الــمــمـــلـــكــة الــعــربـيــة الــســعـوديـة
وزارة الرتبية والتعليم
اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة تبوك
الشؤون التعليمية – إدارة اإلشراف الرتبوي
قسم اللغة العربية

الوحدة األوىل :التناظر اللفظي
إرشادات خاصة بقسم التناظر اللفظي :

 -1حدد نوع العالقة الواردة بني كلمتني يف السؤال .
 -2تنبَّه إىل اجتاه العالقة أي الرتتيب املكاني .
 -3جرب العالقة على اخليارات األربعة املطروحة .
 -4استبعد اخليارات البعيدة عن العالقة بني الكلمتني الواردتني يف السؤال
 -5ال تنسَ أن تستبعد العالقة املختلفة يف الرتتيب املكاني .
 -6اخرت البديل الذي يتفق مع الكلمتني يف رأس السؤال يف العالقة والرتتيب
 7ـ الوقوف عند كل مفردة من املفردتني املتناظرتني وإدراك داللة كل مفردة .
 8ـ التحليل اللغوي الدقيق والسريع للعالقة بني املفردتني املتناظرتني .
 9ـ االنتباه لتحديد اجتاه العالقة ويكون من اللفظ األول للثاني وليس العكس .
 11ـ إذا وجدت صعوبة يف االختيار فحاول أن تكتب كلمة تربط بني اللفظتني
موضع السؤال (رابط لفظي ) واالختيار الصحيح هو الذي يصلح نفس الرابط
اللفظي معه .
 11ـ معرفة مناذج للعالقات بني مفردات مرتادفة .

جدول يوضح مفهوم واجتاه العالقة يف التناظر اللفظي
املثال

نوع العالقة

اجتاه العالقة

توضيح العالقة

غرفة  :فندق

جزء من كل

من اجلزء إىل الكل

فالغرفة جزء من الفندق

تطعيم  :مناعة

سبب ونتيجة

من السبب إىل النتيجة

فالتطعيم سبب نتيجته املناعة

ترمومرت  :حرارة

آلة ووظيفتها

من اآللة إىل الوظيفة

فالرتمومرت وظيفته قياس احلرارة

دافئ  :حار

التدرج

من األقل إىل األكثر

فالدافئ يتدرج إىل احلار

مكة  :احلرم

مكانية

من املكان إىل ما حيتويه

فمكة مكان يوجد فيه احلرم

خري  :شر

التضاد

من الكلمة إىل ضدها

اخلري ضد الشر

غنى  :ثراء

الرتادف

من الكلمة إىل مرادفها

الغنى مرادف الثراء

أمثلة حملولة على العالقات :
مثال على عالقة جزء من كل :
السؤال ( : )1مقود  :سيارة
(أ) باب  :مقبض

(ب) دفة  :سفينة

(جـ) سيارة :إشارة

(د) بنك  :صراف

اإلجابة ( :ب)
مثال على عالقة سبب ونتيجة :
السؤال ( : )1اجتهاد  :جناح
(أ) ليل  :نهار

(ب) مدرسة  :فصل

(جـ) مطر  :سحاب

(د) ركض : :تعب

اإلجابة (د)
مثال على عالقة اآللة ووظيفتها
السؤال ( : )1بارومرت  :الضغط
(أ) حرارة  :ثريمو مرت

(ب) منقلة  :قلم

(جـ) مشرط  :طبيب

(د) بوصلة  :اجتاه

اإلجابة (د)
مثال على عالقة التدرج
السؤال ( : )1ابتسام  :ضحك
(أ) خريف  :شتاء

(ب) ليل  :نهار

(جـ) دافئ  :حار

(د) مطر  :رياح

اإلجابة (ج)
مثال على العالقة املكانية :
السؤال ( : )1مرسى  :سفن
(أ) حمطة  :قطارات

(ب) طائرات  :مطار

(جـ) سيارات  :إشارات

(د) نظارة  :عني

اإلجابة (أ)
مثال على عالقة التضاد

السؤال ( : )1جنة  :نار
(أ) طائر  :مطار

(ب) حنيف  :طويل

(جـ) إميان  :كفر

(د) سهل  :بسيط

اإلجابة (ج)
مثال على عالقة الرتادف
السؤال ( : )1فرح  :سرور
(أ) قلم  :دفرت

(ب) يسر  :عسر

(جـ) غزير  :كثيف

(د) فطن  :ساذج

اإلجابة (ج)

األسئلة التجريبية :
السؤال ( : )1منجل  :حصاد
(أ) سكني  :خشب

(ب) معول  :هدم

(جـ) عصا  :سوط

(د) دبابة  :رشاش

السؤال ( : )2شارع  :مدينة
(أ) كرم  :جود

(ب) جبل  :تل

(جـ) شجرة  :غابة

(د) مزرعة  :خنلة

السؤال ( : )3يرقة  :حشرة
(أ) حيوان  :أسد

(ب) فراشة  :حنلة

(جـ) هالل  :بدر

(د) كلمات  :كتاب

السؤال ( : )4خلية  :حنل
(أ )حصالة  :نقود

(ب) أسنان  :فم

(جـ) كلب  :ثعلب

(د) عنكبوت :بيت

السؤال ( : )5مشرط  :جراح
(أ) قلم  :طالب

(ب) كتاب  :سطر

(جـ) ساعة  :يد

(د) مدرسة  :فصل

السؤال ( : )6فنجان  :قهوة
(أ) شاي  :عصري

(ب) كوب  :شاي

(جـ) عصري  :كوب

(د) طعام  :وعاء

السؤال ( : )7فريوس :أ نفلونزا
(أ) رسوب  :إهمال

(ب) انكماش  :حجم

(جـ) جماعة  :مرض

(د) حرب  :دمار

السؤال ( : )8قاضي  :حمكمة
(أ) معلم  :تالميذ

(ب) سالح  :جندي

(جـ) صاروخ  :قذيفة

(د) القبطان  :السفينة

السؤال ( : )9نهر  :ماء
(أ) عاصفة  :نسيم

(ب) حبرية  :بر

(جـ) وريد  :دم

(د) حوض  :جدار

السؤال ( : )11حمرك  :ضجيج
(أ) ماء  :سراب

(ب) مصباح  :ضوء

(جـ) مطر  :سحاب

(د) قلم  :دفرت

السؤال ( : )11علم  :تقدم
(أ) الكسل  :الغضب

(ب) العمل  :الراحة

(جـ) التفكري  :اإلبداع

(د) السعادة  :الرخاء

السؤال ( : )12منشار  :خشب
(أ) مقص  :قماش

(ب) حطب  :نار

(جـ) باب  :مزالج

(د) شباك  :باب

السؤال ( : )13ظفر  :إنسان
(أ) أسد  :براثن

(ب) فرس  :ذيل

(جـ) خملب  :طري

(د) مجل  :خف

السؤال ( : )14صوف  :خروف
(أ) مسكة  :خيشوم

(ب) مساء  :غيوم

(جـ) بقرة  :شعر

(د) ريش  :طائر

السؤال ( : )15مشكلة  :حل
(أ) كتاب  :ورق

(ب) صغري  :كبري

(جـ) أزمة  :انفراج

(د) معلم  :طبيب

السؤال ( : )16الغمد  :السيف
(أ) عرين :أسد

(ب) نقود  :حصالة

(جـ) مخار  :وجه

(د) مِرود  :مكحلة

السؤال ( : )17ماء  :ثلج
(أ) زبدة  :لنب

(ب) كلمة  :صوت

(جـ) خنلة  :متر

(د) عجني  :خبز

السؤال ( : )18مقص  :ورق
(أ) قلم  :ممحاة

(ب) فرجار  :رسم

(جـ) زاوية  :مثلث

(د) منشار  :خشب

السؤال ( : )19طفل  :كهل
(أ) هالل  :بدر

(ب) دقيقة  :ثانية

(جـ) يوم  :سنة

(د) رجل  :شاب

السؤال ( : )21عصري  :فواكه
(أ) خشب  :طاولة

(ب) خبز  :دقيق

(جـ) طويل :فقري

(د) باب  :شباك

السؤال ( : )21الطائر  :الريش
(أ) األسد  :املخالب

(ب) أعشاب  :خضرة

(جـ) السنام  :اجلمل

(د) خروف  :الصوف

السؤال ( : )22تفاح  :فاكهة
(أ) الصوف  :احلرير

(ب) القصة  :املسرحية

(جـ) البقر  :األنعام

(د) األمساك  :احلوت

السؤال ( : )23غنى  :فقر
(أ) كرم  :جود

(ب) مرض  :أمل

(جـ) بيع  :هبة

(د) طول  :قصر

السؤال ( : )24شتاء  :برد
(أ) ليل  :ظالم

(ب) مدرسة  :مكتبة

(جـ) حر  :صيف

(د) أبيض  :أسود

السؤال ( )25ظالم  :ليل
(أ) عرين  :أسد

(ب) ضوء  :نهار

(جـ) تفاح  :فاكهة

(د) كتاب  :مؤلف

مفاتيح اإلجابات ألسئلة التناظر اللفظي :

السؤال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

اإلجابة

ب

ج

ج

أ

أ

ب

د

د

ج

ب

السؤال

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

اإلجابة

ج

أ

ج

د

ج

أ

د

د

أ

ب

السؤال

21

22

23

24

25

اإلجابة

د

جـ

د

أ

ب

القسم الثاني ـ إكمال اجلمل الناقصة.
أ ـ طبيعة أسئلة قسم إكمال اجلمل الناقصة:
هنا لدينا مجلة أو أكثر غري مكتملة وعليك اختيار األلفاظ الصحيحة من بني عدة خيارات
اليت ميكن أن تكمل اجلملة أو اجلمل الناقصة من خالل األلفاظ املوجودة للحصول على معنى
تام ومجلة مكتملة املبنى واملعنى.
ب ـ ما يقيسه قسم إكمال اجلمل الناقصة :
1ـ مدى القدرة على فهم مجلة أو عدة مجل غري مكتملة معتمدة على األلفاظ املوجودة.
2ـ القدرة على إدراك الرتابط املنطقي الصحيح بني األلفاظ موضع السؤال واخليار املتمم هلا لتصل
لرتابط مكتمل ومعنى تام.
ج ـ البيان الوايف ملهارات التعامل مع أسئلة قسم إكمال اجلمل الناقصة:
1ـ قراءة اجلملة برتكيز وحماولة فهم املعاني وإدراك العالقة بني مفردات اجلملة.
2ـ عند القراءة حاول أن تكمل الفراغات مستخدمًا تذوقك للجمل وخمزونك اللغوي.
3ـ قراءة مجيع االقرتاحات وعدم التسرع مع أول خيار حيتمل أن يكون صحيحا.
4ـ استبعد اخليارات البعيدة وغري املقبولة وحاول أن حتصر دائرة اختيارك يف أضيق نطاق.
5ـ انتبه لكلمات االستدراك والنفي واالستثناء وما حتدثه من أثر يف املعنى ( لكن  ،ما  ،ال  ،إال
غري أن  ،سوى  ،إال أن  ،ما عدا ) ....
6ـ احذر أيها الطالب اخلداع باخليار األول الصحيح ومعه خيارات خطأ فال تتسرع يف التظليل
واالختيار إال بعد التأكد من صحة كل اخليارات للفراغات املوجودة.
7ـ هناك إجابة يبدو أنها مقبولة فال تتسرع يف اختيارها ألننا نبحث عن األفضل واألنسب.

د ـ مناذج ألسئلة قسم إكمال اجلمل الناقصة :
تلي كل مجلة مـن اجلمـل اآلتيـة أربـع إجابـات  ،إحـداها تكمـل الفـرار أو الفراغـات يف اجلملـة
إكماال صحيحا .اخرت منها اإلجابة الصحيحة  ،ثم ظلل دائرة احلرف املقابل هلا يف ورقة اإلجابة.

 1ـ اخلري باخلري والبادي  ..................والشر بالشر والبادي .......................
أ أكرب ـ أصغر
ج أغنى ـ أشرس

ب أفضل ـ أفقر
د أكرم ـ أظلم

2ـ إمنا يأكل الذئب من الغنم .......................
أ السمينة

ب القليلة

ج الصغرية

د القاصية

3ـ حصل مدير املدرسة على جائزة األمري ألنه  ...........يف عمله.
أ تقليدي

ب روتيين

ج حاذق

د حمافظ

4ـ ال تكاد الرتبية اإلسالمية ترتك أمرًا من أمور احلياة إال جعلت للمسلم  ............يرقى إليه .لذا
كانت مسة  .......واضحة يف الرتبية اإلسالمية وأهدافها.
أ هدفًا ـ الشمول

ب معيارًا ـ اإلنصاف

ج نصيبًا ـ العدل

د سهمًا ـ الكمال

5ـ هذا املعلم متحدث  ...........والطالب يفهمون كلماته و  .............معه.
أ فصيح ـ يتشاجرون

ب ممل ـ يتفقون

ج نشيط ـ خيتلفون

د بليغ ـ ينسجمون

6ـ يرى املدير أن اإلدارة جيب أن تكون  ...........مما يستلزم .............اجلميع يف القرارات املهمة.
أ فردية ـ مشاركة

ب تسلطية ـ تعاون

ج مرنة ـ عدم مشاركة

د مجاعية ـ مشاركة

7ـ إذا أصر الطالب على  ...........دروسه فإنه سوف خيسر .............معلميه.
أ مذاكرة ـ تعاون

ب حفظ ـ جوائز

ج كتابة ـ رعاية

د إهمال ـ تقدير

8ـ بعض الطالب ...........دروسهم يف بداية الدراسة ويعتمدون على مذاكرة .............األخرية.
أ يهملون ـ الدروس

ب حيفظون ـ اللحظات

ج يراجعون ـ الشهور

د يهملون ـ اللحظات

9ـ يعاني االقتصاد العاملي من  ...........ولكن توجد مؤشرات على .............قريبا.
أ االزدهار ـ انكماشه
ج التأخر ـ ازدهاره

ب التقدم ـ تطوره
د االنكماش ـ تعافيه

11ـ مل نعد نثق به بعد اليوم ألنه  ...........العهود الغليظة اليت قطعها على نفسه.
أ نسي كل
ج تعب من

ب ختلى عن
د كرر

11ـ إن الشباب واملال و  ...........مفسدة كبرية لإلنسان.
أ الصحة

ب املرض

ج العمل

د الفرار

12ـ احذر أيها السائق من القيادة  ...........سرعة حتى ال  .............أرواح األبرياء.
أ بأقل ـ تهدر

ب بأقصى ـ تزهق

ج بأذى ـ حتفظ

د بأكرب ـ تزيد

13ـ القلوب  ...............السرائر والشفاه أقفاهلا و  ...............مفتاحها.
أ أوعية ـ األلسن

ب حمل ـ املشاعر

ج خمزن ـ اآلذان

د مستودع ـ أسئلة

14ـ أصبح القصر األموي يف الشام ...............للشعراء الذين يتخذون املدح وسيلة ..................
أ هدفًا ـ للتكسب
ج طاردًا ـ للثراء

ب مرتعًا ـ للشهرة
د جاذبًا ـ للمعرفة

15ـ من ...............الناس مات ...................
أ حسد ـ كمدًا
ج ظلم ـ حزنًا

ب احرتم ـ فرحًا
د راقب ـ همًّا

16ـ للطائرات جمموعتان ...............من القطع اإللكرتونية إذا مل تعمل أحداهما تستطيع األخرى
القيام باملهمة.
أ خمتلفتان

ب متطابقتان

ج مشرتكتان

د متبادلتان

17ـ إن أفضل جندي هو الذي ال ...............واملقاتل املتمكن هو الذي ينجح بال .................
أ يهرب ـ رمحة

ب حيارب ـ هوادة

ج يقاتل ـ عنف

د يتقهقر ـ عزمية

18ـ إن الطيور تعاني اضطهادًا  ...............مستمرًّا فأعمال الصيد  ................تالحقها وتسلبها
موائلها الطبيعية.
أ مناخيا ـ اخلفيف
ج بشريا ـ اجلائر

ب بيئيا ـ املعتدل
د حكوميا ـ القليل

19ـ على الرغم من تصرحياته املستمرة بأن اإلدارة جيب أن تكون مجاعية إال أنه كان واضحًا أنه
يريد أن  ...............القرارات املهمة.
أ يعلن عن

ب يطور

ج يستأثر بـ

د يلغي كل

21ـ كل حماولة  ...............يف األخالق بني القول والعمل  ..................صريح وخداع بني.
أ للفصل ـ غش

ب للجمع ـ صدق

ج للنقد ـ جزم

د لالقتحام ـ إفحام

21ـ مما يدل على جناح املعلم يف مهمته كونه  .................ألن يف ذلك ضبطًا للطالب و ............
ملا عندهم من مجاح.
أ مرحًا ـ مؤيدًا

ب حازمًا ـ كبحًا

ج صارمًا ـ تنمية

د صبورًا ـ حرصًا

22ـ الكتاب الذي قرأته أمس كان ...............لدرجة أنين  ..................إىل الفجر.
أ خميفًا ـ منت

ب طويالً ـ هجعت

ج طويالً ـ منت

د شيقًا ـ سهرت

23ـ عملية الرتبية ميكن أن تكون عامل  .................إذا فقد املربون ...............
أ بناء ـ اإلخالص
ج دمار ـ الكذب

ب تطوير ـ احلياء
د هدم ـ الصدق

24ـ خري الكالم ما كان  ...............يغنيك عن ....................
أ قليله ـ قليله

ب كثريه ـ كثريه

ج كثريه ـ قليله

د قليله ـ كثريه

25ـ اخرتعت شركة يابانية وسادة تعاجل  ................لكنها تباع بسعر .............
أ العمى ـ فاحش

ب القلب ـ مرتفع

ج العقم ـ زهيد

د األرق ـ فاحش

26ـ أي حافز تراه  ..................يقنع أصحاب الثروات بأن يرصدوا شيئًا من أمواهلم لتنشيط سوق
العمل وتعزيز اإلنتاج القومي يف حني يعمل بعضهم على  ............اهلمم خلنق حركة اإلمناء واحلد
من النهوض االقتصادي.
أ حمبطًا ـ تقليل

ب جمديًا ـ تعزيز

ج جمديًا ـ تثبيط

د مفيدًا ـ تشجيع

27ـ خلق اهلل  ........مجيلة ليعيش فيها  .........ويستمتع مبا فيها  ،ولكنه أفسد أرضها ولوث ماءها.
أ األرض ـ الكائن احلي
ج الكون ـ الكائنات

ب الدنيا ـ اجلميع
د الطبيعة ـ اإلنسان

28ـ ليس املقصود من رسم هذه الصورة  .........لألوضاع العربية قتل العزائم و  .........إىل اليأس.
أ الواضحة ـ االندفاع

ب القامتة ـ االطمئنان

ج القامتة ـ السعي

د القامتة ـ الركون

29ـ وجد علماء النفس أن  ............األطفال  ...................عن أحاسيسهم.
أ لعبة ـ تفرج

ب مشاعر ـ تباع

ج تسلية ـ تنتج

د رسوم ـ تعرب

31ـ ال يستقيم  ..................العود إذا كان .................
أ طول ـ مائالً
ج مائالً ـ منكسرًا

ب ثبات ـ منكسرًا
د ظل ـ معوجًا

31ـ ال  .............أعلى من اإلسالم وال كرم  ................من التقوى.
أ مكان ـ أفضل
ج شرف ـ أعز

ب دين ـ صفة
د تعاليم ـ أقل

32ـ الشيء الوحيد الذي يقف يف طريق جناحك هو .................
أ عدوك

ب صاحبك

ج رئيسك

د أنت

القسم الثالث ـ استيعاب املقروء :
أ ـ طبيعة أسئلة قسم استيعاب املقروء:
لدينا هنا نص أو قطعة أو مقال وعدد من األسئلة حول هذا النص  ،وهذا القسم يقيس قدرة
الطالب على القراءة الواعية وقدرته على الفهم واالستيعاب والتحليل واالستنباط .
ب ـ بعض صور أسئلة استيعاب املقروء :
1ـ أسئلة يف معاني بعض املفردات الواردة بالنص.
2ـ وضع عنوان للنص.
3ـ حتديد بعض األفكار املوجودة يف فقرات النص والربط بينهما.
4ـ أسئلة حول احلقائق واملعلومات املتضمنة يف النص ( األحداث ـ الشخصيات ـ التواريخ ـ
اإلحصاءات ـ األماكن واألزمنة )
5ـ وضع عنوان لفقرة من فقرات من النص.
6ـ حتديد غرض الكاتب وهدفه.
7ـ حتديد رأي الكاتب أو موقفه.
ج ـ البيان الوايف ملهارات التعامل مع أسئلة قسم استيعاب املقروء:
1ـ حماولة توسيع اجملال البصري يف قراءة النصوص مبا ميكن من النظر إىل السطر كامال أو
ما
يقاربه ( قراءة مجل ال كلمات ).
2ـ االنتباه إىل الكلمات املتالزمة ( الصفة واملوصوف  ،املضاف واملضاف إليه )...
3ـ االنتباه إىل عالمات الرتقيم فقد تكشف عن وجهة نظر الكاتب أو رؤيته للموضوع أو موقفه
منه.

4ـ أنصح بقراءة النص كامال برتكيز ودقة وسرعة أوال حتى تستوعبه ثم قراءة األسئلة واإلجابة
عنها والعودة إىل الفقرة اليت قد حتتاج إىل قراءتها مرة ثانية متى احتجت إىل ذلك.
تنبيه  :بعض الطالب يبدأ باألسئلة ثم القطعة وهذا قد يتسبب عنه التسرع يف اإلجابة من خالل
فهم غري مكتمل للنص وقد يثبت عند قراءة كامل النص خطأ االختيار.
5ـ القراءة تكون مستمرة واحذر االرتداد لفقرة سابقة بسبب توهم النسيان أو عدم الفهم.
6ـ هناك بعض اإلجابات ال توجد بالنص بطريقة مباشرة وإمنا تستخلص من فهم املعلومات املتضمنة
بالنص فانتبه هلا.
7ـ عند اختيار معاني املفردات اخلاصة بالنص اعلم أنها تكتسب لونها وطعمها من خالل ما معها
من كلمات قبلها أو بعدها فهي تتأثر بأصدقائها من املفردات يف معناها.
8ـ انتبه لبداية الفقرات واألحداث واألرقام والتواريخ.
9ـ عند اختيارك لعنوان النص البد أن يكون عاما تنطوي حتته كل الفقرات وال يقف عند فقرة
بعينها.
11ـ الفقرتان األوىل واألخرية مهمتان يف حتديد عنوان النص
د ـ منوذج الستيعاب املقروء :
فيما يلي نص يتبعه عدد من األسئلة  ،بعد كل منها أربع إجابات  ،واحدة منها صحيحة  ،اقرأ
النص بعناية  ،واخرت اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال  ،ثم ظلل دائرة احلرف املقابل هلا يف ورقة
اإلجابة :
القطعة األوىل :
1

حتتل اململكة العربية السعودية موقعًا جغرافيًا م توسـطًا بـني دول العـامل  ،وهـذا املوقـع

سهَّل االتصال بني
اململكة وبقية سـكان املعمـورة  ،فاململكـة تقـع يف غـرب أسـيا  ،وهـذا املوقـع وفـر هلـا
سهولة االتصال بقارات العامل القديم  ( :أسيا  ،أفريقيا  ،أوروبا ) وإطالهلا على البحر
األمحر واخلليج العربي ساعدا على حتكمها يف طرق املالحة البحرية وسهال هلا حركة

التجارة مع العامل اخلارجي .وحوت أرض اململكة العربية السعودية قبلة املسـلمني احلـرم
املكي واحلرم النبوي ،وفيها تتم أعمال احلج الـيت يسـعى إليهـا كـل مسـلم  ،كمـا أن
متسكها بشريعة اهلل أكسبها مكانة عليا يف قلوب املسلمني أمجع  ،هذا باإلضافة إىل
وقوفها مع قضايا املسلمني يف خمتلف أرجاء املعمورة.

2

لقد وجدت يف اململكة العربية السعودية الثروة الطبيعية  ،ويف مقدمتها الثروة املعدنية (

البرتول )،
حيث حتتل اململكة العربية السعودية املرتبة األوىل يف احتياط العامل من الذهب األسود ،
إذ يبلغ احتياطي اململكة الثابت وجوده حنو  262‚8بليون برميل  ،أو مـا يعـادل  %26مـن
إمجالي االحتياطي العاملي للبرتول .كما زادت ثروات اململكة من الغاز الطبيعي احملصلة
ســواء مــن الغــازات املصــاحبة أو مــن غــري املصــاحبة بشــكل الفــت للنظــر ،حيــث وصــل
احتياطي اململكة من الغاز الطبيعـي ليشـكل رابـع احتيـاطي عـاملي ،وأكـرب دليـل علـى
جهود الدولة احلثيثة لتنمية ثرواتنا الغازية أن تضاعف احتياطي اململكة من الغاز يف 21
سنة  ،فكان احتياطي اململكة من الغاز الطبيعي عام  1985م حبسـب تقـدير شـركة (
 ) BPللغاز لعام 2116م  3‚7تريليون مرت مكعب واستمر هذا االحتياط يف االرتفاع عرب
السنني ليصل إىل حنو 7تريليون مرت مكعب عام 2115م .وتزخـر أرض اململكـة العربيـة
السعودية بالعديد من املعادن األخرى اليت تعترب ثروة لألجيال القادمة.
3

لقد انتهجت اململكة العربية السعودية سياسـة تقـوم علـى عـدم التـدخل يف شـؤون الغـري

الداخلية ،وهذا ما
جعلها حتقق جناحًا ك بريًا يف جمال تنقية األجواء العربية وحتقيق املصاحلة بني األشـقاء
العرب ،وما دعوة خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه
اهلل ـ يف قمة الكويت االقتصادية لتنقية األجواء العربية إال خري دليل على مواقف اململكة
العربية السعودية احملبة للسالم واحلريصة على مصلحة األمتني العربيـة واإلسـالمية .لقـد
ارتقت اململكـة العربيـة السـعودية عـن املواقـف االرجتاليـة ،واملهـاترات اإلعالميـة لتنقيـة
األجــواء بــني األخــوة العــرب ،وهــذا مــا جعــل سياســة اململكــة العربيــة الســعودية سياســة
معتدلة ،وجعل مواقفها مقبولة من مجيع أعضـاء األسـرة الدوليـة .لقـد سـاهمت اململكـة

العربية السعودية يف خدمة قضايا املسلمني ،والدفاع عن حقوق األقليات اإلسالمية ،ومـا
احلمالت اليت أطلقتها اململكة خالل تارخيها احلديث إال دليل ناصع مشرق علـى الـروح
اإلنسانية العالية اليت يتمتع بها أبناء اململكة العربية السعودية حكامًا وشعبًا.
ســاهمت النهضــة الشــاملة الــيت تعيشــها اململكــة يف خمتلــف جوانــب احليــاة مــن تعلــيم،

4

واقتصاد ،وصحة،
وخدمات يف دعم دور اململكة على مستوى دول الشرق األوسط ،وما وصول بلدك إىل قمة
العشــرين األخــرية يف لنــدن إال خــري دليــل علــى امتالكــه ومســاهمته يف االقتصــاد العــاملي
بشكل فعال.
5

استشعارًا من حكومة اململكة العربية السعودية ألهمية التجمعات والتكتالت يف العصر

احلديث ،فقـد أسسـت العديـد مـن املنظمـات واهليئـات ،لقـد انطلقـت الـدعوة إىل إنشـاء جملـس
التعاون لدول اخل ليج العربية من أرض اململكة ،وعلى لسان أمري الك ويت ،وحـوت أرضـها مقـر
األمانة العامة يف الرياض .كما أن اململكة من الدول السبع املؤسسة جلامعة الدول العربية بعـد
دعوة امللك عبد العزيز ـ رمحه اهلل ـ إىل مجع قوى األمة العربية وتوحيـدها ومل شـتاتها ،كمـا أن
للمملكة السبق يف الدعوة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ،وكان امل لك عبد العزيز ـ رمحه اهلل ـ دعا
إىل عقـد مـؤمتر يضــم املسـلمني ملناقشــة أوضـاعهم ودعـ وتهم إىل تطبيـق أحكــام اهلل تعـاىل عــام
 1344هـ ،وجدد امللك فيصل ـ رمحه اهلل ـ الدعوة إىل إنشاء هذه املنظمة عام 1385هـ ،ومت التوقيع
يف جــدة علــى ميثــاق منظمــة املــؤمتر اإلســالمي يف  18حم ـرم 1392هـــ وأص ـبحت جــدة مق ـرًا هلــا.
وللمملكة دور ريادي يف تأسيس هيئة األمم املتحدة فهي من الدول املؤسسة هلا حيث وقـع األمـري
فيصل نيابة عن والده امللك عبد العزيز ـ يرمحهما اهلل ـ على ميثاق تأسيسها عام 1365هـ 1945م.
وال ننسى العمق السكاني للمملكة العربية السعودي ة فهي أكثر دول اخلليج العربي سكانًا.
1ـ حوت:
أ نوت

ب ضمت

ج أعطت

د أخذت

2ـ تعود سهولة االتصال بني اململكة وبقية سكان املعمورة إىل :
أ وجود النفط
ج وسائل املواصالت

ب كثرة خرياتها
د موقعها اجلغرايف

3ـ وفقا للفقرة (  ) 2يبلغ احتياطي اململكة من النفط بالنسبة لالحتياط العاملي :
أ النصف

ب الثلث

ج أكثر من النصف

د أكثر من الربع

4ـ تضاعف احتياط اململكة من الغاز الطبيعي خالل :
أ نصف قرن

ب ربع قرن

ج مخس قرن

د ثلث قرن

5ـ كان احتياطي اململكة من الغاز الطبيعي  3‚7تريليون مرت مكعب عام :
أ 1985م

ب 2115م

ج 2116م

د 1945م

6ـ مشاركة اململكة يف قمة العشرين األخرية يف لندن تدلل على :
أ حب اململكة للسالم ونشره

ب حرص اململكة على التعاون الدولي

ج املشاركة الفعالة يف االقتصاد العاملي د احلرص على تنقية األجواء

7ـ أول من دعا إىل منظمة املؤمتر اإلسالمي هو :
ب امللك عبد اهلل بن عبد العزيز (

أ امللك فيصل بن عبد العزيز ( رمحه اهلل )
حفظه اهلل )

د أمري الكويت

ج امللك عبد العزيز ( رمحه اهلل )

8ـ مت إنشاء منظمة املؤمتر اإلسالمي عام :
أ 1344هـ

ب 1385هـ

ج 1392هـ

د 1365هـ

9ـ يراد بالعمق السكاني للملكة كونها :
أ أكثر الدول اإلسالمية سكانًا

ب أكثر الدول العربية سكانًا

ج أقل دول اخلليج العربي سكانًا

د أكثر دول اخلليج العربي سكانًا

اختبار جترييب

القطعة الثانية :

 1ـ احلوت اسم يطلق على طائفة من الثدييات البحرية تلد وترضع أطفاهلا  ،ويعد احلوت ـ من غري
جدال ـ أضخم احليوانات املعروفة على ظهر األرض اليوم  .وصراعه مع األخطبوط العمالق كان
مثار كثري من القَصص البحري املشوق عند كتَّاب القرون الوسطى.
 2ـ وتنقسم احليتان تبعًا لنوع الغذاء قسمني كبريين:
ـ أحدهما يتغذى على اللحوم واألمساك ويتميز بوجود األسنان يف فكه.
ـ واآلخر يتغذى على الكائنات البحرية الدقيقة اليت يرشحها مبصفاة يف فمه.
 3ـ ومثة عدة أنواع من احليتان منها احلوت األزرق  ،وهو أكرب احليتان حجمًا  ،ويكثر يف املياه
الباردة وقد يصل طول احليوان الواحد منه اثنني وثالثني مرتًا وحيتوي على مئة وأربعني برميالً من
الزيت.
 4ـ ومنها احلوت األحدب ووله حنو مثانية عشر مرتًا ويستخرج منه حنو ستني برميالً من الزيت ،
وملا كان عدده قليال فقد حدد صيده بثالثة أيام فقط يف السنة.
 5ـ ومثة أنواع من احليتان أقل أهمية مما ذكر  ،منها احلوت السفاح الذي ال يتورع عن مهامجة أي
حيوان يف البحر لشدة نهمه.
 6ـ وحتمل أنثى احلوت جنينها يف بطنها ملدة عام  ،واحلوت حيوان معمر  ،قد يبلغ من العمر أرذله
مخسني سنة أو تزيد  ،ومن العجب أن أنثى احلوت تصل سن البلور يف عامها الرابع وسن اليأس
وهي يف عنفوان شبابها  ،فال تستطيع احلمل مرة أخرى بعد سن العشرين.

 7ـ وقد بدأ احرتاف صيد احلوت يف القرن الثامن أو التاسع امليالدي  ،وكان صيد احلوت مقتصرًا
يف بداية األمر على األماكن القريبة من الساحل ثم توغل الصيادون وراء احليتان بعيدًا يف أعالي
البحار  ،وقد بلغ هذا األمر أشده الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني.
8ـ واحلو ت حيوان نافع  ،يُصنَّع كل جزء فيه  ،فهو غـين بالزيـت واللحـم ،أمـا أحشـاؤه فتجفـف
وتسحق حيث يصنع منها دقيق السمك الذي يستعمل علفًا للحيوانات والـدواجن  ،هـذا باإلضـافة
إىل عظمة فك احلوت اليت تصنع منها أجود أنواع األمشاط  ،ومقابض املظالت وغريها.
 9ــ وخشــية انقــراض احلي تــان نُظتمــت عمليــات صــيدها مبعاهــدات دوليــة حتــدد موامسهــا واحلجــم
املصرح بصيده.
1ـ أشرس أنواع احليتان :
أ احلوت األزرق
ج احلوت السفاح

ب احلوت األحدب
د األخطبوط العمالق

2ـ يفهم من الفقرة ( )1أن أضخم احليوانات على سطح األرض :
أ األخطبوط العمالق
ج الفيل

ب احلوت
د اجلمل

3ـ يفهم من الفقرة ( )2للتمييز بني ما يتغذى على اللحوم وما يتغذى على غريها من احليتان ينظر
إىل :
أ حجم احلوت

ب لون احلوت

ج سن احلوت

د فم احلوت

4ـ يفهم من الفقرة ( )3أكرب احليتان حجمًا :

أ احلوت السفاح

ب احلوت األزرق

ج احلوت األحدب

د أنثى احلوت

5ـ يفهم من الفقرة ( )6أن أنثى احلوت حتمل جنينها يف بطنها ملدة :
أ اثين عشر شهرًا

ب اثين عشرة شهرًا

ج اثنيت عشر شهرًا

د اثنيت عشرة شهرًا

6ـ نستنتج من الفقرة ( )7أن احرتاف صيد احلوت قد بدأ يف :
أ عام  911تقريبًا

ب عام 811م تقريبًا

ج ما بني عامي  811و911م تقريبًا د ما بني عامي  711و  811تقريبًا

7ـ يف الفقرة ( )7املقصود باألمر يف السطر الثاني :
أ التوغل يف أعالي البحار وراء احليتان ب الصيد قريبًا من الساحل
ج بدء احرتاف الصيد

د أشده يف القرنني  18و  19امليالديني

8ـ يف الفقرة ( )9خشية انقراض احليتان نظمت معاهدات دولية :
أ منعت صيد احليتان

ب إلنشاء مزارع خاصة برتبية احليتان

ج حظرت الصيد قريبًا من السواحل د حددت مواسم صيد احلوت وحجمه

9ـ أنسب عنوان هلذه القطعة:
أ احليتان

ب صيد احليتان

ج أنواع احليتان

د منافع احليتان وأضرارها

القطعة الثالثة :

فيما يلي نص  ،يتبعه عدد من األسئلة  ،بعد كل منها أربع إجابات  ،واحدة منها صحيحة  ،اقرأ
النص بعناية  ،واخرت منها اإلجابة الصحيحة  ،ثم ظلل دائرة احلرف املقابل هلا يف ورقة اإلجابة.
كوكب األرض أزرق اللون ألن  %71منه مغطـى باملـاء  ،و %97مـن حجـم املـاء علـى وجـه

1

البسيطة ماء ماحل وال يبقى لالستخدامات البشرية إال  %3هي نسبة املاء العذب  ،ويذكر أن %71
من املاء العذب متجمد يف القطبني أو موجود يف الطبقات اجلوفية البعيدة جداً  ،ويبقى لالستعمال
اإلنساني ما يقل عن  %1فقط من جمموع املوارد املائية املوجودة على سطح الكرة ألرضية.
2

ويقدر اخلرباء الكمية املتاحة لالستعمال البشري بـ  12511كم 3سنويا  ،يستخدم نصفها

بيسر وبأرخص التكاليف  ،أما النصف اآلخر فاستخدامه لألغراض اإلنسانية مرتفع التكاليف
بصورة متزايدة  ،بسبب التضاريس واملسافات واآلثار البيئية .ومع استفادة البشر من استهالك املياه
السطحية واملياه املخزنة يف باطن األرض ؛ فإن التلوث يتسرب إىل كل منهما بسبب أنشطة اإلنسان
اليومية.
3

وتقوم دورة املاء الطبيعية ـ بإذن اهلل ـ باحملافظـة علـى الثبـات النسـيب ملخـزون املـاء العـذب

املتوافر يف الكرة األرضية  ،حيث حيدث التبخـر مـن سـطوح احمليطـات والـبحريات واألنهـار إىل
الغالف اجلوي مبا يعادل نصف مليون كم 3سنويا  ،ومن التبخر تتشكل الغيوم اليت تتحول بفعل
الربودة والتكثيف إىل أمطار تغذي مصادر املياه  ،ثم تتبخر من جديد وهكذا دواليك.
4

وتشري أحدث اإلحصاءات إىل أن استهالك املياه يف القرن العشرين تضاعف يف الفرتة 1911

ـ  1995ست مرات  ،أي ما يعادل ضعف معدل التزايد السكاني تقريبا .ويف عام  2125م يتوقع أن
ي واجه ثلثا البشر أزمات مياه خطرية بسبب تزايد الطلب نتيجة تكاثر السكان( يتوقع أن يبلغ عدد

سكان العامل  8‚3مليار نسمة ) وتلوث مصـادر امليـاه  ،وازدهـار الصـناعة والزراعـة  ،ممـا يعـين
تفاقم التنافس على املياه مع تتابع مواسم اجلفاف وارتفاع حرارة األرض  ،وسيرتتب على ذلك مـا
نسميه اإلجهاد املائي يف مناطق عديـدة مـن العـامل .ومـا دام األمـر كـذلك فـإن العـامل قـد يصـبح
مثقال بالن زاعات احمللية واإلقليمية والدولية على املياه  ،وقد يصل األمر إىل وقوع حروب مائية.
5

وبالرغم من كل ذلك فما يزال كثري من الناس يعترب املياه سلعة ال ينبغي إدخاهلا يف جمال

التسعري االقتصادي وهذا الرأي ليس خاطئا فحسب  ،بل يأتي بنتائج عكسية  ،ألن إمدادات املياه
مكلفة ماليا لذا فمن املهم توفري إمدادات املياه بشكل كـاف دون تكليـف الدولـة أعبـاء ماليـة
إضافية  ،وهنا يصبح التسعري الفعال أحد األساليب املهمة لضمان بقاء اإلمدادات مأمونة ونظيفة ،
مما يؤدي إىل تطبيق مفاهيم إدارة موارد املياه على األنهار واملستودعات اجلوفيـة  ،وهـذا يسـتلزم
التعاون احمللي واإلقليمي والدولي  ،لتيسري سبل التنمية املستدمية للموارد املائية يف الدول النامية
الصناعية.
6

ويف العقود القادمة ستكون إدارة املياه قضية إمنائية سياسية معا  ،ذلك أن التوقعات بشأن

طلب املياه وتوافرها مستقبال مشكوك يف دقتهـا  ،العتمادهـا بشـكل أساسـي علـى افرتاضـات
حول النمو السكاني واالقتصادي  ،واالسـتثمار يف إمـدادات مائيـة إضـافية  ،ونسـب الطلـب مـن
خمتلف القطاعات االستهالكية املختلفة  ،واستحداث أو اعتماد تقنيات جديدة .أما إمدادات املياه
املستقبلية يف كثري من البلدان النامية  ،فسيقررها بصورة حامسة تلوث األنهار والبحريات واملياه
اجلوفية  ،بسبب خملفات العمليات الزراعية والصناعية .ومن املتوقع أن يرتفع االستخدام الزراعي
للمخصبات ومبيدات اآلفات بصورة سريعة يف هذه البلدان بغية تلبية الطلب املتنامي على األغذية
 ،وإذا مل تهتم التنمية ا لصناعية حبماية البيئة  ،فستحدث زيادة كبرية يف التلوث املائي.
7

وتتوقع معظم الدراسات تنامي الطلب علـى املـاء يف مجيـع القطاعـات االقتصـادية .وحسـب

االجتاهات الراهنة يتعرض ثلثا سكان العامل يف عام  2125م لصـعوبات متفاوتـة يف إدارة امليـاه ،
وسيالقي نصف سكان الع امل مشكالت يف معاجلتها بسبب املوارد املائية الشحيحة  ،مما ينذر
باخلطر ويدعو اجملتمع الدولي للتفكري يف البدائل املناسبة  ،واالستعداد هلذا األمر قبل وقوعه ،
وهذا يتطلب تكاتف كثري مـن اجلهـود الوطنيـة والدوليـة املشـرتكة حلـل إشـكالية نقـص املـاء
اخلطرية.

1ـ تفاقم التنافس على املياه أي:
أ تزايد خريه

ب تعدد صوره

ج تنوع أساليبه

د استفحال شره

2ـ تنامي:
أ تراجع

ب ثبوت

ج تناقص

د تزايد

3ـ تفيد الفقرة ( )1أن نسبة املاء العذب يف الكرة األرضية متثل:
أ أقل من %3

ب %3

ج %71

د %97

4ـ الضمري يف كلمة "منهما" يف السطر الرابع من الفقرة ( )2يعود إىل املياه:
أ اجلوفية وجماري املياه
ج السطحية واجلوفية

ب املوجودة يف البحريات واألنهار
د املياه املتاحة لالستخدام البشري واحليواني

5ـ يفهم من الفقرة ( )3أن دورة املاء يف الطبيعة:
أ تنقي املاء املستخدم من التلوث ب تبقي على نفس كمية املاء العذب يف الكرة األرضية

ج تزيد من نسبة املاء العذب يف الكرة األرضية د تقلل من نسبة املاء العذب يف الكرة األرضية

6ـ تشري الفقرة ( )4إىل أن معدل الزيادة البشرية يف الفرتة ما بني  1911ـ 1995م قد تضاعف ما
يقرب من:
أ مرة واحدة

ب ثالث مرات

ج ست مرات

د اثنيت عشرة مرة

7ـ يستنتج من الفقرة ( )6أن مستقبل املياه يف كثري من الدول النامية مرهون:
أ بزيادة االستخدام الزراعي للمياه

ب بالطلب املتزايد على األغذية

ج باالهتمام بالتنمية الصناعية

د بتلوث املياه السطحية واجلوفية

8ـ أنسب عنوان هلذا النص:
أ أهمية املاء يف احلياة

ب مشكالت نقص املوارد املائية وحلوهلا

ج احلروب املائية املستقبلية

د االستخدام الزراعي والصناعي للمياه

القطعة الرابعة :
 1أغرق السلوك االستهالكي املكثف اإلنسـان يف طوفـان مـن مشـكالت تلـوث البيئـة ومـا مل
يأخذ حذره فقد يغرقه هذا السلوك يف طوفان حقيقي .وال ينبغي أن يلتفت إىل ما يردده الكثري من
البشر اليوم أن اإلنسان يف عصرنا أسوأ منه يف األزمنة املاضية فلكل عصر حسناته وسيئاته غري
أن السلوك االستهالكي الشره لإلنسان املعاصر ه و أكرب مشكالته اليت خلقت تلوثًا بيئيًا يهدد
كوكب األرض مبخاطر مجة.
 2إن الوعي البيئي لدى اإلنسان احلديث خاصة يف الدول الصناعية املتقدمة غاية يف النضج غالبًا
؛ لكن سلوكه جتاه البيئة عمومًا ال جيسد ذلك ففي دراسة أجريت يف أملانيا عن اهلموم احلياتية
من وجهة نظر املواطن األملاني احتل التلـوث البيئـي املرتبـة قبـل األخـرية وقـد كـان ذلـك يف أوائـل

الثمانينيـات لكــن حبلــول عــام  1984م قفـز هــذا اهلــم إىل املرتبــة الثانيـة ومنــذ عــام 1989م بــدأت
مشكلة التلوث حتتل املركز األول يف االهتمام الشعيب يف أملانيا.
 3وقد أظهرت نتائج الدراسة السابقة أيضًا أن نسبة املواطنني الذي أبدوا استعدادًا لتغيري أساليب
تسوقهم وحتمل بعض التضحيات من أجل صيانة البيئة أخذت يف االزديـاد كـذلك ومـع ذلـك فلـم
حيدث أي تغيري يف واقع األمر خبصوص السلوك االستهالكي للمواطن األملاني على أن هذا النوع
من السلوك االستهالكي لي س حكرًا على الشعب األملاني أو غريه من الشعوب.
4

ولعل الكم اهلائل من اإلعالنـات الدعائيـة يف وسـائل اإلعـالم يف مجيـع دول العـامل هـو أحـد

مؤشرات النزعة االستهالكية اليت أملت بالبشر يف العصـر احلـديث ؛ ذلـك أن هـذه اإلعالنـات ال
جدوى منها ما مل يكـن االسـتهالك يغطـي تكا ليفهـا ويزيـد كـثريًا والواقـع أن مـا مـن سـلعة إال
ابتكر منتجوها وسائل للدعاية تغري باقتنائها حتى أصبح اإلنسـان احلـديث لـيس جمـرد كـائن
استهالكي بل متخبط يف استهالكه وخمدوع فيه أحيانًا.
5

ويبدو أن إنسان اليـوم يعـيش بأسـلوب اسـتهالكي غـري مسـؤول وكأنـه يقـول  " :أنـا وبعـدي

الطوفان " لكنه حبكم غريزة احلفاظ على النفس من االنقراض البد من أن يشغل فكره دائما
بالسؤال عن شكل البيئة اليت سوف يرتكها ألبنائه وأحفاده ومهما يكن من أمر احلاضر فإن من
املتيقن أن العقود القليلة القادمة ستشهد تغريًا كبريًا يف السلوك االستهالكي.

1ـ الضمري يف كلمة ( مشكالته ) يف الفقرة ( )1يعود إىل:
أ السلوك االستهالكي
ج اإلنسان املعاصر

ب التلوث البيئي
د كوكب األرض

2ـ تشري الفقرة ( )2إىل أن بني الوعي البيئي لدى اإلنسان احلديث وسلوكياته جتاه البيئة :
أ تعاضدًا

ب تعاكسًا

ج تناقضًا

د توازيًا

3ـ تضمنت الفقرة ( )2ثناء على اإلنسان احلديث :
أ لسلوكه اجتاه البيئة

ب لتقدمه يف الصناعة

ج لنضجه االستهالكي

د لوعيه بأهمية البيئة

4ـ يفهم من الفقرة ( )3أن حتقيق االنسجام بني السلوك االستهالكي والوعي بأهمية البيئة حيتاج
إىل :
أ مقارنات

ب دراسات

ج تنازالت

د إعالنات

5ـ تبني الفقرة ( )3أن نزعة السلوك االستهالكي:
أ عامة يف كل جمتمعات العامل
ج متفشية يف اجملتمعات الفقرية

ب خاصة بدول العامل الغنية
د قاصرة على الدول الصناعية

6ـ تتضمن الفقرة ( )5دعوة إىل:
أ التفكري يف احلاضر
ج زيادة حجم االستهالك

ب زيادة الوعي البيئي
د تنويع أساليب االستهالك

7ـ عبارة ( أنا وبعدي الطوفان ) يف الفقرة ( )5تفيد أن قائلها إنسان :
أ حذر

ب متحفظ

ج أناني

د معتدل

8ـ أنسب عنوان هلذا النص هو :

أ السلوك االستهالكي والتلوث
ج التلوث البيئي يف املاضي

ب سلوكيات اإلنسان قدميًا وحديثا
د متناقضات سلوكية يف العصر احلديث

استيعاب املقروء

إكمال اجلمل
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القسم الرابع  :اخلطأ السياقي :

يف كل مجلة مما يأتي أربع كلمات حتتها خط املطلوب حتديد الكلمة
اليت ال تتفق مع املعنى العام للجملة ( اخلطأ ليس إمالئي وال حنوي )
 )1رحم اهلل عبدا قال خريا فغنم ،أو سكت فارتاح .
أ  .رحم
ب .عبدا
ج .فارتاح
د .فغنم
 )2انظر إىل املياه وخذ حكمتها يف مسريتها ،إذا اعرتضها جمرى غريت اجتاهها
لغريه،و إذا مل تستطع إىل غريه سبيال اعتلته.
أ .املياه
ب .حكمتها
ج .جمرى
د .اعتلته
 )3طوبى ملن عمل بعمله ،و أمسك من فضل ماله وراقب اهلل يف قوله
أ .عمل
ب .أمسك
ج .ماله
د .قوله

 )4إياك أن تكثر الطلبات الشخصية من أصدقائك فيكرهون غيابك .
أ .تكثر
ب .الطلبات
ج .فيكرهون

د .غيابك
 )5كن جوادا تغنم حمبة الناس ،و إياك والبخل فإنه منقبة الرجال.
أ .جوادًا
ب .الناس
ج .البخل
د .منقبة
 )6سأل املمكن األمل أين تقيم؟ فأجابه يف أحالم العاجز.
أ .املمكن
ب .األمل
ج .أحالم
د .العاجز

اختبار جترييب

يف كل مجلة مما يأتي أربع كلمات حتتها خط املطلوب حتديد الكلمة
اليت ال تتفق مع املعنى العام للجملة ( اخلطأ ليس إمالئي وال حنوي )
 )1ال حيزنك أنك جنحت ما دمت حتاول الوقوف على قدميك من جديد
أ  .حيزنك
ب .جنحت
ج .الوقوف
د .جديد
 )2من قنع من الدنيا بالكثري هان عليه كل عسري.
أ  .قنع
ب .الدنيا
ج .بالكثري
د .عسري
 )3مجّل نفسك باخللق احلسن كما جتمل طبعك باللباس احلسن
أ .باخللق
ب .جتمل
ج .طبعك
د .باللباس

 )4الصداقة بئر يقل عم ًقا كلما أخذت منه
أ .الصداقة
ب .بئر
ج .يقل
د .أخذت

 )5كل مرض جمهول السبب موجود الدواء
أ .مرض
ب .جمهول
ج .السبب
د .الدواء
 )6من أشد ما خيفيين أن أعجز عن إخفاء أخطائي ،فإن الذي ال يصلح خطأه
وقد عرفه يكون قد ارتكب خطأ ثانيا .
أ  .إخفاء
ب(يصلح
ج (عرفه
د (ارتكب

 )7من ترك فضول النظر منح العمى
أ .من
ب .منح
ج .النظر
د .العمى
 )8أعلم أن محد النعمة لؤم ،وصحبة اجلاهل شؤم
أ .أن
ب .محد
ج .اجلاهل
د .شؤم
 )9يف الرخاء يكتشف صدق األخوة
أ .الرخاء
ب .يكتشف
ج .صدق
د .األخوة
)11
أ .ا إلخوان
ب .حياة

حمادثة ا إلخوان حياة القلوب وجالء النفوس وتذكري املتذكر

ج .جالء
د .املتذكر
)11

املساجد مساكن يقطنها فريق من الناس  ,كانوا يعتقدون أن العامل

يبدو بدونهم ناقص ًا
أ  .املساجد
ب .مساكن
ج .يعتقدون
د .ناقصا
)12

ال شيء يأتي دون عناء سوى الراحة

أ  .ال
ب .يأتي
ج .الراحة
د .سوى
)13
أ  .التكرب
ب .املتواضع
ج .تواضع
د .على

التكرب على املتواضع تواضع

)14

الكالم كالدواء إن أقللت منه نفع و إن أكثرت منه شفع

أ .الكالم
ب .كالدواء
ج .أقللت
د .شفع
)15

إياك و إخوان السوء ،فإنهم يصونون من رافقهم

أ .إياك
ب .السوء
ج .يصونون
د .رافقهم
)16

العهد :ختلف به ملن عاهدت مسلما أو كافرا

أ .العهد
ب .ختلف
ج .عاهدت
د .مسلما
)17
أ .يضيع
ب .قيمة

ال يضيع شيء ذو قيمة إذا صرفنا الوقت الكايف يف إفساده

ج .صرفنا
د .إفساده
)18

من حسن إسالم املرء تركه ماال يفيده

أ .حسن
ب .إسالم
ج .يفيده
د .املرء
)19

رغم كل ما منعه عنه أبوه من وسائل النجاح إال أنه رسب يف االختبار

أ  .منعه عنه
ب .وسائل
ج .النجاح
د .رسب

)21
أ .شتاء
ب .الربد
ج .تستسلم
د .لألحزان

بعد كل شتاء البد أن يأتي الربد فال تستسلم لألحزان

)21

ال تثقل يومك بهموم غدك فقد ال جتيء هموم غدك وتكون قد

كسبت سرور يومك
أ .تثقل
ب .غدك
ج .سرور
د .كسبت
)22

ما أقل األصحاب حني تعدهم ولكنهم يف الشدائد قليل

أ  .أقل
ب .األصحاب
ج .الشدائد
د .قليل
)23

و إمنا األمم ا ألخالق ما ذهبت

أ  .األمم
ب .ا ألخالق
ج .ذهبت
د .هم
)24
أ .أصلح
ب .غريك

أصلح غريك يصلح لك الناس

فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا

ج .لك
د .الناس
)25
أ .مل
ب .يضره
ج .يأمن
د .اجلهل

من مل يضره العلم مل يأمن ضرر اجلهل
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