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 ة ـــــاملقدم

احلمد هلل الذي يقول احلق وهو يهدي السبيل ، والصالة والسالم على نبينا حممد خامت 

النبيني وإمام املرسلني ، جدد اهلل به رسالة السماء ، وأحيا ببعثته سنة األنبياء ، ونشر 

اهلداية ، وأمت به مكارم األخالق وعلى آله وأصحابه ، الذين فقههم اهلل يف دينه بدعوته آيات 

، فدعوا إىل سبيل ربهم باحلكمة واملوعظة احلسنة ، فهدى اهلل بهم العباد ، وفتح على 

 :، فصالة وسالما عليه إىل يوم الدين ، وعلى آله وصحبه والتابعني ، وبعد  أيديهم البالد

، وحنن " استيعاب املقروء " القسم اللفظي على كثري من الطلبة ، وخصوصا نظرا ملا لصعوبة 

من الطالب الذين وقعوا يف هذه الصعوبة ، فكان هذا دافعا لنا يف اعداد هذا امللف ، تسهيال 

على الطلب وربفع الصعوبة عنهم ، فإن أصبنا فلنا أجر وإن أخطأنا فلن أجران ، على أال 

 .ا امللف من اخلطأ والزلل تؤاخذونا على ما يف هذ

 :ونود التنويه على 
أن إعداد هذا امللف هو من بعض الطالب ومن اجتهادهم الشخصي ، وأن اإلجابات ليست 

ثم  والأ اهللنهائية ، ألنها كما قلنا اجتهادات ، وليست مسلمات ، فينبغي االعتماد على 

ار ، امنا هي يف احلل واالجابة ، وأن القطع ليست مطابقة ملا يف االختب وقراءة القطعةالعقل 

 . مشابهة هلا 

 اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
 

 



[Abstract] 

 

Page | 

3 

 

 احلضارة اإلسالمية( 1) 

مع منتصف القرن التاسع امليالدي حني كانت األنظار تشرئب لرؤية األنوار العربية يف  (1)

تعليمهم يف جامعة قرطبة على األندلس؛ كانت أعظم أحالم الُبَسَطاء يف أوروبا أن يتلقى أبناؤهم 

 .أيدي املسلمني الذين أشعلوا سراج احلضارة وأضاؤوا بعلومهم ومؤلفاتهم ظالم أوروبا الدامس

ال ألنها لغة املنتصر  يلتهمون اللغة العربية التهاًما، وكان الشباب والطالب واملثقفون يف أوروبا

وحصره على لغته قومه وثقافتهم، بل الظافر الذي أحكم بقبضة سيفه سلطان التعليم بلغته، 

 .ألنها لغة احلضارة القائمة فما من سبيل إىل اللحاق بركبها غري التمكن منها

، أحد قساوسة ذلك العصر، ينظر إىل شباب أوروبا الذي (بول ألفاريز)حينئذ كان األب ( 2)

صبني لقومياتهم واضًعا رأسه بني كفيه، مثل غريه من املتع يتسرب من ثقافته بنظرة حسرية،

  :الذين ال يريدون أن يلتفتوا إىل طبيعة التاريخ ومسرية احلضارة؛ فكتب ذلك األب ما نصه

إن املسيحيني حيبون قراءة قصائد العرب ورواياتهم، ويدرسون علماء الدين والفالسفة »

وأين هو الشخص . العرب، ال بقصد جمادلتهم، وإمنا الكتساب لغة عربية صحيحة ورشيقة

لعادي الذي يقرأ دراسات الكتاب املقدس بالالتينية، أو يدرس سري األنبياء والقديسني؟ يا ا

للخسارة، إن مجيع الشباب املسيحيني املوهوبني يقرؤون الكتب العربية ويدرسونها حبماس، 

جيمعون مكتبات هائلة بتكلفة ضخمة، وحيتقرون اآلداب املسيحية كونها غري جديرة 

حتى إنه مقابل كل من يستطيع كتابة خطاب بالالتينية ... سوا لغتهم هملقد ن. باالهتمام

 .«لصديق، يوجد ألف يستطيعون التعبري عن أنفسهم بلغة عربية أنيقة

فهل حيق لنا اليوم وحنن يف مطلع قرن الواحد العشرين أن نتقمص شخصية األب ألفاريز، 

 ؟؟؟.يا للخسارة: ونقول لشبابنا اليوم يف عاملنا العربي 
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اليوم أن نلجأ إىل لغتها ننهل  القائمة صحيح أن من حق أنفسنا علينا، ومن حق احلضارة (3)

منها ما خيدم مستقبلنا، كما فعل شباب أوروبا ذلك من قبل، فكانت اللغة العربية 

الدنيا وعمت  القائمة وقوًدا لنار حضارتها الغربية اليت اشتعلت فيما بعد، فأضاءت وحضارتها

 .ملعمورةا جنبات
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 معنى تشرئب من الفقرة االوىل 1

 تتطلع ب تستطلع أ

 ترتفع د ترتاءى ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 
 
 

  كان القس حيارب العربية النه 2

 يعارضها ب  خائف على حضارته أ

  اجل ذلكيتعاطى اجور من  د غري حمب للتطور ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 
 
  

 كانت اللغة االجنبية غري جديرة باالهتمام بالنسبة للشباب االوروبي 3

 ب  النها لغة ركيكة أ
النه مل جيد فيها ما يرتقي بعلمه و 

 يشبع ذاته

  ... د ... ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 
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  الفائدة من االستفهام يف نهاية الفقرة الثانية 4

  التفاؤل ب  التوبيخ أ

 التمين د  التعجب ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 
 
 

 

 يعود على( 3)يف الفقرة (( القائمة)) الضمري يف 5

  احلضارة االوروبية  ب  احلضارة االسالمية  أ

 حضارة اللغة الالتينية د  احلضارة العربية ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 
 

 

 يعود على( 3)يف الفقرة (( حضارتها )) الضمري يف  6

  احلضارة االسالمية ب  حضارة اللغة العربية أ

 احلضارة املسيحية د  احلضارة االوروبية ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 
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  دعوة اىل( 3)يف الفقرة  7

 التفاؤل ب  اليأس أ

 ... د ... ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 
 

 

 يعود على( 3)يف الفقرة (( فأضأت )) الضمري يف كلمة  8

 احلضارة االوروربية ب  احلضارة العربية أ

  د  ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 
 

 

  هو(( يلتهمون اللغة العربية التهاًما)) املثل املشابه للجملة 9

 أحرص من منلة ب  امنا العلم بالتعلم أ

 ... د ... ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 
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 نستنتج ان حضارة االندلس كانت قائمة قبل (1)من الفقرة  11

  قرن 13 ب قرن 11 أ

 قرن 21 د  قرون 9 ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 
 
 

 

 على(( واضًعا رأسه بني كفيه )) تدل مجلة 11

  التفاؤل ب التحسر أ

  التفكري العميق د  الغضب ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 
 

 

 انسب عنوان للقطعه 12

 ب  املسلمون يف االندلس أ
القس بول فاري واحلضاره العربيه يف 

  االندلس

  االندلس يف املاضي واحلاضر د  الشباب االروبي واللغه العربيه ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 
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 طائر القيثارة( 2)

. موطنه األصلي أسرتاليا. الطائر القيثاري هو طائر مجيل الشكل من رتبة اجلواثم (1)

، قصري اجلناحني، قوي القامتني. وهو صغري الرأس. سم 111و  75يرتاوح طوله بني 

هذا الطائر يألف الغابات حيث يتغذى . مما جيعله عاجزًا عن الطريان ملسافات بعيدة

كما يتميز مبقدرته علي . دان واحلشرات والقشريات وغريها من الالفقارياتعلى الدي

: والطائر القيثاري نوعان. واألصوات البشرية أيضًا، حماكاة أصوات الطيور األخرى

وهو أصغر وأقل مجااًل من النوع ، وطائر األمري ألربت القيثاري، الطائر القيثاري املتألق

 .األول

ومن . شره عادًة عندما يغازل أنثاه فيتخذ شكل القيثارة القدميةللذكر ذيل طويل ين( 2)

هنا جاء االسم هو أحد انواع الطيور اليت تشبه الطاووس ولكن يتميز هذا الطائر 

العجيب بقدرة أكثر عجبا على إصدار األصوات وتقليدها ميكن هلذا الطائرأن يقلد 

ع الرشاش يف وضع صوت موجات الراديو وصوت املوتوسيكل وصوت وضع املدف

وصوت الكامريا عندما تلتقط الصور وأيضا له القدرة على تقليد أصوات  اإلستعداد

 .  الطيور االخرى

طيور القيثارة مشهورة بأغنيتها إذا إنها تقلد األصوات الطبيعية و امليكانيكية بشكل 

وت ايضا فهي تقلد صوت نباح الكلب و أصوات بعض الطيور و كذلك ص.رائع للغاية 

 .حمرك السيارات



[Abstract] 

 

Page | 

11 

ويغرد هذا الطائر بصوت قوي رخيم، كما يستطيع تقليد . ولون طائر القيثاري بين (3)

وهو قادر على الطريان، ويستخدم أجنحته . أغاريد الطيور األخرى بدقة متناهية

يبين هذا الطائر عشه على األرض، . للتوازن ولزيادة السرعة خاصة عندما جيري ويقفز

فيه بيضة واحدة و هي طيور تعيش على األرض و لكنها ليال جتثم فوق وتضع األنثى 

 .و نادرا ما تسري مسافات شاسعة، األشجار 

ولذيل الذكور من هذا الطائر ريش كبري . هو احد الطيور األسرتالية غري العادية (4)

ان وبه ريشتان عريضتان مقوست. منشور بطريقة مركبة تشبه القيثارة الصندوقية القدمية

وعند رفعه إىل . ويتجه الذيل إىل أسفل يف أغلب األحيان. ألعلى وبينهما ريش رفيع

وأحياًنا يقّوس الذكر ذيله لألمام فيتجاوز . سم61أعلى وتقويسه يصل طوله إىل حوالي 

وال يكتمل منو الذيل إال . وال يتجاوز حجم الطائر القيثاري حجم الدجاجة. قمة رأسه

 . أو مثاني سنواتعند بلوغ الطائر سبع 
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 أن املوطن األصلي لطائر القيثارة هو( 1)يفهم من الفقرة  1

 فريقياأ ب أمريكا أ

 أوروبا د سرتالياأ ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 
 

 

 أن طائر القيثارة (1)يفهم من الفقرة  2

 النسر يف سرعتهيتعدى  ب ميكنه الطريان ملسافات بعيدة أ

 ج
قوة أجنحته جتعله يسري مسافات 

 أطول
 يطري ملسافات قصرية د

 ((  د ))                               :  االجابة 

 

 أن طائر القيثارة( 1)يفهم من الفقرة  3

 ميكنه تقليد األصوات البشرية فقط ب ميكنه تقليد أصوات الطيور فقط أ

 ج
الطيور و ميكنه تقليد أصوات 

 األصوات البشرية األخرى
 يقلد األنغام املوسيقية فقط د

 ((  ج ))                               :  االجابة 
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 أن هناك( 1)يفهم من الفقرة  4

 نوع واحد فقط من طيور القيثارة ب عدة أنواع لطائر القيثارة أ

 ج
 نوعان من طيور القيثارة

 
 القيثارةأربعة أنواع من طيور  د

 ((  ج ))                               :  االجابة 
 

 

 أن( 1)يفهم من الفقرة  5

 أ
الطائر القيثاري املتألق أقل مجاال من 

 طائر األمري ألربت
 ب

طائر األمري ألربت أكرب من الطائر 

 القيثاري املتألق

 ج
الطائر القيثاري املتألق أكرب و أكثر 

 األمري ألربتمجاال من طائر 
 د

الطائر القيثاري املتألق أغلى مثًنا من 

 طائر األمري ألربت

 ((  ج ))                               :  االجابة 
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 فرتة يف ذيله يستخدم القيثارة طائر ذكر أن (2) الفقرة من يفهم 6

 الطعام على احلصول ب لتزاوجا أ

 األخرى الذكور على االنتصار د األعداء من اهلروب ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

 إىل نسبة مأخوذ القيثارة طائر اسم أن( 2)   الفقرة من يفهم 7

 الطويل ذيله ب حجمه كرب أ

 الطاووس يشبه النه د صوته مجال ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

 أنها يف الطاووس عن تتميز القيثارة طيور أن (2) الفقرة من يفهم 8

 شهرة األكثر ب ذيال األطول أ

 ج
 و الطبيعية األصوات تصدر

 تقلدها و امليكانيكية
 مثًنا األغلى د

 ((  ج ))                               :  االجابة 
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 القيثارة طائر لون أن (3)الفقر  من يفهم 9

 اللون بين ب اللون أسود أ

 اللون فاتح د اللون أخضر ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

 القيثارة طائر أن  (3)الفقرة  من يستنتج 11

 أكرب بسرعة لالنتقال يقفز ب مطلقا الطريان على قادر غري أ

 ج
 الطريان على تساعده وزنه خفة

 ألعلى
 سرعته يف النعام يسبق أن ميكنه د

 ((  ب ))                               :  االجابة 
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 القيثارة طائر أن (3) الفقرة من يفهم 11

 أ
 على أعشاش يف البيض انثاه تضع

 األرض
 ب

 البيض لتتسع كبرية أعشاًشا تبين

 الكبري

 د فقط واحدة بيضة أنثاه تضع ج
 تسعة كل بيضات ثالث انثاه تضع

 أشهر

 ((  ج ))                               :  االجابة 

 

 القيثارة طيور أن( 3) الفقرة من يفهم 12

 األشجار فوق تعيش ب أعشاشها يف ليلها تقضي أ

 ج
 و األشجار فوق النهار طوال تقضي

 األعشاش يف ليال تنام
 ليال األشجار فوق تنام د

 ((  د ))                               :  االجابة 
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 القيثارة ذكر ذيل أن( 4) الفقرة ممن يفهم 13

 مجيل املظهر غزير فراء ب منظم و قصري ريش أ

 ج
 مقوستان ريشتان به كبري ريش

 ألعلى
 الصقر طائر يشبه ريش د

 ((  ج ))                               :  االجابة 

 

 -: القيثارة طائر ذيل أن  (4) الفقرة من يفهم 14

 األوقات من قليل يف ألسفل متجه ب دائما ألعلى متجه أ

 ج
 أغلب يف جسمه مع يتساوى

 األوقات
 األحيان أغلب يف ألسفل يتجه د

 ((  د ))                               :  االجابة 
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 طوله يكون ألعلى رفعه عند القيثارة طائر ذيل أن (4)  الفقرة من يستنتج 15

 أ
 سم 71-61بني 

 
 سم 81 حوالي ب

 سم 41-21 بني ما د سم 51 حوالي ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 

 

 منوه يكتمل القيثارة طائر ذيل أن( 4)الفقرة  من يستنتج 16

 والدته من األول العقد أرباع ثالث يف ب والدته من عقد نصف مرور قبل أ

 والدته من سنوات أربعة مرور بعد د والدته من األول العقد منتصف يف ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

 للنص عنوان أنسب 17

 القيثارة طائر أنواع ب احلاضر و املاضي بني القيثارة طائر أ

 د القيثارة طائر غناء ج
 الطيور عن متييزه و القيثارة طائر

 األخرى

 ((  د ))                               :  االجابة 



[Abstract] 

 

Page | 

18 

 أبو جعفر املنصور( 3) 

ملا حج ، بعد  املنصور أن: وحكى حممد بن عبدوس اجلهشياري ، يف كتاب الوزراء 

عيسى بن موسى ، دفع عمه عبد اهلل بن علي تقليد املهدي العهد ، وتقدميه فيه على 

، إىل عيسى بن موسى ، ليعتقله ، وأمره سًرا بقتله ، وكان يونس بن أبي فروة يكتب 

فعزم عيسى على قتل عبد اهلل بن علي ، ثم تعقب الرأي ، فدعا ،  لعيسى بن موسى

، فإنه  نشدتك اهلل أن ال تفعل: فقال له يونس . بيونس ، فخربه باخلرب ، وشاوره

يريد أن يقتله بك ، ويقتلك به ، ألنه أمرك بقتله سرًا ، وجيحدك ذلك يف العالنية ، 

ولكن اسرته حيث ال يطلع عليه أحد ، فإن طلبه منك عالنية ، دفعته إليه ، وإياك 

أن ترده إليه سًرا أبًدا ، بعد أن قد ظهر حصوله يف يدك عالنية ، ففعل عيسى ذلك 

من حجه ، وعنده أن عيسى قد قتل عبد اهلل ، فدس إىل عمومته ،  املنصور وانصرف

 من يشري عليهم مبسألته يف أخيهم عبد اهلل ، فجاءوه يسألونه ذلك ، فدعا بعيسى بن

 موسى ، وسأله عنه حبضرتهم ، 

: أمل تأمرني بقتله ؟ قال : ى ، وقال له ، فيما بينه وبينه فدنا منه عيسى بن موس

 .معاذ اهلل ، ما أمرتك بذلك ، كذبت

هذا قد أقر بقتل عبد اهلل ، وادعى علي أني أمرته : ثم أقبل على عمومته ، فقال 

 .بذلك ، وقد كذب ، فشأنكم به

، وأحضر عبد اهلل  جعفر فوثبوا عليه ليقتلوه ، فلما رأى صورة أمره ، صدق أبا: قال 

 .، فسلمه إليه مبحضر من اجلماعة

http://forum.education-sa.com/edu10332/
http://forum.education-sa.com/edu10332/
http://forum.education-sa.com/edu10332/
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  . فكان عيسى يشكر ليونس بن أبي فروة ذلك ، مدة عمره

 

 الضمري يف عمه يعود علي 1

 املنصور ب يسيع أ

 املهدي د عبد اهلل بن علي ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

 ، معنى انصرف من حجه املنصور وانصرف 2

 السفر ب لرجوعا أ

 ... د ... ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 
 

   

 فشأنكم به يعين 3

 افعلوا به ما تريدون   ب قتلوه أ

  د اسجنوه ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

http://forum.education-sa.com/edu10332/
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 اذا استشار عيسي حيييمل 4

 ليستشريه ب برأيهيستنري  أ

 الوقوف معه د يشاركه الفكرة ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

 معين فتعقب الرأي 5

 تأمل فيه ب اخذ القرار أ

 ... د مضي إلي فعله ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

 يعود عليالضمري يف كلمة فيه ، وتقدميه فيه  6

 ملنصورا ب العهد أ

 التقليد د احلج ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 
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 يونس شكره على 7

 كشف اخلطة ب نصحه أ

 ... د الوقوف معه ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 
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 والتلوث االستهالكي السلوك( 4)

 البيئة، تلوث مشكالت من طوفان يف اإلنسان املكّثف االستهالكيُّ السلوُك أغرق (1)

 إىل ُيْلَتَفَت أن ينبغي وال .حقيقي طوفان يف السلوك هذا يغرقه فقد حذره يأخذ مل وما

 األزمنة يف منه أسوأ عصرنا يف اإلنسان أن من اليوم البشر من الكثري يردده ما

 لإلنسان الّشره االستهالكي السلوك أن غري.وسيئاته حسناته عصر فلكل املاضية،

 .مّجة مبخاطر األرض كوكب يهدد بيئيًا تلوثًا خلقت اليت مشكالته أكرب هو املعاصر

 املتقدمة، الصناعية الدول يف خاصة احلديث، اإلنسان لدى البيئي الوعي إن( 2)

 دراسة ففي .ذلك ُيجسّ د ال عمومًا البيئة جتاه سلوكه لكن غالبًا؛ النضج يف غاية

 التلوث احتل األملاني، املواطن نظر وجهة من احلياتية اهلموم عن أملانيا يف ُأجِرَيت

 عام حبلول لكن الثمانينيات، أوائل يف ذلك كان وقد .األخرية قبل املرتبة البيئي

 التلوث مشكلة بدأت م1989 عام ومنذ ، الثانية املرتبة إىل اهلم هذا قفز م1984

 .أملانيا يف الشعيب االهتمام يف األول املركز حتتل

 استعدادًا أبدوا الذين املواطنني نسبة أن أيضًا السابقة الدراسة نتائج أظهرت وقد (3)

 يف أخذت البيئة صيانة أجل من التضحيات بعض وحتمُّل تسوُّقهم أساليب لتغيري

 السلوك خبصوص األمر واقع يف تغيري أي حيدث فلم ذلك، ومع .كذلك االزدياد

 حكرًا ليس االستهالكي السلوك من النوع هذا أن على . األملاني للمواطن االستهالكي

 .الشعوب من أوغريه األملاني الشعب على



[Abstract] 

 

Page | 

23 

 العامل دول مجيع يف اإلعالم وسائل يف الدعائية اإلعالنات من اهلائل الكّم ولعل( 4)

 أن ذلك احلديث؛ العصر يف بالبشر أمّلت اليت االستهالكية النزعة مؤشرات أحد هو

 . كثريًا ويزيد تكاليفها يغطي االستهالك يكن مل ما منها، جدوى ال اإلعالنات هذه

 وسائل منتجوها ابتكر إال سلعة من ما أنه والواقع

 استهالكي، كائن جمرد ليس احلديث اإلنسان أصبح حتى باقتنائها، تغري للدعاية

 .أحيانًا فيه وخمدوع استهالكه، يف متخبط بل

 أنا" : يقول وكأنه مسؤول، غري استهالكي بأسلوب يعيش اليوم إنسان أن ويبدو (5)

 أن من بد ال االنقراض، من النفس على احلفاظ غريزة حبكم لكنه "الطوفان وبعدي

 ومهما .وأحفاده ألبنائه يرتكها سوف اليت البيئة شكل عن بالسؤال دائمًا فكره يشغل

 يف كبريًا تغريًا ستشهد القادمة القليلة العقود أن املتيقَّن من فإن احلاضر، أمر من يكن

 .االستهالكي السلوك
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 اإلنسان سلوك أن (1) الفقرة ترى 1

 أ
 العصر يف منه أفضل القديم يف

 احلاضر
 ب

 اإلنسان سلوك من أسوأ ليس املعاصر

 القديم

 ج
 لإلنسان مناسبًا ليس القديم يف

 املعاصر
 القديم اإلنسان سلوك من أسوأ املعاصر د

 ((  د ))                               :  االجابة 

 

 إىل يعود (1) الفقرة يف مشكالته كلمة يف الضمري 2

 البيئي التلوث ب االستهالكي السلوك أ

 األرض كوكب د املعاصر اإلنسان ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 
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3 
 جتاه وسلوكياته احلديث اإلنسان لدى البيئي الوعي بني أن إىل (2) الفقرة ُتشري

 البيئة

 توافقًا ب تعاضدًا أ

 توازيًا د تناقضًا ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 

 

 احلديث اإلنسان على ثناًء (2) الفقرة تضمنت 4

 الصناعة يف لتقدمه ب البيئة جتاه لسلوكه أ

 البيئة بأهمية لوعيه د االستهالكي لنضجه ج

 ((  د ))                               :  االجابة 

 

 تعين( 2)كلمة  الثمانينيات  الواردة يف الفقرة  5

 (1989)إىل ( 1981)الفرتة من  ب (1989)إىل ( 1984)الفرتة من  أ

 (1991)إىل ( 1981)الفرتة من  د (1991)إىل ( 1981)الفرتة من  ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 
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6 
أن حتقيق االنسجام بني السلوك االستهالكي والوعي بأهمية ( 3)يفهم من الفقرة 

 البيئة حيتاج إىل

 دراسات ب مقارنات أ

 إعالنات د تنازالت ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 

 

 أن نزعة السلوك االستهالكي( 3)تبني الفقرة  7

 عامة يف كل جمتمعات العامل ب خاصة بدول العامل الغنية أ

 قاصرة على الدول الصناعية د متفشية يف اجملتمعات الفقرية ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

8 
إىل أن حجم الدعايات اإلعالنية يدل على أن السلوك ( 4)تشري الفقرة 

 االستهالكي

 قوّي ب متوازن أ

 متباين د متدنٍ  ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 
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 دعوة إىل( 5)تتضمن الفقرة  9

 زيادة الوعي البيئي ب التفكري يف احلاضر  أ

 تنويع أساليب االستهالك د حجم االستهالكزيادة  ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

 تفيد أن قائلها إنسان( 5)يف الفقرة " أنا وبعدي الطوفان" عبارة  11

 متحفظ ب حذر أ

 معتدل د أناني ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 

 

 عموم النص أن السلوك االستهالكي يف املستقبليتوقع  11

 سيبقى كما هو  ب سيزداد سوءًا أ

 سيصبح أفضل د سيكون مضطربًا  ج

 ((  د ))                               :  االجابة 
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 أنسب عنوان هلذا النص هو 12

 سلوكيات اإلنسان قدميًا وحديثًا ب السلوك االستهالكي والتلوث أ

 متناقضات سلوكية يف العصر احلديث د التلوث البيئي يف املاضي ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 
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 القربه ( 5)

 ماذا تريد أن تصنع بي ؟: قالت القربة للرجل بعد أن صادها 

أمسن و ال أغين من جوع و اهلل ، إني ال : قالت له . أذحبك و آكلك  : فقال 

 فاتركين و أنا أنصحك ثالث نصائح ،

 هي خري لك من أكلي ، أقول لك األوىل و أنا على يدك ،

 . و أنصحك الثانية إذا هبطُت على الشجرة ، أما الثالثة فحني أحلق يف اجلو

 . موافق ، هاتي ما عندك : فكر الصياد فيما قالته القربة ، ثم قال 

 . فرتكها تطري. ال تأسفن على ما فات : يده فقالت و هي على 

 ال تصدق املستحيل ،: و ملا حطت على الشجرة قالت 

 أيها الصياد ،: ثم تابعت كالمها هازئة 

 . لو ذحبتين لوجدت يف حوصليت جوهرة ، وزنها مئة غرام

فلما مسع كالمها ، عض على شفتيه ، و ندم على إطالق سراحها ، و لكنه قال 

 . اتي الثالثةه:متحسرا 

 :  نظرت إليه القربة ، و قد أحست مبا يعانيه من حسرة و أمل ، و قالت

 و ما ينفعك بالثالثة ،

 و مل ُتف ْد من النصيحتني السابقتني ؟

 و كيف ذلك ؟: فقال هلا 

 ؟" ال تأسفن على ما فات"أمل أقل لك : قالت 
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 و قد أسفت على إطالقي ،

 "ال تصدق املستحيل"و قلت لك 

 . قد صدقت أن يف حوصليت جوهرة وزنها مئة غرام و

و اهلل لو وزنَت عظامي و حلمي و ريشي ، مل يبلغ كل ذلك مئة غرام ، فكيف صدقت 

 املستحيل ؟

  . و هنا أطلقت القربة جناحيها للريح ، و طارت تاركة الرجل يف ندم و حسرة
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  يتضح من القطعة أن ، طائر القربة 1

 حكيم ب ذكي أ

 أناني د خمادع ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

2 
ال تصدق ماال يكون ان يكون  : ال تصدق املستحيل ، مل تكن املسحتيل بل كانت 

 ما قاله القربة كان

 مثل ب حكمة أ

  خطبة د مقولة ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 
 

 

 أصف الصياد بأنه 3

 حريص ب قنوع أ

 ساذج د حكيم ج

 ((  د ))                               :  االجابة 
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  تدل على" عض على شفتيه " مجلة  4

 األمل ب عجاباإل أ

 الندم د الرضا ج

 ((  د ))                               :  االجابة 

 

 صحيحأي العبارات التالية غري  5

 أ
الصياد مل يبال عندما طار الطائر من 

  يده
  الصياد سعد هلروب الطائر ب

  الطائر مل خيدع الصياد د  الطائر ال بغين وال يسمن من جوع ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

  :أنسب عنوان هلذه القطعة هو 6

 الندم ال يفيد ب طائرة القربة أ

 حالم الصيادأ د  الصياد املاهر ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 
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 التدخني( 6)

أن التدخني يعّرض ، أظهرت الدراسات الكثرية اليت أجريت يف القرن العشرين( 1)

وأن له دوًرا كبريًا يف اإلصابة بكثري من األمراض ومن أهمها ، الصحة لكثري من املخاطر

، كما أنه يساعد على العجز، وااللتهاب الرئوي، وسرطان الرئة، أمراض القلب بعض 

 .ويزيد نسبة الوفيات، وعدم القدرة

وميكن أن نقول ، والناس يف العصر احلديث يندفعون يف التدخني اندفاًعا خميًفا ( 2) 

راض إنه إذا مل يوقف تيار االندفاع حنو التدخني فإن نسبة اإلصابة باألم -عن ثقة-

 .اخلطرية والوفيات والعجز ستزداد بشكل كبري

ومن الدراسات اليت ُأْجريت دراساٌت إلثبات مدى العالقة بني التدخني واإلصابة ( 3)

ومن هذه الدراسات دراساٌت قارنت بني املصابني ببعض األمراض ، بسرطان الرئة 

رتباط بعض ونظراء هلم من املدخنني غري املصابني وقد أظهرت هذه الدراسات ا

ومما مشلته هذه الدراسات اختبارات لوظائف القلب .األمراض املعينة بعادات التدخني 

 !والرئة لبيان أثر التدخني الوقيت واملزمن عليهما

وترجع الزيادة يف نسبة الوفيات بني مدخين السجاير إىل زيادة نسبة اإلصابة  (4)

والقصبات اهلوائية ، لتهاب الرئويواال، السرطان الرئوي: ببعض األمراض ومن أهمها 
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كسرطان : باإلضافة إىل التعرض ألمراض أخرى ، واجلهاز الوعائي، وأمراض القلب، 

 .واملثانة، والبلعوم، واحلنجرة ، املعدة 

ويف ، واملدخنون يبذلون جمهوًدا أقل من جمهود غري املدخنني يف اخلدمة العامة  (5)

وبسبب الضعف ، ومالزمتهم الفراش، باألمراضبسبب كثرة إصابتهم ، العمل اليومي

  .الذي ينتاب املدخنني

يؤدي التدخني إىل اإلصابة بسرطان القصبة اهلوائية نتيجًة لتعرض غشائها بصورة  (6)

مستمرة للدخان احملتوي على املواد املسببة لإلصابة بالسرطان واملشجعة عليه كذلك 

وأثبتت الدراسات أن السعال والبلغم ،  يؤدي إىل اإلصابة بالتهاب الشعب اهلوائية

ينتشران بني املدخنني بقدر ما يدخنون مما يؤدي إىل ضيق املمرات اهلوائية وإعاقة 

 . تبادل الغازات يف الرئة

وأثبتت ، وتعد الذحبة الصدرية من األمراض األكثر شيوًعا بني املدخنني ( 7)

ويقود إىل ، معني من الغدة الكظرية الدراسات أن دخان السجاير يؤدي إىل زيادة إفراز 

، لزوجة الصفائح الدموية مع زيادة التعرض للنزيف وزيادة تركز الدهنيات يف الدم 

 .وزيادة ضربات القلب اليت قد تسبب املوت املفاجئ

الذي يؤدي إىل العجز أو الوفاة ، وقد يؤدي التدخني إىل اإلصابة بتصلب الشرايني ( 8)

 -ومن األمراض املرتبطة بالتدخني . دم إىل املخ أو إىل األرجلنتيجة لتوقف وصول ال



[Abstract] 

 

Page | 

35 

 .والقرحة املعدية والسل الرئوي، واملثانة ، والبلعوم ، سرطان الفم  -أيًضا 

هل يف كل هذا ما يدق ناقوس اخلطر؟ وهل يدرك صغار الشباب بصفة خاصة مدى ( 9)

 قدموا عليه ؟إذا فكروا يف التدخني وأ، ما ينتظرهم من أخطار وأضرار 

إن كل اجلهات اليت يعنيها األمر واألجهزة الصحية بصفة خاصة جيب أن  (11)

تتحرك وأن تعمل على محاية الناس من هذه األضرار وأال ترتك الشباب ينزلقون إليها 

 .  سعًيا وراء التقليد الزائف وجرًيا وراء وهم العظمة الكاذب
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  النص بـقامت الفقرة األوىل يف  1

 شرح أضرار التدخني ب تفصيل اجململ أ

 ج
عرض الدراسات احلديثة عن 

 التدخني
 إجياز ما سريد يف النص د

 ((  د ))                               :  االجابة 
 

 

2 
الغرض من ..." إذا مل يوقف تيار االندفاع حنو التدخني : " يف الفقرة الثانية 

 ( إذا)

 الفجاءة ب لشرط أ

 التحذير د التعدية ج

 ((  د ))                               :  االجابة 

 

  يف الفقرة الثالثة( املزمن ) و ( الوقيت )الكلمتان  3

 متقابلتان ب متشابهتان أ

 ال شيء مما سبق د  متالزمتان ج

 ((  من الممكن أن تكون ب لكن غير أكيد ))       :  االجابة 
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 ميكن أن نستنتج من الفقرة الثالثة 4

 أ
يتسبب التدخني يف االصابة بسرطان 

 القصبة اهلوائية
 ب

يؤدي التدخني إىل اإلصابة بأمراض 

 اجلهاز الدوري كتصلب الشرايني

 ج
 يهتم املدخنني بالدراسات اليت مل

 أجريت ومل يتأثروا بها
 د

قد يصاب مدخن يشرب سيجارته قبل 

من مدخن اإلفطار بأمراض أكثر 

 يشربها بعد اإلفطار

  (( لكن غير أكيد ب ))                    :  االجابة 

 

  السبب الذي يؤدي إىل زيادة لزوجة الصفائح الدموية: من الفقرة السابعة  5

 زيادة إفراز معني من الغدة الكظرية ب اإلصابة بالذحبة الصدرية أ

 القلبزيادة ضربات  د زيادة التعرض للنزيف ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

 

 

 

 



[Abstract] 

 

Page | 

38 

 

  الغرض من االستفهام يف اجلملة السابقة" هل يف كل هذا ما يدق ناقوس اخلطر " 6

 لتعجبا ب النفي أ

 التقرير د (ال) أو ( نعم ) طلب االجابة بـ  ج

 (( التدخينألنه يريد اثبات أن مضار  أ ))          :  االجابة 

 

  مبا قبلها" سعًيا وراء التقليد الزائف " يف الفقرة األخرية عالقة العبارة  7

 تعليل ب نتيجة أ

 إجياز املضمون د تأكيد ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

 تصلب الشرايني يؤدي إىل 8

 ضيق الشرايني ب  الوفاة أ

 الذحبة الصدرية د سرطان الفم ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 
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 الزجاج( 7) 

وذلك بعدما تعلموا طرق ، أعتنى املسلمون يف العصور الوسطى بصناعة الزجاج وطوروها

وكان ذلك ، وإيران،والعراق، مثل مصر والشام، صناعتها من البلدان اليت فتحوها

، والشرب، واإلنارة، والعقاقري، حلاجتهم إىل األواني الزجاجية اليت تستخدم العطور

حيث تصهر ، والبوتاس والصودا( سيليكا)ط من الرمل ويتكون الزجاج من خلي. وغريها

وعند تربيده إىل درجة ما يكون مرنا ويسهل ، معا حتى تتحول إىل سائل ومتتزج جيدا

شكل الزجاج بواسطة انوبة حديدية طويلة ذات مبسم خشيب حلماية العامل . تشكيله

الزجاج  من حرارة األنبوب حيث يغمس يف السائل ويرفع على طرفها قطعة امل

 . املنصهر

يقوم العامل بنفخ األنبوبة فتتحول الكتلة اجلاجية إىل فقاعة صغرية أوال وتكرب مع 

فقد يصنع منها قنينة أو ، ثم تشكل الفقاعة حسب ما يريد الصانع. امسرار النفخ

وكانت الزخرفة تنفذ بأساليب خمتلفة منها طريقة . إبريقا أو أسطوانة  أو غري ذلك

" اإلضافة"أو بطريقة ، وكذلك بطريقة امللقاط، ألواني وهي ال تزال لينةالضغط على ا

او لصق حامل من ، وهي تتم بلصق خيوط من الزجاج على جدران االواني وهي لينة

ولقد صنع . ورمبا يكون ملونا وغري ذلك من الطرق األخرى، الزجاج الذي ال زال لينا

فوصلتنا هذه اجملموعة املختلفة ، الزجاجيةاملسلمون القدامى أنواعا كثرية من األواني 

هذه آنية زجاجية ترجع إىل . األشكال اليت ترجع إىل القرن الثاني أو الثالث اهلجري

وهذا اإلبريث الزجاجي املصنوع بالطريقة الرومانية يرجع إىل ، القرن الثالث اهلجري
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خرف بطريقة أما هذا القدر فقد ز، القرن الثاني اهلجري عصر الدولة العباسية

وهذا إبريق يرجع إىل القرن ، يف مصر الفاطمية خالل القرن اخلامس اهلجري" اإلضافة"

وقد . كما وصلتنا هذه املزهرية عصر املماليك، الثالث اهلجري من الدولة العباسية

أما هذه القنينة فذات بدن مضلع ، زودت فوهتها البديعة الصنع خبيوط زجاجية ملونة

زخرفت رقبتها بإضافة خيوط زجاجية وهي من القرن الثامن ونفذت بالقالب و

وقد زخرف بالكتابة الكوفية مع الكائنات ، وهذا جزء من إناء فاطمي العصر. اهلجري

أما هذه القنينة وتلك املكحلة فمن البلور ، املتقابلة ويرجع إىل القرن اخلامس اهلجري

ة خالل القرن اخلامس وقد زخرفتا بالقطع والشطف يف مصر الفاطمي، الصخري

والبلور هو زجاج مضافا إىل خلطته عناصر ثقيلة مثل الكوبلت ويتميز بكثافة ، اهلجري

وهذه بعض املكاييل الزجاجية املخصصة للعطور أو السوائل الطبية من القرن ، عالية

كما صنع العرب املسلمون املوازين والصنج من ، الثاني اهلجري من عهد األمويني

وهذا مثقال . للهجرة 129فهذا ثقل ميزان يوازري رطال ويرجع إىل عام ، ضاالزجاج أي

اخلليفة " العزيز باهلل"أما هذه الصنج فمن عهد ، فلس من العصر األموي املبكر

كما برع املسلمون ، للهجرة 893وهذا الثقل من عهد السلطان قايتباي عام ، الفاطمي

وقد ورد ذكرها يف القرآن ، ملنازل وخالفهيف صنع املشكاوات وذلك إلضاءة املساجد وا

اهلل نور السماوات واألرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح املصباح يف ): الكريم 

 . (زجاجة
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وقد وصلنا عدد من املشكاوات اململوكية العصر املموهة باملينا واملخرفة بكتابة النسخ 

وقد موهت باملينا "نحس"وهذه املشكاة باسم السلطان. وكذلك عليها زخرفة نباتات

وهذه أيضا من عهد . وزخرفت بكتابات نسخية قرآنية وزخرفة نباتية غاية يف اإلبداع

أما هذه . وقد زخرفت فقط بزخارف نباتية دقيقة مبهارة وإتقان" حسن"السلطان 

وتضم " حممد بن قالوون"ساقي السلطان اململوكي الناصر " املشكاة فباسم األمري شاخيو

الذي يشري إىل وظيفة الساقي حيث تعترب " رنك الكأس"النسخية اجلميلة مع الكتابة 

واستخدم العرب املسلمون الزجاج . مسة من مسات العصر اململوكي" الرنوك الوظيفية"

ومتر هذه . يف زخرفة النوافذ أيضا حيث برعوا يف صناعة الزجاج املعشق يف اجلص

ثم تبدأ مرحلة ، رافية على اجلصالصناعة بعدة مراحل بداية برسم الوحدات الزخ

وأخريا تبدأ مرحلة . التفريغ أي التخريم هلذه الوحدات املراد تعشيقها بالزجاج

. تركيب القطع الزجاجية املختلفة األحجام واأللوان من اخللف وثبت باجلص السائل

وما زالت هذه الطريقة املتوارثة تنتج لنا لوحات زخرفية متنوعة األشكال تشع من 

. ويبدو ذلك جليا يف نوافذ العمائر اإلسالمية املختلفة، ضوء حالة من البهجة واإلبهارال

كما . كما استخدمتها الكنائس يف مصر أيضا لتزيني وصناعة النوافذ اجلميلة امللونة

ويظهر ذلك بوضوح يف اجلامع ، استخدم املسلمون الزجاج يف عمل زخارف الفسيفساء

 . األموي بدمشق
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 أن الزجاج يف درجة احلرارة املنخفضة يصبح( 1)من الفقرة فهم ي 1

 أقل صالبة ب أشد صالبة أ

 مكسورا د لينا ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

 ان الزجاج مادة ( 1)يفهم من الفقرة  2

 ال بلورية ب لينة أ

 سائلة د ملونة ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

 ان مادة الزجاج ( 1)يفهم من الفقرة  3

 ملونة ب ةبيضاء اللون شفاف أ

 خضراء د عدمية اللون ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 
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 أن الزجاج غري املربد يكون يف صورة ( 1)يفهم من الفقرة  4

 صلبة ب غازية أ

 سائلة د متأكسدة ج

 ((  د ))                               :  االجابة 

 

  أن الزجاج مت اكتشافه( 2)يستنتج من الفقرة  5

 قدميا ب حديثا أ

 منذ بضعة قرون د منذ قرنني ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

 نبوغ املسلمني يف صناعة الزجاج ظهر جليا يف ( 4)يفهم من الفقرة  6

 األبنية الرتاثية ب العربات اليت جتر اخليول أ

 األلوان د الطاوالت ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 
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  جزيئات الزجاج تتوزع توزيعا 7

 عشوائيًا ب انتظاميا أ

 ثابتا د خمتلفة متاماعلى مسافات  ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

 : ان اقدم انواع الزجاج هو (3)يفهم من الفقره  8

 ... ب اخلزف أ

 ... د ... ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

  الرومان كانان نقاء الزجاج الذي صنعه ( 3)يفهم من الفقره  9

 ... ب منخفضا أ

 ... د ... ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 
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 الذي يصنع الزجاج  11

 خراز ب قزاز   أ

 ... د زجَّاج ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 

 

 أنسب عنوان للنص 11

 تارخيه وتصنيعهالزجاج  ب الزجاج وأنواعه أ

 اكتشاف الزجاج د حاالت الزجاج ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 
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 غذاء القرن العشرين( 8)

اّتسم غذاء القرن العشرين بأّنه غذاء غري صحي ، حيث أثبتت الدراسات أّن ( 1) 

كانت يف مقدمة األسباب األمراض النامجة عن اختالل توازن الغذاء يف ذلك القرن 

املؤدية إىل املوت، وأتى مرض شرايني القلب التاجية يف طليعة تلك األمراض، فماذا 

 حدث لغذاء القرن العشرين ؟

كغ من السكر سنويًا للشخص الواحد  63لقد ازداد استهالكنا للسكر مبا يعادل ( 2) 

ه ال توجد عالقة ، وليس للسكر من فائدة سوى أنه مصدر طاقة لإلنسان،ورغم أن

مباشرة بني تناول السكر و مرض شرايني القلب التاجية، إال أن اإلفراط يف تناول السكر 

يزيد من البدانة،ويفاقم الداء السكري، ومن املعروف أن مثة عالقة بني البدانة،والداء 

 . السكري، وارتفاع ضغط الدم، ومرض شرايني القلب التاجية

مية احلديثة إىل وجود عالقة أكيدة بني اإلفراط يف تناول و تشري الدراسات العل( 3)

امللح و ارتفاع ضغط الدم ، و هناك عدد من األطعمة الدهنية اليت خيتبئ امللح وراءها ، 

 . كاملواحل و شرائح البطاطا و املعّلبات و األجبان

، و و أبسط طريقة لإلقالل من امللح هي جتنب إضافة امللح إىل طاولة الطعام  (4)

اإلقالل منه أثناء الطهي ، ولكن علينا أن نتذكر أن فقدان امللح ميكن أن يؤدي إىل 

تشنجات يف العضالت ، و إىل اإلحساس بالتعب العاّم،كما حيدث للعاملني يف البيئة 

احلارة دون وقاية من الشمس ، حيث ُيفقد امللح بالتعرق الشديد ، و إذا كنا نتناول 
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و اخلضروات، فإننا سنحصل على كافة املعادن اليت حيتاج إليها  غذاًء غنيًا بالفواكه

اجلسم ،مبا فيها الصوديوم و الكلور، و املعروف أن ملح الطعام ما هو إال كلور 

   الصوديوم

امتاز غذاء القرن العشرين بأنه غين بالدهون احليوانية ، و ال شك أن اإلفراط يف ( 5) 

القلب التاجية ،ويسبب البدانة ، و يرفع  تناوهلا يزيد من حدوث مرض شرايني

 . كولسرتول الدم الذي يعد أهم أسباب جلطة القلب و انسداد الشرايني التاجية

و مما يؤدي إىل رفع مستوى الكولسرتول يف الدم أيضًا استهالك الكميات الكبرية ( 6) 

فيتامينات ، من القهوة و الشاي ، و املأكوالت السريعة ، الفقرية إىل األلياف و ال

  .الغنية بالدهون السيئة أو السكريات

و مع زيادة مشاكل التلوث و التدخني يزداد الوضع الصحي سوءًا،فهل لنا أن ( 7) 

 نعترب من دراسات القرن العشرين و أخطاره ؟
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 هو(  1) الغرض من استفهام السطر الثالث يف الفقرة  1

 التمين ب التقرير أ

 التعجب د النفي ج

 ((  د ))                               :  االجابة 

 

2 
أن استهالكنا من السر ازداد سنويًا للشخص الواحد مبا (  2) ُيفهم من الفقرة 

  يعادل

 غرام 63111 ب أوقية 63111 أ

 رطل 63111 د كيلو غرام 63111 ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 
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  أن السكر(  2) نستنتج من الفقرة  3

 ب له فوائد كثرية غري الطاقة أ
له عالقة مباشرة مبرض شرايني القلب 

 التاجية

 ج

جماوزة احلد يف تناوله هلا عالقة 

غري مباشرة مبرض شرايني القلب 

 التاجية

 د
التقصري يف تناوله له عالقة غري مباشرة 

 مبرض شرايني القلب التاجية

 ((  ج ))                               :  االجابة 

 

 يعين(  2) يف السطر الثالث يف الفقرة " يفاقم " الفعل  4

 ُيسبب ب ُيعاجل أ

 يستفحل د يثب ط ج

 ((  د ))                               :  االجابة 
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 امللح هيأن أبسط طريقة لإلقالل من (  4) نستنتج من الفقرة  5

 أ
جتنب تناول املواحل و املعلبات و 

 األجبان
 ب

جتنب إضافة امللح إىل طاولة امللح ، و 

 يف أثناء الطهي

 ج
تناول الغذاء الغين بالفواكه و 

 اخلضروات
 د

العمل يف بيئة حارة دون وقاية من 

 الشمس

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

  بتناول -على وجه العموم  - ينصح األطباء 6

 القهوة و الشاي ب الدهون احليوانية أ

 الفواكه و اخلضروات د املأكوالت السريعة ج

 ((  د ))                               :  االجابة 

 

 أن أحد أهم أسباب انسداد الشرايني التاجية هو(  5) ُيفهم من الفقرة  7

 اليت تكون يف األطعمةاأللياف  ب فقدان الدم أ

 كثرة الدم يف الشرايني د كولسرتول الدم ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 
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  تدل على(  6) يف الفقرة " الغنية بالدهون السيئة " عبارة  8

 أن بعض الدهون سيئة ب أن كل الدهون سيئة أ

 ليست سيئةأن الدهون  د أن الدهون الغنية سيئة ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

  يف العبارات التالية هي -شكاًل و مضمونًا  -العبارة الصحيحة  9

 أ

كلما زادت مشاكل التلوث و 

التدخني كلما زاد الوضع الصحي 

 سوءًا

 ب
كلما ُحّلت مشاكل التلوث و التدخني 

 ُحّل الوضع الصحي سوءًا

 ج
زادت مشاكل التلوث و  ُكلما

 التدخني زاد الوضع الصحي سوءًا
 د

ُكلما ُعرفت مشاكل التلوث و التدخني 

 زاد الوضع الصحي سوءًا

 ((  ج ))                               :  االجابة 
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  أنسب عنوان هلذا النص هو 11

 وصايا طبية ب الغذاء و الصحة أ

 عالجهاأسباب األمراض و  د غذاؤنا ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 
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 الصفدي( 9)

 

هـ وكان أدبه من أفضل اساليب  764ولد الصفدي صالح الدين خليل أيبك سنة 

وشعره كثري وبعضه جيد . االدب يف دهره ال يلتزم السجع كثريا اذا ترجم للرجال 

كتب بيده كما قال مايقارب . وأجود ويعد يف باب التأليف من املكثرين اجملودين 

ديوان االنشاء " ولعل الذي كتبه يف  :قال . مخسمائة جملد دخلت يف مخسني مصنفا 

 . ضعفا ذلك " 
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 ولد الصفدي يف 1

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

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

 ((  د ))                               :  االجابة 

 

 يفهم من النص أن شعر الصفدي  2

 بعضه متميز وبعضه أكثر متيزا ب أكثره متميز وأقله أقل متيزا أ

 أقله متميز د نصفه متميز ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

 نفهم من سياق النص أن كلمة جملد وكلمة مصنف  3

 اجمللد أعم من املصنف ب مرتادفان أ

 اجمللد قد حيوي أكثر من املصنف د املصنف أعم من اجمللد ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 
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 يف سياق النص " دهره"معنى كلمة  4

 عامله ب عصره أ

 ماضيه د حياته ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

 وبعضه ....... شعره : رجع الضمريين يف مجلة  5

 االول للشاعر والثاني للشعر ب االول والثاني للصفدي أ

 االول للشعر والثاني للصفدي د االول والثاني للشعر ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

  تعين( باب التاليف)عبارة  6

  التصنيف والتبويب ب حقل الشعر واالدب أ

 ... د ... ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 
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 معنى اجملودين يف السياق 7

 املتقنني يف اي عمل ب البارزين يف علم التجويد أ

 ... د ... ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

  كتبمعناها  "كتب بيده " عبارة  8

 من إمالئه ب من تأليفه أ

 خبط واضح حسن د بتوجيه منه ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

  الذي كتبة الصفدي يف ديوان النشاء بلغ 9

  جملد 1511 ب مصنف1511 أ

 جملد211 د مصنف211 ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 
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 انسب عنوان للقطعه  11

 حياة الصفدي ب تاريخ الصفدي أ

  شعر الصفدي د أدب الصفدي ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 
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 الكوليسرتول( 11) 

م مت التعرف على الكوليسرتول ودوره يف تكوين احلصوات املرارية، ويف 1784يف العام 

اتهامه والدهون األخرى ـ عندما ترتفع مستوياتها عن املعتاد ـ يف  م مت1947العام 

 .حدوث النوبات القلبية وأمراض تصلب الشرايني

إن النمط الغذائي وفروقه بني الشعوب هو العامل األهم يف تلك العالقة مع 

الكوليسرتول، فالشعوب األوربية واألمريكية تستهلك أغذية دهنية حتتوي على حوالي 

ن جمموع السعرات احلرارية املطلوبة للجسم، لذا تزداد عندهم مشكالت زيادة م% 42

الكوليسرتول، بينما أغذية شعوب جنوب شرق آسيا ودولة جنوب إفريقيا على سبيل 

تكثر « عدا سكانها البيض الذين عاداتهم الغذائية مشابهة لنظرائهم يف الغرب»التمثيل 

من إمجالي % 21-17دهون احليوانية فيها سوى فيها املصادر النباتية، وال تشكل ال

ويف السنني األخرية وبسبب االرتفاع النسيب يف معدالت الدخول . السعرات احلرارية

وزيادة الوعي الغذائي، وتغري أمناطه أصبحت الطاقة احلرارية امُلحصلة من اللحوم 

لريف، لذا كان يف ا% 25يف املدن الكربى، وحوالي % 35والدهون احليوانية تزيد على 

السبب الغذائي وارتفاع معدالت البدانة وراء زيادة أمراض تصلب شرايني القلب 

 .والدماغ والنوبات القلبية والسكتات الدماغية بصورة كبرية

مصل الدم، ولكي يذوب يتحد /الكوليسرتول ليس لديه القدرة على الذوبان يف املاء

جزئيات كبرية تعرف بالدهنيات  ببعض الربوتينات اليت يصنعها الكبد لتكوين

الربوتينية وهذه الربوتينات الدهنية احلاملة للكوليسرتول منها الربوتني الدهين 
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ألن ارتفاع مستوياتها وترسباتها يف « »النوع الرديء»منخفض الكثافة ، ويعرف بـ

 جدران الشرايني وخباصة شرايني القلب تعترب سببًا رئيسيًا لإلصابة بتصلب الشرايني

« النوع اجليد»، وكذلك الربوتني الدهين عالي الكثافة ، ويعرف بـ«والنوبات القلبية

من احملتمل أن له صفة وقائية ضد أمراض تصلب الشرايني، إذ تعمل على ختليص »

 .األنسجة من رواسب الكوليسرتول وعلى زيادة إفرازه يف سائل الصفراء

لصناعي، وصفار البيض واللحوم الدهنية إن الزبد والسمن البلدي، وبعض أنواع السمن ا

والكبد واملخ والكالوي والربيان والتونة والكافيار والنخاع والساردين، « كلحم الضأن»

أطعمة غنية بالدهون املشبعة يؤدي زيادة استهالكها .. والشيكوالته وزيت جوز اهلند

مما يسمح « افةمستقبالت الربوتني الدهين املنخفض الكث»زيادة  -وملدد طويلة إلي 

لكوليسرتول الربوتني الدهين املنخفض الكثافة أن يعلق باخللية لتستعمله، ومن ثم 

يرتاكم كوليسرتول الربوتني الدهين املنخفض الكثافة، ويرتفع عن مستواه الطبيعي، 

فترتسب أمالحه على اجلدران الداخلية املبطنة للشرايني القلبية والدماغية مما يؤدي 

 .صلبها وخشونتها وضيقها وعجزها عن القيام بدورهالصالبتها وت
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  مت اكتشاف العالقة بني ارتفاع الكولسرتول واألمراض القلبية يف القرن امليالدي 1

 الثامن عشر ب السابع عشر أ

 العشرين د التاسع عشر ج

 ((  د ))                               :  االجابة 

 

  اعلينيستنتج أنه جيب  2

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

 ج
تعاطي األدوية اليت ختفض 

 الكولسرتول
 د

التقليل من الدهون عند ارتفاع 

 مستوياتها

 ((  د ))                               :  االجابة 

 

 احملصلة من اللحوم والدهون بسببأشارت القطعة أن زيادة الطاقة احلرارية  3

 أ
زيادة الدخل مع زيادة الوعي 

 الغذائي
 تبدل أساليب التغذية وزيادة الدخل ب

 تغري أمناط الغذاء يف املدن واألرياف د االرتفاع النسيب يف معدالت الدخل ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 
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  الطاقة احلرارية يف املدن واألرياف هويستنتج أن معدل زيادة  4

 % 25 ب %21 أ

 % 35 د % 31 ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

  أشارت القطعة أن الربوتني الدهين ذات الكثافة املنخفضة 5

 أ
مفيد للجسم لعدم قدرته على 

 الرتسيب
 مفيد للشرايني ألن ترسبه حمدود ب

 مضر لرتسبه على جدران الشرايني د ألنه يرتسب يف الكبد والقلبمضر  ج

 ((  د ))                               :  االجابة 

 

 الكولسرتول يساعد اجلسم عندما يتحد مع 6

 الربوتني الدهين ذي الكثافة املنخفضة ب الربوتني الدهين أ

 الربوتني غري الدهين د الربوتني الدهين ذي الكثافة العالية ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 
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 زيادة استهالك األطعمة ذات الدهون املشبعة تؤدي إىل 7

 أ
ارتفاع فاعلية الربوتني الدهين 

 املنخفض الكثافة
 ب

النهم الشديد ألكل صفار البيض 

 واللحوم

 ج
ارتفاع فاعلية الربوتني الدهين العالي 

 الكثافة
 د

عدم تقبل األطعمة البحرية كالتونة 

 والكافيار

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

  يف الفقرة األخرية ويعود فيها الضمري على( فترتسب أمالحه ) وردت عبارة  8

 الربوتني ب سرتوليالكول أ

 كولسرتول الربوتني الدهين د الربوتني الدهين ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 
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9 
من خالل الفقرة األخرية نستنتج أن العالقة بني مدة استهالك األغذية وزيادة 

 مستقبالت الربوتني عالقة

 طردية ب عكسية أ

 مشولية د تكاملية ج

 (( لسنا متأكدين من االجابة  ))                 :  االجابة 
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 (جورج ايستيمان )آلة التصوير ( 11)

ولد جورج ايستمان يف امريكا ومل يكمل تعليمه نظرا ألنه مل يبدي تفوقا ملحوظا يف 

دراسته ثم بعد ذلك عمل حاجًبا يف احد الفنادق ثم انتقل اىل العمل حاجًبا يف احد 

املصارف ويف احد االيام عندما قرر الذهاب يف رحلة لقضاء إجازته يف جزر الكارييب، 

تقاط صور لتلك الرحلة، أن حيمل آلة التصوير اليت كانت وكان عليه كي يتمكن من ال

متوفرة يف تلك الفرتة فكان ذلك فاحتة لدخوله عامل التصوير بالصدفة ، قرا يف احدى 

اجلرائد ان املصورين يقومون بصنع الشرائح الرطبة اليت تصور عليها الصور فبدا يف 

صرف نهارا ويعود ليال ليعمل التدرب على صنع هذه الشرائح الرطبة وظل يعمل يف امل

على تطوير هذه الشرائح اىل ان ابتكر شرحية جافة وبدأ يف بيع ابتكاره للمصورين 

االخرين حتى فتح مكتبا لذلك ولكنه اضطر اىل شراء مولد بقوة حصانني ليساعده يف 

اكمال ابتكاره بالرغم من انه كان حيتاج مولد بقوة حصان واحد فقط ولكنه كان طموحا 

قال رمبا تزدهر هذه الشركة يوما ما ولكنه مل يدري ان اعماله ستزدهر وتنمو لتصبح و

 . شركته من كربى شركات التصوير يف العامل
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 ملاذا مل يكمل جورج دراسته 1

 أ
ألنه مل يبدي تفوقا ملحوظا يف 

 دراسته
 ... ب

 ... د ... ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

 ما العيب الذي ادركه جورج يف شرائح التصوير الرطبة  2

 ... ب ذا جفت ال تصلح للتصويرإنها أ أ

 ... د ... ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

  (2)ما الذي اضطر جورج اىل فعله بالنسبة للفقرة  3

 ... ب ن يستأجر حمال ليكون مقرا لشركتهأ أ

 ... د ... ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 
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   " رمبا تزدهر هذه الشركة يوما ما" ماذا تفسر قول جورج  4

 ... ب نه كان طموحاأ أ

 ... د ... ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

5 
فكان ذلك فاحتة ( )ويف احد االيام عندما قرر الذهاب يف رحلة )ماعالقة مجلة 

 ( خري

 ... ب عالقة سببية أ

 ... د ... ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

 ما العنوان املناسب للقطعة  6

 ... ب طموح جورج أ

 ... د ... ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 
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 التكنولوجيا املالئمة(  12)

 

 كما عرب عن" تكنولوجيا ذات وجه إنساني" التكنولوجيا املالئمة هي( 1)

وصف لطريقة "أبو التكنولوجيا املالئمة يف العامل، وهي أيضا " إرنست شوما خر"ذلك 

، "التأثريات على موارد األرض غري املتجددةما يف توفري االحتياجات اإلنسانية بأقل 

والتكنولوجيا املالئمة هي مزج إبداعي بني مزايا ما وصلت إليه التكنولوجيا احلديثة 

واملمارسات التقليدية الفعالة من أجل ابتكار حلول تسمح للناس بالعيش يف راحة بأقل 

 .التأثريات الضارة بباقي األحياء أو بالبيئة احمليطة

 .التكنولوجيا املالئمة كذلك إىل زيادة االعتماد على الذاتوتهدف 

املستشار االقتصادي للمجلس القومي للفحم يف " إرنست شوما خر"وإذا كان ( 2)

بريطانيا، هو أبو التكنولوجيا املالئمة؛ فذلك ألنه وضع أفكاره اليت أوردها يف موضع 

أو " صغري مجيل كل" كتابه الشهري "Small is Beautiful" التنفيذ حني

 رئيس وزراء اهلند ليطوف باهلند، ويشري على جلنة اخلطة اهلندية مبا" نهرو" دعاه 

 . تعمله خلدمة الريف

أن حناول إجياد االرتباط الوثيق باألنشطة غري " شوماخر"وكانت خالصة فكرة ( 3)

إىل الزراعية يف الريف اهلندي، اليت تؤدي إىل اندماج فائض السكان الذي يتجه 

ما هي تلك التكنولوجيا املناسبة للهند : املدن، وخالل تلك الزيارة برز السؤال التالي

جيب أن تكون شًيئا أكثر إنتاجا مما لديهم من : ثم جاءت اإلجابة الفورية! الريفية ؟
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أساليب جلبت هلم البؤس وحافظت على فقرهم، ولكن بشرط أن تكون شًيئا أبسط 

 غربية املكلفة، فلم يكنوأرخص من التكنولوجيا ال

روبية، وبني  51هناك وسط بني تكنولوجيا صنع الفخار بالقرية اليت رأمساهلا 

 .ألف روبية 51الصناعة احلكومية املعتمدة على اآلالت اليت رأمساهلا 

إجياد هذا الوسط املالئم، لكن ال بد من التأكيد هنا على " شوماخر"وكانت مهمة ( 4)

" غاندي"ع فكرة التكنولوجيا املالئمة؛ إذ يرجع شرف ذلك إىل مل يبتد" شوماخر"أن 

، والذي يعد حبق األب "االقتصادي األعظم هلذا القرن" بأنه " شوماخر"الذي وصفه 

الروحي حلركة التكنولوجيا املالئمة، حني جعل منها وقودا لثورته السلمية ضد 

 االستعمار الربيطاني للهند، وركيًزة من ركائزه؛ حيث

 ن يرى أن على اهلنود االختيار بني اهلند بقراها القدمية ق دم اهلند ذاتها، وبنيكا

اهلند ذات املدن اليت أوجدتها السيادة األجنبية اليت تسيطر اليوم على القرى، 

كيف تتحمل دولة لديها عشرات املاليني : وتستنزفها لتح يلها إىل حطام، وكان يقو ل

حملها آلة تتسبب يف طرد عمال هذه العشرات من  من آالت الرزق املنتجة أن حتل

 املثري لإلعجاب هو" غاندي"وكان شعار ! ماليني اآلالت القائمة فعال ؟

: أو عجلة الغزل اليت أمدت املاليني يف القرى بفرص العمل، لكنه كان يقول" الشاركا"

الكفاءة  إنين أود من مجيع الشباب املدربني علميًا أن يستخدموا مهاراتهم لزيادة

 بعد ذلك؛" شوماخر"اإلنتاجية لعجلة الغزل كلما أمكن، وقد جاء 

فقام بتطوير تلك املبادئ وجتسيدها وتبسيطها للجماهري يف حقل التنمية، ويف عام 
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أسس مجعية تنمية التكنولوجيا الوسيطة يف لندن، واليت كان هلا دور كبري يف  1965

 .طبيقها عمليابلورة الفكرة وإبراز حماسنها؛ بل ويف ت
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  أن التكينولوجيا تهدف إىل(  1) يفهم من الفقرة  1

 ب التطوير أ
املزج بني التكنولوجيا احلديثة 

 واملمارسات التقليدية

 زياد االعتماد على الذات د وفري االحتياجات اإلنسانيةت ج

 ((  د ))                               :  االجابة 

 

 أي من املفاهيم اآلتية ليس وصفًا للتكنولوجيا 2

 ب تكنولوجيا ذات وجه إنساني أ
وصف لطريقة ما يف توفري االحتياجات 

 اإلنسانية بأقل التأثريات

 ج

مزج ابداعي بني مزايا ما وصلت إليه 

التكنولوجيا احلديثة واملمارسات 

 التقليدية

 د
تطوير أجهزة احلاسب يف الشركات 

 بشكل عام

 ((  د ))                               :  االجابة 
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 رأس مال ت كنولوجيا صنع الفخار بالقرية اهلندية 3

 روبية هندية 51111 ب روبية هندية واحدة أ

 روبية هندية 51 د عشرات املاليني الروبيات ج

 ((  د ))                               :  االجابة 

 

 أفكار كتابه يفنفذ شوماخر  4

 منغوليا ب أمريكا أ

 اليابان د اهلند ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 

 

  األب الروحي حلركة التكنولوجيا املالئمة هو 5

 غاندي ب إرنست شوماخر أ

 شركة مايكروسوفت د بيل غيتس ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 
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 مؤسس مجعية التكنولوجيا الوسطية يف لندن هو 6

 غاندي ب إرنست شوماخر أ

 بعض الشباب املتدربني علميًا د اجمللس القومي للفحم يف بريطانيا ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

  أنسب عنوان هلذا املوضوع 7

 التكنولوجيا ب التكنولوجيا املالئمة أ

 التكنولوجيا الزراعية د كل صغري مجيل ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 
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 اللغة( 13)

. تعد اللغة من أهم املالمح اليت تكون هوية األمة ومتيزها عن غريها من األمم( 1)

تتعرض لالحتكاك باللغات وكل لغة . فاللغة والدين هما العنصران املركزيان ألي ثقافة

األخرى مرشحة للتحدي؛ ذلك أن االحتكاك احلضاري يستتبع احتكاكًا لغويًا يف 

فهل تواجه اللغة العربية حتديًا يف عصر . الغالب بني اللغة األصلية واللغة الوافدة

 العوملة؟

عندما كان العرب يعيشون منعزلني نسبيًا يف جزيرتهم العربية، مل تكن لغتهم ( 2) 

تتعرض لالحتكاك بالدرجة اليت تؤثر فيها تأثريا عميقًا؛ لذلك اقتصرت التأثريات 

األجنبية فيها على بعض األلفاظ اليت أفادها التجار وبعض الشعراء من البلدان 

دوات أو النباتات اليت مل يكن للعرب عهد بها يف اجملاورة، واملتعلقة غالبًا بأمساء األ

وبعد أن انتشر العرب يف األمصار اإلسالمية أخذت التحديات تواجه العربية . جزيرتهم

وعلى الرغم من أن الغلبة كانت هلا على تلك . بفعل االحتكاك باللغات األخرى

واللغة العربية، كما  اللغات، وحتول أبناء تلك األمصار إىل الثقافة العربية اإلسالمية

حدث يف مصر وفارس،فقد تأثرت باللغات األخرى بدرجة جعلت العلماء، آنذاك، 

 . يبادرون إىل مجعها من أفواه العرب األصالء، ويضعون هلا القواعد

أما يف العصر احلاضر فتواجه اللغة العربية، كغريها من اللغات الشرقية،  ( 3)

تلفة املتمثلة يف املصاحل املادية النامجة عن االتصال حتديات من قبل قوى العوملة املخ

باألجنيب، والتأثري اإلعالمي القائم على تفضيل اللغة اإلجنليزية على أنها اللغة 
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إن التحدي الذي يواجه اللغة العربية يف هذا العصر مرده . العاملية اليت هي لغة النشر

الناتج غالبًا عن االنبهار بكل ما هو إىل الشعور املبالغ فيه بأهمّية اللغة األجنبية 

والغريب أن الولع باللفظ األجنيب يؤدي بكثري من الناس إىل ترك اللفظ العربي . أجنيب

، اليت استقرت لدى كثري من العرب، ومع ذلك "جوال"امليسر إىل الغريب مثل كلمة 

 " .موبايل" فإن بعض الناس ما زالوا يستعملون كلمة 

أبناء العربية بتشجيع االستعمال الرمسي للفظ العربي وإكسابه  وقد بادر بعض ( 4)

بادر ( م1919)فمنذ نشأته عام . السريورة، كما هي جتربة اجملمع اللغوي يف دمشق

. إىل دراسة األلفاظ األجنبية الشائعة يف الدوائر الرمسية، واستبدل بهاألفاظًا عربية

ربية ال يكون من خالل الكلمات الرنانة، ولذلك ينبغي أن نعرف أن االعتزاز باللغة الع

وإمنا يكون من خالل التطبيق العملي إلحالل هذه اللغة حملها الالئق يف نفوس الناشئة 

 .ليكربوا على حبها والتعلق بها

إن أجواء العوملة املتفتحة واملتطورة ميكن أن تعني على إجياد وسائل تستخدم يف  ( 5)

فتقدُّم وسائل االتصال . كانتها يف حياة اإلنسان العربيصاحل اللغة العربية كي تأخذ م

من شأنه أن خيدمها من حيث نشرها، وسهولة التواصل بني الباحثني يف قضاياها، 

ويؤكد ذلك . وإنتاج الربامج التعليمية والتثقيفية اجلذابة امليسرة، وبعث كنوزها املخبوءة

ة العربية تصدرت لغات العامل من أن هناك دراسة أجريت يف اليابان، مفادها أن اللغ

 . حيث وضوح الصوت يف استخدام احلاسب اآللي
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 على أن التحديات تواجه( 1)تدل الفقرة  1

 اللغة العربية والثقافة اإلسالمية ب لغات شعوب العامل الثالث أ

 أّي لغة حتمل تعاليم وشرائع مساوية د كّل لغة ذات صلة باللغات األخرى ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 

 

 أن السعي إىل إذابة اللغة يعترب تعديًا على( 1)نستنتج من الفقرة  2

 سهولة االتصال باآلخرين ب أساس من أسس الثقافة أ

 رمز التقارب بني الشعوب الشرقية د متازج اللغات وتالقح الثقافات ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

3 
كانت أوضاع اللغة العربية يف جزيرة العرب قبل اإلسالم أفضل من وضعها يف 

 وذلك ألن العرب( 2)العصور املتأخرة، كما تشري الفقرة 

 كانوا يستوطنون وسط جزيرة العرب ب كانوا متقوقعني على أنفسهم أ

 ج
كانت هلم هيمنة لغوية على 

 جريانهم
 د

كانوا شبه منعزلني عن األقوام 

 اجملاورين

 ((  د ))                               :  االجابة 
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4 
ستجدَّت حتديات على اللغة العربية يف العصر احلاضر، أفرزتها العوملة، كما ا

 وتتمثل تلك التحديات يف( 3)يظهر من الفقرة 

 ستقطاب بعض األلفاظ غري العربية ب أهمية اللغة والشغف مبا هو أجنيب أ

 نشر العلوم باللغة اإلجنليزية د التأثريات اإلعالمية،واملنافع املاّدية ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

 ، سبب استخدام اللفظ غري العربي يعود إىل (3)بناًء على ما ورد يف الفقرة  5

 سعة انتشار اللفظ األجنيب ب األجنبيةاإلعجاب باأللفاظ  أ

 سهولة اللفظ األجنيب د ضرورة االتصال باألجنيب ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

 أّنه( 4)فيما يتعلق باحلفاظ على اللغة العربية؛ نستطيع أن نستخلص من الفقرة  6

 هناك موقف إجيابي عامكان  ب مل يكن هناك أي موقف سليب منها أ

 ج
شجعت الدول العربية تكوين جمامع 

 لغوية
 د

قامت جهود جيدة يف بعض الدول 

 العربية

 ((  د ))                               :  االجابة 
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7 
قام جممع اللغة العربية بدمشق بدراسة األلفاظ األجنبية الشائعة، كما تشري الفقرة 

 ذلك، وكان اهلدف من  (4)

 حصر تلك األلفاظ ونشرها ب وضع ألفاظ عربية مكانها أ

 مقارنة األلفاظ األجنبية باملستخدمة د انتقاء األلفاظ العربية الرمسّية ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

 فما علينا سوى( 4)اذا أردنا استمرارية اللغة العربية، كما تشري الفقرة  8

 ب االستعمال الرمسي لأللفاظ اجلديدة أ
إتقان لغة أجنبية مع احملافظة على 

 العربية

 ج
توظيفها بصورة جيدة يف خمتلف 

 اجملاالت
 د

إقناع اإلعالم حبب اللغة للتأثري على 

 الناس

 ((  ج ))                               :  االجابة 
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 يعود على األلفاظ( 4)يف الفقرة " بها واستبدل " من قوله " بها " الضمري يف  9

 األجنبية ب املرتمجة أ

 املعربة د العربية ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

 تعين( 4)كما وردت يف سياق الفقرة " السريورة:"لفظة  11

 لتطّورا ب االنتشار أ

 الصريورة د حلركةا ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

11 
، عدد اخلدمات اليت ميكن أن تقدمها وسائل االتصال احلديثة (5)وفقًا للفقرة 

 للغة العربية، يبلغ

 4 ب 3 أ

 6 د 5 ج

 ((  f ))                               :  االجابة 
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 أبو القاسم الطنبوري وحذائه( 14) 

رجل أمسه أبو القاسم الطنبوري، وكان له مداس، وهو يلبسه سبع كان يف بغداد 

سنني، وكان كلما تقطع منه موضع جعل مكانة رقعة إىل أن صار يف غاية الثقل، وصار 

 . الناس يضربون به املثل

يا أبا القاسم؛ قد قدم إلينا اليوم : فاتفق أنه دخل يومًا سوق الزجاج، فقال له مسسار

محل زجاج مذهب قد كسد، فاشرته منه، وأنا أبيعه لك بعد تاجر من حلب،ومعه 

 .فمضى واشرتاه بستني دينارًا!هذه املدة؛ فتكسب به املثل مثلني

؛ قد  يا أبا القاسم: ، وقال له ؛ فصادفه مسسار آخر ثم إنه دخل إىل سوق العطارين

أن تشرتيه ، ميكن  ، ولعجلة سفره ، ومعه ماء ورد قدم إلينا اليوم من نصيبني تاجر

فمضى أبو !منه رخيصا، وأنا أبيعه لك فيما بعد،بأقرب مدة؛ فتكسب به املثل مثلني

القاسم، واشرتاه أيضا بستني دينارًا أخرى، ومأل به الزجاج املذهب ومحله، وجاء به 

؛  ثم إن أبا القاسم دخل احلمام يغتسل!فوضعه على رف من رفوف بيته يف الصدر

فإنه يف غاية !  ا أبا القاسم؛اشتهي أن تغري مداسك هذاي: فقال له بعض أصدقائه

 .احلق معك؛ فالسمع والطاعة: فقال له أبو القاسم! وأنت ذو مال حبمد اهلل! الشناعة

ثم إنه خرج من احلمام، ولبس ثيابه، فرأى جبانب مداسه مداسًا آخر جديدًا؛ فظن 

ن ذلك املداس اجلديد وكا!أن الرجل من كرمه أشرتاه له؛ فلبسه، ومضى إىل بيته

فلما !للقاضي، وقد جاء يف ذلك اليوم إىل احلمام، ووضع مداسه هناك، ودخل يستحم

أمن لبس حذائي مل يرتك عوضه شيئًا؟ : خرج فتش عن مداسه؛ فلم جيده؛ فقال
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فأرسل !فعرفوه؛ ألنه كان يضرب به املثل! ففتشوا؛ فلم جيدوا سوى مداس أبو القاسم

ا بيته فوجدوا مداس القاضي عنده؛ فأحضره القاضي، وضربه القاضي خدمه؛ فكبسو

فخرج أبو القاسم من احلبس، وأخذ !تأديبًاله، وحبسه مدة، غرمه بعض املال وأطلقه

فأتى بعض !حذاءه، وهو غضبان، ومضى إىل دجلة؛ فألقاه فيها؛ فغاص يف املاء

نه وقع منه يف فلما رآه الصياد عرفه، وظن أ! الصيادين ورمى شبكته، فطلع فيها

فنظر فرأى نافذة إىل صدر البيت؛ ! فحمله وأتى به بيت أبي القاسم؛ فلم جيده!دجلة

فرماه منها إىل البيت؛فسقط على الرف الذي فيه الزجاج؛ فوقع، وتكسر الزجاج وتندد 

فجاء أبو القاسم ونظر إىل ذلك، فعرف األمر؛ فلطم وجهه، وصاح يبكي !ماء الورد

ثم إنه قام؛ ليحفر له يف الليل حفرة، !أفقرني هذا املداس امللعون! وا فقراه: وقال

ويدفنه فيها، ويرتاح منه؛ فسمع اجلريان حسن احلفر؛ فظنوا أن أحدًا ينقب عليهم؛ 

كيف تستحل أن تنقب : فرفعوا األمر إىل احلاكم؛ فأرسل إليه، وأحضره، وقال له

ثم خرج من السجن !ض املالعلى جريانك حائطهم؟ وحبسه، ومل يطلقه حتى غرم بع

ومضى وهو حردان من املداس، ومحله إىل كنيف اخلان، ورماه فيه؛ فسد قصبة 

وحبثوا عن السبب؛ فوجدوا ! الكنيف؛ ففاض وضجر الناس من الرائحة الكريهة

فحملوه إىل الوالي، وأخربوه مبا وقع؛ ! مداسًا؛فتأملوه؛ فإذا هو مداس أبي القاسم

فغرم مجلة مال، ! عليك تصليح الكنيف: ه وحبسه، وقال لهفأحضره الوالي، ووخب

فخرج أبو القاسم واملداس معه، وقال !وأخذ منه الوالي مقدار ما غرم؛ تأديبًا له،وأطلقه

ثم إنه غسله وجعله على سطح !واهلل ما عدت أفارق هذا املداس: وهو مغتاظ منه -
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ىل سطح آخر؛ فسقط من بيته حتى جيف؛ فرآه كلب؛ فظنه رمة فحمله، وعرب به إ

فنظروا وفتشوا ملن املداس؟فعرفوا ! الكلب على رأس رجل؛ فآمله وجرحه جرحًا بليغًا

فرفعوا األمر إىل احلاكم؛ فألزمه بالعوض، والقيام بلوازم اجملروح مدة !أنه ألبي القاسم

ثم إن أبا القاسم أخذ !فنفذ عند ذلك مجيع ما كان له، ومل يبق عنده شيء! مرضه

داس، ومضى به إىل القاضي، وقال له أريد من موالنا القاضي أن يكتب بني وينب امل

وأن كال منا بريء من ! هذا املداس مباراة شرعية على أنه ليس مين ولست منه

وأخربه جبميع ما جرى عليه ! صاحبه، وأنه مهما يفعله هذا املداس ال أؤخذ به أنا

 !فضحك القاضي منه ووصله ومضى!منه
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 وصله .. يف اخر القطعة ما معنى  1

 هداه ب أعطاه أ

 طرده د  زاره ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

 يدل وضع أبي القاسم الزجاج يف صدر البيت على أنه  2

 فقري ب تاجر أ

 جنار د فالح ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

  ملاذا أبو القاسم أخذ احلذاء بالغلط 3

 سوء ظنه بصديقه ب حسن ظنه بصديقه أ

 خالف ما سبق د  مكر صديقه ج

 ((  د ))                               :  االجابة 
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  من أحضر أبا القاسم للقاضي 4

 جا من تلقاء نفسه ب الشرطة أ

 عامة الناس د اخلدم ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 

 

5 
 القاضي كان يستحم يف نفس اليوم اللي كان فيه أبو القاسم وهذا فيه داللة

 على 

 سوء حظ أبي القاسم ب تواضع القاضي أ

 اتفاق مسبقا بينهما د حرص على إفادة صاحب احلمام ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

 املداس كان مع أبي القاسم ملدة  6

 ثالثة أرباع القرن ب ربع عقد أ

 ثالثة أرباع العقد د نصف عقد ج

 ((  د ))                               :  االجابة 
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 هذا فيه داللة على " كون مداس أبو القاسم قديم "  7

 زهده ب خبله أ

 قذراته د جهله ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

  (حردان)معنى كلمة  " خرج من السجن و هو حردان ملداسه " يف مجلة  8

 مسرور ب حزين أ

 ناقم و مستاء د شاكرا ملداسه ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

 إرجاع الصياد املداس ألبي القاسم دليل  9

 جهله ب أمانته أ

 حسن تصرفة د سذاجته ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 
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 أنسب عنوان للقطعة  11

 أبو القاسم" حذاء ب أبو القاسم" تواضع  أ

 أبو القاسم" فقر  د أبو القاسم" محق  ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 
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 (1)البيئة ( 15)

كان النظام البيئي األرضي، حتى عهد قريب، متوازًنا إىل درجة تقرتب من الكمال، 

زاخًرا بعناصره احلية وغري احلية بأعداد وكميات ثابتة ومستقرة؛ رغم الديناميكية 

إال أن احلال املستقر للنظام البيئي .واحلركة الدائبة اليت يتسم بها هذا النظام البديع

فّجر الثورة الصناعية يف مطالع القرن التاسع عشر امليالدي ثم األرضي مل يدم؛ بسبب ت

ازدهارها يف القرن العشرين، وما انطوت عليه هذه الثورة من إنتاج صناعي وجتاري 

كثيف، مصحوًبا بانفجار سكاني مذهل واستهالك متزايد وغري مسبوق للموارد وأهمها 

 .زايد من نواتج وخملفات مرفوضةموارد الطاقة، عالوة على ما يقابل االستهالك املت

ومل يغادر القرن العشرين دنيا الوجود إال وقد حدث يف النظام البيئي األرضي اختالل 

وتبدو . واضح ينذر بعواقب وخيمة واحندار ملنحنى صالحية األرض للحياة يف املستقبل

: وعلى رأسهاضريبة الثورة الصناعية ماثلة للعيان يف املشكالت البيئية العاملية اليوم 

التلوث والتصّحر واجلفاف واحنسار الغطاء النباتي واالحتباس احلراري والتسرب 

النووي وخطره اإلشعاعي، وانقراض بعض األحياء اليت تلعب دورًا مهما يف النظم 

البيئية املختلفة، وسواها من املشكالت البيئية املعاصرة، هذا باإلضافة إىل الظواهر 

ور السابق والقائم يف تدهور البيئة كاألعاصري والزالزل والفيضانات الطبيعية صاحبة الد

 .والسيول
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ويقف العامل اليوم، وقد وجل من بوابة القرن احلادي والعشرين، على أعتاب حقبة 

فاملشكالت . تارخيية جمهولة فيما يتعلق مبستقبل البيئة وصالحية األرض للحياة

لكنها تتزامن مع نداءات ودعوات ومؤمترات البيئية تتزايد وتنذر بعواقب وخيمة، 

 .. وندوات ومجعيات وقرارات بيئية تنم عن وعي إنساني عاملي باخلطر اجلاثم
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 "  بسبب تفّجر الثورة الصناعية"القة مجلة ع 1

 سبب ملا قبلها ب     نتيجه ملا قبلها  أ

 سبب ملا بعدها د   نتيجه ملا بعدها  ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

 املقصود بالطاقه 2

 النفط ب الصناعات الكيميائيه أ

 ... د ... ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

  معنى حقبه 3

 بدايه ب حقيقه أ

 ... د فرته ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 
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  يقصد بها الصناعيةالثوره  ضريبة 4

 عن الصناعه الناجتةاخلسائر  ب  املال الذي حتتاجه الصناعه  أ

 ... د ... ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

  عنوان النص 5

 البيئةاحملافظه على  ب   من حولنا  البيئة أ

 والبيئةاالنسان  د    البيئةاخطار على  ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 

 

 عدد املشكالت البيئيه اليت ظهرت يف النص 6

 4 ب 5 أ

 8 د 6 ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 
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 (2)البيئة ( 16)

الطبيعة مجيلة ساحرة حافلة بآالء اهلل و خرياته،عاش فيها اإلنسان ينعم مبا أفاء  (1)

ولكنه مل حيفظ للطبيعة فتنتها و سحرها،فقد تلوثت هذه البيئة ، و . اهلل عليه منها 

 . غض هذا التلوث مما كانت حتظى به من مجال 

ملدنية الدافق خبريه و و مصادر هذا التلوث كثرية ، دخلت على اإلنسان مع تيار ا (2)

، واملصانع  ، األقذار و القمامات ُتلقي بها يد اإلنسان على األرض هنا و هناك شره

جتمع نفاياتها حوهلا أو على مقربة منها،وتطرح ما ختّلف من أمحاض و كيماويات و 

، وتذهب بصفوها ، وقد ُتفين الكثري من  زيوت يف مياه األنهار و البحار فتكدرها

 . ، وترتك منها كومات عفنة تزيد من تلوث البيئة  اأمساكه

و املبيدات احلشرية تلوث الزروع و الثمار ، وحتّملها مسومًا ضارة،كثريًا ما تقضي  (3)

، وختّلف أمراضًا خطرة  على الطري و السمك و احليوان -إىل جانب احلشرات  –

من مصانعها و مستودعاتها متتد إىل حلوم املاشية وألبانها،وقد تتسرب هذه املبيدات 

 . أو تسبب له العمى و التشوه  ، فتفتك باإلنسان

و اإلشعاع الذي ينبعث من التجارب الذرية و النووية و النظائر املشعة له خطرة  (4)

 . على الصحة و احلياة،وقد ميتد هذا األثر سنني طوااًل 
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ة توّلد طاقة حرارية هائلة،وأّن و يرى علماء البيئة أّن املصانع و املفاعالت الذري (5)

، وسرتفع درجة احلرارة يف األنهار و البحار إىل حد  هذه الطاقة ستلهب جو األرض

 . يقتل السمك و يقضي على تكاثره 

،  و السيارات اليت جتوب املدن و الطرق ليل نهار تفعم اهلواء بالغازات الضارة (6)

" تنتشر يف اآلفاق و تقضي على  وكذلك مداخن املصانع ُتلقي بسحب من الدخان

      . باجلو"األكسجني

 . الطبقات العليا منه بغازاتها  والطائرات أشد خطرًا على نقاء اجلو ، ألنها تفعم (7)

و ُيلقي العامل تبعة التلوث على الصناعة ، ولكن املشكلة أبعد من أن ُتحمل  (8)

الرباكني،وإهمال اإلنسان و عدم الصناعة وحدها ، ألن املصادر الطبيعية من غازات 

 . لبيئة مباالته ، ُكلها هلا دور يف تلوث ا

و حل املشكلة حيتاج إىل وضع القوانني املنظمة ملقاومة التلوث يف كل مكان ، مع  (9)

إشاعة الوعي الصحي ، ومواجهة هذه املشكلة مبا هي جديرة به من الفكر و العمل 

  .على املستويني احمللي و العاملي 
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 أن الكاتب يتحدث عن (  1) ُيفهم من السطر األول يف الفقرة  1

 وحدانية اهلل تعاىل ب قدرة اهلل تعاىل أ

 الثواب و العقاب د نعم اهلل تعاىل ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 

 

  هو(  1) يف السطر التالي يف الفقرة " غض " املقصود بالفعل  2

 زاد ب نقص أ

 سّبب د زالا ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 

 

 يعود إىل (  1) يف الفقرة " حتظى " املسترت يف الفعل  الضمري 3

 خريات ب آالء أ

 البيئة د فتنة ج

 ((  د ))                               :  االجابة 
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  أن السبب الرئيس لتلوث البيئة هو(  2) ُيفهم من الفقرة  4

 األقذار و القمامات ب تيار املدنية أ

 األمساك د املصانع ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

  من(  3) حّذر الكاتب يف الفقرة  5

 حلوم املاشية و ألبانها ب الطري و السمك أ

 احلشريةاملبيدات  د املصانع و مستودعاتها ج

 ((  د ))                               :  االجابة 

 

 أّن اإلشعاع أشد خطرًا على الصحة و احلياة ألنه(  4) نستنتج من الفقرة  6

 من النظائر املشعة ب ينبعث من التجارب الذرية النووية أ

 يؤثر على الصحة و احلياة مباشرة د ميتد أثره سنني طوااًل ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 
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 أن املصانع و املفاعالت الذرية تقضي على السمك حيث (  5) نستنتج من الفقرة  7

 تستخدم السمك يف منتجاتها ب يستهلك عماهلا السمك بكثرة أ

 ج
تصنع املبيدات اليت تقضي على 

 السمك مباشرة
 د

يقتل  ترفع درجة احلرارة إىل حد

 السمك

 ((  د ))                               :  االجابة 

 

  يشري إىل(  6) الّسطر األول يف الفقرة  8

 أ
كثرة السيارات يف اململكة العربية 

 السعودية
 كثرة السيارات يف العامل ب

 كثرة املدن و الطرق يف العامل د أثر السيارات على البيئة ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 

 

  رأي الكاتب يف مصادر التلوث اليت تتمثل عنده يف(  8) نستنتج من الفقرة  9

 غازات الرباكني الطبيعية ب الصناعة أ

 (أ،ب،ج) كل ما سبق ذكره يف  د إهمال اإلنسان وعدم مباالته ج

 ((  د ))                               :  االجابة 
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 أنسب عنوان هلذا النص هو  11

 التلوث ب صحة البيئة يف اإلسالم أ

 الوعي الصحي د الطبيعة الساحرة ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 
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 سرطان املثانة( 17)

 نشرت مبجلة اجلمعية-دراسة لباحثني مبعهد السرطان القومي األمريكي 

 بأن املدخنني أكثر عرضة ملخاطر سرطان املثانة (JAMA) الطبية األمريكية

 مما كان يعتقد سابقا، وأن خماطر إصابة النساء به متاثل نظريتها لدى

 . الرجال، حبسب بيان تلقته اجلزيرة نت من معاهد الصحة القومية

 ألف شخص شاركوا مبلء استبيان )...(واستخدم الباحثون بيانات حوالي 

 ومتت متابعتهم حتى نهاية 1991، يف عام "دراسة احلمية والصحة"مشروع 

 44ب صيوبينما أظهرت دراسات سابقة أن التدخني ي -من إصابات  34%، )...( 

 من إصابات%  14النساء بسرطان املثانة، تظهر البيانات اجلديدة أنه يسبب 

 يف الدراساتالنساء بسرطان املثانة، ومتاثل نفس النسبة لدى الرجال 

 .املعروفة

 وقد تكون زيادة حاالت سرطان املثانة للنساء املنسوبة للتدخني نتيجة

 وقد أجريت. لزيادة انتشار تدخني النساء حتى تساوى مؤخرا لدى اجلنسني

 معظم الدراسات السابقة بفرتات زمنية وأقاليم جغرافية كان تدخني النساء

 . بها أقل شيوعا

 النامجة عن التدخني وحده" الزائدة"مقدار املخاطر  قد وجد الباحثون أنو

  حاليا أعلى من السابق
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 فاملدخنون هنا -أحد مؤلفي الدراسة-وحبسب الدكتور نيل فريدمان 

 معرضون ملخاطر زائدة لإلصابة بسرطان املثانة تعادل أربعة أضعاف غري

 تعود زيادةورمبا . ، مقارنة بثالثة أضعاف يف الدراسات السابقة املدخنني

 االرتباط بني التدخني وسرطان املثانة لتغريات يف تركيبة السجائر أو عادات

 . التدخني

 بيد أن معدالت اإلصابة بسرطان املثانة بأمريكا مستقرة نسبيا عرب السنوات

 لكن ارتفاع املخاطر. ، برغم اخنفاض إمجالي التدخني بالبالد الثالثني املاضية

 ، مما يفسر عدم بدراسات منتصف وأواخر التسعينياتحاليا يقارب مستواها 

 . اخنفاض معدالت اإلصابة باملرض

 ورغم اخنفاض مستويات تركيز القطران والنيكوتني يف السجائر حاليا فإن

 . هناك زيادات واضحة برتكيز مسرطنات مرتبطة بسرطان املثانة

 ، رتنيووجدت الدراسة اجلديدة أن املدخنني السابقني أكثر عرضة مب

 ، ، الحتمال اإلصابة بسرطان املثانة واملدخنني احلاليني أكثر عرضة بأربع مرات

 . مقارنة مبن مل يدخنوا قط

 تفسري جزئي

 ، ارتبط ترك التدخني باخنفاض وكما السرطانات األخرى املرتبطة بالتدخني

 وتبني أن الذين تركوا التدخني عشر سنوات. خماطر اإلصابة بسرطان املثانة
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 معرضني الحتماالت إصابة باملرض منخفضة مقارنة مبن تركوا التدخني

 . فرتات أقل أو مل يرتكوه

 تقدم النتائج دليال -املؤلف األول للدراسة-وحبسب الدكتور كريستيان أبنيت 

 .إضافيا على أهمية منع التدخني ابتداء وتعزيز اإلقالع عنه للرجال والنساء

 . من الراشدين يدخنون% 44فال يزال  ، ورغم تراجع انتشار التدخني

 وتظهر نتائج الدراسة وسابقاتها أن اختالف معدالت التدخني ال يفسر ارتفاع

 ويرى الباحثون أن الظروف. مستويات اإلصابة باملرض بني الرجال إال جزئيا

 . املهنية والفروق الفسيولوجية تساهم يف التفاوت بني اجلنسني

-آخر متصل، وجدت دراسة سابقة أن أكل اللحوم بكثرة  على صعيد اللحوم احلمراء

 ، يزيد خماطر اإلصابة بسرطان املثانة -الناضجة جدا واملطهية حبرارة عالية خاصة

 . وتزداد أكثر لدى احلاملني جلينات معينة

 ويولد طهي اللحوم العضلية كالبقر واخلنزير والدواجن واألمساك حبرارة عالية

 فهي نتاج التفاعل بني. ، تسبب السرطان تجانسة حلقيامركبات أمينية غري م

 . ، وبني مركب الكرياتني بالعضالت( أساس الربوتينات) األمحاض األمينية 

 ووجدت الدراسة أن اجملموعة األكثر استهالكا للحوم احلمراء معرضة

 ملخاطر إصابة بسرطان املثانة تبلغ مرة ونصف خماطر اجملموعة األقل

 ن شرائح البقر وقديد اخلنزير حتديدا ترفع خماطر اإلصابة باملرضوأ. استهالكا

 وحتى الدواجن واألمساك املقلية ترفع خماطر اإلصابة بالسرطان. بوضوح
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 . أيضا

 وكان املشاركون الذين يأكلون اللحوم ناضجة متاما أكثر تعرضا بالضعف

 . ملخاطر سرطان املثانة مقارنة مبن يفضلونها أقل نضجا

 تشخيص سبعني ألف حالة 4411أنه من املتوقع أن تشهد أمريكا يف ُيذكر 

 .. ألف وفاة 11، و  إصابة بسرطان املثانة
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 ُيقصد بها( متاثل)كلمة ( 1)طبقًا ملا ورد يف الفقرة  1

 تناقض ب تعارض أ

 تشابه د تعاكس ج

 ((  د ))                               :  االجابة 

 

  متت الدراسة يف 2

 21النصف الثاني من القرن  ب 21النصف األول من القرن  أ

 21الربع الثالث من القرن  د 21تسعينات القرن  ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 

 

  ان العالقة بني تدخني النساء واإلصابة بسرطان املثانة( 2)تشري الفقرة  3

 طرديه ب تضاد أ

 تنافس د عكسية ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 
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  ومتاثل نفس النسبة لدى الرجال يف الدراسات املعروفة أي معروفة لدى 4

 النساء ب املدخنني أ

 معهد السرطان د الباحثني ج

 ((  د ))                               :  االجابة 

 

5 
رغم اخنفاض مستويات تركيز القطران والنيكوتني فان هناك زيادة واضحة يف 

 السرطان ويرجع ذلك اىل 

 استخدام املواد املسرطنة ب استخدام املواد املعاجلة كيميائيا أ

 زيادة تركيز النيكوتني د زيادة تركيز القطران ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

 مبا قبلها ( 4)عالقة الفقرة  6

 سبب ب نتيجة أ

 توضيح د عليل ج

 ((  د ))                               :  االجابة 
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 مبا قبلها  (يزيد يف خطر اإلصابة بسرطان املثانة  )عالقة مجلة  7

 سبب ب سبب أ

 نتيجة د توضيح ج

 ((  د ))                               :  االجابة 

 

  يف الفقرة األخرية يقصد به الطعام( القديد)وردت كلمة  8

 اجملفف ب املطهي أ

 اململح د املشوي ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

 أفضل عنوان ملضمون النص  9

 اللحوم احلمراء وعالقته بسرطان املثانة ب التدخني وعالقته بسرطان املثانة أ

 ج
التدخني واللحوم وعالقتهما بسرطان 

 املثانة
 النيكوتني وعالقته بسرطان املثانة د

 ((  ج ))                               :  االجابة 
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 التصوير( 18)

 مصدر ان اول صورة فوتوغرافيه التقطت يف الوطن العربي كانت يف مصر حبضور ذكر

 أي بعد أربعة أشهر من 1839سنة حممد على باشا يف الرابع عشر من نوفمرب 

 ايداع داجير اخرتاعه اله التصوير الي أكادميية العلوم يف فرنسا وكان هذا يف

 الي الشام وفلسطني وقد فرنسينياالسكندرية ومنها انطلقت اول جمموعة مصورين 

 املصورين اىل اكتشاف األوربينيدفعت كتب الرحالت اليت كان ينشرها املستشرقني 

 انتقل املستشرق من القلم والريشة اىل الوسيلةنعم تغريت . العربي العامل 

 اله التصوير لكن مع االسف حافظ على الرؤية نفسها وخباصة اجليل االول من

 . عجابيةإ وإمااملصورين فقد بقيت اما استعالئية 
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 اول صوره كانت بعد اخرتاع اله التصوير 1

 اقل من نصف سنة ب بنصف سنة أ

 ... د اكرت من نصف سنة ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

 خمرت اله التصوير 2

 املاني ب فرنسي أ

 مصري د امريكي ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

 املستشرقني هم 3

 درسوا الغرب شرقيني ب درسوا الشرق غربيني أ

 درسوا الشرق شرقيني د درسوا الغرب غربيني ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 
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 املستشرق 4

 حافظ على الوسيلة والرؤية ب غري الوسيلة والرؤية أ

 غري الرؤية وابقى الوسيلة د ري الوسيلة وابقى الرؤيهغ ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 
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 األشجارتقليم ( 19)

يف عصرنا هذا انتشرت ظاهرة تقليم أغصان األشجار فما يبدو على الغصن أنه منا 

وترعرع إال وجاء البستاني يقلمه مبنجله وكأن هذا العامل عدوًا لألغصان ، انه يقوم 

املستوردة ، وإنين بتقليم األشجار حبيث جيعلها مرسومة باملسطرة تطبيقًا لألفكار 

ألتساءل ان قام العامل لقطع األغصان فال مأوى لطائر فكيف يبين عشه بدون أغصان 

للشجرة وأيضًا ال يكون هناك ظل للشجرة بدون أغصان لتحتمي به الكائنات من حرارة 

  اجلو ، فما الفائدة من ذلك ؟

من أن توضع  إنه بذلك يكون من األوىل أن توضع أشجار بالستيكية مصنعة بداًل

 . األشجار احلية ثم يتم تقليمهًا وبذلك يكون توفري للمال و للجهود
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  مرسومة باملسطرة تعين 1

 تستخدم املسطرة يف تقليمها ب تقلم األغصان لتكون متساوية الطول أ

 ... د توضع على مسافات متساوية ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

 عنوان القطعة الصحيح هو 2

 تقليم األشجار ب تطبيق األفكار املستوردة أ

 ... د ... ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

 املقصود باألفكار املستوردة 3

 ب شراء أشجار أجنبية أ
قليم الشجر لكي يكون كالشجر ت

 األجنيب

 ... د ... ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 
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 تفيد عبارة فما الفائدة من ذلك 4

 توضيح الفكرة ب تأكيد املعنى أ

 ... د ... ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 
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 الزعفران( 21)

يأخذ أشكال خيوط ناعمة الزعفران يعترب أغلى التوابل يف العامل عندما يكون خاما وهو 

 810111جراما من الزعفران و 31إن مخسة آالف زهرة تعطي فقط . محراء او برتقالية

كيلو زعفران وهذا يعطي داللة على  ½من الزهور تعطي فقط رطال واحدا أي حوالي 

السعر الغالي للزعفران األصلي والذي يزرع يف إيران واليونان واملغرب وكشمري واسبانيا 

 أطباق يعطي الزعفران، والزعفران يزرع من أشهر واسبانيا إيران وتعترب .اليوإطا

املمتعة  والرائحة الطعم وكذلك اجلذاب الذهيب األمحر اللون واحللويات األغذية

 ورائحة طعم وذات شهية واملشروبات واألغذية احللويات اطباق جتعل واليت واألخاذة

 يف الزعفران الستخدام ومرغوب مميز طعم ذات واألطباق الفرنسية حتى األمساك مميزة

 األوسطية والشرق اهلندية األطباق يف بكثرة يستخدم والزعفران .وإعدادها حتضريها

 . املغرب ومشال

 

 

 

 

 

 



[Abstract] 

 

Page | 

111 

 

 ؟ طريق عن الزعفران فائدة املصريون اكتشف 1

 حلكما ب لوصاياا أ

 ... د الكتب ج

 ((  ... ))                               :  االجابة 

 

  ـك يستخدم الزعفران 2

 صناعية نكهات ب طعم حمسنات أ

 ... د صناعية إضافات ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

  على الزعفران غالء يدل 3

 تكاليفه ب وجوده ندرة أ

 اجلذاب لونه د طعمه طيب ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 
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  موضوع ضمن تدخل القطعة 4

 االعشاب طب ب التاريخ أ

 ... د الزراعة ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

 ال يزرع الزعفران يف  5

 أمريكا الشمالية وأسرتاليا ب أمريكا الشمالية واجلنوبية أ

 باورواسيا وا د افريقيا وأسرتاليا ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 
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 البصمة( 21)

 

َأَيْحَسُب اْلِإنَساُن َألَّن َنْجَمَع  }: البنان هو نهاية االصابع ، وقد قال اهلل تعاىل ( 1)

 . " 4 - 3القيامة آية "  {ع َظاَمُه َبَلى َقاد ِريَن َعَلى َأن نَُّسوَِّي َبَناَنُه 

 وقد توصل العلماء الي سر البصمة يف نهاية القرن التاسع عشر ، (2)

  وبني ان البصمة تتكون من خطوط بارزة يف بشرة اجللد جتاورها منخفضات ،

وتعلو اخلطوط البارزة فتحات املسام العرقية ، تتمادي هذة اخلطوط وتتلوى وتتفرع 

 . يزاشكال مم -ويف كل شخص  -عنها فروع لتاخذ يف النهاية 

وقد ثبت انة ال ميكن للبصمة ان تتطابق و تتماثل يف شخصني يف العامل حيت يف  (3)

 التوائم املتماثلة اليت اصلها من بويضة واحدة ،

ويتم تكوين البنان يف اجلنني يف الشهر الرابع وتظل البصمة ثابتة ومميزة لة طيلة 

 .ظا ولكنهما ال تتطابقان ابداوميكن ان تتقارب بصمتان يف الشكل تقاربا ملحو حياتة ،

ولذلك فإن البصمة تعد دلياًل قاطعًا ومميزًا لشخصية اإلنسان ومعمواًل به يف كل  (4)

بالد العامل ، ويعتمد عليها القائمون أثناء حتقيق القضايا اجلنائية لكشف اجملرمني 

البنان من أجله  -تبارك وتعاىل-وقد يكون هذا هو السر الذي خصص اهلل . واللصوص 

لقد ذكر اهلل البنان ليفتنا إىل عظيم قدرته حيث أودع سرًا :"، ويف ذلك يقول العلماء 

  . وهو ما نسميه بالبصمة عجيبًا يف أطراف األصابع ،
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 استفهام غرضة" َأَيْحَسُب اْلِإنَساُن َألَّن َنْجَمَع ع َظاَمُه  " 1

 التعجب ب التقرير أ

 التهديد د النفي ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

  هي(  البنانة ) 2

 عظام نهاية االصبع ب جلد نهاية االصبع أ

 طرف االصبع د أوعية دقيقة يف االصبع ج

 ((  د ))                               :  االجابة 

 

  توصل العلماء الي اعجاز البصمة يف الفرتة من 3

 م 1911:  1851 ب م 1851:  1811 أ

 م 1999:  1911 د م 1911:  1811 ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 
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  البصمات هي 4

 خطوط قصرية ملتوية دائرية ب خطوط منخفضة مستقيمة أ

 د خطوط بارزة و مستديرة ج
 وأخريخطوط متمددة و متعرجة 

 منخفضة

 ((  ج ))                               :  االجابة 

 

  ان بصمات االنسان تتكون اثناء مرحلة 3نفهم من الفقرة  5

 العلقة ب لنطفةا أ

  العظام د املضغة ج

 ((  د ))                               :  االجابة 

 

  يشبه" قانون البصمة "نستنتج أن  (4)من الفقرة  6

  عادات الشعوب ب  قوانني املرور أ

 أخالق الناس د  لغات البشر ج

 ((  اختالف بين ج و ب ))                    :  االجابة 
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  العنوان األنسب للنص 7

  حكمة اهلل يف خلق البنان ب  بصمات البنان أ

  التوائم املتماثلة د  كشف اجلرائم ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 
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 امللح الصخري( 22)

املعروف شائعا باسم امللح (  NACL) اهلاليت هو صيغة معدني لكلوريد الصوديوم 

الصخري ، ويكون اهلاليت بللوارات مكعبة ، وامللح عادة ما يرتواح من عديم اللون إىل 

أبيض ، وأحيانا خفيف الزرقة ، غامق الزرقة ، وردي أصفر أو رمادي ، ويعود 

 .اختالف ألوانه إىل اختالف نسب الشوائب فيه 

ستعمل على مر العصور يف الطهي والتجارة عرف استخدام امللح قدميا ، حيث كان ي

باعتباره الصخرة الوحيدة القابلة لألكل بالنسبة لإلنسان ، ويتم استخدامه اآلن على 

نطاق واسع يف مجيع املطايخ يف العامل ، إما باستعماله كبهار أو كحافظ مميز لبعض 

 .األطعمة مثل اللحوم املقددة والسمك 

ي كبري وأحيانا كان سببا يف وقوع أزمات اقتصادية يف لقد كان للملح تأثري اقتصاد

بعض احلضارات ، فهو يرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ املعامالت االقتصادية للملح يف 

مبعنى ( ساالريو ) تاريخ البشرية ، وهناك بعض األنشطة اليت تأثرت بامسه مثل 

يف فرنسا ويف (   fr)األجر ، أو أمساء بعض الطرق قبل التاريخ مثل روت دو سل 

ساالريا يف روما القدمية ومدينة ساليناس دي لينث يف إسبانيا ، كما اعتربوه رمزا 

 .للخصوبة 

ويؤثر امللح على مذاق األطعمة ويرجع الفضل يف ذلك إىل أجهزة االستشعار اخلاصة 

املوجودة يف اللسان واليت من شأنها متييز الطعام املاحل ، ويتم استخراج امللح يف 

األساس من خالل تبخري مياه البحر أو استخراجه من بعض الصخور الغنية مبعدن 
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كلوريد الصوديوم ، فمنذ بدايات القرن العشرين مت ضبط وحتديد كمي امللح املستهلكة 

خاصة بالنسبة للمرضى املصابني بضغط الدم املرتفع ، ومن جهة أخرى يتم استخدام 

ذية الوظيفية حيث يستخدم اليود للوقاية من امللح يف بعض املناطق كنوع من األغ

 .اإلصابة بتضخم الغدد الدرقية 

ال توجد معلومات واضحة حول املرة األوىل اليت مت استخدام امللح فيها باعتباره مكونا 

أساسيا يف الطعام أو كحافظ له ، ومن الواضح أن هناك بعض احليوانات قامت بلعق 

ئية ومن هنا اجنذبوا إليها ، ويرى البعض أيضا أن بعض الصخور املاحلة بطريقة عشوا

اإلنسان البدائي قد جلأ إىل لعض بعض الصخور من أجل احلصول على طعم ماحل ، أو 

 .رمبا اكتشفوا أن األطعمة اليت يغلفها امللح تكون حمفوظة ملدة أطول 
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 أن امللح الصخري ميكن أن يوجد على (  1) يستنتج من الفقرة  1

 ألوان 6 ب ألوان 5 أ

 ألوان 8 د ألوان 7 ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 

 

  أن امللح الصخري يكون على شكل(  1) يفهم من الفقرة  2

 بلورات دائرية ب أشكال مربعة أ

 بلورات مكعبة د كرات صغرية ج

 ((  د ))                               :  االجابة 

 

 :أن اإلنسان عرف امللح الصخري (  2) يفهم من الفقرة  3

 منذ بضع سنوات ب منذ عدة سنوات أ

 منذ ثالثة قرون د منذ القدم ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 
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 أن امللح الصخري اآلن له (  2) يفهم من الفقرة  4

 استخداماتثالث  ب استخدامات عدة أ

 أربعة استخدامات د استخدامني ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 

 

 أن امللح الصخري (  2) يفهم من الفقرة  5

 ب من الصخور القابلة لألكل أ
من الصخور الصلبة السامة يف حالتها 

 الطبيعية

 ج
الصخرة الوحيدة اليت يأكلها 

 اإلنسان
 الغري قابلة للكسر من الصخور د

 ((  ج ))                               :  االجابة 
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 أن امللح الصخري(  3) يفهم من الفقرة  6

 أ
كانت له آثار سياسية كبرية على مر 

 العصور
 كان يعترب رمزا للخصوبة ب

 ج
كان املصدر األول للدخل القومي يف 

 فرنسا وروما القدمية
 اندالع العديد من احلروبكان سببا يف  د

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

 أنه ميكن التعرف على مذاق األطعمة من خالل(  4) يفهم من الفقرة  7

 املعدة ب الفم أ

 اللسان د البلعوم ج

 ((  د ))                               :  االجابة 

 

 أن املرة األوىل اليت مت استخدام امللح فيها يف الطعام (  5) يستنتج من الفقرة  8

 ملعلومات غري متوفرة عنهاا ب حمددة بدقة أ

 كانت منذ مئات السنني د غري معروفة ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 
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 أنسب عنوان للنص هو  9

 امللح الصخري واحلضارات القدمية ب امللح الصخري واهلاليت أ

 اهلاليت وأثره يف احلضارات د تاريخ امللح الصخري واستخداماته ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 
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 االبداع( 23)

يقر الرتبويون والباحثون يف عصرنا الراهن بصعوبة االتفاق على تعريف حمدد لإلبداع ، 

ويف مقدمة هذه الصعوبة درجة التعقيد ، واملساحة الواسعة اليت يشغلها االبداع ، مما 

لإلقرار بأن االبداع ال ميكن وصفه بتعريف حمدد باعتباره ظاهرة ( ماكينون ) دفع 

 .ذات وجوه كثرية 

إال أن جل الباحثني يف هذا املضمار مييلون إىل اعتباره نوعا من أنواع الذكاء ، حيث 

لب االبداع النظر إىل األشياء املألوفة بطريقة غري مألوفة ، وإذا كنا نقر أن الذكاء هو يتط

القدرة على حل املشكالت ، فإن اإلبداع يتجاوز ذلك إىل قدرة بل إىل قدرات أخرى ، 

وهي الوصول إىل طرق ومناهج جديدة يف إجياد احللول هلا على شكل غري معروف أو 

 .مألوف من ذي قبل 

ضمان قدر : اشرتط قسم من الباحثني شروطا مغايرة للتفكري االبداعي نسوق منها وقد 

كبري من احلماس والدافعية للوصول إىل البغية ، وإميانا قويا جبدوى هذه العملية ، 

 .وكذلك مشلت العملية اإلبداعية جماالت شتى من جماالت التفكر والتفكري 
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 أن االبداع ال ميكن وصفه بتعريف حمدد( 1) يعرتف ماكينون يف الفقرة  1

 ألن الصعوبة أول شيء يواجهنا ب العرتاف الرتبويون بصعوبة ذلك أ

 ج
ألن االبداع يتضمن درجات يف 

 التعقيد
 ألن اإلبداع متعدد الوجوه د

 ((  د ))                               :  االجابة 

 

 أن الرتبويني (  1) يفهم من الفقرة  2

 وضعوا تعريفات متنوعة لإلبداع ب وضعوا تعريفا واحدة لإلبداع أ

 ميكن أن يتفقوا على تعريف واحد د مل يضعوا تعريفا لإلبداع ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 
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 األملاس( 24)

أي نوع من بالرغم مما يتمتع به املاس من صالبة شديدة حتفظه من الذوبان يف ( 1)

األمحاض أو احملاليل ، إال أنه يتلف عند تعرضه للحرارة العالية ؛ حيث إنه حيرتق 

خملفا غاز ثاني أكسيد الكربون إذا ما وجد يف جمال مملوء باألكسجني ، أما إذا 

تعرض حلرارة عالية يف جمال خال من األكسجني فإنه يتحول إىل مادة اجلرافيت اليت 

ربون األسود ، وقبل اإلقدام على شراء ماسة البد من استشارة هي شكل من أشكال الك

خبري أو متخصص يف املاس ، فهناك مزايا وخصائص معينة جيب توفرها يف املاسة كي 

متنحها أهمية فريدة وقيمة كربى وجتعل منها حلية نفيسة وأثرية ، أما إذا شاب 

قع املعتمة فإن ذلك يقلل املاسة بعض العيوب مثل وجود بعض التصدع أو الشقوق والب

 .من أهميته وخيفض سعرها 

وهناك أربع خصائص أو ميزان تزيد من قيمة املاس وجتذب املشرتين القتنائه ، ( 2)

فكلما كان اللون شديد الرتكيز فائق اللمعان ازدادت املاسة روعة ومجاال ، واملاس 

ك فإن بعض املاس ال لون األزرق أغلى أنواع املاس قيمة وأكثره ندرة ونفاسة ، ومع ذل

من اجلرام ؛ أي ما يعادل (  10195) ووزن املاسة يقاس بالقرياط الذي يعادل . له 

ومن البديهي أن املاسة كلما كانت ذات وزن عال وحجم كبري . مخس جرام تقريبا 

حازت على قيمة ومكنة أعلى ، ومع ذلك فإن اخلرباء ينصحون املهتمني بشراء املاس 

تيار املاس الذي يرتاوح وزنه بني قرياط وثالثة قراريط ؛ وذلك لسهولة مبحاولة اخ

 .التصرف به ، وسرعة بيعه عند اخنفاض سعره أو ارتفاعه 
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وكلما ازدادت املاسة نقاء وصفاء ارتفع روعة ومجاال ، وعلت قيمة ومكانة ويقول ( 3)

وذات شفافية إن املاسة اجليدة هي اليت تكون خالية من العيوب : خرباء املاس 

وعند تقييم طريقة القطع جيب . مشرقة التناسق الفين واإلبداعي لقطع املاسة وصقلها 

مراعاة نوع املاسة وشكلها ثم تناسق أضالعها واتساقها إضافة إىل مجال شكلها 

اخلارجي ، وملا كان لعملية قطع املاسة وصقلها الدور الرئيس يف ارتفاع قيمتها لذا 

العملية خمتصون وأكفاء وفنيون ذوو خربة طويلة مميزة وموهبة  جيب أن يقوم بهذه

ومهارة ، وكلما كانت طريقة قطع املاسة وصقلها ذات تناسق مالئم لطبيعة تشكيلها 

 .ازدادت بريقا وتألقا 

من أكثر األحجار الكرمية قيمة وندرة ومجاال ، وملا كان للماس هذه  سيعد املا( 4)

عديد من األفراد والشركات قد هرعت للبحث عنه يف أماكن املميزات واخلصائص فإن ال

خمتلفة من العامل ؛ فقد أمجع خرباء املاس على تقسيم مناطقه إىل أربعة مناطق رئيسية 

وتعترب اهلند . أفريقيا واهلند واالحتاد السوفيييت وأمريكا اجلنوبية : يف العامل وهي 

خرباء أنها أول دولة وجد فيها املاس  من أوائل الدول اليت اكتشفت املاس ، بل يرجح

( جيهاجنري) و ( كوهينور ) ، وعلى الرغم من اكتشاف الكثري من املاسات النادرة مثل 

يف أراضيها فإن انتاجها من املاس بدأ باالخنفاض ، وتقع مناجم املاس الثالثة 

خليج ) وحول ( كريستنا ) وعلى طول نهر ( حيدر أباد ) الرئيسية يف اهلند قرب 

 ( .البنغال 
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وقد اكتشف املاس يف الربازيل عن طريق املصادفة ، وذلك عندما كان العديد من ( 5)

، ومع ذلك فإن ( دياماتينا ) يف منطقة  بالربازيليني منكبني حبثا وتنقيبا عن الذه

باهيا ) معظم املاس املكتشف يف الربازيل صغري احلجم إال أنه جيد النوعية ، ويف والية 

لربازيلية توجد كميات من املاس األسود اخلام الذي يستخدم يف أجهزة احلفر ا( 

وترتكز مناطق املاس يف االحتاد . والتنقيب العميقة ؛ وذلك لشدة قسوته وشدة صالبته 

من االنتاج العاملي يف جبال األورال وسيبرييا وقيعان البحار % 16السوفييت الذي ينتج 

اكتشاف للماس يف االحتاد السوفيييت حيث اكتشف كان أول ( م 1829) ففي عام 

أحد خرباء املعادن الذي كان ينقب عن الذهب يف جبال األورال بعض املاسات 

 .املختلطة بالذهب والبالتني 

بدأ االحتاد السوفيييت باستخدام الطرق العلمية احلديثة يف ( م 1941) ويف العام ( 6)

إنتاجه حلاجته املاسة الستخدامه يف جمال  التنقيب عن املاس مما أتاح له مضاعفة

 .الصناعة والبحث العلمي 

وقد قام فريق من العلماء يف خمتربات األحباث الكهربائية العامة يف الواليات ( 7)

م 1945) املتحدة األمريكية بإجراء عدة جتارب عديدة النتاج ماس صناعي ، ويف عام 

ال يزيد حجمها عن حجم ذرات الرمل من جنح العلماء يف انتاج ماسات صغرية جدا ( 

خالل تعريض مواد كربونية للضغط اهلائل واحلرارة العالية ، وقد قامت شركات 

عديدة بعد ذلك بأحباث وجتارب كلها للحصول على املاس عن طريق انتاجه يف 

خمتربات ومعامل خاصة ومن خالل وسائل علمية متقدمة ، ومما ال شك فيه أن املاس 
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مصمم ليؤدي أهدافا حمددة ودقيقة تشتمل على خصائص وميزات معينة ، الصناعي 

إضافة إىل ذلك فهو ذو تكلفة باهظة ، وحيتاج إىل تقنية متقدمة جدا ، ولذلك فإن 

خرباء املاس الطبيعي ومنتجيه ال تساورهم أية مشاعر خوف أو قلق نتيجة تقدم صناعة 

 .املاس الصناعي وازدهاره 
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 املاس يتلف إذا تعرض لـ ( :  1) يف الفقرة  1

 احلرارة الشديدة ب الضغط الكبري أ

 األشعة السينية د األمحاض القوية ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

  املاس يتحول إىل مادة اجلرافيت إذا تعرض للحرارة( :  1) يف الفقرة  2

 يف وجود عامل مساعد ب باألكسجنييف جمال مملوء  أ

 يف وجود ذرات الغبار د يف جمال خال من األكسجني ج

 ((  ج ))                               :  االجابة 

 

  ينصح اخلرباء بشراء املاس الذي يرتاوح وزنه ما بني( :  2)يف الفقرة  3

 جرام تقريباربع جرام إىل نصف  ب نصف جرام إىل جرام واحد تقريبا أ

 ج
نصف جرام وثالثة أرباع اجلرام 

 تقريبا
 ثالثة أرباع اجلرام وواحد جرام تقريبا د

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 



[Abstract] 

 

Page | 

131 

 

4 
أن العوامل اليت تؤثر يف شكل املاسة وتزيد من تألفها (  3) نستنتج من الفقرة 

  وبريقها

 طريقة صبغها وتلوينها ب اخلامة املكونة هلا أ

 طريقة صقلها وتشكيلها د عدد القراريط اليت تزنها ج

 ((  د ))                               :  االجابة 

 

  تلحظ أن املناطق الرئيسية لوجود املاس يف العامل تتوزع يف(  4) يف الفقرة  5

 مخس قارات ب أربع قارات أ

 ثالث قارات د ست قارات ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

  نستطيع أن حندد تركز املناطق الرئيسية إلنتاج املاس يف اهلند(  4) من الفقرة  6

 بعيدة عن املياه ب بالقرب من املياه أ

 يف قلب الصحراء د يف وسط املياه ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 
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7 
يتضح أن جمموع انتاج االحتاد (  6) و (  5) من خالل الربط بني الفقرتني 

 السوفيييت والدول األفريقية من املاس  

 من االنتاج العاملي% 95 ب من االنتاج العاملي% 94يعادل  أ

 من االنتاج العاملي% 97 د من االنتاج العاملي% 96 ج

 ((  ... ))                             :  االجابة 

 

8 
يتضح أن املدة الفاصلة بني بداية اكتشاف املاس يف (  6) و  ( 5) يف الفقرتني 

 االحتاد السوفيييت ومجهورية جنوب أفريقيا هي 

 سنة 37 ب سنة 35 أ

 سنة 38 د سنة 36 ج

 ((  د ))                               :  االجابة 

 

  املاس املكتشف يف الربازيل ميتاز بـ أن(  5) نستنتج من الفقرة  9

 اللون األسود الداكن  ب شدة القسوة والصالبة أ

 قربه من سطح األرض د اختالطه بالذهب ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 
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11 
أدت احلاجة امللحة إىل استخدام املاس يف الصناعة والتجارب ( :  7) من الفقرة 

  العلمية  إىل استنفاد ما يقرب من

 ثلثي االنتاج العاملي يف هذا اجملال ب ثلث االنتاج العاملي يف هذا اجملال أ

 ج
ثالثة أرباع االنتاج العاملي يف هذا 

 اجملال
 د

أربعة أمخاس االنتاج العاملي يف هذا 

 اجملال

 ((  ... ))                           :  االجابة 

 

  أن املاس املستخدم يف الصناعة ميتاز بـ(  7) نستنتج من خالل الفقرة  11

 تغري يف خواصه دون لونه ب تغريات يف خواصه وحجمه ولونه أ

 مقاومته الشديدة لعوامل االحتكاك د تغري يف حجمه ولونه دون خواصه ج

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

 

 

 

 



[Abstract] 

 

Page | 

133 

 

  أن دخول املاس إىل أجهزة احلفر أدى إىل(  8) نستنبط من الفقرة  12

 أ
وجود صعوبة يف قطع الرخام 

 واجلرانيت
 خفض قيمته وضياع الوقت ب

 البحث عن مصادر أخرى د زيادة تآكله ج

 ((  ... ))                           :  االجابة 

 

  ترجع الصعوبة يف احلصول على املاس إىل 13

 أ
صعوبة احلصول عليه يف املناجم 

 الرئيسية
 ب

كثرة احلروب اليت خاضتها الدول 

 املنتجة

 ج
االستخدام املتزايد له يف اجملاالت 

 الصناعية
 د

سيطرة الدول الكربى على مواطن 

 انتاجه

 ((  أ ))                               :  االجابة 
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  صناعة املاس الصناعي وازدهارها أدىأن تقدم (  9) نستنتج من الفقرة  14

 خفض أسعار املاس الطبيعي ب قلق خرباء ومصنعي املاس الطبيعي أ

 ج
تشكيل عائق أمام انتاج املاس 

 الطبيعي
 ازدياد الثقة يف عائدات تلك الصناعة د

 ((  أ ))                               :  االجابة 

 

  نستطيع أن جنزم أن العلماء سوف يتمكنون من(  9) و (  7) من الفقرتني  15

 ختفيض سعر املاس ب انتاج ماس للحلي والزينة أ

 ايقاف صناعة املاس الصناعي د اضافة بعض الصفات إىل املاس ج

 ((  ب ))                               :  االجابة 

 

16 
املاس املستخدم يف الزينة ، نستطيع القول أن (  7) و (  2) بالربط بني الفقرتني 

  خيتلف عن املاس املستخدم يف الصناعة من حيث

 تكلفة االنتاج ب الصالبة والقوة أ

 احلجم واللون د الكمية املنتجة ج

 ((  ... ))                            :  االجابة 
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 يكاد يقتصر فهم اإلنسان عن املاس أنه للحلي فقط ألن 17

 صعب التشكيل عند دخول التصنيع ب عند دخول التصنيعسهل التشكيل  أ

 د يفقد خواصه عند دخول التصنيع ج
يتحول إىل جرافيك عند دخول 

 التصنيع

 ((  ... ))                            :  االجابة 

 

  بالرغم من شدة صالبة املاس وقساوته إىل أنه 18

 التشكيل عند دخول التصنيعصعب  ب سهل التشكيل عند دخول التصنيع أ

 د يفقد خواصه عند دخول التصنيع ج
يتحول إىل جرافيك عند دخول 

 التصنيع

 ((  ... ))                            :  االجابة 
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  أحسن عنوان يعرب عن حمتوى هذا النص هو 19

 أ
أسعار املاس الطبيعي أسعار املاس 

 الصناعي
 الصناعي العلميدور املاس يف التطور  ب

 حجم االنتاج العاملي من املاس د املاس درة األحجار الكرمية ج

لكن .. من المحتمل أن يكون هذا الجواب الصحيح   ج ))  :  االجابة 

 ((بسبب عدم اكتمال القطعة قد يكون هناك جواب أشمل 
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