر كتب السنة المطهرة –عز وجل–نشر كتاب اهلل  (1) 

 . بناء المساجد ورعايتها وخدمتها ، وعلى رأسها الحرمان الشريفان (2) 

خدمــــة حجــاج بيت اهلل الحرام والمعتمــــرين وزوار مسجد رسول اهلل محمد صلى اهلل عليه  (3) 

  . وعلى آله وأصحابه وسلم

 . المعونات المالية للدول والشعوب واألقليات اإلسالمية  (4)

 . االستفادة من اإلعالم اإلسالمي للدفاع عن اإلسالم وقضايا األمة اإلسالمية  (5)

من أهدافه : استفادة الدعاة منه ، ورجال العلم  . المنظمات اإلسالمية ودعمها نشاءعوة إلالد (6) 

 في نشر الدعوة اإلسالمية ، وترسيخ أواصر  العقيدة في مختلف أنحاء العالم اإلسالمي .

 ثم أنشئت ) الندوة العالمية للشباب اإلسالمي ( وحققت أهدافا عدة . -  

 :يولالمادة األ 

الندوة العالمية للشباب اإلسالمي، هيئة إسالمية عالمية مستقلة، وملتقى إسالمي يدعم       

 . جهود العاملين في مؤسسات الشباب اإلسالمي في العالم وجمعياتهم وهيئاتهم

 :المادة الثانية 

 لهاو ، السعوديةمقر الندوة العالمية للشباب اإلسالمي مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية       

 .فتح فروع ومكاتب داخل المملكة العربية السعودية وخارجها
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 :المادة الثالثة      

 :ةاآلتيتحقيق األهداف  إلىتسعى الندوة العالمية للشباب اإلسالمي       

 .اإلسالم، عقيدة وشريعة وسلوكًا اجتماعيًا بين الشباب المسلم في العالم إلى( خدمة الدعوة 1)

االعتزاز باإلسالم لدى الشباب المسلم، ومن خالل التأكيد على سمو النظام االجتماعي ترسيخ  (0)

 .اإلسالمي، وأهمية التزام الشباب بالتعاليم اإلسالمية في حياتهم الفردية واالجتماعية

تاب لما في ك لى المسلمين أن يلتزموا بها وفًقاتبيين العقيدة اإلسالمية الصحيحة التي يجب ع (9)

 .الكريم وسنة نبيه وما جرى عليه سلف األمة الصالح اهلل

الوحدة التي  أسباب( العمل على تعميق الثقافة اإلسالمية لدى الشباب المسلم والحفاظ على 4)

 .تجمعه وفقًا للكتاب والسنة

( توضيح رسالة الشباب المسلم في بناء المجتمع اإلسالمي ومؤسساته االجتماعية واالقتصادية 5)

 .التخلف والفرقة والجمود في المجتمعات اإلسالمية أسبابإزالة  إلىة، والسعي والعلمي

( دعم الهيئات والجمعيات العلمية والثقافية والمهنية الخاصة بالشباب والطالب المسلمين، 2)

 .ورعايتهم في جميع أنحاء العالم، ومساعدتها في تنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف الندوة

التنسيق مع المؤسسات والهيئات التي تعمل في خدمة الشباب والطالب المسلمين ( التعاون و7)

 .في العالم

 .( االهتمام بالطالب المسلمين النابهين، ورعايتهم ماديًا وثقافيًا8)

 .وكان هناك منظمات منبثقة عن برنامج التضامن اإلسالمي كالقدس -         

 

 1 ترجمة (( المقصود بكلمة ) 0من خالل الفقرة )

 أ تفعيل برنامج التضامن اإلسالمي   ب شرح برنامج التضامن اإلسالمي

 ج - د -

 الحل : أ
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 2 أهداف برنامج التضامن اإلسالمي  ( أن من0يتضح من الفقرة )

 أ نشر الثقافات في العالم اإلسالمي ب استراتيجيةتحقيق مقاصد 

 ج - د -

 بالحل : 

 

 3 العالمية للشباب اإلسالمي أنشئت ( يتبين أن الندوة 9من خالل الفقرة )

 أ برنامج التضامن اإلسالمي   إنشاءمتزامنا مع  ب بعد برنامج التضامن اإلسالمي

 ج قبل برنامج التضامن اإلسالمي    د قبـيـل برنامج التضامن اإلسالمي

 ب الحل :

 

 4 ( المنظمات المنبثقة 5ل الفقرة )من خال

 أ ثلت بثالث     ُم ب عددها ثالث    

 ج ثلت بأربعة     ٌم د "5" خمسعددها 

 (؛ ُذكرت في االختبار صراحة ) ُمثلت بثالث منظمات : ...  الحل : أ

 

 5 المنظمات إنشاءسبب 

 أ ألهداف مختلفة متنوعة  ب -

 ج - د -

  الحل : أ
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 6 الفقرة األخيرة ما األهداف التي حققتها المنظماتمن خالل 

 أ القضاء على الجهل والفقر    ب زيادة ضعف الدول غير الموحدة

 ج - د -

 الحل : أ

 

 7 نشأة اتحاد رابطة  العالم االسالمي نابعة من

 أ قادة ورؤساء الدول اإلسالمية ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 8 إلى( التجمعات والتكتالت أدت 4من خالل الفقرة )

 أ ضعف الدولة اإلسالمية ب -

 ج - د -

 : أ الحل 

 

 9 عنوان للنص أنسب

 أ المنظمات اإلسالمية ب -

 ج - د -

  الحل : أ
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 10 التمركز حول الذات 

 

األخذ بمبدأ التغليب والترجيــح فهــم ال إن مــن أهــم المبــادئ والممارسات التي ازدهر بها الغرب هو  -1

 .الهم وال لمعارفهمعمعــون الكمــال ألنفســهم وال ألد يَّ

يتوهم أن األرض هي  نسانيات الطبيعة البشرية وهذا التمركز جعل اإلأولمن أبرز  نسانإن تمركز اإل

ين أن هذه األرض ليست مركز الوجود فيعتقد أن كل األفالك تدور حولها ثم اتضح له بعد آالف السن

اكتشف المزيد من اآلفاق والمنظومات  نسانسوى هّبة في هذا الكون المذهل وكلما تقدمت علوم اإل

يضر  ا له حتى لو كانفالنافع هو ما كان نافًع؛ الهائلة كما أن هذا التمركز قد أوهمه بأنه مقياس األشياء 

بالنسبة له  ه ، والخير في نظره هو ما كان خيًرالغير اغيره والضار هو ما كان ضاًرا به حتى لو كان نافًع

ومن هنا اعترض الملحدون على وجود الشر في الحياة وبرَّروا به  كان شًرا بالنسبة له . والشر هو ما

من مخلوقات اهلل التي ال ُتعد وال ُتحصى وأنهم واألرض  أحدليس سوى خلق و نسانإلحادهم ونسوا أن اإل

 سوى ذرة في هذا الجود المدهش في اتساعه وضخامته. التي تحملهم ليسوا

 أسبابق أعمسواء على مستوى الفرد أم على مستوى الدوائر الكبرى هو من  نسانإن تمركز اإل  -0

ية في أوهام كثيرة صرفته عن رؤية نسانالجهل والظلم والتخلف فهو على المستوى البشري قد أوقع اإل

دوائر كثيرة مغلقة تبدأ بدائرة الفرد  إلىي التلقائي يتفرع ولالتمركز األالكثير من الحقائق ثم إن هذا 

حيث تتضخم حقوقه في نفسه كما تنتفخ في نظره مزاياه ومقابل ذلك تتضاءل الواجبات وتختفي 

النقائص فهو يرى حسناته وال يبصر سيئاته وبالمقابل يضخِّم نقائص غيره ويقّلل من أهمية مزاياهم 

اهل رغبات قيق رغباته وال يرى ما يسببه هذا التركيز من أضرار باآلخرين كما أنه يتجويركز على تح

 ومصالح وطموحات غيره .

وبعد دائرة تمركز الفرد حول ذاته الضيقة تأتي دائرة تمركز األسرة في العشيرة ثم القبيلة ثم  -9

لوطن أو اإلطار السياسي ثم األقرب تمركز أهل القرية أو أهل المدينة ثم اإلقليم في المنطقة ثم دائرة ا

 نسانفاألقرب من المجتمعات كدائرة العالم العربي ثم الدائرة األوسع لألمة ومن النادر أن يتخلَّص اإل

ية الشاملة الخارجة عن دوائر التمركز نادرة في الناس بشكل عام نسانمن كل دوائر التمركز فالرؤية اإل

 ي.نسانفي الثقافات ذات األفق اإل ولكنها آخذة في االتساع واالنتشار
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 1 نالسنين كا لألرض قبل آالف منظور اإلنسان( أن 1) يفهم من الفقرة

 أ   صحيًحا ب خاطًئا

 ج   دقيًقا د ارتجالًيا

 ب : الحل

 

( يفهم من عبارة " فالنافع هو ما كان نافعًا له حتى لو كان يضر غيره والضار هو ما كان 1في الفقرة )

 ."  سبة له..الخير في نظره هو ما كان خيرًا بالن، وضارًا به حتى لو كان نافعًا لغيره 
2 

جعلته يشعر بأنه مقياس  نسانالنظرة المحدودة لإل

 األشياء
 أ في كل تصرفاته       اصائًب نساناإل ب

 ج يرى األشياء من منظور النافع والضار له ولغيره  نساناإل د نسانالنفع والضرر كالهما مفهومان ليسا في حسابات اإل

 :ب الحل

 

 3 ( أن الملحدين 1يفهم من الفقرة )

 أ مخطئون في مفهوم الخير والشر في الحياة ب يرون الخير والشر هما أساس الحياة

 ج متشائمون في نظرتهم للحياة د معمر األرض  نسانال يأبهون لكون اإل

 الحل : أ

 

 4 (1مرادف كلمة "هّبة " في الفقرة )

 أ حّبة ب ع ْصَفة

 ج حجر صغير الحجم        د نعمة

 : ب الحل
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 5 ( هو 1ربط "كما أن " في الفقرة )الغرض من أداة ال

 أ العطف ب المصاحبة  

 ج المقارنة د التماثل

 : ب الحل

 

 6 ى يعود علىول" في آخر الفقرة األالضمير في كلمة " تحملهم 

 أ مخلوقات اهلل      ب الخير والشر      

 ج الملحدين د اإللحاد

 : ج الحل

 

 7 ( يجعله 0رى كما جاء في الفقرة )على مستوى الدوائر الكب نسانتمركز اإل

 أ محدود النظر لطبيعة الكون الذي يعيش فيه ب وشامليرى الحقائق بمنظور واسع 

 ج دوائر كثيرة مفتوحة إلىهذا التمركز يتفرع  د ليس مما سبق

 الحل : أ

 

 8 ( أن 0فهم من الفقرة )ُي

 أ    نسانالجهل والظلم هما نتيجة تمركز اإل ب نسانالجهل والظلم هما سبب تمركز اإل

 د ليس مما سبق
هم مترادفات لحياة  نسانوتمركز اإلالجهل والظلم 

     نساناإل
 ج

 الحل : أ
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 9 ( هو 0في الفقرة )( مْ َأ)الربط  الغرض من أداة

 أ الحصر ب الشرط  

 ج العطف د الوصل

 : ج الحل

 

 10 ي هو تمركز ولاأل نسانتمركز اإل ( أن0يفهم من الفقرة )

 أ إيجابي       ب محترف

 ج هادف د تلقائي

 : د الحل

 

 11  يبصر لسيئاته فإن هذا يقع ضمن مميزاته وال نسان( أنه عندما يرى اإل0توضح الفقرة )

 أ توى الدوائر الكبرىمس ب يولفروع التمركز األ أحد

 ج تمركز األسرة د ليس مما سبق

 ب  : الحل

 

 12 عنوان للنص  أنسب

 أ تمركز األسرة ب التمركز التلقائي

 ج نسانمفهوم تمركز اإل د مزايا التمركز

 ج  : الحل
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 13 لألرض أنها نساننظرة اإل

 أ نقطة في الكون           ب في الكون شيءأهم 

 ج - د -

 ب  : الحل

 

 14 إلىاالنغالق يؤدي 

 أ الخمول والركود ب التطور

 ج التقدم د التفاؤل

  الحل : أ

 

 15 إلىالتمركز يؤدي 

 أ الجحود ب الكسل

 ج الجمود د -

 ج  : الحل

 

 16 إلى (و تميل)أتعتمد الدول المتقدمة 

 أ االنفتاح والكمال ب التغليب والترجيح

 ج التخلف  د الثبات

  الحل : أ
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 17 الكمال بالنسبة للمنغلقين

 أ غير قابل للتسامي ب نادر

 ج اموجود غالًب د لوفأغير م

 : ج الحل

 

 18 المنفتحين

 أ يعملون باستمرار في تنمية أنفسهم ب الجمود إلىيسعون 

 ج  ةهميه الراحأيقدرون  د يتكاسلون في العمل

 الحل : أ

 

 19 الفكرة الصميمة في عموم النص

 أ ويمكن التحكم فيه  نسانالتمركز من طبيعة اإل ب والمتطورةالشعوب  طبيعةالتمركز من 

 ج التطور إلىالتمركز يؤدي  د المتمركزةالشعوب  ةالترجيح سم

  الحل : أ

 

 20 صحيح اآلتيأي 

 أ المتخلفة صفه من صفات الشعوبالتكبر  ب ةالتقدم من سمات الشعوب المتحضر

 ج  ةالتطور من صفات الدول النامي د االزدهار يأتي من المجتمع نفسه 

  الحل : أ
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 21 ن ابتغاء الكمال البعد ع

 أ تجاوز الطموح   إلىيوصل  ب يقلل الجهد المبذول

 ج - د -

 الحل: ب 

 

 22 ن الكمال عند المنغلقين أ، نجد  االنغالق عكس االنفتاح

 أ غير قابل للتسامي ب نادر الوجود  

 ج غير مرغوب فيه د -

 ب  : الحل

 

 23 ، يعود على (توهم الوصول إليه)

 أ الجهد  ب التقدم 

 ج الكمال د -

 ج  : الحل
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 11 خداع العناوين 

 

الظن أن عنوان ويغلب عليهم  ، يقبل كثير من الناس على اقتناء الكتب بالنظر إلى عناوينها

بأنه كلما زادت جاذبية العنوان  يدركالكتاب يعبر عن محتواه . غير أن الخبير في شراء الكتب 

 ، اقتناؤها بمعزل عن مادة الكتابالعناوين يتم ويعود السر هنا في أن ، ضحلت مادة الكتاب 

. وفي ظل المنافسة المحمومة بين دور  وتصاغ بطريقة جذابة لرفع نسبة التوزيع والمبيعات

النشر لم تعد العناوين تعكس جودة الفكر وأصالته بقدر ما تعكس مهارة التسويق وتراجع المؤلف 

أمام ضغوط النشر . ومن المعروف أن عنوان الكتاب يأتي في المركز األول من حيث التأثير على 

وعلى هذا األساس ؛ اليين المركزيين التَفي حين يأتي الغالف ثم الفهرس في ، قرارات المشترين 

المسابقات لطرح العناوين الغريبة  تسعى بعض دور النشر إلى تشجيع األفكار المميزة وتنظيم

للقراءة .ومن الواضح أن الجائزة ال تضمن تميز الكتاب أو  اكونها أكثر إغراء للشراء وأكثر تشجيعً

تخلو كتبنا العربية من العناوين الغريبة  براعة كاتبه في حين تضمن رفع نسبة المبيعات. وال

 معجم ما تبقى من األشياء ""و ان " للحافظ ابن أبي الدنيا "هواتف الجفهناك عناوين كثيرة منها 

 ."عقالء المجانين" للنيسابوري وأخيراً " فضل الكالب على كثير ممن لبس الثياب"، وللعسكري

 

 1 كلمة ضحلة تعني ؟

 أ  عميقة ب ةسطحي

 ج معرفة د مملة

 الحل : ب
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 2 بين عنوان الكتاب ومحتواه عالقة  ةالعالق

 أ  عكسية ب طردية

 ج  تسويقية د سطحية

 الحل: أ

 

 3  صارت عناوين الكتب تمثل

 أ نجاعة التسويق ب  تراجع المؤلفين امام واقعية العناوين

 ج  جودة الفكر د اصالة الفكر

 أ الحل:

 

 4 في تحديد محتوى الكتاب ولان المؤثر األمن عموم النص نفهم 

 أ المؤلف ب المتلقي

 ج الناشر د البائع

 أ الحل:

 

 5  ب في النصِتالغرض مما ُك

 أ صح (الطرافة ) النُ  ب الحث

 ج  السخرية د النقد

 أ الحل:
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 6 عنوان للقطعة  أفضلما 

 أ خداع العناوين ب غرابة العناوين

 ج الكتاب يظهر من عنوانه د عناوين الكتاب

 أ الحل:

 

 7 ( أن عنوان الكتاب يعبر عن1يقصد بالظن الوارد في الفقرة )

 أ مضمونه ب ثمنه

 ج غالفه د ؤلفهٌم

 أ الحل:

 

 8 ( 1في الفقرة ) (عن مادة الكتابمعزل )يقصد بـ

 أ ومحتواهعدم الربط بين عنوان الكتاب  ب الربط بين عنوان الكتاب ومتانته عدم 

 ج من غير خبرة سابقة د ألجل رفع العائد المادي 

 أ : الحل

 

 9 بالنسبة لما قبلها  (الخبير ... غير أن)  (1في الفقرة )

 أ تناقضية ب تحديد مدلوالتها

 ج نتيجة د تتابع

 أ : الحل
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 10 الفقرة الثالثة تتحدث عن 

 أ نتشار الكتب  اعوامل  ب العوامل المؤثرة على القراءة 

 ج صياغة الكتب   د دور النشر

 ب : الحل

 

 11 المنافسة بين دور النشر 

 أ قديمة ب جديدة

 ج جديدة تشتد فيها المنافسة د ذهب بريقها

 ج : الحل

 

 12 ين جودة العنوان ومهارة التسويق العالقة ب

 أ عكسية ب طردية

 ج سطحية د -

 ب:  الحل
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 12  المثانةسرطان 

الطبية  نشرت بمجلة الجمعية -دراسة لباحثين بمعهد السرطان القومي األميركي  أفادت

ا، وأن مما كان يعتقد سابًق عرضة لمخاطر سرطان المثانة أكثربأن المدخنين  - (JAMAاألميركية )

من معاهد ، بحسب بيان تلقته الجزيرة نت  الرجال مخاطر إصابة النساء به تماثل نظيرتها لدى

مشروع  لف شخص شاركوا بملء استبيانآ 452واستخدم الباحثون بيانات حوالي  الصحة القومية .

وبينما أظهرت  . 0222 وتمت متابعتهم حتى نهاية 1335، في عام  "دراسة الحمية والصحة"

النساء بسرطان المثانة، تظهر البيانات  من إصابات % 92.02دراسات سابقة أن التدخين يسبب 

النساء بسرطان المثانة، وتماثل نفس النسبة لدى الرجال في  من إصابات % 52الجديدة أنه يسبب 

 وقد تكون زيادة حاالت سرطان المثانة للنساء المنسوبة للتدخين نتيجة المعروفة . الدراسات

معظم الدراسات  الجنسين. وقد أجريتلزيادة انتشار تدخين النساء حتى تساوى مؤخرا لدى 

فقد وجد الباحثون أن  ا .بها أقل شيوًع السابقة بفترات زمنية وأقاليم جغرافية كان تدخين النساء

وبحسب الدكتور نيل  ا أعلى من السابق .حالًي مقدار المخاطر "الزائدة" الناجمة عن التدخين وحده

معرضون لمخاطر زائدة لإلصابة بسرطان  هنافالمدخنون  - مؤلفي الدراسة أحد -فريدمان 

المدخنين، مقارنة بثالثة أضعاف في الدراسات السابقة. وربما  المثانة تعادل أربعة أضعاف غير

 ين.التدخ االرتباط بين التدخين وسرطان المثانة لتغيرات في تركيبة السجائر أو عادات تعود زيادة

،  يةالثالثين الماض ا عبر السنواتمستقرة نسبًي بأمريكاأن معدالت اإلصابة بسرطان المثانة  يد ب 

ستواها بدراسات ما يقارب حالًي . لكن ارتفاع المخاطر برغم انخفاض إجمالي التدخين بالبالد

ورغم انخفاض  انخفاض معدالت اإلصابة بالمرض . ، مما يفسر عدم منتصف وأواخر التسعينيات

هناك زيادات واضحة بتركيز  السجائر حاليا فإنمستويات تركيز القطران والنيكوتين في 

 عرضة أكثرووجدت الدراسة الجديدة أن المدخنين السابقين  مسرطنات مرتبطة بسرطان المثانة .

 مقارنة ، عرضة بأربع مرات الحتمال اإلصابة بسرطان المثانة أكثرالمدخنين الحاليين  ، بمرتين

 بمن لم يدخنوا قط .

المرتبطة بالتدخين، ارتبط ترك التدخين بانخفاض مخاطر اإلصابة  وكما السرطانات األخرى

. وتبين أن الذين تركوا التدخين عشر سنوات معرضين الحتماالت إصابة بالمرض  بسرطان المثانة
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منخفضة مقارنة بمن تركوا التدخين فترات أقل أو لم يتركوه . وبحسب الدكتور كريستيان أبنيت 

تقدم النتائج دليال إضافيا على أهمية منع التدخين ابتداء وتعزيز اإلقالع  - المؤلف األول للدراسة -

من الراشدين يدخنون . وتظهر  % 44عنه للرجال والنساء. ورغم تراجع انتشار التدخين، فال يزال 

نتائج الدراسة وسابقاتها أن اختالف معدالت التدخين ال  يفسر ارتفاع مستويات اإلصابة بالمرض 

ا. ويرى الباحثون أن الظروف المهنية والفروق الفسيولوجية تساهم في ل إال جزئًيبين الرجا

، وجدت دراسة سابقة أن أكل  التفاوت بين الجنسين . اللحوم الحمراء على صعيد آخر متصل

يزيد مخاطر اإلصابة بسرطان  - خاصة الناضجة جدا والمطهية بحرارة عالية -اللحوم بكثرة 

كثر لدى الحاملين لجينات معينة . ويولد طهي اللحوم العضلية كالبقر والخنزير المثانة ، وتزداد أ

والدواجن واألسماك بحرارة عالية مركبات أمينية غير متجانسة حلقيا، تسبب السرطان. فهي نتاج 

التفاعل بين األحماض األمينية )أساس البروتينات( ، وبين مركب الكرياتين بالعضالت . ووجدت 

لمخاطر إصابة بسرطان المثانة تبلغ  المجموعة األكثر استهالكا للحوم الحمراء معرضة الدراسة أن

مرة ونصف مخاطر المجموعة األقل استهالكا. وأن شرائح البقر وقديد الخنزير تحديدا ترفع 

مخاطر اإلصابة بالمرض بوضوح. وحتى الدواجن واألسماك المقلية ترفع مخاطر اإلصابة 

كان المشاركون الذين يأكلون اللحوم ناضجة تماما أكثر تعرضا بالضعف بالسرطان أيًضا . و

لمخاطر سرطان المثانة مقارنة بمن يفضلونها أقل نضجا . ُيذكر أنه من المتوقع أن تشهد أميركا 

 ألف وفاة بسببه . 15تشخيص سبعين ألف حالة إصابة بسرطان المثانة، و  0211في 

 
 1 ( كلمة )تماثل( ُيقصد بها 1قرة )طبقًا لما ورد في الف

 أ تعارض   ب تناقض

 ج تعاكس د تشابه

 د  : الحل
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 2 تمت الدراسة في 

 أ 02من القرن  ولالنصف األ ب  01النصف الثاني من القرن 

 ج 02تسعينات القرن  د 01الربع الثالث من القرن 

 ج  : الحل

 

 3 ( ان العالقة بين تدخين النساء واالصابة بسرطان المثانة 0تشير الفقرة )

 أ تضاد  ب طردية

 ج عكسية د تنافس

 ب  : الحل

 

 4 لدراسات المعروفة أي معروفة لدى وتماثل نفس النسبة لدى الرجال في ا 

 أ المدخنين  ب النساء

 ج الباحثين د معهد السرطان

 ج  : الحل

 

 5  إلىرغم انخفاض مستويات تركيز القطران والنيكوتين فان هناك زيادة واضحة في السرطان ويرجع ذلك 

 أ استخدام المواد المعالجة كيميائيا ب ستخدام المواد المسرطنةا

 ج زيادة تركيز القطران د زيادة تركيز النيكوتين

 ب  : الحل
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 6 بما قبلها ( 4عالقة الفقرة ) 

 أ نتيجة ب سبب

 ج تعليل د توضيح

 د  : الحل

 

 7 بما قبلها  عالقة جملة )يزيد في خطر اإلصابة بسرطان المثانة (

 أ توضيح   ب سبب

 ج نتيجة د تعليل

 الحل : ج 

 

 8 وردت كلمة )القديد( في الفقرة األخيرة يقصد به الطعام 

 أ المطهي ب المجفف

 ج المشوي د المملح

 ب  : الحل

 

 9 عنوان لمضمون النص  أفضل

 أ التدخين وعالقته بسرطان المثانة ب اللحوم الحمراء وعالقته بسرطان المثانة

 ج التدخين واللحوم وعالقتهما بسرطان المثانة د النيكوتين وعالقته بسرطان المثانة 

 ج  : الحل
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 13 أبو حيَّان التوحيدي

وصفه ياقوت الحموي بقوله :  . القرن الرابع الهجري ومفكريهاء أدبأشهر  أبو حيَّان التوحيدي من

. واستمر هذا التجاهل  اء وأديب الفالسفة". ومع ذلك فقد أهمله مؤرخو عصره وتجاهلوهدب"فيلسوف األ

ضافية ضّمنها التعبير عن دهشته إلتوحيدي بترجمة ا فخّص  أن كتب ياقوت معجمه المشهور، إلى

، واعتمد في ترجمته كثيًرا على ما  لشخصية مرموقة مثل شخصية التوحيدي واستغرابه لتجاهل سابقيه

جاهًدا أن يحّسن من أحواله  حاولوعلى الرغم من أن التوحيدي  .ذكره التوحيدي عن نفسه في مؤلفاته

، والصاحب بن ع بَّاد  ، وابن العميد ، من أمثال الوزير المهلَّبي عندما اتصل ببعض كبار رجال الدولة

وال نبالغ إذا قلنا إن حياة التوحيدي   .، إال أنه كان يعود كل مرة مخّيب الظن يندب حظه العاثر يرهموغ

فقد كان  . هأكثركانت سلسلة من اإلخفاقات واإلحباطات المتتالية، تسبب التوحيدي نفسه في خلق 

ا العامة من أهل ، كارًه الكرامسوداوي المزاج مكتئًبا حزيًنا ُمتشائًما حاقًدا على اآلخرين ، مغرًما بثلب 

 إلىه أشد االعتداد، طموًحا أدب، معتًدا بنفسه وب جانب هذا كله إلى. وكان  ، وحاسًدا الخاصة منهم زمانه

، لذلك عاش أغلب عمره يعاني من صراع عنيف بين طموحه المفرط وبين واقعة المؤلم  حد التهور

أجبره هذا الصراع في نهاية األمر على االستسالم لليأس . وقد  المليء بكل ألوان الفشل والحرمان

ولعل حادثة إحراق التوحيدي لكتبه في أواخر حياته   .واالرتماء في أحضان التصوف هرًبا من واقعه المرير

خير دليل على مدى تمّكن اليأس من نفسه، والزهد في أهل عصره. وعلى الرغم من حادثة إحراقه 

، فقد ترك لنا  قام بها التوحيدي احتجاًجا على مجتمعه - رمزية بطبيعة الحال وهي حادثة  - الكتب هذه

 .ية الفلسفية والصوفية المتمّيزة في تاريخ مكتبتنا العربية دبال األعمالتوحيدي مجموعة من األ

 

 3 أفضل عنوان مناسب للنص 

 أ شخصية أبي حيان  ب ظلم المجتمع ألبي حيان 

 ج غفلة أبي حيان  د حادثة اإلحراق 

 الحل : أ
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 4 الحادثة رمزية ( معنى ) ما  (وهي حادثة رمزية)في النص 

 أ إن هذه الحادثة لم تترك أثرًا ب يكترث له حادث عرضي ال 

 ج كانت مخفية  الحادثةأن هذه  د مقصودة لذاتها غير 

 الحل : د 

 

 5 (كرامكان مغرما بثلب ال) ما معنى

 أ هجاؤهم  ب هم أموالسلب  

 ج حسدهم   د قتالهم  

  الحل : أ

 

 6 ا السبب في سوء أحوال التوحيدي  م

 أ ما سببه هو لنفسه  ب عدم استجابة الحكام ورجال الدولة له 

 ج أعداءه من الكتاب و الشعراء  د سوء حظه 

  الحل : أ

 

 7 شتهر الشعراء في زمن التوحيدي  كيف كان ي

 أ االتصال بالحكام و رجال الدولة ب الزهد و الكرم 

 ج الصراع مع الحظ العاثر  د غير ذلك 

  الحل : أ
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 8 خيرة وأخر سطر من نفس الفقرة العالقة بين مطلع )بداية( الفقرة األ ما

 أ فكرتان متضادتان  ب  خرىاهما األحدإتدعم  ال

 ج متطابقتان  د متشابهتان 

 الحل  : ب 

 

 9 حيان الكتب بسبب   أحرق أبو

 أ الفقر   ب المرض 

 ج س  أالي د تغيير أفكاره  

 الحل : ج 
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 14 "1" الزالزل

 

موجات تسمى ي ، وتتمثل هذه الهزات فةرضيهزات قوية تصيب القشرة األ: ف الزالزل بأنها ر ع ُت

جميع االتجاهات ، تشكل  إلىالمركز  الموجات السيزمية ، وعند حدوث الزلزال تنتشر الموجات من

 رض،الموجات الباطنية وتسير بسرعة في باطن األ:  الموجات السيزمية نوعان من الموجات

وتقاس شدة الزالزل بمقياس . ببطء على ظاهر األرض أو قريبا منها والموجات السطحية وتسير

جة تساوي عشرة من عشر درجات، بحيث كل در ، ويتكون هذا المقياس يعرف باسم مقياس ريختر

ريختر تساوي قوتها عشرة  ٦سبيل المثال الهزة التي قوتها  أضعاف الدرجة التي قبلها، فعلى

تشيلي  ومن األمثلة على هذه الزالزل الزلزال الهائل الذي ضرب . ريختر٥ أضعاف الهزة التي قوتها

آخرين،  ٣٢٢٢شخص وتشريد  ٠٢٢٢درجة على مقياس ريختر حيث اودى بحياة  ٩.٥وبلغت قوته 

قضت  اليابان حيث إلىمليون دوالر ، ثم  ٥٥ا وبلغت الخسائر المادية شخًص ٦٦هاواي قتل ي وف

ضرب زلزال عنيف  ٦٩٦١مليون دوالر . وفي عام  ٥٢ا وبلغت الخسائر المادية شخًص ٦٣١على 

 ا والحق خسائر ماديةشخًص٦٠٥ درجة على مقياس ريختر أودى بحياة ٩.٠سكا بلغت قوته اآل

سكا بسبب زلزال هائل بلغت قوته اهتزت منطقة اآل ٦٩٥٥وفي عام   .مليون دوالر ٣٦٦بلغت 

السفن  على مقياس ريختر. دمر الزلزال جسرين في جزيرة أدك كما دمر جزء من حوض درجة ٩.٦

جزيرة كمتشتكة في الحدود  نماك وكذلك خطوط أنابيب النفط . والزلزال الذي وقع فيأفي جزيرة 

لكنه لم يسفر عن أية خسائر بشرية ولكنه أدى ،  درجات ٩سيا واليابان الذي بلغت قوته بين رو

درجات على  ٩ضرب زلزال هائل اإلكوادور بلغت قوته  ٦٩٢٦خسائر مادية كبيرة . وفي عام  إلى

بلدات وقرى  ريختر تولدت عنه أمواج تسونامي أودت بحياة عدد كبير من السكان ودمرت مقياس

وأسفر عن قتل مئتي  ١.٩بقوة  ٠٢٢١فتكا فالذي ضرب مدينة سومطرة عام  كثروأما األبأكملها. 

مقياس  ، لكنها ال تتعدى درجتين في يومًيا ةرضيوتحدث في العالم آالف الهزات األ . ألف شخص

، في حين أن  ضئيلة ريختر فان خسائره تكون ٥ال أن الزلزال الذي ال تزيد قوته على إريختر ، 

 .ا يودي بخسائر كبيرةعنيًف ريختر او أعلى منها فانه يكون زلزااًل ٥الذي قوته  الزلزال
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 1 والسطحية  الباطنية الموجات ( عن٦فهم من الفقرة )ُي

 أ الباطنية  من أسرع تنتشر السطحية الموجات  ب السطحية من أسرع تنتشر الباطنية الموجات  

 ج بكثرة موجودة السطحية الموجات  د باطنية إلى تتحول السطحية الموجات   

 الحل : أ

 

 2  إلى الزلزال بؤرة من تنطلق السيزمية الموجات ( أن٦الفقرة ) من يتبين

 أ البحر  سطح  ب باطن االرض  

 ج ظاهر األرض  د كافة النواحي

 الحل : د

 

 3 ( تتحدث عن٠الفقرة )

 أ نواع الزالزلأ ب قياس الزالزل

 ج قوة الزالزل د الزالزلمثلة على أ

 الحل : ب

 

على مقياس ريختر فإن 2أقوى منها بدرجة  أخرىرختر ثم حدثت هزة  5بقوة  ةأرضي( أنه إذا حدثت هزة ٠تبين الفقرة )

 ىولالثانية أقوى من األ
4 

 أ ثالثة أضعاف ب ضعفين

 ج ستة أضعاف د عشرة أضعاف

 الحل : د
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 5 القتلى في زلزال تشيلي بلغن عدد أ( ٣نستنتج من الفقرة )

 أ قتيل ٣٦٩٩ ب قتيل ٠٢٢٢

 ج قتيل ٠٦٩٩ د قتيل ٣٢٢٢

 الحل : ج

 

 6  ن ضحايا كل زلزال تتزايد حسبأ( ١( و )٣يتبين من الفقرتين )

 أ قوة الزلزال ب مكان الزلزال

 ج تاريخ الزلزال د الكثافة السكانية

 الحل : د

 

 7 أن األمثلة المذكورة مرتبة حسب( ١( و )٣يتبين من الفقرتين )

 أ قوة الزلزال ب عدد الضحايا

 ج تاريخ الزلزال د الموقع الجغرافي

 الحل : أ

 

 8 (4( و )9أي من التالي صحيح وفق ما ذكر في الفقرتين )

 أ ة مرتينحداالو الزلزال ال يتكرر في المنطقة ب عدد الخسائر يزداد مع تقدم الزمن

 ج ةأحدمنطقة و الزلزال قد يتكرر مرتين في د الخسائر البشرية تتناسب مع الخسائر المادية

 الحل : ج
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 9 كم عدد الزالزل الواردة في القطعة

 أ زالزل ١ ب زالزل ٥

 ج زالزل ٦  د زالزل ٥ 

 الحل : ب

 

 10 ريختر 5( على أن الزلزال الذي مقياسه ٥تدل الفقرة )

 أ تأثيره كبير ب تأثير ضئيل

 ج عديم التأثير د  ال نشعر به

 الحل : ب

 

 11 موجات السيزمية بسرعة عالية في ( تنتشر ال1من الفقرة )

 أ اق األرضأعم ب عند سطح األرض

 ج وسط األرض   د الفضاء الخارجي

 

 

 12 الفترة بين زلزال تشيلي وسومطرة 

 أ أربعه عقود ونصف   ب ثالثة عقود  

 ج عقدين د خمسة عقود

 الحل : أ
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 13 تقاس الزالزل بمقياس 

 أ السيزمية ب ريختر

 ج مبيرأ د فولت

 الحل : ب

 

 14 ( على أن الزلزال الذي مقياسه ريختر٥تدل الفقرة )

 أ تأثيره كبير ب تأثير ضئيل

 ج عديم التأثير د ال نشعر به

 الحل : أ

 

 15 تعتمد خسائر الزلزال على 

 أ الزلزالقوة  ب مكان الزلزال 

 ج قياس الزلزال د وقت الزلزال

 الحل : ب
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 15 "0الزالزل "

 

أثناء عملية االهتزاز التي ُتصيب القشرة األرضية تتولد ستة أنواع من موجات الصدمات ، من بينها 

اثنتان تتعلقان بجسم األرض حيث تؤثران على الجزء الداخلي من األرض ، بينما األربعة موجات 

ت التي األخرى تكون موجات سطحية . و يمكن التفرقة بين الموجات أيًضا من خالل أنواع الحركا

تؤثر فيها على جزيئات الصخور ، حيث ترسل الموجات األولية أو موجات الضغط جزيئات تتذبذب 

جيئًة و ذهاًبا في نفس اتجاه سير هذه األمواج ، بينما تنقل األمواج الثانوية أو المستعرضة 

من الموجات اهتزازات عمودية على اتجاه سيرها . و عادًة ما تنتقل الموجات الثانوية بسرعة أقل 

األولية ، و من ثم فعندما يحدث زلزال ، فإن أول موجات تصل و تسجل في محطات البحث 

 الجيوفيزيقية في كل أنحاء العالم هي الموجات األولية و الثانوية . 

 

 1 كم عدد الموجات الثانوية 

 أ موجات  4 ب -

 ج - د -

 الحل : أ 

 

 2 أن الموجات األولية تختلف عن الموجات الثانوية بأنها 

 أ أسرع   ب أبطأ

 ج أقوى  د أضعف

 الحل : أ
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 3 كيف يمكن التمييز بين أنواع الموجات 

 أ باتجاهها   ب بحركتها

 ج - د -

 الحل : أ

 

 4 اختار موضوع مناسب للنص  

 أ كيف يحصل الزالزل ) فيما معناه (  ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 

 5 متى تبدأ الزالزل نشاطها 

 أ عندما تصل االهتزازات إلى القشرة األرضية  ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 6 اتجاه األمواج الثانوية يختلف عن األولية في أنها   )فيما معناه ( 

 أ عمودية ) رأسية (   ب -

 ج - د -

 الحل : أ  
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 16 لغة الضاد

ل ما يخطر ببالهم من المعاني ما يريدون من كفي لغتهم يعون ل اون أحراًرولكان العرب األ

وال يتقيدون بقاعدة وال شرط ونحن عرب مثلهم تجري في عرقنا دماؤهم كما تجري في  ،األلفاظ

فسهمنا في الضاد سهمهم وحقنا فيها حقهم فلم يضعون األلفاظ  ، عروقهم دماء آبائهم من قبل

من حاجاتهم ومرافقنا أوفر  أكثرجاتنا اح نضعها مثلهم لمثل ما وضعوا و للتفاهم والتخاطب وال

ال الليل من إالمفقرة التي ال يعمرها  ين باديتهم الخالءأ عددًا من مرافقهم وأوسع فصواًل وأنواعًا ؟

بل ومرابض الشتاء من مدائننا الفاخرة الزاخرة الحافلة بصنوف بين معاطن اإلالخيام المبعثرة 

ه السنون ولاها مستحدث متطرف لم تتدأكثرنواع اآلالت وغرائب المصنوعات ووأالموجودات 

ن تضيق أليس من الظلم المبين والغبن الفاحش أ عوام .يام ولم تعصف به القرون و األواأل

ربعمائة للداهية وثالثمائة للسيف و وأسد فكهون بوضع خمسمائة اسم لألتحاجاتهم عن لغتهم في

دوات التي يضمها األة من آالف أحدداة و؟وتضيق حاجاتنا فال نعرف أل مائتان للحية وخمسين للناقة

 ؟ مثال : المسبر والمبرد والمنشار والمسمارأال القيل التافه من إ؟ اللهم  أحدا وا عربًيالمعمل اسًم

عضائها سماء ألومائتان من األ . مائتا اسمال الرجل ورديفه إيكون لسفينه البر وهي ال تحمل أ

القليل من  -وهي المدينة المتنقلة في الدأماء-وصالها ورحلها وكورها وال يكون لسفينة البحر أو

ين نخلة ى مؤتمر لغوي يعقدونه في كل عام بالحجاز بولكان لعرب الجاهلية األ ذلك الحظ الكثير ؟

ون ويتطارحون رو الطائف يجتمع فيه شعراؤهم و خطباؤهم وتناشدون ويتساجلون ويتحاو

ا ال مون لمبرزهم على مقصرهم حكًمكعلى قضاة منهم يوازنون بينهم ويح منفسهأويعرضون 

حسوا بتشعب لغتهم بين اليمن أهذا المؤتمر عندما  يرد وال يعارض ولقد شعروا بضرورة عقد

ة التوال في تلك البقاع وبعد ما بين قصيها ودانيها فكان مطمح بوتهامة لصعو والشام ونجد

لغة قريش التي هي أفصح  إلىظارهم في ذلك المجتمع توحيد لغتهم وجمع شتاتهم والرجوع نأ

 اللغات وأقربها مأخًذا وأسهلها مساغا وأحسنها بيانا .

ونحن إلى مؤتمرهم  !ا عجز عن نحن ؟أيقدر هؤالء العجزة الضعفاء في جاهليتهم األولى على م

أحوج منهم إليه ؛ ألن تشعب اللغة في عصرهم ال يمكن أن يبلغ مبلغه في عصرنا بين لغة األدباء 

 ولغة العلماء ولغة الدواوين ولغة المتصوفين ولغة المترجمين ولغات العامة التي ال حصر لها .
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ت المتشبعة فنحن في حاجة إلى مجتمعات إن كان الجاهليون في حاجة إلى مجتمع لتوحيد اللغا

كثيرة : مجتمع لجمع مفردات اللغة العربية المأثورة وشرح أوجه استعمالها الحقيقية والمجازية في 

كتاب وأحد يقع االتفاق عليه واإلجماع على العل به ومجتمع دائم لوضع أسماء للمسميات الحديثة ؛ 

ر لإلشراف على األساليب العربية المستعملة وتهذيبها بطريق التعريب أو النحت أو االشتقاق و آخ

وتصفيتها من المبتذل والساقط والمستغلق السافر  والوقوف بها عند الحد المالئم للعقول 

واألذهان و آخر للمفاضلة بين الكتاب والشعراء والخطباء ومجازاة المبرز منهم و المقصر إن خيًرا 

 فخير وإن شًرا فشر .

 

 1 الضاد

 أ لغة ب حرف

 ج - د -

  الحل : أ

 

 2 ـحقهم" ل "و حقنا فيها جاءت عبارة

 أ تكرار المعنى ب تفسير مدائها

 ج - د -

 الحل  : أ

 

 3 (فلم يضعوا االلفاظ للتفاهم و التخاطب) ما سبب غرض

 أ لإليماء ب قناعلإل

 ج للتندر د للتعجب

 ب  : الحل
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 17  بلوتو

ولكن الجدل حوله لم يتفاقم إال قبل ثالث سنوات  1392كتشف عام ُا -المجموعة الشمسية أبعد كواكب  -بلوتو 

وكم يجب أن يبلغ  -، وهذا الجدل مصدره خالف جديد بين علماء الفلك حول طبيعة وتعريف أي "كوكب"  فقط

 -ة الشمسية موعتاسع كواكب المج -بالنسبة لبلوتو   .حجمه للتفريق بينه وبين أي "صخرة" تدور في الفضاء

، ولكنه من حيث الحجم يعد أصغر  كونه يدور حول محوره ويملك مدارًا خاصًا حول الشمسيمكن اعتباره كوكًبا 

كتشف بلوتو وحين ُا ! كلم فقط 1122وال يتجاوز نصف قطره  -بكثير من القمر، وأقل بخمسمائة مرة من األرض 

، بل إنهم في  تمكنهم من رؤيته بشكل سليم وواضح لم يكن العلماء يملكون تلسكوبات قوية 1392عام 

دورته حول ، فبلوتو بعيد لدرجة ال يكمل  االحقيقة توقعوا وجوده من خالل المعادالت الرياضية قبل رصده فعلًي

، وصغير لدرجة يصعب تحديد موقعه إال من خالل رصد تأثيره على الكوكب المجاور عاًما  048الشمس إال كل 

كانت المراصد الفضائية والتقنيات الفلكية قد تطورت لدرجة كشف بلوتو على  0222ن بحلول عام ولك . نيبتون

عام  اكتشاف العلماء زاد الطين بّلة وماوأبعد، وأقل كتلة مما كان متوقًعا . حقيقته حيث اتضح أنه أصغر، 

أن الكوكب "إكس" يأتي وسط ، والمفارقة هنا  مازال يدعى الكوكب "إكس" كوكب عاشر أكبر منه حجًما 0229

 -كوكبية الصخر-، وهذه المفارقة  حزام صخري يعرف باسم "صخور كيبر" تدور على أطراف المجموعة الشمسية

    هذا السؤال المحير " ؟!  عقدت الموقف وأفرزت سؤاال عويصا: أيهما الصخرة وأيهما الكوكب: "بلوتو" أم "اكس

يذكرنا بخالف مماثل مازال يدور بين علماء الجغرافيا على  -لفلك العالمية الذي طرح في آخر اجتماع لجمعية ا -

  األرض .

 

 1 ى يتبين أن اكتشاف بلوتو كان فيولمن الفقرة األ

 أ من القرن العشرين ولبع األالرُ  ب من القرن العشرين ولالنصف األ

 ج من القرن التاسع عشر ولبع األالرُ  د من القرن التاسع عشر ولالنصف األ

 الحل : د 
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 2 لم يتمكن العلماء من التعرف على بلوتو

 أ جهزة حديثةألعدم امتالكهم  ب لبعده عن الشمس

 ج لصغر حجمه د لطوله

  الحل : أ

 

 3 الفرق الزمني بين اكتشاف بلوتو و إكس

 أ سبعة عقود ب تسعة عقود

 ج ثمانية عقود د ستة عقود

  الحل : أ

 

 4 ى من النص بالنسبة آلخر ثالثة أسطر من النصولعالقة الثالثة أسطر األ

 أ تنفي مضمونها ب تخالفها

 ج تحمل نفس مضمونها د تعلل لها

 الحل : ج 

 

 5 ىولعالقة الفقرة الثانية باأل

 أ توضيح ب تفصيل

 ج تحليل د تناقض

 الحل : ج  
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 6  العتبار بلوتو كوكًبا لـ اعتمدوها( المعايير التي 0في  الفقرة )

 أ حجمه ومداره ب حجمه ومداره حول الذات

 ج حجمه وكثافته د مداره حول الذات

 الحل : أ

 

 7 على بعد بلوتو عن الشمس عن طريق نستدل 

 أ مداره ب جهزةالتلسكوبات و األ

 ج المراصد الفلكية د حجمه

 الحل : أ

 

 8 ان للنص عنو أنسب

 أ كوكب بلوتو وكوكب إكس ب كوكبية بلوتو وإكسالجدل بين 

 ج إعادة النظر في كوكبية بلوتو د -

 الحل : ب

 

 9  ا بمعنى مربًك

 أ محيًرا ب امريًح

 ج - د -

  الحل : أ
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 10 مكابدة بمعنى 

 أ معاناة ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 11 مفارقة تدل على وجود 

 أ تناقض ب تقاعس

 ج راحة د -

  الحل : أ

 

 12 ر العلماء بلوتو كوكب أم كويكب هل اعتب

 أ كويكب ب كوكب

 ج - د -

  الحل : أ

 

 13 الجدل الدائر بين العلماء حول 

 أ بلوتو كويكب أم كوكب ب -

 ج - د -

 الحل : أ
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 14 بلوتو كوكب لـ  اعتبار إلىقطعة تميل ال

 أ مداره ودورانه حول الشمس ب -

 ج - د -

  الحل : أ

 

 15 لمقصود  بالجدل حوله  ا ما

 أ اعتبار بلوتو كوكب ب -

 ج - د -

    الحل : أ

 

 16 ( يتم التعرف على بعد كوكب بلوتو عن الشمس عن طريق 4في الفقرة )

 أ التلسكوبات الفلكية ب -

 ج - د -

 الحل  : أ

 

 

 17 معنى تباين

 أ وضوح ب تشابه

 ج تناغم د اختالف

 الحل : د 
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 18  الصفدي

في دهره ال  دبساليب األأ أفضله من أدبهـ وكان  724ولد الصفدي صالح الدين خليل أيبك سنة 

ذا ترجم للرجال . وشعره كثير وبعضه جيد وأجود ويعد في باب التأليف من إا يلتزم السجع كثيًر

. ا دخلت في خمسين مصنًفيقارب خمسمائة مجلد  المكثرين المجودين . كتب بيده كما قال ما

  . " ضعفا ذلك نشاء: ولعل الذي كتبه في " ديوان اإلقال

 

 1  ولد الصفدي في

 أ العقد السابع من القرن السابع  ب العقد السادس من القرن الثامن

 ج العقد السادس م القرن السابع د العقد السابع من القرن الثامن

 الحل : د 

 

 2  الصفدييفهم من النص أن شعر 

 أ ه متميز وأقله أقل تميزاأكثر  ب تميزا أكثربعضه متميز وبعضه 

 ج نصفه متميز  د أقله متميز

 الحل : ب  

 

 3 نفهم من سياق النص أن كلمة مجلد وكلمة مصنف

 أ مترادفان  ب من المصنف أعمالمجلد  

 ج من المجلد أعمالمصنف   د من المصنف أكثرالمجلد قد يحوي 

 الحل : ج  
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 4  في سياق النص )دهره(معنى كلمة 

 أ عصره ب عالمه

 ج حياته د ماضيه

  الحل : أ

 

 

 5 (وبعضه شعره ...)يرجع الضميرين في جملة : 

 أ والثاني للصفدي ولاأل ب للشاعر والثاني للشعر ولاأل

 ج والثاني للشعر ولاأل د للشعر والثاني للصفدي ولاأل

 الحل : ب  

 

 6 ( تعنيالتأليفعبارة )باب 

 أ دبحقل الشعر واأل ب التصنيف والتبويب

 ج دبطرق الشعر واأل د حقل التصنيف

  الحل : أ

 

 7  معنى المجودين في السياق

 أ البارزين في علم التجويد ب المتقنين في اي عمل

 ج الناجحين في الدراسة د المتميزين في الترتيل

 الحل : ب
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 8  معناها كتب( بيده كتب)عبارة 

 أ من تأليفه ب مالئهإمن 

 ج بتوجيه منه د بخط واضح حسن

 الحل : أ

 

 

 9 تبة الصفدي في ديوان النشاء بلغ الذي ك

 أ مصنف 1522 ب مجلد 1522

 ج مصنف 022 د مجلد 022

 مجلد 1522و ضعفاه  ، مجلد  1222ضعف ذلك  ،مجلد  522لقد كتب الصفدي ؛ الحل : ب 

 

 10 أنسب عنوان للقطعة

 أ تاريخ الصفدي ب حياة الصفدي

 ج الصفدي أدب د شعر الصفدي

 الحل : ج 
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 19  الكوليسترول

 

، وفي العام  م تم التعرف على الكوليسترول ودوره في تكوين الحصوات المرارية1784في العام 

ـ عندما ترتفع مستوياتها عن المعتاد ـ في حدوث النوبات  خرىم تم اتهامه والدهون األ1347

القلبية وأمراض تصلب الشرايين. إن النمط الغذائي وفروقه بين الشعوب هو العامل األهم في 

، فالشعوب األوربية واألمريكية تستهلك أغذية دهنية تحتوي على  تلك العالقة مع الكوليسترول

، لذا تزداد عندهم مشكالت زيادة  رية المطلوبة للجسممن مجموع السعرات الحرا %40حوالي 

عدا -على سبيل التمثيل  إفريقياالكوليسترول، بينما أغذية شعوب جنوب شرق آسيا ودولة جنوب 

 تكثر فيها المصادر النباتية -ظرائهم في الغربسكانها البيض الذين عاداتهم الغذائية مشابهة لُن

. وفي السنين  من إجمالي السعرات الحرارية %02-17ا سوى ، وال تشكل الدهون الحيوانية فيه

 تأصبحاألخيرة وبسبب االرتفاع النسبي في معدالت الدخول وزيادة الوعي الغذائي، وتغير أنماطه 

،  في المدن الكبرى %95الطاقة الحرارية الُمحصلة من اللحوم والدهون الحيوانية تزيد على 

لسبب الغذائي وارتفاع معدالت البدانة وراء زيادة أمراض تصلب ، لذا كان ا في الريف %05وحوالي 

شرايين القلب والدماغ والنوبات القلبية والسكتات الدماغية بصورة كبيرة. الكوليسترول ليس لديه 

القدرة على الذوبان في الماء/مصل الدم، ولكي يذوب يتحد ببعض البروتينات التي يصنعها الكبد 

عرف بالدهنيات البروتينية وهذه البروتينات الدهنية الحاملة للكوليسترول لتكوين جزئيات كبيرة ت

ألن ارتفاع مستوياتها ) "النوع الرديء"منها البروتين الدهني منخفض الكثافة ، ويعرف بـ

 لإلصابة بتصلب رئيسًيا سبًباوبخاصة شرايين القلب تعتبر  وترسباتها في جدران الشرايين

من ) "النوع الجيد"، وكذلك البروتين الدهني عالي الكثافة ، ويعرف بـ( الشرايين والنوبات القلبية

المحتمل أن له صفة وقائية ضد أمراض تصلب الشرايين، إذ تعمل على تخليص األنسجة من 

البلدي، وبعض . إن الزبد والسمن ( رواسب الكوليسترول وعلى زيادة إفرازه في سائل الصفراء

 والكبد والمخ والكالوي  -كلحم الضأن-أنواع السمن الصناعي، وصفار البيض واللحوم الدهنية 

والربيان والتونة والكافيار والنخاع والساردين، والشكوالتة وزيت جوز الهند... أطعمة غنية 

وتين الدهني بالدهون المشبعة يؤدي زيادة استهالكها ولمدد طويلة إلي زيادة مستقبالت البر
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المنخفض الكثافة ؛ مما يسمح لكوليسترول البروتين الدهني المنخفض الكثافة أن يعلق بالخلية 

لتستعمله، ومن ثم يتراكم كوليسترول البروتين الدهني المنخفض الكثافة، ويرتفع عن مستواه 

 اغية مما يؤديالطبيعي، فتترسب أمالحه على الجدران الداخلية المبطنة للشرايين القلبية والدم

 لصالبتها وتصلبها وخشونتها وضيقها وعجزها عن القيام بدورها .

 

 1 تم اكتشاف العالقة بين ارتفاع الكولسترول واألمراض القلبية في القرن الميالدي

 أ السابع عشر ب الثامن عشر

 ج التاسع عشر د العشرين

 دالحل : 

 

 2 يستنتج أنه يجب علينا 

 أ االمتناع عن الدهون لضررها األكيد  ب اإلكثار من الدهون ألهميتها الغذائية 

 ج تعاطي األدوية التي تخفض الكولسترول د التقليل من الدهون عند ارتفاع مستوياتها

 د الحل :

 

 3 المحصلة من اللحوم والدهون بسبب أشارت القطعة أن زيادة الطاقة الحرارية 

 أ زيادة الدخل مع زيادة الوعي الغذائي  ب تبدل أساليب التغذية وزيادة الدخل 

 ج االرتفاع النسبي في معدالت الدخل  د تغير أنماط الغذاء في المدن واألرياف

  دالحل : 
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 4 الحرارية في المدن واألرياف هو  يستنتج أن معدل زيادة الطاقة

 أ %02 ب 05%

 ج %92 د 95%

 جالحل : 

 

 5 ين الدهني ذات الكثافة المنخفضة أشارت القطعة أن البروت

 أ مفيد للجسم لعدم قدرته على الترسيب ب مفيد للشرايين ألن ترسبه محدود

 ج ألنه يترسب في الكبد والقلب؛ مضر  د مضر لترسبه على جدران الشرايين 

 دالحل : 

 

 6 الكولسترول يساعد الجسم عندما يتحد مع 

 أ البروتين الدهني ب البروتين الدهني ذي الكثافة المنخفضة

 ج البروتين الدهني ذي الكثافة العالية د البروتين غير الدهني

 ج الحل :

 

 7  إلىمة ذات الدهون المشبعة تؤدي زيادة استهالك األطع

 أ المنخفض الكثافةارتفاع فاعلية البروتين الدهني  ب النهم الشديد ألكل صفار البيض واللحوم

 ج ارتفاع فاعلية البروتين الدهني العالي الكثافة د عدم تقبل األطعمة البحرية كالتونة والكافيار

 الحل : أ
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 8 وردت عبارة ) فتترسب أمالحه ( في الفقرة األخيرة ويعود فيها الضمير على 

 أ الكولسترول  ب البروتين

 ج البروتين الدهني د كولسترول البروتين الدهني

 دالحل : 

 

 

 9 وزيادة مستقبالت البروتين عالقة من خالل الفقرة األخيرة نستنتج أن العالقة بين مدة استهالك األغذية

 أ عكسية ب طردية

 ج تكاملية د شمولية

 بالحل : 
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 20 لة التصوير )جورج ايستيمان(آ

ا في دراسته ا ملحوًظنظرا ألنه لم يبدي تفوًق؛ مريكا ولم يكمل تعليمه أولد جورج ايستمان في 

 أحدالمصارف وفي  أحدالعمل حاجًبا في  إلىالفنادق ثم انتقل  أحدثم بعد ذلك عمل حاجًبا في 

يام عندما قرر الذهاب في رحلة لقضاء إجازته في جزر الكاريبي، وكان عليه كي يتمكن من األ

حلة، أن يحمل آلة التصوير التي كانت متوفرة في تلك الفترة فكان ذلك التقاط صور لتلك الر

ن المصورين يقومون بصنع أى الجرائد أحدفي  أفاتحة لدخوله عالم التصوير بالصدفة ، قر

في التدرب على صنع هذه الشرائح الرطبة وظل  أالشرائح الرطبة التي تصور عليها الصور فبد

ن ابتكر شريحة جافة أ إلىليعمل على تطوير هذه الشرائح  لياًلا ويعود يعمل في المصرف نهاًر

 شراء مولد بقوة إلىا لذلك ولكنه اضطر خرين حتى فتح مكتًبوبدأ في بيع ابتكاره للمصورين اآل

فقط  أحدنه كان يحتاج مولد بقوة حصان وأبالرغم من ، كمال ابتكاره إليساعده في  ؛ حصانين

اله ستزدهر وتنمو أعمن اا ما ولكنه لم يدري زدهر هذه الشركة يوًمولكنه كان طموحا وقال ربما ت

 . لتصبح شركته من كبرى شركات التصوير في العالم

 

 1 لماذا لم يكمل جورج دراسته 

 أ ا في دراستها ملحوًظنه لم يبدي تفوًقأل ب ختهأمه وألمساعدة 

 ج - د -

 الحل : أ

  

 2 ه جورج في شرائح التصوير الرطبة دركأما العيب الذي 

 أ أنها إذا جفت ال تصلح للتصوير ب -

 ج - د -

 الحل : أ
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 3 (0)فعله بالنسبة للفقرة  إلىما الذي اضطر جورج 

 أ اضطر إلى شراء مولد بقوة حصانين ب اضطر إلى شراء مولد بقوة حصان

 ج - د -

 الحل : أ

 

 4 ا ماهذه الشركة يوًمماذا تفسر قول جورج ربما تزدهر 

 أ نه كان طموحاأ ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 5 ()فكان ذلك فاتحة خيربجملة االيام عندما قرر الذهاب في رحلة (  أحدعالقة جملة )وفي  ما 

 أ سببية ب نتيجة

 ج تفسير د توضيح

 الحل : أ

 

 6 ما العنوان المناسب للقطعة 

 أ وطموح جورجمثابرة  ب لة التصويرآتطور 

 ج - د -

 الحل : أ
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 21  سالميةالحضارة اإل

مع منتصف القرن التاسع الميالدي حين كانت األنظار تشرئب لرؤية األنوار العربية في األندلس؛ كانت 1- 

أعظم أحالم الُبس َطاء في أوروبا أن يتلقى أبناؤهم تعليمهم في جامعة قرطبة على أيدي المسلمين الذين 

 . بعلومهم ومؤلفاتهم ظالم أوروبا الدامس وأضاءواأشعلوا سراج الحضارة 

ال ألنها لغة المنتصر الظافر  ا، يلتهمون اللغة العربية التهاًم وكان الشباب والطالب والمثقفون في أوروبا

بل ألنها لغة  ؛ ، وحصره على لغته قومه وثقافتهم الذي أحكم بقبضة سيفه سلطان التعليم بلغته

  .اللحاق بركبها غير التمكن منها إلىالحضارة القائمة فما من سبيل 

شباب أوروبا الذي يتسرب من  إلىقساوسة ذلك العصر، ينظر  أحدحينئذ كان األب )بول ألفاريز(،  -0

، مثل غيره من المتعصبين لقومياتهم الذين ال يريدون أن  واضًعا رأسه بين كفيه ثقافته بنظرة حسيرة،

لمسيحيين يحبون قراءة اإن "    :طبيعة التاريخ ومسيرة الحضارة؛ فكتب ذلك األب ما نصه إلىيلتفتوا 

 الكتساب، ال بقصد مجادلتهم، وإنما  قصائد العرب ورواياتهم، ويدرسون علماء الدين والفالسفة العرب

لغة عربية صحيحة ورشيقة. وأين هو الشخص العادي الذي يقرأ دراسات الكتاب المقدس بالالتينية، أو 

لشباب المسيحيين الموهوبين يقرؤون الكتب إن جميع ا ! يدرس سير األنبياء والقديسين؟ يا للخسارة

العربية ويدرسونها بحماس، يجمعون مكتبات هائلة بتكلفة ضخمة، ويحتقرون اآلداب المسيحية كونها 

حتى إنه مقابل كل من يستطيع كتابة خطاب بالالتينية  ،  . لقد نسوا لغتهم هم غير جديرة باالهتمام

 ." لصديق، يوجد ألف يستطيعون التعبير عن أنفسهم بلغة عربية أنيقة

العشرين أن نتقمص شخصية األب ألفاريز، ونقول  و حدافهل يحق لنا اليوم ونحن في مطلع قرن الو

 ؟!  لشبابنا اليوم في عالمنا العربي : يا للخسارة

لغتها ننهل منها ما  إلىاليوم أن نلجأ  القائمة أن من حق أنفسنا علينا، ومن حق الحضارةصحيح  -9

القائمة وقوًدا لنار  ، فكانت اللغة العربية وحضارتها يخدم مستقبلنا، كما فعل شباب أوروبا ذلك من قبل

 .الدنيا وعمت جنبات المعمورة حضارتها الغربية التي اشتعلت فيما بعد، فأضاءت
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 1 ىولمعنى تشرئب من الفقرة األ

 أ تستطلع ب تتطلع

 ج تتراءى د تخرج

 ب: الحل 

 

 2  كان القس يحارب العربية النه

 أ خائف على حضارته  ب غير محب للتطور 

 ج يعارضها  د بدون سبب

  أعم" أ  لذا " ( ؛ شباب أوروبا بنظرة حسيرة إلىينظر ) لورود ؛  الحل : أ

 

 3 االجنبية غير جديرة باالهتمام بالنسبة للشباب االوروبيكانت اللغة 

 أ ا لغة ركيكة هألن ب ألنه لم يجد فيها ما يرتقي بعلمه و يشبع ذاته 

 ج ألنها لغة قديمة  د ألنها جديدة و ضعيفة

 ب : الحل

 

 4 الفائدة من االستفهام في نهاية الفقرة الثانية

 أ التوبيخ ب التفاؤل

 ج التعجب د التمني

 ن ألنهم سبب ما نحن فيه اآل؛ فهو هنا يوبخهم  ( ياللخسارة للشباب)  لورود  ؛ الحل : أ
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 5 يعود على ( 9)الضمير في ) القائمة ( في الفقرة 

 أ  سالميةالحضارة اإل ب  الحضارة االوروبية

 ج  الحضارة العربية د حضارة اللغة الالتينية

 الحل : أ

 

 6 إلى( دعوة 9في الفقرة )

 أ اليأس ب التفاؤل 

 ج المحبة د البغض

 ب : الحل

 

 7 ( يعود على9الضمير في كلمة )فأضأت( في الفقرة )

 أ  الحضارة العربية ب األوروبيةالحضارة 

 ج  سالميةالحضارة اإل د الحضارة المسيحية 

 ب : الحل

 

 8 العربية التهاًما( هو)يلتهمون اللغة  المثل المشابه للجملة

 أ  نما العلم بالتعلمإ ب أحرص من نملة

 ج بتجربة المجرب تضيع األيام  د لم ينل الخير موالمن لم يرتكب األ

 ب : الحل
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 9 ( يعود على9( في الفقرة ) حضارتهاالضمير في ) 

 أ  حضارة اللغة العربية ب  سالميةالحضارة اإل

 ج  الحضارة االوروبية د الحضارة المسيحية

 الحل : أ

 

 10 عتماد الحضارة يكون على ا

 أ العلم  ب القوة 

 ج االبتكار  د الحماسة 

 الحل : أ
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 00 الذباب 

، ويهلك ماليين  ا غير قليل من البالغين، ويميت أو يضعف عدًد من األطفال كل عام يقتل الذباب آالًفا -1

، ويسبب للمزارعين خسائر فادحة بما ينقله من جراثيم تفتك بالنباتات الماشية، ويرجع ذلك  الحيوانات

 .قدر الحيوانات على حمل جراثيم األمراضأ، وأنه من  فرادهأ، وتعدد  كثره أنواعه إلى

 ، وبخاصة بعدما سخر ، وخيب أمالهم ر الذباب أكفا العلماء المختصين في مكافحة الحشراتوقد حيَّ -0

من سالحهم المرموز له ببعض حروف الهجاء "دي.دي.تي"، والذي حسبوه أشد عدو له، ذلك أن األنواع 

 حتى صارت ال ا فشيًئاالتي هلكت بهذا السالح تركت أجيااًل جديدة ُمرنت على احتمال ذلك السم شيًئ

  .تتأثر به

، إال أنهم لم  درسون شئونها، فعلى الرغم من أن العلماء ظلوا عده قرون ي وأمر الذبابة عجيب -9

 إلىعن العلم  ل كثير من أمورها وطبائعها غائًبا، واليزا يستطيعوا حتى اليوم أن يكتشفوا كل أسرارها

 .  وقتنا الحاضر

واإلسهال وعدد من أمراض   ، كالرمد، ومما يعرف عن الذبابة أنها تحمل جراثيم كثير من األمراض -4

، من بينها جرثومة  قدميها اللزجتين يحمالن آالف من الجراثيم المختلفة، وأن طرفي  الصيف القاتلة

  .، التيفوئيد، السل وغيرها ، الكوليرا الحمرة

، وكلها بسبب انتشار  من مليونين من األنفس أكثروغربيها مساحات أحياها  إفريقياوفي وسط  -5

، يفتك  ، وتنشر مرضًا آخر لنوم، ومن هذا الذباب ذبابة تنقل مرض ا الذباب تكاد تكون مهجورة

 .  "تسي تسي بالماشية، وفي وقت قصير، وتعرف بذبابة "

 لبردويقتله ا الدافئاألنواع ينمو في الجو  أكثر، ولكن ستطيع أن تعيش في كل مكان تقريًباوالذبابة ت -2

، تفقس بعد يومين  ةحدا، وتضع الذبابة نحو مائة وثالثين بيضة في المرة الو المفاجئ، والسيما البرد 

، السماد وغيره من الفضالت نحو أسبوعين  صغيرة تسمى "يرقات" تبقى في القاذورات منتجًة ديداًنا

 . آخر وهكذا ًضاالجديد بي النشءتلبث أن تضع كل ذبابة من  وال ، تستكمل فيها النمو

 ، لها رأس ال صغيرة ديدان صورة في تبدو الغالب في ولكنها أشكال، عدة لها الذباب ويرقات -7

 يشبه طويل ذيل ولبعضها غيره، أو إنسان جسم لدغ من يمكنها السنارة يشبه ما لها يكون وقد

 . الماء تحت التنفس من اليرقة تمكين ووظيفته ، مجوف ولكنه الفار ذيل
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 ،للتنفس أنبوبة كأنها الجلد خارج في العلوي الطرف تاركًا اإلنسان جلد يثقب نوع اليرقات ومن -8

 يف الملتهبة واألماكن بالجروح تلتصق الذباب يرقات وبعض هانًئا، ناعًما وأسابيع أيامًا هذا ويبقى

 . واألذنين األنف

 ضاءالق نستطيع فلن ، بالحشرات للفتك العلماء إليها يتوصل التي العقاقير أمر من يكن ومهما -3

 الذباب ومنعنا ، شئوننا كل في والتزمناها ، الحرص أشد النظافة على حرصنا إذا إال الذباب على

 على يسقط بأن له نسمح ولم ، النظافة مقدمتها في ؛ الناجحة بالوسائل أطعمتنا إلى يصل أن

 . االستطاعة جهد بنا يتعلق شيء وكل وثيابنا أجسامنا

 

 1   (ة بين كلمتي )تكاد( و )تقريًبامن خالل النص العالق

 أ متناقضة  ب متشابهة

 ج متطابقة  د ال عالقة بينهما 

 الحل : ب 

 

 2 على كم صنف  ( ان الذباب يكون خطًرا1الفقرة ) نستنج من

 أ 9 ب 4

 ج 5 د 2

 الحل : ب  

 

 

 



 

 
  101 

 3 أخطار الذباب تكمن في 

 أ قتله لألطفال   ب موتهم إلىإضعاف البالغين وقد يؤدي 

 ج المحصول الزراعيإفساد  د قدرتها على حمل الجراثيم )الميكروبات(

 الحل : د 

 

 4 تعد اليرقات بالنسبة للذباب

 أ خطورة من الذباب الكبير أكثر ب أقل خطورة من الذباب الكبير

 ج ال تقارن بالذباب الكبير د ال تقل خطورة عن الذباب الكبير

 د الحل :

 

 5 سبب ذكر الكاتب لماذا سخر الذباب من العلماء

 أ توضيح الطبيعة الشاذة للذباب ب وادواتهمضعف العلماء 

 ج عجز العلماء عن اكتشاف أسرار الذباب د عدم تأثر الذباب بالمبيد )المبيد ال يؤثر فيه (

 الحل : د

 

 6 ( إفريقيا) سبب هجرة األفارقة من  إفريقيامناطق جنوب  إلىسبب عدم قدوم المسلمين 

 أ إفريقيافي  ئالجو الداف ب وجود ذبابه تسي تسي

 ج البرد المفاجئ د مراض بين الماشيةانتشار األ

 الحل : ب 
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 7 لى ذبابة جديدة(إالمدة بين فقس الذباب وفقس الذبابة الجديدة )خروج البيضة من الذبابة وتحولها 

 أ 10 ب 14

 ج 12 د 18

 ج  الحل :

 

 8 على ماذا يعتمد انتشار الذباب )كثافة العدد(

 أ حالة الطقس ب الكثافة السكانية 

 ج انتشار الماشية و الحيوانات  د تراكم القمامة و المخلفات 

  الحل : أ

 

 9 العنوان المناسب للقطعة

 أ الذباب و أخطاره  ب الذباب و تكاثره 

 ج الذباب و انتشاره  د الذباب و مكافحته 

  الحل : أ

 

يكن من أمر العقاقير التي يتوصل إليها العلماء للفتك بالحشرات، فلن مهما في العبارة التالية )ومهما 

 نستطيع القضاء على الذباب ( تدل على
10 

 أ عدده  ب تأثيره 

 ج شكله  د لونه 

 الحل : ب 
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 11 الضمير في كلمة )ذلك( يعود على 

 أ  نساناإل ب الحيوان 

 ج و الحيوان  نساناإل د والحيوان والنبات نسانالخسائر الفادحة لإل

 د  الحل :

 

 12 ... يوم ..ذبابة  إلىمدة تحول اليرقة 

 أ 10 ب 14

 ج 12 د 18

 الحل : ب 

 

 13 ى بالثانية  ولما عالقة الفقرة األ  

 أ توضيح )تحليل لمضمونها( ب تعليل

 ج - د -

  الحل : أ

 

 14 ينقل الذباب الجراثيم عن طريق

 أ رجل األ ب األجنحة 

 ج الفم  د -

  الحل : أ

 

 



 

 
  104 

 15 يفهم من النص أن الذباب

 أ بطئ التكاثر ب سريع التكاثر

 ج يتكاثر بكثرة و يموت بسرعة د -

 ج  الحل :
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 23 ستثماراال

 

 مجاالت المنافسة لهم وتوفر والمستثمرين موالاأل رؤوس اجتذاب إلى ادائًم الدول تسعى

 تعمل الي والتسهيالت الالزمة والموارد التحتية البنية لهم وتوفر الضرائب بعض من وتعفيهم

 وجود على ويعمل المباشر ستثماراال : قسمين إلى ستثماراال ينقسم.  المستثمرين جذب على

 :مثلتهأ ومن فيه التحكم الدولة وتستطيع الدولة داخل من المستثمر ويديره موالاأل رؤوس

 ، موالرؤوس األ جلب على ويعمل مباشر الغير ستثماراال هو االخر النوع ماأ الرخصة وغيرها .

 المملكة وتستخدم،  النامية الدول من كثيرة دول على متفوقة والمملكة الخليج دول تأصبحو

 فيها تشوهت العربية الدول وفي بعض.  لها أفضل نهوأل،  موالاأل رؤوس تملك نهاأل ولاأل النوع

 نماإو المستثمرين من ليست سباباألأنَّ  إلى ويعزو الكاتب مزدهر غير أصبحو ستثماراال صورة

 اجتذاب على تعمل النامية الدول بعض هناك.  وغيره دارةسوء  اإل منها أخرى أسباب هي

 وكانت وازدهارها تقدمها إلى أدى مما لياتاآل هذه المستثمرين وتنتهج وراء وتلهف الرأسماليين

 بسبب وغالبا ، غيرها لصالح ستثماراال أصبح أخرى دول بعكس ستثماراال لهذا مالكة هي

 لتدريس المملكة في جامعات روَفُت نأ يجب نهأ الكاتب ويرى ، مباشر الغير ستثماراستخدامها لال

 وراء من بالنفع على المملكة يعود وما ، ستثماراال مجال في كبيرة فائدة من فيها لما االقتصاد

 والتنظيم . دارةاإل بسبب خذ بالتناقصأ المملكة في ستثماراال نأ أيًضا الكاتب ويرى . ذلك

 

 1  )منافسة ( كلمة معنى (1) الفقرة من

 ب -
            وفرص جذب المستثمرين ستثمارتوفير بيئة مناسبة لال

 ( ستثمار) بيئة مناسبة لال
 أ

 ج - د -

 الحل : أ
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 2 ما ذمره الكاتب في نصف الفقرة األولى وتوفير المناخ المناسب للمستثمر 

 أ ليعزز بأمثلة  ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 3 إلى يميل الكاتب ان يتضح 2 الفقرة من

 أ المباشر ستثماراال ب مباشر الغير ستثماراال

 ج االستثمار المباشر و غير المباشر  د -

  الحل : أ

 

 4  لـ مثال وهي ( الرخصة) كلمة (0) الفقرة في كرُذ

 أ المباشر غير ستثماراال ب المباشر ستثماراال

 ج - د -

 بالحل : 

 

 5  العربية الدول بعض في ستثماراال أن (0)  الفقرة من يتضح

 أ صورته وتشوهت مزدهر كان ب مزدهر أصبحو متدني كان

 ج - د -

 الحل : أ
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 6  إلى ستثماراال تدني أسباب الكاتب عُيرِج (0) الفقرة من

 أ المستثمر ب والتنظيم دارةاإل سوء منها أخرى أسباب

 ج - د -

 الحل : ب

 

 7  أن يتضح (9) الفقرة من

 أ المستثمر أجل من بكرامتها تضحي النامية الدول ب المستثمر من االستفادة الوسائل بشتى الدول ولاتح

 ج - د -

 الحل  :  ب

 

 8 على ترتكز ستثماراال فوائد (9) الفقرة من

 أ فقط للمستثمر المادية فادةاإل ب والدولة للمستثمر الفائدة

 ج - د -

 الحل  :  ب

 

 9  أن يتضح  (9) الفقرة من

 جامعات نشاءإل وضرورة العالم في يحدث لما نظرة

 ستثماراال لتالفي مخاطر اقتصاد
 أ االقتصاد لتعليم جامعات إنشاء ضرورة ب

 ج - د -

 الحل  :  ب
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 10 " االقتصاد آليات " أهم من أن يتضح (9) الفقرة من

 أ المالية القروض توفير ب الرأسماليين اجتذاب

 ج - د -

 الحل  :  ب

 

 11  الكاتب أن النص عموم من يتضح

 أ صحفي ب نقله كما هو 

 ج باالقتصاد ) محلل اقتصادي ( مهتم اقتصادي د محقق

 الحل :  ج

 

 12 المستثمرين جذب رقُط من أن يتضح (1) الفقرة من

 أ البلد بأهل مساواتهم وعدم الضرائب فرض ب الالزمة للمستثمرين والتسهيالت البنية توفير

 ج - د -

 الحل  : ب 

 

 13 على االستثمارترتكز فوائد 

 أ الدولة  ب المستثمر

 ج الدولة و المستثمر  د المواطن 

 الحل  :  ج
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 14 في المملكة ستثمارفيما يخص اال

 أ خذ في التناقصآمزدهر و ب -

 ج - د -

 الحل  : أ

 

 15 )رفع الضرائب (  بين ) فرص المنافسة ( و ةلعالقا ما

 أ إعطاء أمثلة  ب تشابه

 ج تناقض د نفي

 فع الضرائب نمط من أنماط المنافسةأ ؛   : الحل

 

 16 سبب سوء وتدهور االقتصاد في المملكة 

 أ ال عالقة لها بالمستثمرين أسباب ب لها عالقة بالمستثمرين  أسباب

 ج - د -

 الحل  : أ
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 24  األزياء

،  أو آخر من الثياب ومشتقاتها لناس نوًعاالمالبس من أهم متطلبات البشر يرتدي معظم ا  -1

.  فالناس في شتى أنحاء العالم يرتدون الكثير من أنواع المالبس.  مالبس الزينة إلىإضافة 

. ويستعمل  ا الختالف الغرض الذي يدعو الفرد الرتداء نوع ما من المالبسويحدث هذا التنويع تبًع

. وتعتبر األزياء من  الناس شتى المواد واألساليب في صنعها ويتبعون عادات مختلفة في أزيائهم

  . وتعتبر من الخصائص التي تميز األمم ،ي حياة الناس األشياء األساسية ف

طلق على كل ما يرتديه المرء في مهنته أو في عمله وما ُي أصبحوقد تطور مفهوم األزياء ف -0

  . من قفازات وأحذية ومستحضرات تجميلية أيًضاتتزين به المرأة 

فيرتدي الناس في المناطق الباردة أنواًعا من  ،إليها  نسانوتختلف األزياء حسب حاجة اإل  -9

األحذية  أيًضا، أو ما يماثلها، كما ينتعلون  المالبس السميكة المصنوعة من الصوف والفراء

. أما في المناطق الحارة فيرتدي الناس نوًعا آخر من المالبس المصنوعة من  السميكة والطويلة

ما يناسب الجو الذي  نسانيرتدي اإل االستوائيةوفي المناطق  ، المواد الخفيفة كالقطن والكتان

  . يعيش فيه

بل أنه قد وجدت آثار لما كان  ،سنة  122.222من  أكثرالمالبس منذ  نسانوقد عرف اإل  -4

( على اللوحات والمزهريات . في معظم  سنة05.222في العصر الحجري ) قبل نسانيستخدمه اإل

أي طبقة  إلىو ،  االقتصاديةحالته : األحيان، تعطي المالبس بعض المعلومات عن مرتديها منها 

فنجد أن األفريقي يلبس قرون تدل  ،ة حدااجتماعية ينتمي . وقد تختلف األزياء في المنطقة الو

زيًا ليتميز به عن اآلخرين . وقد يتشابه والزاهد الصيني يطيل أظافره ويرتدي  ،على شجاعته 

 ،فنرى أن المزارع المكسيكي يرتدي نفس زي المزارع الصيني  ،الزي في منطقتين مختلفتين 

  . لكن بالطبع مع اختالف كل منهم في طريقة ارتدائه للزي

 ،  : القميصيتكون من  -كما نقل لنا من المخطوطات وقصص الرحالة  -واللباس اإلسالمي  -5

والرداء ، واإلزار ، والسروال ، والعباءة ، والِعمامة ، والن عل ) الحذاء ( . أما لباس المرأة المسلمة 

فيشمل : الخمار الذي تغطي به الرأس والعنق ، والدرع الذي تغطي به البدن والرجلين ، وفي أثناء 

  .الصالة ُيستح ّب للمرأة أن ترتدي جلباًبا لتستر ثيابها
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طورت المالبس في القرن الثامن عشر ، بعد ظهور آلة الخياطة ، فأصبح ينتج منها وقد ت  -2

كميات بالجملة ، وقد زاد اهتمام العلوم بالمالبس وصارت من االختصاصات في الكيمياء والطب 

 . وعلم وظائف األعضاء

 

 1 ( نجد أن 1من الفقرة )

 أ األزياء من الخصائص التي تميز الشعوب   ب تطورت المالبس في القرن الثامن عشر

 ج   نسانتختلف األزياء حسب حاجة اإل د األزياء العربية من أرقى األزياء في العالم

  الحل : أ

 

 2 يستخدم المالبس حسب  نسان( اإل9رة )قمن الف

 أ وفرتها ب جودة صناعتها

 ج محيطه الجغرافي د أشكالها

 ج  : الحل

 
 3 ( األزياء تشمل 0من الفقرة )

 أ   نسانيستر اإل ما ب نسانيحتمي به اإل ما

 ج األزياء العامة والخاصة وملحقاتها   د نسانيحتاجه اإل ما

 ج  : الحل
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 4 من  أكثرالمالبس قبل  نسانف اإلش( اكت4من الفقرة )

 أ قرن   1222 ب قرن 122

 ج قرن   052 د قرن 0522

 الحل : أ

 

 5 ( من المصادر التي من خاللها تعرفنا على لباس المسلمين 5في الفقرة )

 أ المعاجم اللغوية   ب   ةتراثيالمراجع  ال

 ج اللوحات والمزهريات   د الكتب األعجمية

 ب  : الحل

 

 6  القديم من خالل نسان( تعرفنا على لبس اإل4من الفقرة )

 أ  القطع األثرية ب  المزهريات

 ج - د -

 الحل : أ

 
 7 ( يقصد بالقرن الثامن عشر الفترة بين عامي5في الفقرة )

 أ 1822 - 1722 ب 1721-1733

 ج  1822 - 1721 د  1722-1733

 الحل : د
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 8 زياء تختلف حسبيتضح أن األ (4)من الفقرة 

 أ نسانطبيعة اإل ب  المستوى المعيشي واالجتماعي

 ج  والمستوى الثقافيالمجتمع  د الموسم

 ب  : الحل

 

 9  نساناإل أصبح( 2في الفقرة )

 أ ال يهتم بمظهره الخارجي ب يصنع كميات متشابهة من المالبس

 ج ينسانيهمل الذوق اإل د يهتم بمالبس النساء فقط

 ب  : الحل

 

 10 ( نجد أن صناعة المالبس تطورت من ناحية 2من فقرة )

 أ ينسانمناسبتها للجسم اإل ب جودة الخياطة

 ج متانة المادة الخام د شكلها الخارجي

 ب  : الحل
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 25  لتمرا

 

 عمل في الطب القديم وسُتعظيمة . وقد اِ  فوائده. و منافعه كثيرة و  االتمر هو غذاء ودواء مًع

ه الحتوائ؛  ايومًيه ولالبواسير وملين طبيعي لمن اعتاد على تنلف كمنشط للكبد و معالجة ِصُو

. و  وعية الدموية. وملين للشرايين و األ عصاب. و مؤخر لمظاهر الشيخوخةلأل ومهدئلياف على األ

ستعمل نوى التمر بعد ويُ  . مهدأ للسعال وطارد للبلغم و منظف للكلى من الحصى والرمال

من مرض البالجرا نه يقي الجسم أكما ، تحميصه وسحقه و خلطه بزيت الزيتون كدهان للبواسير 

ها ، أكثرالفواكه و أفضلوالبلح من .  الذي يسبب ضمور في األطراف ويسبب تشقق في الجلد

العلم الحديث ما  أثبتوقد  يفطر على التمر في رمضان . -صلى اهلل عليه وسلم-وكان المصطفى 

الية من فالتمر يحتوي على نسبة ع؛ من حكمة عظيمة و منفعة محققة  السنة الكريمةفي هذه 

و الفركتوز والجلوكوز. أالمواد الكربوهيدراتية والسكريات معظمها من سكر القصب وسكر الفاكهة 

 ولاطاقة و سعر حراري كبير. و يتولد عند تن إنتاجوهو سهل االحتراق و يستفيد الجسم منه في 

ت الموجودة ا من الطاقة في الجسم وهذه الكمية الكبيرة من السكرياسعًر 084جم من التمر 122

ماثل بسرعة فيستفيد تفطاره. و تإ ولافي التمر تعطى كمية كبيرة من الطاقة للصائم عند تن

هم مقوماته الغذائية ، وبالتالي أعضاء الجسم وخاصة المخ الذي تعتبر المواد السكرية من أمنها 

 . ينشط الصائم ويستعيد لياقته بسرعة

من  %2.2 ، ومن البروتينات  %0.0و  ، من السكر %  92- 02يحتوي البلح على :  مكونات التمر

نه ينقصه فيتامين أال إ( و حامض النيكوتينك 0الدهون . كما يحتوي على فيتامين )أ( ، )ب( ، )ب

، البوتاسيوم  : مالحأمثل ، مالح المعدنية التي يحتاجها الجسم )ج( كما يحتوي على األ

 والسبب في. و الفسفور ، والكبريت ، و النحاس ، نجنيز والم، و الحديد ، الصوديوم  ، ووالكالسيوم

ملليجرام من  732جم من البلح يحتوي على  122ن كل أهو ؛ وجود نسبة كبيرة من البوتاسيوم 

    .نه عنصر الزم لتوازن كمية الماء الموزعة في خالل الجسم وخارجها أل ؛ البوتاسيوم
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اإلنسان عقب الصيام فإنه كذلك ينبه حركة األمعاء والبوتاسيوم كما يساعد على انتعاش 

ُيعد النخيل   .وينشطها الستقبال معظم الطعام ؛ ألن البوتاسيوم له تأثير مباشر على عضالتها

من أشجار الصحراء التي تنمو في المناطق المشمسة الجافة قليلة الرطوبة ، ونظًرا الستهالكه 

همية لألهالي الذين يعيشون في الصحراء ، ومصدر غذاء كمية قليلة من الماء فهو يعد بالغ األ

رئيس لهم فالتمر هو الوجبة الرئيسية لسكان الصحراء ؛ لذلك فهو يمنحهم القوة و الرشاقة و 

الصحة والمناعة ضد األمراض . وُيفيد التمر الشيوخ الذين يعانون ضعف السمع وأيًضا يحافظ على 

عر ويحفظ رطوبة العين ؛ الحتوائه على كمية عالية من بريق العين و يمنع جفاف الجلد والش

 .فيتامين )أ( ، كما يهدىء األعصاب و يداوي القلق النفسي والوسوسة والمزاج العصبي
 

 1 ( يعد مرض البالجرا1من خالل الفقرة )

 أ خطير  ب معدي 

 ج عادي  د دهني

 الحل : أ

 

 2 للصائم رمقه بسبب( يتبين أن السكريات تعيد 0من خالل الفقرة )

 أ تتحلل في الجسم بسرعة  ب تسبب تخمه

 ج تأخذ وقت طويل في االمتصاص  د بطيئة االمتصاص

 الحل : أ

  

 3  ( يتبين أن السكريات في التمر0من خالل الفقرة )

 أ أقل من الثلث   ب أكبر من الثلث 

 ج مساوية للثمن   د أقل من الثمن 

  الحل : أ
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 4 صحيح اآلتي( أي 0حسب الترتيب الوارد في الفقرة )

 أ دهون –بروتين  -سكريات   ب سكريات -دهون  -بروتين  

 ج - د -

 الحل : أ

 

 5 ( تنمو النخيل في9من خالل الفقرة )

 أ المناطق المعتدلة الحرارة العالية الرطوبة   ب المناطق المرتفعة الحرارة المنخفضة الرطوبة 

 ج المناطقة المعتدلة الحرارة المنخفضة الرطوبة د -

 بالحل : 

 

 6 ( تعتبر أشجار النخيل ذات أهمية ألهالي الصحراء بسبب9من خالل الفقرة ) 

 أ احتياجه لكمية قليله من الماء   ب مصدر غذاء رئيسي لهم 

 ج - د -

 الحل : أ

 

 7  ( عن9) ،( 0تحدثت الفقرة ) 

 أ التمر ومكوناته وبيئته  ب أهمية التمر ألهالي الصحراء 

 ج - د -

 الحل : أ
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 8 عنوان لعموم النص  أفضل

 أ غذاء أهل الصحراء ب التمر ومكوناته وفوائده 

 ج - د -

 بالحل : 

 

 9 نسبة الدهون في الجسم مع الفيتامين )ب( 

 أ % 2.22 ب 2.2% 

 ج %2.222  د 2.222% 

 ب : الحل

 

 10 غذى عليه ت يجب أن ُي اآلتيمن خالل النص أي  

 أ سكريات   ب كربوهيدرات 

 ج نيكوتينك د -

 الحل : ب

 

 11  التمرب الماء - صلى اهلل عليه وسلم -لماذا استبدل الرسول 

 أ سرعة امتصاصه في الجسم فنشعر بالنشاط والحيوية ب -

 ج - د -

  الحل : أ
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 12 ( عن 2) و (5) تتحدث الفقرة

 أ التمر بيئته وفوائده االقتصادية والصالحية ب -

 ج - د -

  الحل : أ

 

 13  ( أن األمالح المعدنية9يفهم من الفقرة )

 أ ستغناء عنها اال نسانال يمكن لإل  ب نسانيحتاجها جسم اإل ال 

 ج - د -

 الحل : أ

 

 14  ( عن5( و )4تتحدث الفقرة )

 أ بيئته وفوائده الغذائية  ب فوائده البيئية ومكوناته 

 ج - د -

 الحل : أ

 

 15 ( 1( و )0من التالي صحيح حسب الفقرتين ) أًيا

 أ أن الفيتامين )ب( والسكريات من مكونات التمر ب -

 ج - د -

  الحل : أ
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 16 خفض دهون الجسم يكون بـ 

 أ أكل التمر ب -

 ج - د -

  الحل : أ
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 26 "1" ةاإلرادالعادة و

إرادية أم غير إرادية ؟  : وتحركاته اليومية أهي نساناحتار علماء النفس بين تصنيف تصرفات اإل

 ، عادات إلىأن صنفوها  إلى ؟ ةاإلرادت عادة أصلها أصبحواألفعال المقرونة بجهد أهي إرادية أم 

 ؟ ل أنفسنا هل هذه العادة إرادية أم غير إراديةأولكن نس؛ وترتبط العادة بالجهد عادة 

 :  إلىومن هنا انقسمت العادات 

 ، دارةوالرغبة الداخلية أو اإل، دارية المقترنة بالجهد ية : وهي التصرفات اإلاإلراد : العادات أوال -

التوقف بعد ذلك  ولاعادة باختياره ويح نسانتصرفها فقد يمارس اإل نسانوهي التي يختار اإل

  . ا وال يستطيععنها ولكن مع المقاومة يصبح ضعيًف

وترقى به ، فمثال النجار والبنائين  نسانفي حياة اإل إيجابيةوهي سلوكيات  ية :اإلرادثانيا : غير  -

منهم مهنته مع بذل جهد . ومع مرور الزمان تصبح عندهم مجرد عادة وال  الً ُك وغيرهم يمارس

 ضيفن ُنأح صِ كان ي  فإن لذا؛ ة اإلرادصل تنشأ عن رادية ولكنها وفي األإي جهد وغير أيبذلون فيها 

 نسانية داخل حياة اإلاإلرادالعادة  نشأة . رادة كصفة لهاإهذه العادة كلمة فسنضيف كلمة  إلى

وبالثقافة والمجتمع  ونظرته محل ذاته ، والثقافة الذاتية ، الحوار الداخلي  : عتمد علىوتطورها ت

المجتمع ، وبيئته  أخالقو، والبيئة المحيطة ،  نسان: كصحة اإل ما تطورها فبعدة عوامل. أوغيرها 

 وفروعهكتب في هذا الموضوع لكثرة شجونه أما عن ارتباط الوراثة بالعادة فلن . أ التربوية

 . المتشعبة
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 27 "2العادة واإلرادة "

فمنها ما يتعلق بالناحية الوجدانية من  ، اختلف علماء النفس في تقسيم تصرفات اإلنسان  -1

وما إلى ذلك . ومنها ما يتعلق بتصرفات اإلنسان المعيشية  ، النتماءاو ، والكره، كالحب ؛ العواطف 

ومنها ما يتعلق بإرادة اإلنسان . وأفعال اإلرادة  ، وتشمل من األفعال ما يتصف باآللية في حدوثه

 هيا األفعال التي يعملها عن وعي تام بها وال تتصف بالتكرار غالبًا .

أفعال  : ن العادة هيإما هي العادة ؟ في الحقيقة  :يقودنا هذا التفسير لإلرادة لطرح السؤال   -0

ما  اويمكن تصنيفها إلى نوعين  : أولهما العادة التي تتصف بمناقضة اإلرادة وغالًب، تقترن بتكرار 

ا عنه وبشكل مناقض تكون هذه العادة مجموعة من التصرفات السيئة التي يفعلها اإلنسان رغًم

مها ويصعب عليه تغييرها . وتتدخل اإلرادة في بعض األحيان ماأا ولكنه يكون ضعيًف، إلرادته 

 لكبح هذه العادة أو التقليل منها بشكل أو بآخر .

وهذه ، أما النوع اآلخر من العادات فهي العادات التي تكون مقترنة بجهد أو عمل يبذله اإلنسان  -9

 فمثاًل؛ لتي تحتاج إلى مجهود نجاز األعمال اإحيث أنها تساعد اإلنسان على ؛ العادات تعد مفيدة 

فقد تعود هؤالء على بذل المجهود وأصبح عادة لديهم ، أو السائق  ، أو الكاتب ، اء  ن أو الب  ، الصانع

 ؛  ثم ما يلبث أن يتعود عليها ، بسبب كونها إرادة في البداية؛ وقد يواجهون صعوبة في أول األمر 

 . لذلك إذا كان يصح أن نصف هذا النوع من العادات فمن األحرى أن نصفها باإلرادات

ولى هذه المراحل بمرحلة تصور الفعل تبدأ أُ  ، يمر أي فعل يقوم به اإلنسان في مراحل متعددة -4

 ثم يدخل اإلنسان، على ما ينشد فعله ومعطيات الواقع  أي أن العقل يقوم بتوقع ما سيحدث بناًء؛ 

، و يؤثر في أخالقياته ، وفوائده ، لتحديد عواقب هذا الفعل  ؛ بعدها مرحلة النقاش مع الذات

ومعتقداته ، وأيضا مستواه الثقافي . المرحلة التالية هي مرحلة اتخاذ القرار ، وطريقة تفكيره 

رض أإلى  دة على المرحلة السابقة . وآخر مرحلة هي مرحلة تنفيذ ذلك الفعل ونقلهعتِمكنتيجة مُ 

 وأما عوامل ارتباط العادة بالوراثة فلن نفصل في هذا لباب لكثرة فروعة وشجونه .  الواقع .
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 1  ( كان يقارن بين9( ، )0الكاتب في الفقرة )

 أ ية والالإرادية اإلرادالعادات  ب ةاإلرادالعادة و

 ج - د -

 الحل : أ

 

 2  من النص نستنتج

 أ كل عادة كانت إرادة  ب ت عادةأصبحبعض العادات كانت إرادة وباالنتظام 

 ج - د -

 الحل : ب

 

 3 ية تكون بـاإلرادتنمية العادة 

 أ عدة عوامل شخصية  ب فقط  حداعامل و

 ج عدة عوامل شخصية واجتماعية د -

 الحل : ج

 

 4 نسانية داخل اإلاإلرادتطور العادات  عوامل

 أ 9 ب 4

 ج 5 د 2

 التنفيذ -4اتخاذ القرار  -9النقاش مع الذات  -0التصور  -1 ؛الحل  : ب 
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 5 التركيز في صقل نسانيجب على اإل

 أ الالإراديةالعادات  ب ات غير المناقضة له اإلرادالعادات و

 ج رادية والغير مناقضة لإلرادةإالعادات الال د -

 أالحل  : 

 

 6 ن تكونأكان يصح أن نضيف كلمة إرادة كصفة لها ( فيجب  فإنفي قول الكاتب ) 

 أ ة المعتادة اإلراد ب ية اإلرادالعادة 

 ج ية اإلرادالعادة غير  د ة غير المعتادةاإلراد

   بالحل : 

 

 7 نه ال يستطيع التكلم عن موضوع الوراثة ألنهأيرى الكاتب 

 أ غير مهم  ب وجز مقالهتفرعها الكبير وُم

 ج - د -

 الحل : ب

 

 8 يوضح النص السابق أن

 أ عادات  صاًلأرادية إية والغير اإلرادالحركات  ب رادةإ صاًلاكل عادة 

 ج - د -

 الحل : ب
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 3 كم عدد المراحل التي تمر بها العادة

 أ مراحل 9 ب مراحل 4

 ج مراحل 5 د مراحل 2

 الحل  : ب 

 

 12 لكي ينجح اإلنسان يجب عليه أن 

 أ ينمي العادات غير اإلرادية  ب ينمي العادات اإلرادية

 ج - د -

 الحل  : أ
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 28  األمطار الكونية

يوجد ركام هائل من  -وأبعد من أي كوكب يدور حول الشمس  -على أطراف مجموعتنا الشمسية 

وفي العقود القليلة الماضية اتضح أن هذا  الصخور والكويكبات الصغيرة يطلق عليها )حزام كويبير(

الحزام يتضمن نسبة كبيرة من الكتل الجليدية والجبال الثلجية التي تفوق في ضخامتها جبل 

. كما اكتشف العلماء أن معظم المذنبات الجليدية التي تسقط على األرض تأتي من هذا  يفرستإ

ا للعالم تقديًر (سحابة أروت)ه اسم المكان )الذي يقع على حدود نظامنا الشمسي ويطلق علي

ومن المعروف أن معظم المذنبات تتكون من كتل جليدية هائلة تدخل ! .  لهولندي الذي اكتشفها(ا

وإن كان معظمها ال يصل إلينا بسبب تبخره في طبقات الجو  -الغالف الجوي بشكل يومي مستمر 

كميات كبيرة من بخار الماء )وهو ما يعني أن  . وتبخر هذه المذنبات في جو األرض يضيف إليه - العليا

لم يتضح إال في  رضيوالفرق بين المطرين السماوي واأل  .السحب ليست المصدر الوحيد للمطر(

منتصف الثمانينيات حين افترض الدكتور لويس فرانك )من جامعة أيوا( أن نسبة كبيرة من مياه 

نشرت مجلة التايم تقريرا بعنوان المطر 1337 . وفي عدد يونيو األرض تأتي من الفضاء الخارجي

 إلىن األرض تستقبل بشكل مستمر مذنبات ثلجية تتحول أقالت فيه  "The cosmic Rain" الكوني أو

. كما  بخار فور دخولها الغالف الجوي )بسبب االحتكاك وحرارة الشمس( ثم تعود لتتجمع كسحب

ا والثالثين طًن تزن كل منها قرابة الستة -ثلجية  كرة 922 حوالىذكرت أن األرض تتلقى كل دقيقة 

!  نقاء وصفاء بعد تبخرها في الجو ثم إعادة تكثفها كمطر أو )ماء طهور( أكثرتصبح  -من الماء 

جود أجسام فضائية عبارة عن اكتشف العلماء أن األمطار وتكوين البحار والمحيطات ناتج عن و

سقوط  إلىدى أحظوا في التسعينيات انفجار كوكب ضخم نهم الأمريكان كد العلماء األأوكواكب، 

ثلوج على األرض كما أكد العالم فالنك هذه المالحظة بعدة أدلة لكن قابلها بعض العلماء بالرفض 

والعلماء ، ومادام العلم في ازدهار ، العلم صحة كالمه  كدأنه بعد عدة سنوات أال إ ؛ وخالفوه وعارضوه

بعد اكتشاف الجسم الفضائي يمكن أن يكتشفوا األجسام التي تحرك األرض و، تواصلة اكتشافاتهم م

 . وتكون الشمس
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 1 ى عن ولتتحدث الفقرة األ

 أ أجسام فضائية ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 2 نتج عن انفجار الجسم الفضائي

 أ ثلوج تسقط على الجبال والمرتفعات ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 3 فيما يخص العلماء (0)نستنتج من الفقرة 

 أ اكتشافات  إلىأن خالفهم يؤدي  ب أنهم مختلفون فيما بينهم 

 ج أنهم دائما متفقون د -

 الحل : أ

 

 4 نص السابق أن موقف العاِلمنالحظ من ال

 أ كلمة العلماء واكتشافاتهم  إلىيقف موقف المتطلع  ب حيادي

 ج - د -

 الحل : أ
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 5 موقف العلماء في رأي الكاتب 

 أ متعجب من اختالف العلماء ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 6 ( عن 4تتحدث الفقرة )

 أ أجسام تكسرت وتحولت إلى ثلوج ب -

 ج - د -

 الحل : أ
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 29  أبو جعفر المنصور

حكى محمد بن عبدوس الجهشياري ، في كتاب الوزراء : أن المنصور لما حج ، بعد تقليد المهدي 

عيسى بن موسى ،  إلىالعهد ، وتقديمه فيه على عيسى بن موسى ، دفع عمه عبد اهلل بن علي ، 

فعزم عيسى على   .ليعتقله ، وأمره سًرا بقتله ، وكان يونس بن أبي فروة يكتب لعيسى بن موسى

فقال له يونس :   .خبره بالخبر ، وشاورهأتل عبد اهلل بن علي ، ثم تعقب الرأي ، فدعا بيونس ، فق

ألنه أمرك بقتله سًرا ، ويجحدك  ؛نشدتك اهلل أن ال تفعل ، فإنه يريد أن يقتله بك ، ويقتلك به 

عته إليه ، ، فإن طلبه منك عالنية ، دف أحدذلك في العالنية ، ولكن استره حيث ال يطلع عليه 

وإياك أن ترده إليه سًرا أبًدا ، بعد أن قد ظهر حصوله في يدك عالنية ، ففعل عيسى ذلك وانصرف 

عمومته ، من يشير عليهم  إلىالمنصور من حجه ، وعنده أن عيسى قد قتل عبد اهلل ، فدس 

 عنهبمسألته في أخيهم عبد اهلل ، فجاءوه يسألونه ذلك ، فدعا بعيسى بن موسى ، وسأله 

فدنا منه عيسى بن موسى ، وقال له ، فيما بينه وبينه : ألم تأمرني بقتله ؟ قال :   .بحضرتهم

ثم أقبل على عمومته ، فقال : هذا قد أقر بقتل عبد اهلل ،  . معاذ اهلل ، ما أمرتك بذلك ، كذبت

ليقتلوه ، فلما رأى صورة قال : فوثبوا عليه  . أني أمرته بذلك ، وقد كذب ، فشأنكم به وادعى عليَّ 

فكان عيسى يشكر  . ق أبا جعفر ، وأحضر عبد اهلل ، فسلمه إليه بمحضر من الجماعةأمره ، صدَّ 

  . ليونس بن أبي فروة ذلك ، مدة عمره
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 1 الضمير في عمه يعود على

 أ عيسى ب المنصور

 ج عبد اهلل بن علي د المهدي

 ب الحل :

 
 2 ( ، معنى انصرف حجه وانصرف المنصور من) 

 أ الرجوع ب السفر

 ج الوقوف د الطواف

 الحل : أ

 

 3 فشأنكم به يعني 

 أ اقتلوه ب افعلوا به ما تريدون

 ج اسجنوه د العبوه

 الحل : ب

 

 4 لماذا استشار عيسي يحيي

 أ  يستنير برأيه ب ليستشيره

 ج يشاركه الفكرة د الوقوف معه

 الحل : أ
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 5 فتعقب الرأيمعني 

 أ أخذ القرار ب تأمل فيه

 ج فعله إلىمضي  د نفذه

 الحل : ب

 
 6 يعود على : ( فيه) الضمير في كلمة  ( وتقديمه فيه) 

 أ العهد ب التقليد

 ج المنصور د الحج

  الحل : أ

 

 7 كره علىيونس ش 

 أ نصحه ب الوقوف معه

 ج كشف الخطة د تخليه

 الحل : أ
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 30  الُقبرة

فقال : أذبحك و آكلِك . قالت له : و  للرجل بعد أن صادها : ماذا تريد أن تصنع بي ؟ الُقبرةقالت 

هي خير لك من أكلي ،  اهلل ، إني ال أسمن و ال أغني من جوع فاتركني و أنا أنصحك ثالث نصائح ،

الشجرة ، أما الثالثة فحين أحلق و أنصحك الثانية إذا هبطُت على  ى و أنا على يدك ،ولأقول لك األ

فقالت و هي على .  ، ثم قال : موافق ، هاتي ما عندكِ  الُقبرةفكر الصياد فيما قالته .  في الجو

 و لما حطت على الشجرة قالت : ال تصدق المستحيل ،. يده: ال تأسفن على ما فات . فتركها تطير

 . لوجدت في حوصلتي جوهرة ، وزنها مئة غراملو ذبحتني  ثم تابعت كالمها هازئة : أيها الصياد ،

هاتي  ا :فلما سمع كالمها ، عض على شفتيه ، و ندم على إطالق سراحها ، و لكنه قال متحسًر

 و ما ينفعك بالثالثة ،:  ، و قد أحست بما يعانيه من حسرة و ألم ، و قالت الُقبرةنظرت إليه .  الثالثة

ى ال تأسفن عل قالت : ألم أقل لك " فقال لها : و كيف ذلك ؟ السابقتين ؟و لم ُتِفْد من النصيحتين 

و قد صدقت أن في حوصلتي  ”و قلت لك "ال تصدق المستحيل و قد أسفت على إطالقي ، ما فات" ؟

و اهلل لو وزنت  عظامي و لحمي و ريشي ، لم يبلغ كل ذلك مئة غرام ، .  جوهرة وزنها مئة غرام

جناحيها للريح ، و طارت تاركة الرجل في ندم و  الُقبرةو هنا أطلقت  المستحيل ؟فكيف صدقت 

  .  حسرة
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 1 نهأيتضح  الُقبرةطائر 

 أ ذكي ب حكيم

 ج مخادع د  أناني

 الحل : أ

 

 2 كان الُقبرةالسؤال ما قاله  ،ن يكون أال يكون  ، لم تكن المستحيل بل كانت : ال تصدق ما ( ال تصدق المستحيل) 

 أ حكمة ب مثل

 ج مقولة د  خطبة

 الحل : أ

 

 3 صف الصياد بأنهُي

 أ قنوع ب حكيم

 ج ساذج د  حريص

 الحل : ج

 

 4 تدل على  (عض على شفتيه  )جملة 

 أ اإلعجاب ب األلم

 ج الرضا د الندم

 الحل : د
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 5 أي العبارات التالية غير صحيح 

 أ الصياد لم يبال عندما طار الطائر من يده ب الصياد سعد لهروب الطائر

 ج الطائر ال بغني وال يسمن من جوع د  الطائر لم يخدع الصياد

 الحل : ب 

 
 6 عنوان لهذه القطعة هو  أنسب

 أ الُقبرةطائرة  ب الصياد الماهر

 ج حالم الصيادأ د الندم ال يفيد

 الحل : د
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 31 "1" الزجاج

وذلك بعدما تعلموا طرق  ،أعتنى المسلمون في العصور الوسطى بصناعة الزجاج وطوروها

لحاجتهم  ؛ وكان ذلك ، وإيران ،والعراق  ، والشام، مصر  : مثل ؛ صناعتها من البلدان التي فتحوها

. ويتكون  وغيرها ، والشرب ، واإلنارة ،والعقاقير ،العطور في ستخدماألواني الزجاجية التي تُ  إلى

 إلىا حتى تتحول صهر مًعحيث تُ  ، والصودا، والبوتاس ، ( سليكاخليط من الرمل ): الزجاج من 

شكل الزجاج يُ .  ا ويسهل تشكيلهدرجة ما يكون مرًن إلىوعند تبريده  ، اسائل وتمتزج جيًد

غمس حرارة األنبوب حيث ُيوبة حديدية طويلة ذات مبسم خشبي لحماية العامل من بنأبواسطة 

الزجاج المنصهر. يقوم العامل بنفخ األنبوبة فتتحول  منفي السائل ويرفع على طرفها قطعة 

شكل الفقاعة حسب ما يريد . ثم ُت مرار النفختوتكبر مع اس أواًلفقاعة صغيرة  إلىالكتلة الزجاجية 

. وكانت الزخرفة تنفذ بأساليب  أو غير ذلك ا أو أسطوانًةأو إبريًق فقد يصنع منها قنينةً  ،الصانع

أو بطريقة  ، وكذلك بطريقة الملقاط ،مختلفة منها طريقة الضغط على األواني وهي ال تزال لينة

و لصق حامل من أ ، واني وهي لينة"اإلضافة" وهي تتم بلصق خيوط من الزجاج على جدران األ

. ولقد صنع المسلمون  خرىغير ذلك من الطرق األا ووربما يكون ملوًن ، االزجاج الذي ال زال ليًن

فوصلتنا هذه المجموعة المختلفة األشكال التي ترجع  ، ا كثيرة من األواني الزجاجيةالقدامى أنواًع

 قوهذا اإلبري ،القرن الثالث الهجري إلى. هذه آنية زجاجية ترجع  القرن الثاني أو الثالث الهجري إلى

 أما ،القرن الثاني الهجري عصر الدولة العباسية إلىالزجاجي المصنوع بالطريقة الرومانية يرجع 

وهذا  ،هذا القدر فقد زخرف بطريقة "اإلضافة" في مصر الفاطمية خالل القرن الخامس الهجري

صر عمن كما وصلتنا هذه المزهرية  ،القرن الثالث الهجري من الدولة العباسية إلىإبريق يرجع 

أما هذه القنينة فذات بدن  ، . وقد زودت فوهتها البديعة الصنع بخيوط زجاجية ملونة المماليك

مضلع ونفذت بالقالب وزخرفت رقبتها بإضافة خيوط زجاجية وهي من القرن الثامن الهجري. وهذا 

 القرن  ىإلوقد زخرف بالكتابة الكوفية مع الكائنات المتقابلة ويرجع  ،جزء من إناء فاطمي العصر
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الخامس الهجري، أما هذه القنينة وتلك المكحلة فمن البلور الصخري، وقد زخرفتا بالقطع 

والشطف في مصر الفاطمية خالل القرن الخامس الهجري ، والبلور هو زجاج مضاًفا إلى خلطته 

 عناصر ثقيلة مثل الكوبلت ويتميز بكثافة عالية ، وهذه بعض المكاييل الزجاجية المخصصة

للعطور أو السوائل الطبية من القرن الثاني الهجري من عهد األمويين ، كما صنع العرب المسلمون 

للهجرة .  103الموازين والصنج من الزجاج أيًضا ، فهذا ثقل ميزان يوازي رطاًل ويرجع إلى عام 

الخليفة "  العزيز باهلل وهذا مثقال فلس من العصر األموي المبكر، أما هذه الصنج فمن عهد "

، كما برع المسلمون في صنع  للهجرة 839الفاطمي، وهذا الثقل من عهد السلطان قايتباي عام 

اهلل نور )) ، وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم :  المشكاوات وذلك إلضاءة المساجد والمنازل وخالفه

وصلنا عدد من وقد  ... (( السماوات واألرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

المشكاوات المملوكية العصر المموهة بالمينا والمخرفة بكتابة النسخ وكذلك عليها زخرفة نباتات. 

وقد موهت بالمينا وزخرفت بكتابات نسخية قرآنية وزخرفة  "حسن" وهذه المشكاة باسم السلطان

ط بزخارف نباتية . وهذه أيًضا من عهد السلطان "حسن" وقد زخرفت فق نباتية غاية في اإلبداع

شايخو" ساقي السلطان المملوكي الناصر ". أما هذه المشكاة فباسم األمير  دقيقة بمهارة وإتقان

"محمد بن قالوون" وتضم مع الكتابة النسخية الجميلة "رنك الكأس" الذي يشير إلى وظيفة 

العرب الساقي حيث تعتبر "الرنوك الوظيفية" سمة من سمات العصر المملوكي. واستخدم 

.  المسلمون الزجاج في زخرفة النوافذ أيًضا حيث برعوا في صناعة الزجاج المعشق في الجص

وتمر هذه الصناعة بعدة مراحل بداية برسم الوحدات الزخرفية على الجص، ثم تبدأ مرحلة 

التفريغ أي التخريم لهذه الوحدات المراد تعشيقها بالزجاج. وأخيرا تبدأ مرحلة تركيب القطع 

ثبت بالجص السائل. وما زالت هذه الطريقة ُتزجاجية المختلفة األحجام واأللوان من الخلف ال

المتوارثة تنتج لنا لوحات زخرفية متنوعة األشكال تشع من الضوء حالة من البهجة واإلبهار، ويبدو 

ين تزيذلك جليا في نوافذ العمائر اإلسالمية المختلفة. كما استخدمتها الكنائس في مصر أيًضا ل

وصناعة النوافذ الجميلة الملونة. كما استخدم المسلمون الزجاج في عمل زخارف الفسيفساء، 

 ويظهر ذلك بوضوح في الجامع األموي بدمشق.
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 32 "2الزجاج "

 السليكاا من صنع أساًسمادة عديمة اللون تُ  ،الزجاج مادة ال بلورية صلبة هشة شفافة  -1

و الزجاج يوجد في الطبيعة كما  ،المصهور في درجات حرارة عالية مع حمض البوريك أو الفوسفات 

و  ،سمى الزجاج البركاني أو المواد التي تنشأ من النيازك ا في المواد البركانية التي تُ يوجد أيًض

 و ،عشوائي  و إنما يكون في حالة خاصة تظهر فيها جزيئاته بشكل ا وال سائالً ليس الزجاج صلًب

و مع تعريضه للحرارة يتحول  ،عندما يتم تبريد الزجاج يصل إلى حالته الصلبة و لكن بدون تبلور

بحيث يمكن تشكيله باستخدام عدة تقنيات ؛ و يكون الزجاج المصهور كاللدائن  ،الزجاج إلى سائل 

منخفضة يكون الزجاج ا . و في درجات الحرارة الو من الممكن تقطيع الزجاج عندما يكون بارًد ،

 ا و ينكسر .هًش

هو المستخدم في صناعة النوافذ  - وخاصة في عصرنا -عبر العصور  اأكثر أنواع الزجاج شيوًع -0

، و أكسيد الصوديوم ،  السليكامن  % 75هو زجاج صودا الجير و الذي يتكون من ، ورب و أواني الُش

 .و عدد من المضافات األخرى ، و أكسيد الكالسيوم 

شكل بصهر أسطح و كان ُي ،كان الخزف المزخرف بمثابة أقدم نوع تم صنعه من الزجاج  -9

و  ،لصناعة الخرز ؛ و كان هذا الخزف يستخدم  ،حبيبات الرمل مع الصودا أو البوتاس الكاوية 

و قد تمكن الرومان من صب زجاج النوافذ دون  ،و الحليات الصغيرة في العصور القديمة ، النقوش 

دون التعرض للظروف  ،و لم يزد استخدامه عن السماح بدخول الضوء  ،ن يكون بالصفاء الكافي أ

و منذ ذلك الحين دخل الزجاج في  ،قبل الميالد  0222الجوية و يعود تاريخ صناعة الزجاج إلى عام 

واد و الم، فتم استخدامه في صناعة اآلنية المفيدة  ؛أغراض عديدة من حياة اإلنسان اليومية 

و المعمارية ، كما كان له تطبيقاته الصناعية  ،بما في ذلك المجوهرات  ؛ و مواد الزينة، الزخرفية 

جوفة حتى زات حيث لم يتم التوصل إلى اآلنية المرو لقد كانت أقدم المواد الزجاجية عبارة عن ح ،

 قبل الميالد . 1522عام 
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 ا وو تعد صناعة الزجاج من الصناعات الكيماوية المهمة التي سجل فيها علماء المسلمين نبوًغ -4

كما أنهم أدخلوا عليها تحسينات  ،ستعمل كأحجار كريمة نتجة تُ القطع الُم ضحتحيث أ ،براعة 

 ،و كانوا يصنعون األلواح الزجاجية الملونة و غير الملونة  ،كثيرة بواسطة التزيينات الفسيفسائية 

لحفظ العطور  ؛ و زجاجات الزينة، و المصابيح ، و األباريق ، و القناني ، و الكؤوس ، و كل الصحون 

و كتبت عليها أبيات  ،و تفننوا في زخرفة هذه األدوات زخرفة رائعة و بألوان جميلة  ،و غير ذلك  ،

و ابتكر المسلمون التزجيج و ما زالت روائع من أعمالهم في التزجيج باقية في  ق .من الشعر الرقي

و كذلك األبنية األثرية إضافة إلى ما هو محفوظ في المتاحف  ،واجهات المساجد و الجوامع 

ة فلم تتأثر بالتقلبات الجوي ،األصباغ المعدنية في هذه الصناعة الفنية  ِاسُتخِدمتو لقد  ،العالمية 

 و لم يؤثر فيها حرارة الشمس المحرقة طوال مئات السنين الماضية . ،

 

 1 ن الزجاج يتم تقطيعه وهوأ( 1يفهم من الفقرة )

 أ منصهر ب ساخن

 ج بارد د مكسور

 ج : الحل

 

 2 ( أن الزجاج في درجة الحرارة المنخفضة يصبح1يفهم من الفقرة )

 أ أشد صالبة  ب أقل صالبة 

 ج لينا د مكسورا

 ب : الحل
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 3 ( ان الزجاج مادة 1يفهم من الفقرة )

 أ ةلين ب ال بلورية

 ج سائلة د ةملون

 ب : الحل

 

 4 ن مادة الزجاج أ( 1يفهم من الفقرة )

 أ بيضاء اللون شفافة  ب ملونة

 ج عديمة اللون د خضراء

 ج : الحل

 

 5 ( أن الزجاج غير المبرد يكون في صورة 1يفهم من الفقرة )

 أ غازية ب صلبة

 ج ةمتأكسد د سائلة

 د : الحل

 

 6 ( أن الزجاج تم اكتشافه 0يستنتج من الفقرة )

 أ احديًث ب اقديًم

 ج منذ قرنين د قرون  ةمنذ بضع

 ب : الحل
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 7 ا فيالزجاج ظهر جلًي( نبوغ المسلمين في صناعة 4يفهم من الفقرة )

 أ العربات التي تجرها الخيول ب األبنية التراثية

 ج ت والاالط د لواناأل

 ب : الحل

 

 8 ا جزيئات الزجاج تتوزع توزيًع

 أ اعشوائًي ب اانتظامًي

 ج اثابًت د اعلى مسافات مختلفة تماًم

  الحل : أ

 

 9  نواع الزجاج هوأقدم أن أ (9)يفهم من الفقرة 

 أ الخزف ب زجاج النوافذ

 ج البوتاس د الصودا

  الحل : أ

 

 10  ن نقاء الزجاج الذي صنعه الرومان كانأ (9)فهم من الفقرة ُي

 أ امنخفًض ب امرتفًع

 ج امتوسًط د اكافًي

  الحل : أ
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 11 الذي يصنع الزجاج 

 أ زجَّاج ب القزاز

 ج الخراز د الحداد

  الحل : أ

 

 12 عنوان للنص  أنسب

 أ الزجاج و أنواعه ب الزجاج تاريخه و تصنيعه

 ج حاالت الزجاج د اكتشاف الزجاج

 ب : الحل

 

 13 ( أنه تم التوصل إلى اآلنية الزجاجية المجوفة 9ُيفهم من الفقرة )

 أ عام قبل الميالد 022منذ  ب عام 1522منذ 

 ج عام 522بـ  بعد اكتشاف الزجاج د حديًثا على يد اآلسيويين

 الحل : ج
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 33  النظام البيئي

 

ا بعناصره درجه تقترب من الكمال زاخًر إلىا حتى عهد قريب متوازًن رضيكان النظام البيئي األ

ها التي يتسم ب ةالدائب ةوالحرك ةورغم الديناميكي ةوكميات ثابته ومستقر أعدادب ةوغير الحي ةالحي

 ةبسبب تفجير الثور؛ لم يدم  رضين الحال المستقر للنظام البيئي األأال إ ؛ هذا النظام البديع

في مطالع القرن التاسع عشر ميالدي ثم ازدهارها في القرن العشرين  وما انطوت عليه  ةالصناعي

ا بانفجار سكاني مذهل واستهالك متزايد مصحوًب .صناعي وتجاري كثيف  إنتاجمن  الثورةهذه 

من نواتج  المتزايدعلى ما يقابل االستهالك  ةعالو . الطاقةهمها موارد أوغير مسبوق للموارد و

 رضيال وقد حدث في النظام البيئي األإقرن العشرين دنيا الوجود الر دولم يغا . ةومخلفات مرفوض

في المستقبل . وتبدو  ةللحيا رضاأل ةوانحدار لمنحنى صالحي ةاختالل واضح ينذر بعواقب وخيم

 ،      لوثسها : التأاليوم وعلى ر ةالعالمي ةللعيان في المشكالت البيئي ةماثل الصناعيةة الثور ةضريب

وخطره  ، والتسرب النووي ، واالحتباس الحراري ، وانحسار الغطاء النباتي، والجفاف ، التصحر و 

 اها من.وسو ةالمختلف ةا في النظم البيئيا مهًمحياء التي تلعب دوًرشعاعي . وانقراض بعض األاإل

الدور السابق والقائم  ةصاحب ةالظواهر الطبيعي إلى باإلضافة. هذا  ةالمعاصر ةالمشكالت البيئي

ويقف العالم اليوم وقد ولج من  والسيول . والفيضاناتعاصير والزالزل : كاأل ةفي تدهور البيئ

 ةحيوصال ةفيما يتعلق بمستقبل البيئ ةمجهول ةتاريخي ةالقرن الحادي عشر على اعتاب حقب ةبواب

ات دعو.لكنها تتزامن مع نداءات و ةتتزايد وتنذر بعواقب وخيم البيئيةفالمشكالت ؛  ةرض للحيااأل

  . ي علمي بالخطر الجاثمإنسانتنم عن وعي  ةومؤتمرات وندوات وجمعيات وقرارات بيئي

 

 1 (ة الصناعي ةبسبب تفجر الثور ) ةجمل ةعالق

 أ لما قبلها  ةنتيج ب سبب لما قبلها 

 ج لما بعدها  ةنتيج د سبب لما بعدها

 الحل : أ
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 34 " 1التنفس "

 

و لكنهم ال يعرفون بأن ؛ و أهم احتياجاتهم  أكثريعتقد الناس بأن احتياجاتهم للطعام و الشراب 

من يومين  أكثرأن يستغني عن الطعام و الشراب  نسانفيمكن لإل ، أكثرالتنفس  إلىحاجاتهم 

ما يتواجد على سطح األرض و يوجد بكثرة إال أن أغلبية  أكثرفبالرغم من أن الهواء ؛ خالف الهواء 

و ال  ،وهم يتنفسون بالطريقة غير الصحيحة ، الناس يستنشقون أقل من ثلث الهواء في الرئة 

فالطريقة الصحيحة للتنفس أن يدخل الهواء من ، يهتمون بمعرفة الطريقة الصحيحة للتنفس 

األنف عن طريق االستنشاق و يدخله الرئة و يبقى فيها لمدة عشر ثوان ثم يخرجه عن طريق الفم 

  . لمدة خمس ثوان و هكذا تكون هي الطريقة الصحيحة للتنفس

 

 35 " 0التنفس "

 )األسئلة غير متوفرة(

و بعكس  ،الخاليا في أنسجة الجسم  إلىالتنفس ُيعرف على أنه نقل األكسجين من خارج الجسم 

الخارج . و يتم التنفس في الجسم عبر  إلىاالتجاه نقل ثاني أكسيد الكربون من خاليا األنسجة 

 مو التنفس الداخلي ) التنفس الخلوي ( و في التنفس الخارجي تقو ،عمليتين : التنفس الخارجي 

 إلىو إطالق ثاني أكسيد الكربون  ،الرئتان بامتصاص األكسجين من الهواء الخارجي ) شهيق ( 

الذي  –أما في التنفس الداخلي فتقوم خاليا الجسم باالستفادة من األكسجين  ،الخارج ) زفير ( 

             رو إطالق الطاقة نتيجة عملية تغي ،في أكسدة الغذاء داخل الخاليا  –حصلت عليه من الدم 

   .معقدة حيو كيميائي
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 1 ما الشيء الذي تستطيع االستغناء عنه لمدة قصيرة 

 أ الهواء ب الطعام

 ج الماء د الحلوى

 الحل : أ

 

 2 طريقة التنفس الصحي يدخل الهواء و يخرج 

 أ أنف –أنف  ب أنف –فم 

 ج فم –أنف  د فم –فم 

 جالحل : 

 

 3 مراحل الطريقة الصحية للتنفس 

 أ 9 ب 4

 ج 5 د 2

 الحل : أ

 

 4 الناس ال يتنفسون بالطريقة الصحيحة للتنفس و ذلك 

 أ جهلهم بالطريقة الصحيحةل ب لصعوبتها

 ج لكسلهم د لسهولتها

 الحل : أ
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 5 نسبة الهواء الذي يستخدمونه 

 أ % 92 ب % 42

 ج % 22 د % 72

 الحل : أ

 

 6 للنص نسبة لطريقة التنفس الصحيحة وفًقاصحيح بال اآلتيأي 

 أ في الرئة مدة تساوي مدة التفريغ الهواءبحتفظ ُي ب الهواء في الرئة مدة تساوي مثلي مدة التفريغبحتفظ ُي

 ج - د -

 ب الحل :
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 36 ردود األفعال 

 ؛و ذلك قبل أن تحدث  ،ا في مردود أفعالك تجاه مختلف المشكالت أن تفكر سلًف أن من المفيد فعاًل

 إال ،و تفكر في ردود أفعالك حيالها  ،حصى جميع المشكالت الممكن حدوثها و مع أنه يستحيل أن تُ 

ا أن تدون بعض المشكالت الشائعة لديك أو لدى زمالئك ثم تقوم بكتابة ردود أنه من المهم جًد

ا لها و متى كانت ردود أفعالك مخطًط ، شكاالً إ أكثرن المواقف دون عواقب أفعال منطقية تخلصك م

 .يقظة و حنكة أمام اآلخرين أكثرو يجعلك تبدو  ،ن هذا سيمنحك اإلحساس بمزيد من الثقة إف ،ا سلًف

 

 1 تعني المشكالت التي  ( المشكالت الشائعة )عبارة 

 أ يتناوب حدوثها ب تكرر حدوثها

 ج تشيع بين الناس حال وقوعها د من شخص آلخرتنتقل بسرعة 

 بالحل : 

 

 2 التقييم الجيد لردود األفعال البد أن يتضمن 

 أ ترتيبها ب تعديلها

 ج تطويرها د تجربتها

 دالحل : 

 

 3  إلىالتفكير في ردود األفعال قبل حدوثها يؤدي 

 أ تجنب المواقف السيئة ب تجديد عالقتك باآلخرين

 ج تفادي إساءة اآلخرين د الثقة بالنفسزيادة 

 دالحل : 
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 4 تدوين المشكالت التي لدى اآلخرين يفيدنا في التعرف على 

 أ تجاربهم ب أقوالهم

 ج أفعالهم د سيرهم

 الحل : أ

 

 5 عنوان للنص هو  أنسب

 أ التخطيط لردود األفعال ب ردود األفعال السريعة

 ج ردود األفعالتوقع  د دراسة ردود األفعال

 الحل : أ
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 37 المكتبات الحضارة اإلسالمية و 

و من  ،بل بالعلم و المعرفة  ؛ما بلغته من تطور و رقي بالجيوش  سالميةلم تبلغ الحضارة اإل -1

فمنها خاصة لدى الخلفاء و الوزراء و ؛ هنا جاءت عناية المسلمين بالمكتبات و قد تنوعت المكتبات 

و لم يكن المسلمون يكتفون بما بين أيديهم من مصادر  ،و عامة مفتوحة لكل الناس  ،العلماء 

 الحصول على الكتب المفيدة بأي لغة كانت .  إلىبل وسعوا  ،معرفية 

 ،المخطوطات  بلدان متعددة للبحث عن إلىو من ذلك أن الخليفة المأمون كان يرسل مبعوثيه  -0

 ،يطلب منه بعض المخطوطات اليونانية  ،لإلمبراطور البيزنطي ليون الخامس  فأرسل وفًدا خاًصا

و تقول بعض  ،العربية  إلىفطلب المأمون ترجمتها  ،فعاد الوفد بكتب كثيرة في مختلف العلوم 

و هي التي سميت  ،المصادر التاريخية : إن المكتبة التي أسسها هذا الخليفة ضمت مليون مخطوطة 

بل كانت مؤسسة  ،و لم تكن مكتبة فقط  ،" بيت الحكمة " و التي واصل الخلفاء بعد المأمون دعمها 

أحرقها المغول أو ألقوها كثيرة إذ  أخرىو كان مصير كتبها نفس مصير مكتبات  ،أكاديمية تعليمية 

 في مياه النهر عند اجتياحهم بغداد في القرن السابع الهجري .

من أهمها المكتبة التي أسسها  ،في بغداد  أخرىجانب " بيت الحكمة " كانت هناك مكتبات  إلىو  -9

 ةفقد تمتعت هذه المكتبة بشهرة خاصة لفتر ،الوزير صبر بن أرداشير في القرن الرابع الهجري 

مما جعل الكاتب ياقوت الحموي يقول عنها بعد ثالثة قرون : " ال يوجد في كل العالم كتب  ،طويلة 

و خاصة المدرسة التي أقامها الخليفة  ،أثمن مما في هذه المكتبة " و قد كانت المدارس غنية بالكتب 

ن م بعضها كثيًرالخاصة التي كان يحوي المكتبات ا إلىهذا باإلضافة  ،المستنصر في بناء رائع 

 صندوق ) رف ( . 222ي التي بلغ عدد صناديقها حدامن بينها مكتبة المؤرخ الو ،الكتب القيمة 

مثل مكة و  خرىو لم تكن بغداد تحتكر المكتبات في العالم اإلسالمي بل وجدت في المدن األ -4

المدينة و البصرة و حلب و دمشق و القاهرة و غيرها ؛ ففي القاهرة نجد الخليفة الفاطمي العزيز 

 مخطوطات الموزعة على أربعين قسًمايؤسس مكتبته الشهيرة التي ضمت مئات اآلالف من ال ،باهلل 

سًيا ، و قد انتقل حسب العلوم ، و كانت تضم مئات النسخ من القرآن الكريم مجلدًة تجليًدا نف

قسم من هذه المكتبة إلى "دار الحكمة " التي أسسها في القاهرة الخليفة الحاكم يأمر اهلل في 

 القرن الخامس الهجري على غرار "بيت الحكمة " في بغداد  . 
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و كانت هناك مكتبة األسرة األموية في قرطبة باألندلس التي أسسها الخليفة الحكم الثاني  -5

الرابع الهجري ، و نظًرا لرغبته في أن يجمع الكتب القيمة لمكتبته بأسرع وقت ؛ أرسل في القرن 

المبعوثين إلى كل األمصار التي تهتم بالكتب ؛ لشراء الكتب مهما كان ثمنها ، فجمع ما يقرب من 

ألف مجلد ، و كان يعمل في هذه المكتبة جيش من الخطاطين و المزخرفين و المجلدين ، و  422

مجلدًا ، و لم تعمر هذه المكتبة طوياًل ؛ فقد نهبها البرابرة بعد  44ت فهارس لمحتوياته بلغت كان

أقل من ربع قرن ، و انتهت من الوجود عندما سقطت األسرة األموية في األندلس ، و كانت في 

 يقرطبة و في غيرها من مدن األندلس الرئيسية مكتبات أخرى ؛ لكن قرطبة كانت المركز الرئيس

للكتب في البالد ، و كان اإلفرنج يفدون إليها و إلى مدن أندلسية أخرى كإشبيلية و غرناطة لتلقي 

 العلم . 

و نختم بقصة طريفة نجد ما يشبهها في زماننا هذا ، فقد قال أحد العلماء : " سمعت أن كتاًبا  -2

عندما عرض للبيع أخذت كنت مهتًما بشرائه وصل إلى سوق الكتب بقرطبة فتوجهت للسوق ، و 

أزيد في ثمنه و شخص آخر يبدو عليه الثراء يزيد على زيادتي حتى تجاوز ثمن الكتاب قدرتي فقلت 

له : ليس معي من المال ما يساوي ثمن الكتاب فهل تأذن لي بقراءته بعدك . قال : لست بعالم وال 

خزانة للكتب ، و بقي فيها موضع بحجم أدري بما في الكتاب ، و لكني ابتنيت بيًتا جديًدا ووضعت فيه 

هذا الكتاب ، فلما رأيت حسن خطه و تجليده أردت شراءه بأي ثمن ألجمل به مكتبتي فقلت لنفسي: 

  يحصل على البندق من ال نواجذ له "

 
 1 يدل على   (9)قول ياقوت الحموي الوارد في الفقرة 

 أ وهو يأسف لذلك  تب ِهكانت قد نُ أن المكتبة  ب قرون فقط 9أن المكتبة عاشت لمدة 

 ج أن ثمن الكتب كان عالًيا د اا معرفًيأنها كانت كنًز

 دالحل : 
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 2 ت بعد تأسيسها بمدة تبلغ    ب ِهفإن مكتبة األسرة األموية في األندلس قد ُن (5)وفقا للفقرة 

 أ سنة  15 ب سنة  02

 ج سنة  05أقل من  د سنة 05من  أكثر

 جالحل : 

 

 3 ( كناية عن     2في الفقرة )  (يحصل على البندق من ال نواجذ له ) مقولة 

 أ حدة التفاوت المادي بين الفقراء واألغنياء   ب الحصول على الشيء بال عناء 

 ج العجز عن االستفادة من الشيء  د خطر الثراء مع الجهل على العلم 

 جالحل : 

 

 4 عدد المكتبات التي أشار إليها النص    

 أ   9 ب 4

 ج  5 د 2

 د الحل :

 
 5 ا للنص   أي العبارات التالية غير دقيق وفًق

 أ طار مختلفة قجلب المسلمون الكتب من أ ب لم تكن الكتب مقتصرة على العواصم فقط 

 ج العربية  إلىالمؤمنون بترجمة الكتب األجنبية أمير أمر  د كانت الدولة توجه بتأسيس المكتبات

 د الحل :

 

 



 

 
  150 

 6 المكتبة التي أسسها الحكم الثاني تشبه المكتبة التي أسسها المأمون من ناحية التعرض    

 أ لإلهمال   ب للسرقة

 ج لالعتداء  د للحرق

 جالحل : 

 

 7 مؤسس "دار الحكمة  " هو الخليفة    

 أ العزيز باهلل ب الحاكم بأمر اهلل

 ج المأمون د الحكم الثاني

 : بالحل 

 

 8 عنوان لهذا النص  أنسب

 أ  سالميةالمكتبات العامة في الحضارة اإل ب  سالميةالكتب والمكتبات في الحضارة اإل

 ج اهتمام المسلمين بتأليف الكتب  د  سالميةأنواع المكتبات اإل

 ب :الحل 
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 38 "1حمض الفوليك "

لقد أثبتت الدراسات و البحوث العلمية عالقة نقص حمض الفوليك في حدوث اإلصابة  -1

كما العيوب  ،و عيوب األنبوبة العصبية  ، بالتشوهات الخلقية للجنين و خاصة الصلب المشقوق

حدوث متالزمة  ، وتشوهات القلب و الكلى  ،و شق الحنك  ، األرنبية ةالشف : مثل؛ الخلقية األخرى 

  .داون 

قامت العديد  ؛و ألهمية حمض الفوليك في منع العديد من اإلعاقات و منع الكثير من األمراض  -0

من الدول األوروبية و أمريكا و غيرها باستنفار عام لمحاولة توعية شعوبها على طرق تفادي هذا 

بإضافة حمض الفوليك كما قامت  ،المرض من خالل حمالت التوعية بأهمية حمض الفوليك 

 للعديد من األغذية و خاصة الدقيق و منتجاته .

ميكرو جرام من  422يحتوي على  ائية لحمض الفوليك قرص واحد يومًيو الجرعة الدوا.....  -9

لى االسبوع العاشر من إن على الحامل تناول حمض الفوليك من قبل حملها أ .....حمض الفوليك 

 ..... الحمل

مشقوق ) الظهر المشقوق ( ليست حالة نادرة و إن كنا لم نسمع بهذه الحالة سوى الصلب ال  -4

و تحدث حالة لكل ألف  ،عيوب األنبوبة العصبية الو هي من  ،ي لقِ و هي مرض خ  ،السنوات األخيرة 

ي العام الماضي نصف مليون و إذا علمنا أن المواليد في المملكة العربية السعودية ف ،مولود 

و قد أثبتت الدراسات  ،طفل تمت والدتهم مصابون بالصلب المشقوق  522فهناك  ، اتقريًب

باستخدام أقراص حمض الفوليك قبل الحمل  % 72-52بإمكانية تفادي حدوث الحالة بنسبة تصل 

. 
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 39 "0" حمض الفوليك

 ،على وجه األرض إنسانتجنب حالة اإلعاقة حلم كل :  قصة نجاح لتجنب اإلعاقةحمض الفوليك   -

 ،فاإلعاقة تستنزف الكثير من جهود الدول في كل أنحاء العالم  ؛و حلم الحكومات و المؤسسات 

فالكثير من الناس يعتقدون أن اإلعاقة و العيوب و  ،كما تستنزف جهود الكثير من العائالت 

ثالث حاالت لكل  إلىتصل  ،نسبة عالية ذات و لكنها في الحقيقة  ،التشوهات الخلقية أمور نادرة 

ة و لكن الحقيق ،الحامل لألدوية  ولاوراثية أو نتيجة تن سبابكما يعتقد الكثيرين أن األ ،مائة والدة 

هل نستطيع القضاء على حالة  . سبابأننا ال يمكننا التعرف سوى على عشرة في المائة من األ

 اإلعاقة ؟

و لكننا يمكن أن نقضي على ما  ؟!فكيف نقضي على شيء ال نعرفه  ،بالنفي اإلجابة رة الحقيقة الُم

على شلل األطفال و الذي كان فقد تم القضاء  ،و لنا في النجاحات السابقة دليل على ذلك  ،نعرفه 

 ،فلم يسجل أي حالة لشلل األطفال في السنوات العشرة الماضية  ،رئيسيًا لإلعاقة الحركية  سبًبا

 ،رة على العمى و العوق الفكري الناتج من الحصبة األلمانية بالتطعيم كذلك كما استطعنا السيط

 ،السيطرة على العديد من األمراض و اإلعاقات من خالل برامج التطعيم األساسية تمكنا من كما 

و لكن هناك العديد من البرامج التي يمكن من خاللها التقليل من حدوث اإلعاقة مثل حزام النجاة 

  ما كرسي األطفال و غيرها .للسيارة ك

القليل من الناس يعرفون أهمية حمض الفوليك في القضاء  قصة نجاح للسيطرة على اإلعاقة : -

ففي الستينات من القرن الماضي نشر بحث يوحي بوجود عالقة بين  ،على نوع من أنواع اإلعاقة 

 .الفيتامينات المسمى حمض الفوليك  أحدنقص 
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 1 حمض الفوليك بطريقة  لتناول اتالقطعة أن النساء مضطريتضح من 

 أ أسبوعية  ب شهرية 

 ج مستمرة  د متفاوتة

   ( كما قامت بإضافة حمض الفوليك للعديد من األغذية و خاصة الدقيق و منتجاته) ؛   جالحل : 

 

 2 كان لحمض الفوليك تأثير أكبر على   

 أ النساء البالغات  ب الحوامل 

 ج األطفال حديثي الوالدة د -

 جالحل :  

 

 3 نصف الملليجرام   .. ميكرو جرام ... 422

 أ يساوي   ب يقارب

 ج - د -

 بالحل : 

 

 4  إلىحمض الفوليك يؤدي 

 أ تالفي األمراض   ب توفير المال والجهد 

 ج - د -

   الحل : أ
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 5 الصلب المشقوق مرض 

 أ خلقي   ب نادر

 ج - د -

 الحل : أ

 

من وسط ألف فكم عدد المصابين بالصلب المشوق من بين  حداحالة نادرة تصيب والصلب المشوق 

 مولود يساوي   522.222
6 

 أ  52 ب 122

 ج 522 د 5222

 جالحل :  

 

 7 حمض الفوليك   ولاكم يوم يجب على األم الحامل تن

 أ 02 ب 92

 ج 72 د 82

 جالحل : 

 

 8 يقصد بالعبارة ) استطعنا التغلب على العديد من األمراض ( " فيما معناه "  

 أ أن التقدم مرتبط بالتعليم  ب -

 ج - د -

  ""هذه إجابة طالب الحل : أ
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 9 يتضح من القطعة أن المرض الناتج عن تمزق األنبوب العصبي من األمراض    

 أ المستعصية   ب النفسية

 ج الخلقية  د -

 الحل : ج
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 40 "1التجارة اإللكترونية  "

التجارة اإللكترونية : هي نظام ُيتيح عبر االنترنت حركات بيع وشراء الِسلع والخدمات والمعلومات ، 

كما ُيتيح أيًضا الحركات اإللكترونية التي تدعم توليد العوائد مثل عمليات تعزيز الطلب على تلك 

والخدمات و المعلومات ، وُتقدَّم فيه المنتجات والخدمات في صيغة افتراضية أو رقمية . السلع 

يتزايد يوًما بعد يوم عدد التجار الذين يعربون عن تفاؤلهم بالفوائد المرجوة من التجارة 

اإللكترونية ؛ إذ تسمح هذه التجارة  الجديدة للشركات الصغيرة بمنافسة الشركات الكبيرة . 

حد ث العديد من التقنيات ؛ لتذليل العقبات التي يواجهها الزبائن ، وال سيما على صعيد سرية وُتست

وأمن المعامالت المالية على االنترنت ، ويؤدي ظهور مثل هذه التقنيات والحلول إلى تبدد المخاوف 

 التي كانت لدى البعض ، وتبشر هذه المؤشرات بمستقبل مشرق للتجارة اإللكترونية .

 
 

 1 أي اآلتي صحيح من حيث العالقة بين السرية واألمن

 أ السرية تسبق األمن ب السرية تلحق األمن

 ج األمن يفضي إلى السرية د السرية تفضي إلى األمن

 الحل : د

 

 2 أتاحت التجارة اإللكترونية للشركات الصغيرة 

 أ زيادة فرص المنافس ب -

 ج - د -

 الحل : أ
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 3 ستكون التجارة اإللكترونية ذات مستقبل مشرق إذا 

 أ حلت المشكالت ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 4 يهدف عموم النص إلى 

 أ تعزيز المعامالت االفتراضية ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 5 أنسب عنوان للنص 

 أ التجارة اإللكترونية وأمن المعلومات ب -

 ج - د -

 الحل : أ
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 41  "0" لكترونيةالتجارة اإل

 

 أن تنمو و لكترونيةو لقد استطاعت التجارة اإل إلكترونيتتم عبر أي وسيط  لكترونيةالتجارة اإل

كيان مهم في  إلىتزدهر خالل فترة زمنية قصيرة للغاية و أن تتحول من مجرد نظريات أكاديمية 

 فتح آفاق جديدة إلى لكترونيةاآلالف من المشروعات التجارية حول العالم لقد أدى ظهور التجارة اإل

ال و المشروعات التجارية فقد ساعدت عمخلق مزيد من التحديات في عالم األ إلىباإلضافة 

على بزوغ إمكانيات جديدة مثل الشراء الفوري و دعم و تعزيز المعلومات  لكترونيةالتجارة اإل

ها سهولة و التي يمكن من خالل كثرالمتعلقة بالمنتجات المختلفة و السمات التفاعلية و األساليب األ

جمع المعلومات المتعلقة بالعمالء و أن التسوق عبر شبكة الويب من الممكن أن تساهم في خلق 

و  لكترونيةمن الوالء بين العمالء و هناك مكونات أساسية الزمة لنجاح التجارة اإلمستوى جديد 

خدمة  ،السداد  ،إتمام عملية الشراء  ،عملية الشراء  ،خلق الطلب على السلع و الخدمات  : هي

يشكالن  لكترونيةو هناك نوعان للتجارة اإل. االهتمام بجماهيرية موقع الويب  ،األمان  ،العمالء 

الصفقات التجارية التي تتم عبر الشركة و  ما :تقريبا جميع األنشطة الموجودة على شبكة الويب ه

و من األشياء التي ستتمكن من . و الصفقات التجارية التي تتم بين شركتين ، المستهلكين 

ب مزاياها و هو أن للتجارة عبر شبكة الوي لكترونيةاكتشافها بعد أن تبدأ العمل في التجارة اإل

 إلىالدخول من مكنك ُتأنها : و من مزاياها . ن لها رضياعيوبها فهناك مؤيدين لها و هناك مع

رص و خلق ف ، و تقليل التكاليف ، و إمكانية التفاعل المباشر بين المشتري و البائع ، أسواق جديدة

و يتعامل  . كثيرة أخرىو مزايا ، و توفير قدر هائل من المعلومات والخبرات ، تسويقية جديدة 

ن م مع قضية عقد الصفقات التجارية بنوع من التسرع العقالني فبداًل لكترونيةمعارضو التجارة اإل

ا الفريد و المخاوف المثارة من استخدامها في ه ِقُسنترنت و نُ إلخذ الوقت الكافي لدراسة قواعد اأ

فارق بين الصفقات التجارية التقليدية  نه ال يوجدأفإنهم يتسرعون في افتراض ؛ المجال التجاري 

الفارق الوحيد من وجهة نظرهم هو أن الصفقات من النوع ؛ نترنت و تلك التي يتم إبرامها عبر اإل

  األخير تتم أسرع و أنها تحقق الكثير من الماليين بين ليلة و ضحاها .
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 1  إلى لكترونيةأدت التجارة اإل

 أ ات       لكترونيخلق آفاق جدية في عالم اإل ب زيادة المنافسة بين الشركات المنافسة 

 ج بزوغ إمكانيات جديدة  د خلق فرص تسويقية 

 ج الحل :

 

 2 الفائدة من الترادف بين دعم وتعزيز

 أ تقوية المعنى        ب تفسير المعنى 

 ج توضيح المعنى  د توضيح المقصود منها 

 الحل : أ

 

 3  لكترونيةمن فوائد التجارة اإل

 أ تعزيز المعلومات       ب دعم المعلومات

 ج ظهور إمكانيات جديدة د ليس لها فوائد تذكر

 جالحل : 

 

 4  لكترونيةعدد المكونات األساسية للتجارة اإل

 أ       2 ب  7

 ج 4 د 10

 بالحل : 
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 5 عدد مزايا التجارة عبر الويب التي ذكرت في النص 

 أ       2 ب 5

 ج 9 د 7

 بالحل : 

 

 6  لكترونيةيرى معارضو تجارة االنترنت الفرق بين العادية  والتجارة اإل

 أ أمانا من الثانية        أكثرى ولأن األ ب  أكثرأن الثانية أرباحها 

 ج أن الثانية محرمة د عدم أخذ الوقت الكافي لدراسة قواعد االنترنت ونسقها الفريد 

 ب الحل :

 

 7 عنون للنص  أفضل

 أ         لكترونيةالتجارة اإل ب والتجارة العادية   لكترونيةالفرق بين التجارة اإل

 ج على المجتمع  لكترونيةأثر التجارة اإل د -

 الحل : أ

 

 8  لكترونيةالكاتب من التجارة اإلموقف 

 أ مؤيد         ب معارض 

 ج محايد  د لم يظهر من النص 

 الحل : أ
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 9 بعدم وجود فرق إال في المكسب  يتضح من خالل النص أن وجهة النظر الحاكمة

 أ يعارضها عالوة على أنها خاطئة          ب يمقتها 

 ج تثير اهتمامه  د يؤيدها

          أ الحل :
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 42 "  9" لكترونيةالتجارة اإل

 )النص ناقص ( 

يحبها أصحاب الشركات الصغيرة لزيادة فرصة التنافس و عند الحفاظ على  لكترونيةالتجارة اإل ...

 ...سرية و أمن المعلومات تتبدد المخاوف 

 

 
 

 1 عالقة األمن بسرية المعلومات   

 أ السرية تسبق األمن           ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 2 على  لكترونيةتعتمد التجارة اإل

 أ األمان  ب -

 ج - د -

          الحل : أ

 

 3 تزيد من    لكترونيةالتجارة اإل

 أ فرص التنافس           ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 



 

 
  163 

 43 الخاليا العصبية ) الطاقة الدماغية (

و  نسانمن إجمالي طاقة جسم اإل %92يحتوي الدماغ على ماليين الخاليا الدماغية و يستهلك 

و سوء ،  نسانالسموم التي يتعرض لها جسم اإل : منها سبابو ذلك أل؛ الف فيها كل يوم اآليفقد 

؛ و تقوم الدورة الدموية بتزويد الدماغ بالمواد التي يحتاجها . و الضغط النفسي ، التغذية 

فأي نقص في  . و الفيتامينات ، و المعادن، و األحماض الدهنية و األمينية ، و السكر  ، كاألكسجين

هذه المواد الضرورية يتسبب في انخفاض القدرات الدماغية و قد يؤدي حرمانه من األكسجين 

ن روتينات و دهوأن األغذية الغنية بالب إلىو توصل الباحثون  موته جزئًيا أو كلًيا إلىلدقائق قليلة 

ها يرفع من كمية األدرينالين الذي بدوره يمكننا من ولااألوميجا تؤثر في القدرات العقلية إذا إن تن

  . التفكير و التركيز بطريقة جيدة

 

 1 اختر موضوع مناسب للنص 

 أ القدرات العقلية والدماغية       ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 2 الخاليا العصبية  تلف أو فقدان  إلىالتي تؤدي  سبابكم عدد األ

 أ       0 ب 9

 ج 4 د 5

  الضغط النفسي  -9سوء التغذية  -0السموم  -1؛  بالحل : 
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 3 فقدان الخاليا العصبية : أسبابمن 

 أ الطعام السيئ       ب طبيعة العمل

 ج  - د -

 الحل :سوء التغذية  
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 44 اللغة

فاللغة  ؛تعد اللغة من أهم المالمح التي تكون هوية األمة و تميزها عن غيرها من األمم  -1

مرشحة  خرىوالدين هما العنصران المركزيان ألي ثقافة . و كل لغة تتعرض لالحتكاك باللغات األ

لغة لفي الغالب بين اللغة األصلية و ا احتكاًكا لغوًيا للتحدي ؛ ذلك أن االحتكاك الحضاري يستتبع

 في عصر العولمة ؟ . فهل تواجه اللغة العربية تحدًياالوافدة 

لم تكن لغتهم تتعرض  ،في جزيرتهم العربية  كان العرب يعيشون منعزلين نسبًيا عندما -0

ا ؛ لذلك اقتصرت التأثيرات األجنبية فيها على بعض ا عميقً لالحتكاك بالدرجة التي تؤثر فيها تأثيًر

بأسماء األدوات  و المتعلقة غالًبا ،التجار و بعض الشعراء من البلدان المجاورة  األلفاظ التي أفادها

أو النباتات التي لم يكن للعرب عهد بها في جزيرتهم . وبعد أن انتشر العرب في األمصار 

. وعلى الرغم من  خرىالعربية بفعل االحتكاك باللغات األ اللغة أخذت التحديات تواجه سالميةاإل

 و سالميةالثقافة العربية اإل إلىو تحول أبناء تلك األمطار  ،أن الغلبة كانت لها على تلك اللغات 

بدرجة جعلت العلماء آنذاك  خرىفقد تأثرت باللغات األ ،كما حدث في مصر وفارس  ،اللغة العربية 

 قواعد . و يضعون لها ال ،جمعها من أفواه العرب األصالء  إلىيبادرون 

تحديات من قبل  ،كغيرها من اللغات الشرقية  ،أما في العصر الحاضر فتواجه اللغة العربية   -9

والتأثير  ،قوى العولمة المختلفة المتمثلة في المصالح المادية الناجمة عن االتصال باألجنبي 

 إن ،هي لغة النشر  اإلعالمي القائم على تفضيل اللغة اإلنجليزية على أنها اللغة العالمية التي

مية اللغة الشعور المبالغ فيه بأه إلىالتحدي الذي يواجه اللغة العربية في هذا العصر مرده 

عن االنبهار بكل ما هو أجنبي . والغريب أن الولع باللفظ األجنبي يؤدي بكثير  األجنبية الناتج غالًبا

التي استقرت لدى  ،كلمة  "جوال"  : مثل؛ الغريب  إلىترك اللفظ العربي الميسر  إلىمن الناس 

   ومع ذلك فإن بعض الناس ما زالوا يستعملون كلمة "موبايل" . ،كثير من العرب 

كما  ،وقد بادر بعض أبناء العربية بتشجيع االستعمال الرسمي للفظ العربي وإكسابه السيرورة  -4

 دراسة األلفاظ  إلىبادر  م  1313هي تجربة المجمع اللغوي في دمشق . فمنذ نشأته عام 
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األجنبية الشائعة في  الدوائر الرسمية ، و استبدل بها ألفاًظا عربية ؛ و لذلك ينبغي أن نعرف أن 

االعتزاز باللغة العربية ال يكون من خالل الكلمات الرنانة ، و إنما يكون من خالل التطبيق العملي 

 روا على حبها و التعلق بها .إلحالل هذه اللغة محلها الالئق في نفوس الناشئة ليكب

إن أجواء العولمة المتفتحة و المتطورة يمكن أن تعين على إيجاد وسائل تستخدم في صالح  -5

اللغة العربية كي تأخذ مكانتها في حياة اإلنسان العربي . فتقدَّم وسائل االتصال من شأنه أن 

اياها ، و إنتاج البرامج التعليمية يخدمها من حيث نشرها ، و سهولة التواصل بين الباحثين في قض

و التثقيفية الجذابة الميسرة ، و بعث كنوزها المخبوءة . و يؤكد ذلك أن هناك دراسة أجريت في 

اليابان ، مفادها أن اللغة العربية تصدرت لغات العالم من حيث وضوح الصوت في استخدام 

 الحاسب اآللي .

 

 1 ( على أن التحديات تواجه  1تدل الفقرة )

 أ لغات شعوب العالم الثالث  ب  سالميةاللغة العربية والثقافة اإل

 ج  خرىكل لغة ذات صلة باللغات األ د أي لغة تحمل تعاليم وشرائع سماوية 

 جالحل : 

 

 2 على  إذابة اللغة يعتبر تعدًيا إلىأن السعي  (1)نستنتج من الفقرة 

 أ أساس من أسس الثقافة   ب سهولة االتصال باآلخرين

 ج تمازج اللغات وتالحق الثقافات  د رمز التقارب بين الشعوب الشرقية 

   الحل : أ
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 (0)من وضعها في العصور المتأخرة  ، كما تشير الفقرة   أفضلكانت أوضاع اللغة العربية في جزيرة العرب قبل اإلسالم 

 وذلك ألن العرب  
3 

 أ كانوا متقوقعين على أنفسهم    ب كانوا يستوطنون وسط جزيرة العرب

 ج كانت لهم هيمنة لغوية على جيرانهم   د كانوا شبه منعزلين عن األقوام المجاورين

 بالحل : 

 

 (9)ستجدَّت تحديات على اللغة العربية في العصر الحاضر ، أفرزتها العولمة ، كما يظهر من الفقرة ا

 وتتمثل تلك التحديات في  
4 

 أ أهمية اللغة والشغف بما هو أجنبي     ب استقطاب بعض األلفاظ غير العربية 

 ج التأثيرات اإلعالمية ، والمنافع المادية  د نشر العلوم باللغة اإلنجليزية 

 جالحل : 

 

 5  إلى، سبب استخدام اللفظ غير العربي يعود ( 9)بناء على  ما ورد في الفقرة 

 أ اإلعجاب باأللفاظ األجنبية      ب سعة انتشار اللفظ األجنبي  

 ج سهولة اللفظ األجنبي   د ضرورة االتصال األجنبي  

 الحل : أ

 

 6 أنه  (4)فيما يتعلق بالحفاظ على اللغة العربية ؛ نستطيع أن نستخلص من الفقرة 

 أ كان هناك موقف إيجابي عام       ب لم يكن هناك أي موقف سلبي منها 

 ج شجعت اللغة العربية تكوين مجامع لغوية  د قامت جهود جيدة في بعض الدول 

 د الحل :
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 7 ، وكان الهدف من ذلك  (4)قام مجمع اللغة العربية بدمشق بدراسة األلفاظ األجنبية الشائعة ، كما تشير الفقرة 

 أ وضع ألفاظ عربية مكانها ب حصر تلك األلفاظ ونشرها 

 ج انتقاء األلفاظ العربية الرسمية  د مقارنة األلفاظ األجنبية بالمستخدمة 

        الحل : أ

 

 8 فما علينا سوى  ( 4)إذا أردنا استمرارية اللغة العربية ، كما تشير الفقرة 

 أ االستعمال الرسمي لأللفاظ الجديدة        ب إتقان لغة أجنبية مع المحافظة على العربية  

 ج توظيفها بصورة جيدة في مختلف المجاالت  د إقناع اإلعالم بحب اللغة للتأثير على الناس 

  ج الحل :

 

 9 يعود على األلفاظ  (4)في الفقرة  (واستدل بها)من قوله   (بها)الضمير 

 أ المترجمة         ب األجنبية   

 ج المعربة   د العربية 

  بالحل : 

 

 10 يعني (4)لفظ السيرورة كما وردت في سياق الفقرة 

 أ االنتشار        ب الحركة

 ج التطور    د الصيرورة 

 أالحل : 
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 11 ، عدد الخدمات التي يمكن أن تقدمها وسائل االتصال الحديثة للغة العربية ، يبلغ  (5)ا للفقرة وفًق

 أ 9 ب 4

 ج  5 د 2

البرامج التعليمية والتثقيفية  إنتاج-9سهولة التواصل بين الباحثين في قضاياها  -0نشرها  -1؛  بالحل : 

 بعث كنوزها المخبوءة   – 4ميسرة الجذابة ال
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 45 شجرة الزيتون

  وهي شجرة مستديمة، أمتار  12 إلى 2يصل ارتفاعها من  ، ومعمرة ، شجرة الزيتون شجرة قوية

وثمارها لحمية ممتلئة بمادة زيتية ولونها ، وأزهارها عنقودية ، وأوراقها جلدية خضراء ، ضرة الُخ

وتنتشر زراعة الزيتون في معظم المناطق المغربية حيث أن  .أسود عند النضج  إلىأخضر يتحول 

عناية كبيرة حيث  إلىهذه الشجرة تتالءم مع مختلف التضاريس واألحوال الجوية وهي ال تحتاج 

لتحملها  عشرات السنين بدون رعاية ؛ نظًرايش امتدت جذورها للقرون الغابرة وتستطيع الع

، ا في الصيف ه يِئمن فَ  فادةإلا : لقساوة الظروف البيئية ولشجرة الزيتون فوائد جمة حيث

ويستخدم زيتها لإلنارة ، وورقها لمعالجة المغص ، وخشبها لألثاث ، في التدفئة  ايستخدم لحائهو

 وتستخدم عصارة الورق، لمعالجة التوتر والقلق  أيًضاوالتدفئة والطبخ ويستخدم كملين للمعدة و

 كنكهة طبيعية تضاف للطعام .

 

 1 معنى الفيء في القطعة 

 أ الظل  ب أغصانها

 ج األوراق  د الشجر

 الحل : أ

 

 2 أي أنها  (اق  القرون الغابرةأعمتمتد جذورها القوية في )

 أ قديمة جًدا ب معمرة مثمرة 

 ج ماء  إلىتحتاج  د صغيرة

 الحل : أ
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 3 عدد استخدامات زيت الزيتون 

 أ 1 ب 7

 ج  9 د 5

 معالجة التوتر والقلق -5ملين للمعدة -4الطبخ   -9التدفئة  -0لإلنارة   -1؛  دالحل : 

 

 4 عدد استخدامات شجرة الزيتون 

 أ 4 ب 5

 ج  9 د 2

 من ورقها لمعالجة المغص -4لألثاث   -9في التدفئة -0من فيئها في الصيف  فادةلإل-1؛  الحل : أ

 

 5 ى ولعالقة الفقرة الثانية باأل

 أ إعادة لمضمونها  ب تحليل لمضمونها 

 ج تفصيل لمضمونها  د نتيجة لها 

  الحل : أ
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 46 الطنبوري  أبو القاسم

وكان  ، س سبع سنينلب وكان له مداس وهو ُي، الطنبوري  أبو القاسمكان في بغداد رجل اسمه 

وصار الناس يضرون به  ؛ الثقل ةن صار في غايإ إلى جعل مكانه رقعه كلما انقطع منه موضع

 لينا اليوم تاجرم إِدقد َق با القاسمأيا : فقال له سمسار  ، ا سوق لزجاجنه دخل يوًمأ ق ِففاُت، المثل 

 بفتكس؛  المدةبيعه لك بعد هذه أنا أمنه و ِهفاشتِر،  مذهب قد كسدومعه حمل زجاج ، من حلب 

فصادفه رجل ، سوق العطارين  إلىنه دخل أثم ، ا شتراه بستين ديناًرافمضى و ، به المثل مثلين

سفره  ةن تاجر ومعه ماء الورد ولعجليلينا اليوم من نصيبإالقاسم قد قدم  أبايا  : خر وقال لهآ

 ، فتكسب فيه المثل مثلينة ؛ قرب مدأبيعه لك فيما بعد في أ ناأو، ا ًصمنه رخين تشتريه أيمكن 

وحمله وجاء به فوضعه ، به الزجاج المذهب  ومأل ، أخرىا واشتراه بستين ديناًر أبو القاسمفمضى 

فقال له بعض ، با القاسم دخل الحمام يغتسل أن أثم ، على رف من رفوف بيته في الصدر 

نت ذو مال بحمد ، وأ الشناعةنه في غايه إن تغير مداسك هذا فأشتهي أبا القاسم أيا  : صدقائهأ

 فرأىنه خرج من الحمام ولبس ثيابه أثم ،  والطاعةالحق معك فالسمع :  أبو القاسمفقال له ، اهلل 

بيته وكان  إلىفلبسه ومضى ، ن الرجل من كرمه اشتراه له أخر جديد فظن آبجانب مداسه مداس 

ووضع مداسه هناك ودخل ، الحمام  إلىيوم ؛ فقد جاء في ذلك الذلك المداس الجديد للقاضي 

 اا عنه شيًئمن لبس حذائي لم يترك عوًض: أفقال ، ولما خرج فتش عن مداسه فلم يجده ، يستحم 

ل القاضي رسأف ، ضرب به المثلنه كان ُي؛ أل با القاسم فعرفوهأففتشوا فلم يجدو سوى مداس ، 

 ةله وحبسه مد احضره القاضي وضربه تأديًبأف، فوجدوا مداس القاضي عنده ، خدمه فكبسوا بيته 

 إلىومضى ، خد حذائه وهو غضبان أو، من الحبس  أبو القاسمفخرج ، طلقه أوغرمه بعض المال و

ه آفلما ر، يها ففطلع ، بكته شورمى ،  صياد د ذلكتى بعأف ، فغاص في الماء، لقاه فيها أو،  ةدجل

فنظر ، فلم يجده  أبي القاسمبيت  إلىتى به أفحمله و ، نه وقع منه في دجلهأوظن  ، الصياد عرفه

فوقع ، فسقط على الرف الذي فيه الزجاج ، البيت  إلىفرماه منها ، صدر البيت  إلى ةى نافذأفر

 ، وصاح يبكي ف األمر ،وتندد ماء الورد ، فجاء أبو القاسم ونظر إلى ذلك ، فعروتكسر الزجاج 
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وقال : وفقراه افقرني هذا المداس الملعون ، ثم إنه قام ؛ ليحفر له في الليل حفرة ، ويدفنه فيها، 

ويرتاح منه ؛ فسمع الجيران حسن الحفر ؛ فظنوا أن أحًدا ينقب عليهم ؛ فرفعوا األمر إلى الحاكم ؛ 

تنقب على جيرانك حائطهم ؟ وحبسه ، ولم فأرسل إليه ، وأحضره ، وقال له : كيف تستحل أن 

يطلقه حتى َغِرم  بعض المال ، ثم خرج من السجن ومضى وهو حردان من المداس ، وحمله إلى 

كنيف الخان ، ورماه فيه ؛ فسد قصبة الكنيف ؛ ففاض وضجر الناس من الرائحة الكريهة ، وبحثوا 

أبي القاسم ، فحملوه إلى الوالي ، وأخبروه عن السبب ؛ فوجدوا مداسًا ، فتأملوه ، فإذا هو مداس 

بما وقع ؛ فأحضره الوالي، ووبخه وحبسه ، وقال له : عليك تصليح الكنيف ، فغ ِرم  ُجملَة مال، وأخذ 

وهو  -منه الوالي مقدار ما غرم ؛ تأديًبا له ، وأطلقه ، فخرج أبو القاسم والمداس معه ، وقال 

هذا المداس ، ثم إنه غسله وجعله على سطح بيته حتى يجف ،  : واهلل ما عدت أفارق -مغتاظ منه 

فرآه كلب ، فظنه رمة فحمله، وعبر به إلى سطح آخر، فسقط من الكلب على رأس رجل ، فآلمه 

وجرحه جرحًا بليًغا ! فنظروا وفتشوا لمن المداس ؟ فعرفوا أنه ألبي القاسم ، فرفعوا األمر إلى 

يام بلوازم المجروح مدة مرضه ! فنفذ عند ذلك جميع ما كان له ، الحاكم ، فألزمه بالعوض ، والق

ولم يبق عنده شيء ، ثم إن أبا القاسم أخذ المداس، ومضى به إلى القاضي، وقال له أريد من 

موالنا القاضي أن يكتب بين ويبن هذا المداس مباراة شرعية على أنه ليس مني ولست منه ! وأن 

نه مهما يفعله هذا المداس ال أؤخذ به أنا ! وأخبره بجميع ما جرى عليه كاًل منا بريء من صاحبه، وأ

 منه ؛ فضحك القاضي منه ووصله ومضى .

 

 1 ( وصله) ما معنى  ةخر القطعآفي 

 أ شكره ب عطاهأ

 ج ضحك  د هداه

 ب الحل :
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 2  نهأالزجاج في صدر البيت على  أبي القاسميدل وضع 

 أ تاجر ب فقير

 ج فالح  د نجار

 الحل : أ

 

 3 الحذاء بالغلط أبو القاسمخذ ألماذا 

 أ حسن ظن بصديقه ب سوء ظن بصديقه 

 ج مكر صديقه  د خوفه من صديقه

 الحل : أ

 

 4 على  ةالحمام دالل إلى أبو القاسمفي نفس اليوم الذي ذهب فيه  القاضي ن يستحمأ 

 أ تواضع القاضي ب أبو القاسمسوء حظ 

 ج أبو القاسمحسن حظ  د القاسمأبي فخر 

 ب الحل :

 

 5 ةمد أبي القاسمالمداس كان مع 

 أ ربع عقد ب عقد أرباع ثالثة

 ج نصف عقد د ثلث عقد

 ب الحل :
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 6 قديم وهذا يدل على  أبي القاسممداس 

 أ بخله ب زهده 

 ج جهله د علمه

 الحل : أ

 

 7 على  ةرجاع الصياد للحذاء داللإ

 أ مكره ب حقده

 ج مانته أ د خيانته

 ج الحل :

 

 8 معنى كلمه حردان  ( خرج من السجن وهو حردان لمداسه) 

 أ حزين  ب مسرور

 ج  شاكر د مجنون

 الحل : أ
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 47 المناعة 

ى ويتغلب عليها ، وهي دفاع الجسم ليقاوم العدو ؛ نسانالمناعة هي القوة التي يكتسبها اإل -1

من المناعة الطبيعية  نوًعا نسانويكتسب اإل . غزو الجراثيم التي تسبب المرضالبشري ضد 

بالتعرض المتكرر للجراثيم . واألطفال عند الوالدة و لوقت قصير بعدها يكتسبون بعض المناعة 

 فتوفر هذه المناعة الموروثة حماية مؤقتة للمولود . ، من أمهاتهم بواسطة دم المشيمة

ل مناعة فاعلة خالل صراعه مع الجرثومة المهاجمة ، وتتكون من رد الفعل والجسم نفسه يشك -0

أن  نساناإل علم وقد ت ، أجسام مضادة تدوم عادة مدة من الوقت أطول من حالة المناعة المنفعلة 

بطل مفعولها أو يخففه بمنتوجات يقلد غزو الجرثومة بحقن الجسم لقاح من هذه الجرثومة بعد أن ُي

مع هذا  نسانوهنا يتجاوب جسم اإل خاضعة لحاالت مضبوطة ومصنوعة بشكل لقاح .جرثومية 

اللقاح وينتج أجسام مضادة تكسبه مناعة فعالة تقيه شر الغزوات الالحقة من قبل الجراثيم 

 المشابهة لها أو القريبة منها .

األمراض المعدية بما أن الهدف من التطعيمات هو بناء مناعة ) أي تكوين أجسام مضادة ( ضد  -9

 فسنقوم بالتوضيح بشكل مبسط أنواع المناعة .

قسمين : المناعة الطبيعية : إن اهلل عز وجل قد وهبنا  إلىتنقسم  نسانالمناعة في جسم اإل -4

وسائل الدفاع ضد األمراض منذ الوالدة ، أي وسائل دفاع طبيعية أو غير مكتسبة . وهذه الوسائل 

والمناعة الطبيعية مناعة عامة ال  غشية المخاطية ، واألحماض والخمائر .تشمل ما يلي : الجلد واأل

للداللة على عدم ؛ ) بالمناعة غير النوعية (  أيًضاتختص بنوع معين من الجراثيم ولذلك تسمى 

وذلك عكس النوع الثاني من المناعة المتخصصة ألنواع معينة  ، اختصاصها لنوع معين من الجراثيم

 ) مناعة نوعية ( وهي المناعة المكتسبة  .من الجراثيم 

أنواع  حدالمناعة المكتسبة : هذا النوع من المناعة يتم اكتسابه بعد تعرض الجسم أل -5

 ؛أنواع الجراثيم  حدولذلك سميت بالمناعة المكتسبة وبما أنها تمتاز بصفة النوعية ألالجراثيم؛ 

 اسم المناعة النوعية . أيًضافيطلق عليها 
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تعرض الجسم لجرثومة معينة ألول مرة يتم )خالل عملية البلعمة ( التعرف على جميع  عند

خواص الجرثومة من قبل خاليا المناعة ) الخاليا الليمفاوية ( ويتم تكوين وإفراز أجسام مضادة 

تعرض الجسم لتلك الجرثومة مرة أخرى ، والتحصين بواسطة  بكميات كبيرة وبسرعة إذا ما

 بر طريقة آمنة لتعريض الجسم لمسببات اإلمراض وبالتالي اكتساب مناعة ضدها .اللقاحات يعت

 
 1 الفرق بين المناعة الطبيعية والمناعة المكتسبة 

 أ ى عامة والثانية خاصة ولاأل ب ى خاصة والثانية عامة ولاأل

 ج ى أقوى من الثانية ولاأل د ى متخصصة ولالثانية خاصة واأل

 الحل : أ

 

 2 اللقاح مما يتكون  

 أ مضادات حيوية   ب جراثيم 

 ج  - د  -

 الحل : ب

 

 3 المناعة عن طريق    نسانيكتسب اإل

 أ التعرض المتكرر لمرض   ب أخذ المضادات الحيوية 

 ج ةأحدالتعرض للمرض مرة و د اإلكثار من أكل الفواكه

 جالحل : 
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 4 ما الفرق بين المصل و اللقاح  

 أ نستخدمه بعد اإلصابة والثاني قبل اإلصابة   ولاأل ب نستخدمه قبل  اإلصابة والثاني بعد  اإلصابة   ولاأل

 ج يعالج كل األمراض والثاني يعالج مرض معين  ولاأل د لعالج األمراض المزمنة واآلخر لعالج األمراض الخفيفة ولاأل

 الحل : أ

 

 5 أن العضو المؤثر في مناعة الطفل المؤقتة هو   ( 1)ُيفهم من الفقرة 

 أ دم األم    ب الوراثة

 ج الجراثيم  د المشيمة

 دالحل : 

 

 6 كتسب األطفال مناعتهم المؤقتة من الجراثيم ي

 أ قبل الوالدة    ب أثناء وبعد الوالدة

 ج قبل وبعد الوالدة  د عند الوالدة

 بالحل : 

 

 7 (0)بقصد الكاتب بكلمة الالحقة في الفقرة 

 أ المتتالية     ب التالية

 ج السابقة  د السريعة

 ب الحل :
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 8 لغرض  -عادة -تصنع اللقاحات من الجرثومة 

 أ العالج من األمراض  ب الوقاية من األمراض 

 ج الوقاية من نفس الجرثومة د الوقاية مما يشابها في المستقبل 

 دالحل : 

 

 9 أن عدد  وسائل الدفاع الطبيعية  (4)ذكرت الفقرة 

 أ  0 ب 9

 ج 4 د 5

 جالحل : 

 

 10 السبب في تسمية المناعة المكتسبة 

 أ تعرضها لنوع معين من الجراثيم ب تعرضها ألي نوع من الجراثيم 

 ج اكتسابها بعد اإلصابة  بالجراثيم  د اكتساب الجسم للجراثيم

 جالحل : 

 

 11 العالقة بين الخاليا اللمفاوية  وخاليا الذاكرة 

 أ عداء  ب منفعة  

 ج تعاون د ال عالقة بينهما

 جالحل : 
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 12 نص عنوان لل أفضل

 أ    نسانالمناعة في اإل ب المضادات الحيوية 

 ج - د -

     أ الحل :
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 48 تنقية الهواء

صرف الكثير من الدول ماليين الدوالرات سنويا على أجهزة تنقية الهواء في المنازل . و السبب في ت 

فالهواء داخل  ،هو زيادة المرضى الذين يعانون من الحساسية و ضيق التنفس ؛ كثرة المبيعات 

 إلىألن الرطوبة داخل المنزل يمكن أن تؤدي  ؛من الهواء في الخارج  أكثرالبيت ملوث بشكل عام 

افة أنحاء ك إلىو أنظمة التدفئة و التبريد تنقل جزيئات الغبار و البكتيريا  ،تنامي التعفن و الجراثيم 

ما أن ك ،و لذلك فإن تخفيف مستوى التلوث يمكن أن يساعد في التقليل من معاناة المرضى  ،البيت 

 الطرق للتخلص من التلوث . أحداستخدام منقي الهواء هو 

 

 1 زيادة الطلب على أجهزة تنقية الهواء تدل على 

 أ تباين نسبة التلوث ب كثرة المصابين بالحساسية

 ج ضعف كفاءة األدوية  د قلة فاعلية البدائل

 بالحل : 

 

 2 تقليل تلوث الهواء يستلزم 

 أ رش المبيدات ب استخدام المصفيات

 ج  النوافذ فتح د تنظيف األثاث

  بالحل : 

 

 3  إلىالرطوبة داخل المنزل تؤدي 

 أ كثرة التعرق ب زيادة الفطريات

 ج قلة األكسجين د تجميع الحشرات

  ب الحل :
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 4 يمكن التقليل من نسبة اإلصابة بالحساسية من خالل 

 أ نقص مستوى التلوث ب تنظيف أجهزة المنزل 

 ج توعية الُمصابين بالمرض  د زيارة الطبيب المختص

 الحل : أ

 

 5 للنص   عنوان أنسب

 أ أضرار أجهزة تنقية الهواء ب طرق اإلصابة بالحساسية

 ج مصادر تلوث هواء المنزل  د طرق تنقية هواء المنزل 

  جالحل : 
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 49 ينسانالسلوك اإل

بل إن علماء الصحة  ،ي في زمننا الحاضر بالقلق و التوتر الشديدين نسانيتسم السلوك اإل

و اإلقبال ، النفسية يقولون أن القاسم المشترك بين الشعوب هو ارتفاع نسبة و وتيرة القلق 

و يتأثر السلوك الوظيفي على وجه  ،المتزايد على استهالك المهدئات نتيجة لضغوط العمل 

مزيد من الصراعات و المواجهات و بالتالي  إلىاألمر الذي يؤدي  ،الخصوص بارتفاع هذه النسب 

بين العاملين في  يجابيةية اإلنسانالمزيد من التوتر و تدني الرضا الوظيفي و ضعف العالقات اإل

 المؤسسات العصرية .

 

 1 غير صحيح اآلتيوفقًا للنص أي 

 أ يةنسانتقوية العالقات اإل إلىالمهدئات تفضي  ب المهدئات حاصل بسبب كثرة أعباء العمل ولاتن

 ج القلق مرض موجود لدى كل الشعوب د ية لدى العامليننسانالعالقات اإل

 الحل : أ

 

 2 ية بين العاملين نسانسبب ضعف العالقات اإل

 أ زيادة الضغوط عليهم ب تراجع أدائهم الوظيفي 

 ج زيادة الصراعات بينهم د ضعف مستوى تعاونهم

 الحل : أ
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 3 عبارة الرضا الوظيفي تعني 

 أ رضا الموظف عن عمله  ب رضا المدير عن موظفه

 ج عمله  إلىقلة حضور الموظف  د التقليل من مسؤوليات الموظف

 الحل : أ

 

 4 تقوم كلمة  )التوتر( بالنسبة لكلمة )القلق(

 أ بتحديد المراد منها ب بتعميم مدلولها

 ج بتوضيحها  د بتأكيد

 دالحل : 
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 50  الماسح الزلزالي

يتم معرفة باطن األرض باستخدام سائل متعدد كالحفريات التي تصل لمئات األمتار  -1

الوسائل فعالية هيا المسوح الزلزالية. قد يبدوا هذا المسح  أكثروالبراكين، والنيازك ولكن 

الزلزالي عسير الفهم ولكن يمكن بسهولة التعرف عليه بمقارنته بالبطيخ فعندما نقوم بشراء 

 . البطيخ فإننا ننقر سطحها لنتعرف على إذا ما كان داخلها صلًبا أم طرًيا وهكذا

؛ حيث يختلف ترددها ، باطن األرض  إلىصوتية  المسح الزلزالي يعتمد على إرسال موجات -0

حنات خاصة ثم يقاس ل في األرض باستخدام شُ باختالف الجوامد والسوائل والغازات فُترس  

ترددها وتذبذبها لتعطي في النهاية خريطة كما تفعل أشعة إكس في المجال الطبي، هذه 

ب األرض بقوة كبيرة وعلى الرغم ل الموجات الصوتية فيها أثقال كبيرة تضرالشحنات التي ترِس

  . من ذلك فإن مداها ال يتعدى بضعة كيلومترات

 

 1 معنى كلمة تحاكي 

 أ تساير ب تعادل

 ج تشبه  د -

 الحل : ج

 

 2 اللب إلىالموجودة في باطن الرض 

 أ الزالزل الطبيعية والتفجيرات النووية ب -

 ج - د -

 الحل : أ
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 3 ( عن 1تحدثت الفقرة )

 أ الحفريات العميقة ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 4 تشبيه المسح الزلزالي بأشعة إكس هو لتوضيح 

 أ أهدافه ب خطواته

 ج نتائجه د -

 الحل : ج

 

 5 من النص يتضح أن تركيب النيازك في باطن األرض من

 أ مواد كيميائية ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 6 العنوان المناسب للنص 

 أ الماسح الزلزالي ووظيفته  ب -

 ج - د -

 الحل : أ
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 7 تشبيه المسح الزلزالي بأشعة إكس هو لتوضيح 

 أ أهدافه ب خطواته

 ج نتائجه د -

 الحل : ج

 

 8 تشبيه المسح الزلزالي بالنقر على البطيخ للتمثيل و 

 أ االستطراد ب الطرافة

 ج التوضيح د -

 الحل : ج

 

 9 الصوتية يمر بعدد من المراحل هو :استخدام الموجات 

 أ 9 ب 4

 ج 5 د 2

 الحل : ب

 

 10 البراكين استخدمت للتعرف على :

 أ باطن األرض   ب طبوغرافية األرض

 ج - د -

 الحل : أ
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 51  "1الزعفران "

ناعمة الزعفران يعتبر من أغلى التوابل في العالم عندما يكون خاًما وهو يأخذ أشكال خيوط  -1

من الزهور  82.222جراًما من الزعفران و  91حمراء أو برتقالية، إن خمسة آلف زهرة تعطي فقط 

تعطي فقط رطاًل وأحدا أي حوالي كيلو زعفران ؛ وهذا يعطي داللة على السعر الغالي للزعفران 

 األصلي ، والذي يزرع في إيران واليونان والمغرب وكشمير وإسبانيا وإيطاليا.

تبر إيران وإسبانيا أشهر من يزرع الزعفران، والزعفران يعطي أطباق األغذية والحلويات وتع -0

اللون األحمر الذهبي الجذاب ، وكذلك الطعم والرائحة الممتعة واألخاذة ، والتي تجعل أطباق 

الحلويات واألغذية والمشروبات شهية ، وذات طعم مميز حتى األسماك الفرنسية ، واألطباق ذات 

مميز ومرغوب الستخدام الزعفران في تحضيرها وأعدادها. والزعفران يستخدم بكثرة في  طعم

 األطباق الهندية والشرق األوسطية وشمال المغرب. 

 

 1 ُيفهم من النص أن الزعفران 

 أ أشجار زينة  ب محسنات غذائية

 ج نكهات صناعية  د -

 الحل : ب

 

 2 ( أن الزعفران غالي بسبب 1ُيفهم من فقرة )

 أ ضآلة نتاج زهوره وقلتها  ب ندرة وجوده

 ج طيب طعمه  د لونه الجذاب

 الحل : أ 
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 3 ال يزرع الزعفران في 

 أ أمريكا الشمالية والجنوبية  ب أمريكا الشمالية وأستراليا 

 ج إفريقيا وأستراليا  د -

 الحل : أ

 

 4 ( أي مما يلي ليس من خصائص الزعفران 0طبًقا للفقرة )

 أ نكهة طيبة  ب ملمس ناعم 

 ج لون جذاب د طعمه حلو

الحل : ب ؛ ألنه قال في القطعة )والزعفران يعطي أطباق األغذية والحلويات اللون األحمر الذهبي الجذاب 

 وكذلك الطعم والرائحة الممتعة( ولم يذكر الملمس 
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 52 " 0"الزعفران 

عندما دخلوا إسبانيا وزرعوه في األندلس  "”Za'faranوالعرب هم الذين أعطوا الزعفران اسم  -1

أوربا في القرن الثالث عشر  إلى. واشتهرت إسبانيا بالزعفران الجيد النوعية ومنها انتقلت زراعته 

واستعمل الزعفران بكثرة حتى السيدة هينري كانت تضع على رأسها الذهب والزعفران وفي هذه 

 السنين األخيرة يستعمله كثير من العرب وسكان الشرق األوسط .

الزعفران مع الصندل ومع الزيت العطري ويدعى )عطر الزعفران( والغالي الثمن ويستخدم  -0

. وفي الهند يتبادل تجار  التوتر العضلي ولالرتخاء الجسمي ويستخدم لعالج الصداع في منع

 . الهنود الزعفران في المناسبات المهمة وفي الزواجات واألعياد ويستعمل الهنود الزعفران بكثرة

كتبوا في مخطوطاتهم عن فوائد فقد والزعفران معروف منذ القدم من عهد الفراعنة   -9

وإزالة ، الهضم  : با عن الزعفران في المساعدة علىطبية حتى هيبوقراط وجالين كت  الزعفران ال

ويستخدم الزعفران ، وُموِقف للحكة ، ومنع المغص واألرق ، انتفاخات الجهاز الهضمي الغازية 

، وعالج آالم الرأس ، وعالج العنة عند الرجال ، كذلك في عالج آالم الدورة الشهرية عند النساء 

 وعموًما لعالج الضعف أو الوهن الشخصي.، والجهاز البولي ،ج الجهاز الهضمي وعال

 

 1 أوربا عن طريق  إلى( أن الزعفران انتقل 1يفهم من الفقرة )

 أ األندلس ب الشرق

 ج - د -

 الحل : أ
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 2 ( أي مما يلي )لم يكتبه( قراط وجالين عن الزعفران 9من الفقرة )

 أ أنه عالج للصداع  ب عالج لألرق

 ج - د -

 الحل : أ

 

 3 ( أن الفراعنة اكتشفوا الزعفران عن طريق9فهم من الفقرة )ُي

 أ الكتب ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 4 ( مكونات عطر الزعفران 0من الفقرة )

 أ الزعفران والصندل والزيت العطري  ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 5 القطعة تدخل من ضمن موضوع 

 أ طب األعشاب  ب -

 ج - د -

 الحل : أ
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 53 موالغسـيل األ

عصب االقـتصاد الذي يساهم بشكل أساسي في استقرار الحياة السياسية  موالُتعتبر األ -1

من خالل ظهور  ؛ نسانتطور نهج حياة اإل إلى. وقد أدى التطور االقتصادي والصناعي  واالجتماعية

أنماط جديدة من التعامل والسلوك والمواقف اتصف بعضها باألنانية والمادية المطلقة ، فالتطور 

ورفع  ، نسانتحسين حياة اإل إلىفهو إيجابي عندما يهدف ، هو سالح ذو حدين إيجابي وسلبي 

جسه البحث عن وتأمين حاجاته ومطالباته الشريفة . وهو سلبي عندما يكون ها ، مستوى معيشته

والتعامل معه ،  نسانالوسائل التي تجعل بعض األشخاص يملكون قوة السيطرة على هذا اإل

 كسلعة وظيفتها تأمين رغباتهم .

 إلىأساليب ملتوية للوصول  ابتكار إلىوقد وصل التنافس االقتصادي والمالي عند البعض  -0

ومصلحة الفرد واألنظمة االقتصادية التي ية التعامل أخالقغاياتهم الغير شريفة بصرف النظر عن 

. وما  تتبعها ، وبذلك يستطيع هؤالء الحصول على مبالغ مالية طائلة من مصدر غير مشروع

العصر الحالي في ميدان تطور اآللة والصناعة واالتصاالت والدخول في عصر العولمة من  هيشهد

نواع أيولد في بعض األحيان  ؛تصال بين الدول وسرعة االنتقال واال اقتصاديةدون وجود حواجز 

جديدة من الجرائم في هدف سرقة المال واإلثراء غير المشروع ، ثم البحث عن أساليب جديدة 

ها ولامن التعبيرات التي يجري تد موالويعتبر تبييض أو غسيل األ،  موالمتطورة إلخفاء مصدر األ

المتهمة بالجرائم االقتصادية وألمن االجتماعي  في غالبية المحافل الدولية واإلقليمية والمحلية 

 واألمن االقتصادي .

الناتجة عن ارتكاب  موالخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لألإهي عملية  موالغسيل األ -9

والتهرب الضريبي ، وتزوير  ، واألسلحة ، وتهريب األشخاص، الجرائم المنظمة كتهريب المخدرات 

على أنها ناتجة  موالواختالس المال العام ، وإظهار تلك األ، والدعارة  ، قوتجارة الرقي، العمالت 

 من مصادر شرعية عبر سلسلة معقدة من العمليات المصرفية .
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ارتبط مصطلح غسيل األموال بعصابات ألمانيا ، حيث كان يتوفر لدى هذه العصابات أموال  -4

وفي مقدمتها تجارة المخدرات ، والقمار  ،  نقدية طائلة ناجمة عن أنشطة إجرامية غير مشروعة

واألنشطة اإلباحية ؛ كالدعارة ، واالبتـزاز ، وتجارة وتهريب األسلحة والمشروبات الروحية وغيرها 

من الجرائم ، وقد احتاجت هذه العصابات أن تضفي المشروعية على مصادر أموالها ، وحل مشكلة 

يرة ، وحل مشكلة عدم القدرة على حفظها داخل البنوك، توافر النقد السائل بين يديها بكميات كب

 وكان أحد ابرز الطرق لتحقيق ذلك هو شراء الموجودات ، والمقتنيات الثمينة وإنشاء المشاريع.

 

 1 ( 1ذكرت الفقرة )

 أ مميزات التطور الصناعي ب عيوب التطور الصناعي

 ج فوائد وأضرار التطور الصناعي د أهمية التطور العلمي

 : ج الحل

 

 2  إلى( 1أدى التطور االقتصادي كما هو موضح في الفقرة )

 أ التنوع في تعامالت األفراد ب تباين القدرات الشخصية لألفراد

 ج التطور العلمي المذهل د ازدياد السوء في السلوكيات

 الحل : أ

 

 3 ى يعود علىولفي الفقرة األ ( هاجسه) الضمير الموصول في كلمه 

 أ التطور ب نساناإل

 ج مستوى المعيشة د الجانب السلبي

 بمعنى التطور سلبي عندما يكون هاجسه ... ( ،وهو سلبي عندما يكون هاجسه )  ؛ الحل : أ
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 4 ( يعود على 1في السطر السادس من الفقرة ) (التي ) االسم الموصول 

 أ البحث ب األشخاص

 ج نساناإل د الوسائل

 : د الحل

 

 5 ( بما قبلها 0( في الفقرة ) في بعض األحيان أنواعا جديدة ...يولد  )عالقة جملة 

 أ سبب ب نتيجة

 ج تعليل د تفسير

 : ب الحل

 

 6 ( يعود على 0من الفقرة ) ولفي السطر األ (غايتهم  )الضمير في كلمة 

 أ التنافس االقتصادي ب التنافس المالي

 ج الناسبعض  د األنظمة االقتصادية

 : ج الحل

 

 7  إلىن التنافس المالي أدى أ( 0ُيفهم من الفقرة )

 أ كسر جميع القواعد واختراقها طالما سيتحقق الربح ب الوصول للطرق السلمية مع الحكومات

 ج اللجوء للسرقة للحصول على المال د التنافس الشريف بين الشركات

 الحل : أ
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 8 بما قبلها (إلخفاء  )عالقة كلمة 

 أ نتيجة ب تعليل

 ج سبب د توضيح

 الم التعليل ؛ لوجود : ب الحل

 

 9  موالمن أشكال غسيل األ ..... (9كر في الفقرة )ُذ

 أ 2 ب 7

 ج 8 د 3

وتجارة ، والتهرب الضريبي ، وتزوير العمالت ، واألسلحة ، وتهريب األشخاص ، كتهريب المخدرات ؛ )  : ج  الحل

 واختالس المال العام، والدعارة  ، الرقيق

 

 10 ( 9عنوان للفقرة ) أنسب

 أ موالمفهوم األ ب مفهوم غسيل األلوان

 ج موالأشكال غسيل األ د الغير شرعية موالطرق إخفاء األ

 : ج الحل

 

 11 هو  موال( أن السبب في اللجوء لعمليات غسيل األ4ستنج من الفقرة )ُي

 أ عن الشرطة موالإخفاء األ ب غير الشرعية موالالتربح المشروع من األ

 د اإلتجار في السالح
بطرق غير  المكتسبة موالإضفاء صبغة الشرعية على األ

 مشروعة
 ج

 : ج الحل
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 12 ( يعود على 4في الفقرة ) (مقدمتها  )الضمير في كلمة 

 أ ألمانياعصابات  ب موالغسيل األ

 ج اإلجراميةاألنشطة  د النقدية موالاأل

 : ج الحل

 

 13 ( من أمثلة األنشطة اإلجرامية غير المشروعة 4) ذكرت الفقرة

 أ 0 ب 9

 ج 4 د 5

 تجارة المخدرات ، القمار ، تجارة األسلحة ، تجارة المشروبات الروحية ، األنشطة اإلباحية . ؛: د  الحل

 

 14 عنوان للنص  أنسب

 أ موالاألطرق إخفاء  ب موالعصابات غسيل األ

 ج موالالتطور االقتصادي وغسيل األ د موالمكافحة غسيل األ

 : بالحل 
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 54 "1" الشَّعر

 

. فهو يتكون من  اا ، ولم تظهر الدراسات واألبحاث بنيته وتركيبه إال مؤخًرمادة معقدة جًد الشَّعر

ويعتمد لون الشعر على صبغة ،  "KERATINS" ألياف مركبة من البروتينات التي تسمى الكراتين

. ويبدأ الشعر بفقدان  ها في خاليا خاصة تسمى ميالنوسايتسإنتاجتسمى الميالنين التي يتم 

لونه حين يخمد نشاط الميالنوسايتس عند التقدم في العمر أو فقدان خاليا الميالنوسايتس 

التي تؤكد أن بعض  و يوجد كثير من الوثائق، الطبيعية نتيجة صدمة أو ضغط نفسي أو عصبي 

 األشخاص فقدوا لون شعرهم بين ليلة وضحاها.

 

 1 ُيفهم من النص أن مادة الكيراتين في الشعر تتعلق بـ 

 أ كثافته ب صبغته

 ج تركيبه د -

 : ج الحل

 

 0 يفهم من النص أن تركيب الشعر 

 أ ادقيق جًد ب متلون

 ج االلتواءشديد  د -

 الحل : أ
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 9 النص أن األلياف المركبة والكرياتين في الشعر تتعلق بـ :فهم من ُي

 أ أحدمسمى و ب تركيبين متداخلين

 ج مركب فعال د عنصرين متكاملين

 الحل : أ

 

 4 ين الرئيسيين على تركيب الشعر ولونه همافهم من النص أن المؤثر  ُي

 أ البروتينات واأللياف ب الخاليا والصحة النفسية

 ج األلياف والصحة النفسية د والخاليااأللياف 

 للون والخاليااأللياف للتركيب ؛  : د الحل 

 

 5 فهم من النص أن لون الشعر يعتمد على ُي

 أ مادة األدرينالين ب مادة الثيروكسين

 ج مادة الميالنين د -

 : ج الحل
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 55 "0" الشَّعر

 وبعض،   أجسام الثدييات ، ويتكون من بعض الخاليا الغير حية عر هو زوائد بروتينية تنمو علىالشَّ -1

 . المكونات التي تكون عادة سامة وضارة بالجسم فتفرز على هيئة الشعر الذي يغطي أجسام الثدييات

يين من عمر الجنين ويتركز في الحواجب والشفة وليظهر الشعر في جسم الجنين خالل الشهرين األ -0

 ، وقشرة، ب لُ  : شعر باقي مناطق الجسم فيظهر في الشهر الرابع ويتكون الشعر منالعليا والذقن، أما 

ماليين شعرة  5 نساني اإلفويبلغ العدد اإلجمالي للشعر  . والغالف الجدري الداخلي، والطبقة الكينينية 

ين غير وشعر الجن، ا يومًي 122في فروة الرأس ويسقط منها الشعر بمعدل طبيعي بواقع  122.222منها 

، أما بعد الوالدة فيظهر الشعر الزغبي وهو ليس  عماويمسى "النجو" وهو ن، ب وال يحتوي على لُ ، ملون 

 ب.شعر النهائي فهو طويل وخشن ويحتوي على ُللب، أما اوال يحتوي على ُل عمان

 ا على الثيروكسينا كلًينة والتي تعتمد اعتماًدمادة الميالنين في الخاليا الملِو إلىيرجع لون الشعر  -9

. انتيجة قلة الصبغيات الملونة للشعر تدريجًي؛ اللون األبيض(  إلىويحدث الشيب )تحول الشعر  ، نزيمهإو

، ولكن توجد مواد صبغية في بصيالت الشعرة تعطيها اللون الذي تظهر به ،  فالشعر أصال لونه أبيض

في بصيالت الشعر هي التي تعطي للشعر لونه صبغة الميالنين التي سبق الحديث عنها الموجودة  فمثاًل

بسبب ؛ يقل إفراز مادة الميالنين الملونة للشعر  نسانقدم العمر لإلتومع  ، األسود الطبيعي العادي

ويتحول الشعر  ، نسان، فيبدأ الشعر األبيض بالظهور في رأس اإل إصابة الخاليا المفرزة لها بالشيخوخة

 يض بالتدريج.اللون األب إلىعبى بقية جسمه 

كما قد يحدث نتيجة حتمية ، أو الحمية القاسية ، اإلجهاد والقلق الشديدين : قد يسقط الشعر نتيجة  -4

وقد يزداد  (،ب)و  (أ)وفيتامين  ، والزنك، ونقص الحديد ، نقص البروتينات : مثل ؛ للغذاء غير المتوازن 

عند الرجال  ( تستوستيرون) ال أو زيادة هرمون الذكورة ، نتيجة اإلصابة ببعض األمراض  ؛ سقوط الشعر

الذي يسبب الصلع في حين أنه يسبب زيادة شعر الجسم. وقد تتسبب بعض المشاكل والضغوطات 

ا وفي بعض حيث يقوم المريض بنزع شعر جسمه إرادًي ، اإلصابة بمرض هوس نتف الشعر إلىالنفسية 

 ا.األحياء ال إرادًي
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 1 أن الشعر يتكون من  (1)ُيفهم من الفقرة 

 أ خاليا حية ب خاليا غير حية

 ج خاليا متعفنة د خاليا متحللة

 : ب الحل

 

 0 الشعر ينمو على أجسام ( أن 0)ُيفهم من الفقرة 

 أ القشريات ب الجواثم

 ج الفقاريات د الثدييات

 دالحل : 

 

 9 أن "الالنجو" هو  (0)ُيفهم من الفقرة 

 أ شعر الذقن ب بجاحشعر ال

 ج شعر الجنين د الشعر المتساقط

 جالحل : 

 

 4 ( أن شعر الذقن يبدأ في الظهور0)رة قُيفهم من الف

 أ بعد الوالدة مباشرة ب بعد الوالدة بشهرين

 ج والجنين في بطن أمه د في الشهر الرابع

 جالحل : 
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 5 أن شعر الجنين دائما يكون ( 0)ُيفـهم من الفقرة 

 أ أصفر ب أسود

 ج بني د غير ملون

 دالحل : 

 

 2 ( أن مراحل نمو شعر الجنين من حيث النعومة والخشونة 0) ُيستـنتج من الفقرة

 أ متباينة ب متشابهة

 ج متداخلة د متناقضة

 دالحل : 

 

 7 لون الشعر يعتمد على  أن( 9ُيفهم من الفقرة )

 أ مادة األدرينالين ب الثيروكسينمادة 

 ج مادة الميالنين د (ب) و  (أ)فيتامين 

 جالحل : 

 

 8 عني ت( 9في الفقرة ) (الشيب)كلمة 

 أ اللون األصفر إلىتحول الشعر  ب نمو الشعر اكتمال

 ج اللون األبيض إلىتحول الشعر  د تساقط الشعر تدريجيا

 جالحل : 
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 3 ( أن الشعر في األصل لونه 9) ُيفهم من الفقرة

 أ أبيض ب بني

 ج أسود د بال لون

 الحل : أ

 

 12 ( أن هناك 4) ُيستنج من الفقرة

 أ لتساقط الشعر أسباب 2 ب لتساقط الشعر أسباب 7

 ج لتساقط الشعر أسباب 8 د لتساقط الشعر أسباب 3

الغذاء غير المتوازن مثل نقص البروتينات  -4الحمية القاسية  -9القلق الشديد  -0اإلجهاد الشديد -1؛ ب الحل : 

 الذكورةزيادة هرمون تستوستيرون -2 اإلصابة ببعض األمراض -5 (ب) و (أ)ونقص الحديد والزنك وفيتامين 

 بب مرض هوس نتف الشعربعض المشاكل والضغوطات النفسية والتي تس -2عند الرجال الذي يسبب الصلع 

 

 11 عنوان للنص  أنسب

 أ الشعر وجماله ب االهتمام بتساقط الشعر

 ج الشعر ومراحل نموه د استخدام الفيتامينات لنمو الشعر

 جالحل : 
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 52 ةرضيالكرة األ

وألفلت الهواء من جوها وتبعثر ، لضعفت جاذبيتها ؛ ا مما هي أصغر حجًم ةرضيلو كانت الكرة األ

والستحالت ، ت جرداء مثل القمر ال ماء وال هواء وال جو صبحوأل، تبخر الماء وتبدد وَل، في الفضاء 

 أكثرت الحركة على سطحها صبحوأل؛ ا مما هي الزدادت قوتها الجاذبة الحياة. ولو كانت أكبر حجًم

ولو أنها دارت حول  جسده عبئا ثقيال ال يمكن حمله . صبحوأل، ا والزداد وزن كل منا أضعاًف، مشقة 

تقلب وَل، ليلة  14 إلىيوما والليل  14 إلىستطال النهار نفسها بسرعة أقل كسرعة القمر مثال لَ 

ت الحياة مستحيلة . صبحوأل، صقيع قاتل بطول أسبوعين  إلىالجو من حر مهلك بطول أسبوعين 

ألهلكتنا الحرارة . ولو أنها  ؛ ا من الشمس مثل حال الزهرةوبالمثل لو أن األرض اقتربت في فلكه

من هذا فنحن نعلم أنها تدور  أكثرألهلكنا البرد . و؛ ابتعدت في مدارها مثل زحل و المشتري 

مناطق  أكثراألمر الذي تنشأ عنه المواسم وتنتج عنه صالحية  ؛درجة  99بزاوية ميل قدرها 

المتصت األكسجين. ولما وجدنا  ؛ اسمًك أكثرقشرة األرض  األرض للزراعة والسكن . ولو كانت

مياه الزائدة ثاني أكسيد الكربون، المتصت ال؛ ق أعم. ولو كانت البحار  حاجتنا من هذا الغاز الثمين

ألحرقتنا النيازك ؛ ولما وجد النبات كفايته ليعيش ويتنفس. ولو كان الغالف الهوائي أقل كثافة 

فتت في أثناء اختراقها للغالف الهوائي ت ستهلك هذه الشهب و ت  من أن تُ  بداًلوالشهب المتساقطة 

ة القابلي تالزداد؛ ا في الجو ا . ولو زادت نسبة األكسجين عما هي عليه حالًيالكثيف كما يحدث حاليً 

 ىإلالستحال نشاطنا ؛ انفجارات هائلة . ولو انخفضت  إلىتحولت الحرائق البسيطة وَل، حتراق لال

 خمول.

 
 1 ةرضيما العامل الذي يؤثر على الجاذبية األ

 أ وزنها ب حجمها

 ج - د -

 بالحل : 
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 0 ما سبب انعدام الحياة على القمر

 أ ضعف الجاذبية عليه ب سرعة دورانه

 ج صغر حجمه د -

 الحل : أ

 

 9 ما العبارة التي ال تتفق مع ما ورد في النص

 أ األرض أبعد عن الشمس من المشتري ب الزهرة أشد حرارة م األرض

 ج زحل أبرد من األرض د حرا من األرض أكثرالزهرة 

 الحل : أ

 

 4 استدل الكاتب في النص

 أ والنتائج سبابكثرة األ ب االستدالل الكيفي

 ج االستدالل الكمي د وقلة النتائج سباباأل

 أ الحل : 

 
 5 ما أهمية الغالف الجوي لألرض

 أ يؤثر في النيازك ب النيازكتؤثر فيه 

 ج يحمي األرض من النيازك د ليس له أهمية

 الحل : أ
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 2 أي مما يلي ال يتفق مع كلمة )تبدد(

 أ تفرق ب انهمر

 ج - د -

 الحل :  ب
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 57 وتطورها  المكتبات

 )النص غير متوفر(
 

 1 التي كانت تقوم بها المكتبات قديما والتقنية الحديثة هي( عدد الوظائف المكتبية 1وفقا للفقرة )

 أ 0 ب 9

 ج 4 د 5

 بالحل : 

 

 0 ( تعني بين عامي 1سبعينات القرن العشرين الميالدي في الفقرة )

 أ 1383-1382 ب 1373-1381

 ج 1382-1375 د 1372-1373

 دالحل : 

 

 9 ( أن رواد المكتبة تعني9ُيفهم من الفقرة )

 أ األساتذة ب الطالب

 ج الجمهور د العامة

 جالحل : 
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 4 لي عالقة ( أن بين مصطلح البث المباشر ومصطلح البث اآل9لفقرة )انفهم من 

 أ تكرار المعنى ) ترادف ( ب تكامل

 ج تفريع د -

 أ الحل : 

 

 5 تقنية الحواسب تقدم بيانات  إلى (1)تشير الفقرة 

 أ متوازية ب محورة

 ج جديدة بطريقة تقليدية د بطريقة مطورة تقليدية

 دالحل : 

 

 2 ( هو : التحول ( معنى )0ا لسياق الجملة في الفقرة )وفًق

 أ التقادم ب المرواحة

 ج المواصلة د التطور

 دالحل : 

 

 7 استعمال البطاقات استمر ما بين  (0)ا للفقرة وفًق

 أ 1322-1882 ب 1372 - 1872

 ج 1372-1832 د 1832-1322

 بالحل : 
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 8 معنى مصادر المعلومات 

 أ كل ما تقضيه المكتبة ب مواقع على اإلنترنت

 ج معلومات الكتب الموجودة في الفهرس د اإلحصاءات الواردة في الدراسات

 أ الحل : 

 

 3 الكتاب بطرق عددها  إلىتستطيع الطاقات أن توصل الباحث  (1)وفقا للفقرة 

 أ 1 ب 0

 ج 9 د 4

 ج الحل : 

 

 12 من عموم النص نفهم أنه يطلق على أجهزة البحث اآللي المستخدمة في المكتبات مصطلح 

 أ تقنيات ب آليات

 ج حواسيب د -

 ج الحل : 
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 58 والذكاء الموهبة

  (ةمشابه ة)قطع                                                                    

 ةالكامن بالطاقةشبه ما تكون أفهي  ، ستغاللهاان أفعليه ؛  نسانعند اإل ةكَ َلم  ةعتبر الموهبُت -1

نجاز المدرسي التحصيل العالي واإل إلى والذكاء يشير. اكتشفها استفاد منها وطورها  ذاإعنده ف

ب نه الطال: بأ االمتفوق تحصيلًيف عرَّويُ ، ا على الذكاء فالتحصيل الجيد قد يعد مؤشًر؛ المرتفع 

 ه قرانأو المتوسطين من أ ةيكثرو تحصيله الدراسي بمقدار ملحوظ فوق األأنجازه إالذي يرتفع في 

فقد تركت الدراسات والبحوث التي ، بخصائص تميزهم عن غيرهم  ًةيمتاز الموهوبون عاد -0

ا هائال من المعلومات عن الخصائص الثمانينات رصيًد إلىجريت عن الموهوبين منذ العشرينات ُأ

 .التي تميزهم 

في خصائص  أيًضافقد ظهر التعدد  ؛ ةا لتعدد المحكات والمعايير في تعريف الموهبونظًر -9

 ؛ والموهوبين تحصياًل ، اوالموهوبين ابتكارً  ، فهناك خصائص الموهوبين ذكاًء؛ الموهوبين 

  ة .هميه التعرف على الخصائص العامأوترجع 

في  ةوضحتها عدد من الدراسات العلميأللموهوبين التي  ةبرز الخصائص العامأويمكن عرض  -4

 : ةالجوانب التالي

هم الصفات التي تميز الموهوب عن غيره من أمن  ةتعتبر الصفات العقلي : ة)أ( الخصائص العقلي

 : اآلتيللموهوب تكمن في  العقليةهم الخصائص أن أذكر البعض يف، العاديين 

 . ارتفاع معدل نموه العقلي عن معدل نمو الطفل العادي -

ومن ثم تنظيم  المختلفةبين العناصر المواقف  ةالموجود ةدراك العالقات المتعددإقدرته على  -

 .هذه العالقات 

وينزع  ، ن الموهوب يتصف بالهزال الجسديقديم أ : كان هناك تصور ة)ب( الخصائص الجسمي

ظهور الدراسات  بولكن بع؛ لحاالت عدم التكيف  ةوالتعرض بكثر، ض مراواأل،  ةالنحاف إلى

 التي اهتمت  ةشارت الدراسات المختلفأحيث ؛ ثبت بطالن هذا التصور  ةالمستفيض ةالعلمي
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بدراسة هذه الصفات بين الموهوبين إلى أن التكوين الجسماني للمتفوقين بصفة عامة أفضل 

 للعاديين سواًء من حيث الطول أو الخلو من العاهات .قلياًل من التكوين الجسماني 

يتفوق الموهوب على أقرانه في : الطالقة ، والمرونة ، واألصالة ، وغزارة التفكير ، والحساسية  -5

للمشكالت ، واالعتماد على النفس ، والتأمل ، وفي التفكير المنطقي ، والتفكير الناقد ، والتفكير 

، والمثابرة ، واإلصرار ، والقدرة على اإلنتاج في العمل ، وتوليد ألوان من الرمزي ، وفي المبادرة 

 النشاط تؤدي إلى نتائج متميزة .

 

 1 فإنالنص  فهمك للنصمن خالل 

 أ كل موهوب ذكي ب كل ذكي موهوب

 ج - د -

 لذلك كل موهوب ذكي ( ؛ ذكياءقل من األأالموهوبين ؛ )  الحل : أ

 

 0 بشكل طفالفي األ ةالموهب

 أ عام ب خاص

 ج ال محدود د -

 ولكن الموهوب هو من ينميها ( ، طفال بشكل عامتوجد عند األ ةالموهب؛ )  الحل : أ

 

 9 باستثناء القطعةدناه موجوده في أالصفات 

 أ نجاح ب بداعإ

 ج نجازإ د ليفأت

 الحل : ج
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 4 عنوان للنص أنسب

 أ والذكاء الموهبة ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 5 ةنواع الموهبأعدد 

 أ 0 ب 9

 ج 4 د 5

 الحل : أ

 

 2 صفات الموهوبين

 أ ةمؤثر ب ةمتكامل

 ج ةمتواضع د ةمتكبر

 الحل : أ

 

 7 ةبر الموهبعت ُت

 أ تحدي ب ةكامن ةقدر

 ج فعل د -

 الحل : ب
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 8 نسبه ذكائه فإنذا كان شخص يستطيع حل المشكالت فقط إ

 أ % 02 ب % 05

 ج % 92 د % 42

 الحل : ب

 

 3 ةعتبر موهبأي مما يلي ُي

 أ في شهر الكريم نآحفظ القر ب عشرين كتاب في اليوم ةقراء

 ج - د -

 الحل : أ

 

 12 ةعتبر موهبأي مما يلي ال ُي

 أ في شهر الكريم نآحفظ القر ب عشرين كتاب في اليوم قراءة

 ج ةسرعه البديه د -

 الحل : ب
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 53 ةهميه القراءأ

 )قطعة مشابهة(                                                                    

هميه أعن توعيتهم في  ةسروهذا في غياب دور األ،  واالطالع ةالكثير من الشباب ال يهتمون بالقراء -1

ن شباب اليوم غير مهتم أ؟ حيث  واالطالع ةالقراء ةهميأفكيف نقنع شبابنا ب،  واالطالع ةحب القراء ةتنمي

هو  ءهم شيأن أويكتفون فقط بما يدرسون في المدارس والجامعات والمعاهد ويرى بعضهم ،  ةبالقراء

 معلوماتهم وتنميه ثقافاتهم . ةوزياد ، واالطالع ةوال يكترثون بالقراء، الشهادات التي يحملونها 

 ةجابن اإلأعند الشباب ؟ فمن المؤكد  قراءةحب ال ةسري له دور في تنميهل الوعي األ نتساءلهنا  -0

ة بالكتب ؛ ا ما نجد بالمنازل مكتبات مليئن كثيًرفاآل، ا ال نادًرإولكن هذا الوعي غير موجود  ، )نعم(

 و محتواها أع فيها من نوع الكتب ِضوال نجد أي اهتمام بما ُو ة ،ت فقط للزينع ِضولكنها ُو

ن ما أل؛ وهذا خطأ جسيم  ة ،فالعديد من الشباب يكتفي بتحصيله الدراسي على كراسي الدراس -9

 ةبتثقيفهم على الوجه المطلوب فللقراء صله الطالب في المدارس والجامعات والمعاهد ليس كفياًلح ُي

على فهم  اا يجعلك قادًروتعطيك مفتاًح ،وما ينتمي له فكرك  ، دور مهم في كشف ما تنتمي له روحك

وذلك ما ال تستطيع  ، بك بكل ما فيها ةالمحيط ةثم التعامل مع الحيا،  أواًلوالتعامل معها ، نفسك 

  . من المعلومات  ةشكال محدودأنها تنحصر في ؛ أل ن تقدمه للطالبأوحدها  ةالدراس

 ةويمارسون القراء ة ،شخاص غير الموجودين على كراسي الدراسن األأ ةخيراأل ةونفي اآل ظونالح -4

شخاص على ؤالء األأن هوذلك دليل على ، المطلعين  ةفي نسب ةغلبيبشكل مستمر هم األ واالطالع

 ةالحيا ةهم من رتابُجخِرنها ُتأحيث ؛ وما لها من مميزات  ، واالطالع القراءة بأهميةوعي كبير من غيرهم 

شخاص يوقنون فهؤالء األ  ،  الواقع جو هادئ يختلف عن هذا الموجود في إلىخذهم أوت،  ةاليومي

  .سرار أمن  ةما تكنه تلك الكلمة ورون معنى القراءدَِّقوُي

ز بُرن ي أويجب  ، وسلوك الشباب ةتأثير على الحيا واالطالع ةن نجعل للقراءأ إلىن نسعى ألذلك يجب  -5

، على فهم مشكالتها  ةقادرمه أونصبح ، سوف ننهض  واالطالع بالقراءةف؛ ذلك  ةفي تنمي ةسردور األ

مثال أمه ن يخرج من هذه األأملين ؛ آوذكاء  ةتلك المشكالت بحكم ةوما تحتاجه من حلول لمعالج

على  ةالقائم المعرفةهي  ةالحكم أن ادركوأ ، وغيرهم من الذين وابن الهيثم، والبغدادي  ، دريسياإل

 .التأمل 
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 1 كان الغرض منها ةنهى الكاتب النص لحكمأ

 أ نه شريفأ ب ةدراك المعاني الخبيثإ

 ج ةحب القراء د ةاالهتمام بالقراء

 الحل : ب

 

 0 سلوب الكاتبأن أفهم من النص ُي

 أ علمي ب فلسفي

 ج تربوي د أدبعلمي مت

 الحل : ج

 

 9 ةهميه القراءأن أيتضح من النص 

 أ لكشف ما تنتمي له الروح والفكر ب والوعي الثقافة

 ج اثانًي ةوالحيا أواًلالتعامل مع النفس  ةدراك كيفياإل د ةاليومي ةالحيا ةعلى رتابالقضاء 

 الحل : أ

 

 4 (4) الفقرة)تكنه( في  ةالضمير في كلم

 أ ةالقراء ب ةمعنى القراء

 ج ةالكلم د شخاصاأل

 الحل : أ
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 5 عتقد الشباب في الحصول على الشهادات يعني لهم( ُم1) الفقرةفي 

 أ ةبلوغ الهم ب ةعلو الهم

 ج العمزراء األإ د ةوبلوغ الغاي ةاالنطالق نحو القم

 د الحل :

 

 2 البغدادي واالدريسي زن سبب تميأ( 5) الفقرةفهم من ُي

 أ ةدراكهم للمعاني المخبئإ ب فهم المشكالت

 ج حل المشكالت د التأمل

 الحل : د

 

 7 ةالدراسنسبه المطلعين الموجودين على مقاعد 

 أ % 02 ب % 05

 ج % 45 د % 75

 الحل : أ

 

 8 (4) ةفي الفقر ةسلوب الكاتب في وصف القراءأ

 أ خيالي ب تربوي

 ج واقعي د مثير

 الحل : ج
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 3 (1ة )التي وردت في الفقر ةعدد مزايا القراء

 أ 0 ب 9

 ج 4 د 5

 الثقافةتمييز -0زياده المعلومات  -1؛ الحل : أ

 

 12 ةخيرألا ةالكاتب في الفقر ةنظر

 أ ملأ ب تحسر

 ج توبيخ د طلب

 الحل : أ

 

 11 يعود على (0) ةلكنها في الفقر ةالضمير في كلم

 أ الكتب ب المكاتب

 ج سراأُل د المنازل

 الحل : ب

 

 10 كبر من غيرهم وذلك بسببأشخاص يمتلكون وعي أ( عن 4) ةتكلمت الفقر

 أ ةممراستهم للقراء ب ةالقراء ألهميةدراكهم إ

 ج ةتقديرهم الهميه القراء د ةوحب القراء

 الحل : ب
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 19 وهي ةعن مشكل (0) ةتحدثت الفقر

 أ ةعدم اهتمام الشباب بالقراء ب واالطالع ةالقراء بأهيمهالوعي  ةندر

 ج ةالقراء ةهميأسر بوعي القليل من اأُل د في المكتبات ةعدم االهتمام بالكتب الموجود

 الحل : ب

 

 14 وسببه واالطالع قراءةعدم االهتمام بال (1) ةيتضح من الفقر

 أ ةاكتفائهم بالمواد الدراسي ب ةحبهم للمواد الدراسي

 ج عدم توعيتهم د ةانشغالهم في الدراس

 الحل : أ

 

 15 ث عنها عموم النص سببها الرئيسيدالتي تح المشكلة

 أ سري وقلتهالوعي األ ةندر ب ةعدم االهتمام بالثقاف

 ج حب الذات د االجتماعيةالمشاكل 

 الحل : أ

 

 12 ( على5) ةحث الكاتب في الفقر

 أ اتطورً  أكثرجعل الطالب  إلىالسعي  ب ةملي نهوض األإالسعي 

 ج قراءةسرار الأفهم  د والعمل به واالطالع قراءةال ةهميأدراك إ

 الحل : د
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 17 غرضه (0ة )االستفهام في الفقر

 أ تقريري ب تعجبي

 ج النفي د حايضطلب اإل

 د الحل :

 

 18 يعود على (5) ةمشكالتها في الفقر ةالضمير في كلم

 أ األمة ب قراءةال

 ج ةالحيا د السلوك

 الحل : أ

 

 13 يعود على (خذهمأت) ةالضمير في كلم

 أ شخاصاأل ب الطالب

 ج الشباب د و االطالع قراءةال

 أالحل : 

 

 02 إلىيشير  (ؤالء)ه اإلشارةاسم  (4) ةفي الفقر

 أ شخاصاأل ب الطالب

 ج الشباب د واالطالع قراءةال

 الحل : أ
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 01 إلىيشير  (0) الفقرةفي  (هذا) اإلشارةاسم 

 أ الوعي ب المعلومات

 ج الفكر د الكتب

 الحل : أ

 

 00 يعود على (4) الفقرةالضمير في بعضهم في 

 أ الشباب ب الطالب

 ج باءاآل د ةالموجودين على كراسي الدراس

 الحل : د

 

 09 ن( أ9) ةنستنتج من الفقر

من المهتمين  أكثر واالطالع قراءةالشباب الذين يهتمون بال

 بالتحصيل الدراسي فقط
 أ من الشباب يكتفي بالتحصيل الدراسي ةقليل ةفئ ب

 ج طفق واالطالع قراءةالعديد من الشباب يكتفي بال د واالطالع قراءةالقليل من الطالب يهتم بال

 الحل : د

 

 04 هو قراءةالشخص المداوم على ال

 أ بناءاأل ةفي تربي ةسردور األ ةهميأموقن ب ب قراءةتكفي وتغني ال ةن الدراسأقدر ُي

 ج من الفوائد ةقدر ما تكنه الدراسُي د امًع ةالدراس و قراءةال ةهميأ ُيقدر

 الحل : د
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 05 عنوان للنص أنسب

 أ للمستقبلة نظر ب دراكهاإهميتها وأو قراءةال

 ج واالطالع قراءةمكنون ال د واالطالع قراءةال بأهميةكيف نقنع شبابنا 

 الحل : ب
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 22 العسل

نحلة في الخلية؛  22.222كان هناك  لكي يحيا : فهو غذاؤه الرئيسي فلو؛ يصنع النحل العسل  -1

الت فيما بعد والذي تقوم العامِ  ،شارك في عملية جمع الرحيق فإن ما يقارب ثلث هذا العدد مُ 

يقوم عدد صغير من النحل بعملية البحث عن الرحيق وعندما يجد مصدر . عسل  إلىبتحويله 

 الخلية ويخبر باقي النحل بهذا المكان . إلىالرحيق يعود 

المكان الذي يوجد فيه الرحيق عن طريق تأدية  إلىيقوم النحل بإرشاد بقية أفراد الخلية   -0

رقصة تعطي معلومات عن بعد المكان و اتجاهه الذي يجب أن يطير إليه  ، وتقوم النحلة بهذه 

، وفي الوقت ذاته تقوم بالتحرك بشكل دائري  أخرىالرقصة بالجزء السفلي من بطنها من ناحية 

 ة الرقم ثمانية .مشكل

الناحية العليا ، فهذا يعني أن النحل يمكنه  إلىفإذا كان الجزء األوسط من الرقم ثمانية يشير  -9

الجزء األوسط من الرقم ثمانية ناحية اليمين  إلىأن يجد العسل إذا اتجه بشكل مباشر وإذا أشار 

 منى من الشمس .فذلك يعني أن الغذاء موجود في الناحية الُي

يتم تحديد المسافة بين مكان وجود الغذاء والخلية عن طريق تحديد الزمن الذي تستغرقه   -4

المسافة بعيدة  ت ا فإنها تهز بطنها لفترة قصيرة وإذا كانالنحلة في هز بطنها فإذا كان الغذاء قريًب

 نها تهز بطنها لمدة زمنية أطول .إف

حيث تقوم ؛ الخلية  يالعامالت ف إلىيعطيه ، و لبالعس الخلية محماًل إلىوعندما يرجع النحل   -5

الهواء الساخن والجاف  إلىبتحريك الرحيق بشكل دائري باستخدام الفك السفلي ومن ثم تعرضه 

بما  ًةاألمر على السكر والمعادن مختلط ئالذي في الخلية ويحتوي الرحيق عند جمعه في باد

ما  إلىمن الماء ، وبعد ثالثة أيام تنخفض نسبته في العسل الموجود في الخلية  % 82يقارب 

 وفي هذه المرحلة يغطي النحل الخاليا بغطاء مصنوع من شمع النحل .  % 02نسبته

ويقوم النحل  .وأزهار األشجار ، والبرسيم ، ثمار األشجار : ومن المصادر الرئيسية للرحيق   -2

 وفقا لخطة منظمة  .  حدافي مكان و حداع لكل خلية بجمع رحيق العسل من مصدر والتاب
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 1 ( أن النحل يقوم بالرقص 0فهم من الفقرة )ُي

 أ داللة على وجود مكان الغذاء  ب االنتهاء من صنع العسل إلىإشارة 

 ج ا بقدوم الملكة الجدية ابتهاًج د الخلية  إلىبرجوع العامالت  احتفاًء

 الحل : أ

 

 0 الفرق الرئيسي بين العسل والرحيق هو 

 أ كمية الماء الموجودة في المادة   ب كمية الرحيق  إلىكمية العسل الموجودة في المادة 

 ج أصناف النحل الذي يصنع هذه المادة  د أنواع المصادر التي جمع منها المادة 

 الحل : أ

 

 9  رحيقللحصول على الا ة من هذه المصادر ليست مصدرً حداو

 أ الشمع  ب البرسيم 

 ج ثمار األشجار  د أزهار األشجار

 الحل : أ

 

 4 ى أن النحل يصنع العسل لكيولفهم من الفقرة األُي

 أ يحيا  ب يطير

 ج يموت  د  نسانيعطيه لإل

 الحل : أ
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 5 آخر مرحلة في عملية صنع العسل هي  

 أ تحريك الرحيق بشكل دائري  ب جمع رحيق العسل من األشجار

 ج تغطية الخاليا بشمع النحل   د تعريض الرحيق للهواء الساخن والجاف  

 ج الحل :

 

 2 فهم من الفقرة الثانية أن النحلة ترقص لترشد على الطعام بشكل ُي

 أ دائري  ب حلزوني 

 ج بيضاوي  د مستقيم  

 أ الحل :

 

 7  إلى( ترجع 0في السطر الثالث من الفقرة ) (بطنها ) الضمير في كلمة 

 أ الخلية ب الزهرة

 ج الرحيق  د النحلة 

 الحل : د 

 

 8 ( أن العدد المشارك في جمع الرحيق هو 1ستنتج من الفقرة )ُي

 أ ألف نحلة  15 ب آالف نحلة  12

 ج ألف نحلة 02 د ألف نحلة  92

 ج الحل :

 

 



 

 
  224 

 9 عسل  إلى( أن من يقوم بتحويل الرحيق 1قرة )فيتضح من ال

 أ الدبور  ب العامالت

 ج الملكة د المرشدون

 ب الحل :

 

 12  ن وجود الغذاء عن طريق مكا إلى( أن النحل يرشد أفراده 0فهم من الفقرة )ُي

 أ رقصة ب السمع  

 ج الطنين د الكالم 

 أ الحل :

 

نفهم من الفقرة الثانية أنه إذا اتجه النحل في رقصته التي تشبه الرقم ثمانية إذا أشار الجزء األوسط من الرقم ثمانية 

 ناحية اليمين تعني أن الغذاء موجود في 
11 

 أ منى من الشمس الناحية الُي ب الناحية الشمالية من الشمس 

 ج سرى من الشمس الناحية الُي د ناحية الشمس بشكل مباشر 

 أ الحل :

 

 10 ى من صنع العسل هي ولالمرحلة األ

 أ تقليل نسبة السكر  ب تحريك العسل بشكل حلزوني 

 ج تعريضه للهواء الساخن  د تحريك الرحيق بشكل دائري 

 الحل : د 
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 13 عنوان للنص  أنسب

 أ النحل  ب العامالت في الخلية 

 ج صنع العسل  د مصادر العسل 

 ج الحل :

 

 14 فهم من الفقرة الخامسة أن نسبة الماء في الرحيق تنخفض بعد ُي

 أ يومين ب ثالثة أيام 

 ج خمسة أيام  د ستة أيام 

 ب الحل :
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 58 االنفتاح في المجتمعات

ومن  ة ،تزحف نحوه الرمال المتحرك أو ، الشمس أشعة ال وجود اليوم لمجتمع مسيج ال تخترقه

 ،  ال تجدي حين يشتد الهجير ةالت عتيقآن المظالت والمصدات أيدرك  ةالصعب ةيعي هذه المعادل

ظلها قدام راسخه وُتأتحملها  ةصلب ة بني متكونإال -مر اهللأبإال -ال عاصم  منها  و، وتعتو الرياح 

 ة ،ممارس إلىوالمعنى ، معنى  إلىوالرقم ، رقم  إلىيتحول فيها الصفر ؛  ةرؤوس سامق

 ال البناء الهشإال يخاف العواصف  . ثاتحدَّوال ينافي الُم، حافظ على الثوابت منهج يُ  إلى ةوالممارس

مام أو، مام نفسها أحين تقف  سعدُ ت   أمةوما من ،  الضعيف  نسانسوى اإل ةوال يختفي من المواجه

 .التاريخ داخل بيت العنكبوت 

 

 1 باستثناء ( مسيج)  ةجميع الكلمات تخالف كلم

 أ محدد ب مقنن

 ج محصن د منفصل

 ج : الحل

 

 0 ( الردح) معنى كلمه 

 أ قصير قاس ب قصير سهل

 ج طويل قاس د وطويل سهل

 ج: الحل 

 

 

 

 

 



 

 
  221 

 9 ( هجير) معنى كلمه 

 أ الحر ةشد ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 4 ةكرت في القطعالتي ذُ  ة (الصعب ةالمعادل) 

 أ المجتمعاتاتزان  ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 

 

 5 عنوان للنص أنسب

 أ االنفتاح في المجتمعات ب -

 ج - د -

 الحل : أ

 

 2 االموضوع الذي لم يرد في النص مطلًق

 أ من التغير ةالمجتمعات محمي ب مر مستحيلأمواجهه المتغيرات 

 ج الحفاظ على الثوابت أمر محفوظ د -

 الحل : أ
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 7 ةالنص الرئيسي ةفكر

 أ تغير عقليات المجتمع ب -

 ج - د -

 الحل : أ
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 20 تجارب الحضارة اإلسالمية

 )النص ناقص(

مرحلة  وهي : ،إن الحضارات التي شهدها التاريخ اإلنساني قد مرت بثالث مراحل رئيسية  -1

التكوين ، ومرحلة االزدهار ، ومرحلة التدهور واالنحطاط . وال شك أن الحضارة العربية اإلسالمية 

لم تخرج عن هذه التجربة . ففي مرحلة التكوين ، التي استغرقت قرنين من الزمن تقريًبا )األول 

حضارة من عناصر الثامن والسابع للميالد( ، نجح العرب المسلمون في بناء  -والثاني للهجرة 

 -. وثانيها ما جاء به اإلسالم من قيم ومبادئ تتناول شؤون الدنيا واآلخرة  -ر متعدد . أولها دومصا

 لحضارة راث الشرق القديم الذي كان منبًعا ثرًيات -وقيمه اإليجابية ، وثالثها تراث العرب القديم 

ضارة اإلغريقية والفارسية والهندية زات الحاإنج -الشرق والغرب في العصور القديمة ، ورابعها 

والصينية التي أفاد منها العرب والمسلمون في تكوين حضارتهم  . أما مرحلة االزدهار ، )العصر 

التاسع والعاشر  -الذهبي ( ، فقد استمرت زهاء ثالثة قرون )الثالث والرابع والخامس للهجرة 

في كل ميادين الحضارة وتزعموا العالم ون والحادي عشر للميالد ( ، وفيها أبدع العرب والمسلم

والسياسة . وتتلمذ األوربيون على أيديهم ، واالقتصاد ، والتسامح ،  والنظام ، لعلم: اخاللها في

في كل ميادين العلم والمعرفة  . أما المرحلة الثالثة ، وهي مرحلة التدهور واالنحطاط ، قد بدأت 

واستمرت بالنسب إلى المشرق  (الثاني عشر  للميالد تقريبًا  -للهجرة القرن السادس)طالئعها منذ 

 العربي اإلسالمي حتى أواسط اقرن الثالث عشر للهجرة )التاسع عشر للميالد ( . 

قبل أن نتناول أسباب التدهور واالنحطاط ، ينبغي أن نشير إلى بعض الحقائق التي يجب أن  -0

 لمعالجة الموضوع :علمًيا  عتبار ، ألنها تشكل مدخاًلنأخذها بعين اال

، دون مقدمات أو  العربية اإلسالمية لم يحدث حدوًثا مفاجًئاأن التدهور الذي اصاب الحضارة  -1

مؤشرات ، وإنما كان عملية بطيئة تجمعت عناصرها خالل فترات زمنية طويلة ، أي لم 

 .تنبثق على الساحة في عصر واحد أو في مكان واحد 
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يعود إلى عامل أو سبب واحد مهما كان هذا العامل أو ذلك السبب  أن ضعف حضارتنا ال -0

فعااًل ومؤثرًا ، وإنما يرجع إلى جملة من العوامل التي تفاعلت مع بعضها خالل فترات 

حول نوعي في مسيرتها ، ولهذا فالمنهج العلمي يقتضي أن وأدت إلى ت تاريخية معينة ،

 نا لهذه المسألة .ار في دراستبنأخذ كل العوامل بعين االعت

أن تدهور الحضارة العربية اإلسالمية ، ال يعني بالضرورة الموت المطلق لكل أشكال   -9

النشاط الفكري على امتداد العالم العربي واإلسالمي خالل قرون االنحطاط التي أشرنا 

     .إليها

فطالئع  أن االنحطاط لم يحدث في كل أرجاء العالم العربي واإلسالمي في زمن واحد ،  -4

الثاني عشر -السادس للهجرة )االنحطاط ظهرت في المشرق العربي واإلسالمي منذ القرن 

الثالث عشر -السابع للهجرة )للميالد( في حين لم تظهر في الغرب واألندلس ، إال في القرن 

 للميالد ( 

عربية هناك جملة من األسباب التي أدت إلى تدهور الحضارة ال : أهم أسباب االنحطاط  -9

 اإلسالمية وانحطاطها ، بعضها داخلية وبعضها اآلخر خارجية ومنها :

أسباب سياسية : ما أصاب العالم العربي اإلسالمي من تمزق في وحدته السياسية ، إذ  -1

حلت الكثرة محل الوحدة ، وقامت على أنقاض الدولة الواحدة ممالك ودول عدة ، في مشرق 

األموي قد امتدت من ذا كانت سلطة الخليفة في العصر ومغربه ، فإ اإلسالميالعالم 

إلى سمرقند شرقا ، فإن هذه السلطة لم تعد تتجاوز في القرن األخير من  األندلس غرًبا

الثالث عشر للميالد( مدينة بغداد وضواحيها . ولقد تعزز -التاريخ العباسي )السابع للهجرة

أخذ يتنافس على زعامة المسلمين منذ القرن االنقسام السياسي بتمزق الوحدة الدينية ، إذ 

ثالثة خلفاء : عباسي في بغداد ، وأموي في قرطبة ، العاشر للميالد(  - الرابع للهجرة)

وفاطمي في القاهرة . وال شك في أن هذه االنقسامات جميًعا أدت الندالع الحروب بين 

حهم واقتصادهم ومدنيتهم . القوى اإلسالمية ، ودفع المسلمون عامة ثمًنا غالًيا من أروا

 فاطميين ويكفي أن نقرأ ما دار في المشرق والعربي اإلسالمي من حروب بين السالجقة وال
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والعباسيين. لندرك كيف اْسُتنفذت طاقة األمة المادية واألدبية ، وكيف قطف الصليبيون 

الحادي عشر للميالد( . كما علينا أن  -ثمار هذه الحروب في أواخر القرن )الخامس للهجرة 

نتذكر قصة الحروب التي دارت في األندلس بين ملوك الطوائف وأثرها على مصير العرب 

 هم . المسلمين وحضارت

على كل إن اإلرهاب السياسي الذي عمَّ العالم العربي واإلسالمي ، كان له أبلغ األضرار  -0

ألوان النشاط الحضاري في المجتمع اإلسالمي . فقد أصبحت مبادئ اإلسالم في الشورى 

آخر . فقد تحكم  ، والممارسات السياسية في واٍد والمساواة والعدالة والتسامح في واٍد

المرتزقة بمصير الخلفاء العباسيين منذ أواسط القرن التاسع الميالدي ، فكم من  األتراك

أو ألقي في نهر دجلة . ثم حل الطغيان البويهيين منذ ، وسملت عيناه ، ع ِلأو ُخ، ل ِتخليفة قُ 

    مر هذا اإلرهاب السياسي في عصر المماليك تأواسط القرن الحادي عشر الميالدي . واس

م( الذي كان الحكم فيه لمن غلب . ولنتذكر مثاًل كيف كان مصير السلطان  1517 - 1052)

عز الدين أيبك وشجر الدر والسلطان قطز ... إلخ . وخالل هذه العصور من اإلرهاب 

السياسي والصراع على الحكم لم تتردد القوى اإلسالمية في استخدام أكثر األساليب 

تحتضن  كانت ن لها . أما جماهير األمة فقدوحشية لتثبيت سلطانها وتصفية المنافسي

ق شعورها باالنتماء إلى األرض حِ همومها وآالمها ، وال عالقة لها بصنع القرار ، بل ُس

 والحضارة . وأخذت تبحث عن قوتها اليومي قبل القرطاس والقلم . 

ويعد تدهور الحياة العلمية سبًبا من أسباب انحطاط الحضارة العربية ، ومظهًرا من مظاهره .  -4

فقد غابت األفكار المبدعة واختفت العقلية العلمية لحل محلها الخرافات والغيبيات وأننا ال نستطيع 

 أن نغل أثر بعض هذه العوامل في تدهور الحضارة العربية واإلسالمية ، وأهمها : 

. الشك في أن الحروب الصليبية قد استنفذت الموارد  (1031-1238حروب الصليبية )ال -1

االقتصادية لدول المشرق العربي ، التي حملت لواء الجهاد ضدهم ، وبخاصة الدولة 

واألخشاب ، والحديد ، والمملوكية. فقد كانت مسألة شراء األسلحة ، واأليوبية ، الزنكية 

 تشاريعها ونفقاتها ، كما أن حاالوالحصون ، تأتي في أولويات م ،وبناء القالع  ، والرقيق
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التوتر والقلق والحماس الديني ، الذي عم أبناء المشرق العربي ، وعلى امتداد قرنين من 

 الصراع مع الصليبين  ، قد شغل الناس عن مسائل العلم والثقافة من ناحية وألحق أبلغ 

 إليه التقدم الحضاري من ناحية أخرى .األضرار باالقتصاد الذي يستند 

الغزوات المغولية : تعد الغزوات المغولية أكثر الغزوات التي تعرض لها العالم العربي  -0

واإلسالمي قسوة ووحشة . فقد دمر المغول أيام جنكيز خان عواصم العلم والثقافة 

بخارى ونيسابور وغيرها ، وبما  والتجارة في شرق العالم اإلسالمي ، مثل : سمرقند و

كانت تحتويه من مئات المساجد والمدارس والمكتبات واألسواق ، هذا فضاًل عن قتل 

وتشريد آالف العلماء واألدباء . ونهب كنوز وثروات تجمعت فيها عبر العصور . وفي أيام 

فة حفيده هوالكو ، اجتاح المغول المشرق العربي ، وكان نهب بغداد )عاصمة الخال

العباسية( وتدميرها كارثة حضارية وإنسانية . قم جاءت غزوات تيمورلنك لتذكر العالم 

 بفظائع أسالفه المغول . 

هذه بعض جوانب قصة ضعف حضارتنا وانحطاطها ، وهي قصة طويلة ومعقدة ، ومسرح  -5

بحيث ال  األحداث فيها واسع وفسيح . والعوامل التي أسهمت في صوغ فصولها كثيرة ومتداخلة ،

يمكن الفصل فيا فصاًل قطعًيا . وتبقى هذه القصة في حقيقتها ، هي حكاية تمزقنا ومنازعاتنا ، 

وفشلنا في حفظ حضارتنا ) كما يحفظها الرجال ... ( هي قصة اغتيال العقل والحرية في تاريخنا 

 أمة وأفراًدا . 
 

 

 1 ( جسامناأراضينا وتنهش أالمغول احتلت ) المعنى في 

 أ ي والتاني مجازيقحقي ولاأل ب مجازي والثاني حقيقي ولاأل

 ج - د -

 أ : الحل
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 0 (  يسلبون نسائكم وينهشون دمائكمالمعنى في ) 

 أ والتاني مجازي حقيقي ولاأل ب مجازي والثاني حقيقي ولاأل

 ج حقيقيان د مجازيان

 أ : الحل

 

 9 ةكرت في القطععدد التجارب التي ُذ

 أ 0 ب 9

 ج 4 د 5

 ب : الحل

 

 4 ةكرت في القطعالتجارب التي ُذ

 أ إيجابيةه حداان سلبيتان ووثنتا ب ةه سلبيحدايجابيتان ووإ اثنتان

 ج إيجابية د ةسلبي

ف لَّ أسالم وحددهم ومم وجاء اإلحين كان العرب متفرقين ومتخلفين عن بقيه األ: ى ولاأل التجربة؛ أ  : الحل

 وتنازعوا،  ندلسمراء األألما افترق  ة :الثاني ةالتجرب. في العالم في ذلك الوقت  ةقوى قوأ وأصبحوا ، قلوبهم

 ة .سيئ أيًضا الثالثة والتجربة.  واحتلتهم ةن هجمت عليهم دولأ إلى، الحكم على 

 

 5 معنى تكريس

 أ تقويه ب -

 ج - د -

 الحل : أ ؛ وكذلك ترسيخ وتثبيت
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 2 تدل على ( ةيدي المختلفاأل)  ةعبار

 أ الكثرة ب التعدد

 ج التفرق د -

 الحل ج

 

 7 ةكرت في القطعالتجارب التي ُذ

 أ إيجابيةكلها  ب ةكلها سلبي

 ج إيجابيةه حداو د ةه سلبيحداو

 هي وحده المسلمين يجابيةاإل ؛ ج : الحل
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  جروب تجميع المحوسب :

https://www.facebook.com/groups/Tagmee3Mo7awseb 

 جروب تجميع ونقاش :

https://www.facebook.com/groups/Tajmee3.Wa.Neqa4.qdurat 

https://www.facebook.com/tagme3mo7wsab?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/T.W.N.Qdurat?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/Tagmee3Mo7awseb
https://www.facebook.com/groups/Tajmee3.Wa.Neqa4.qdurat

