
 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

 قطع نماذج وحلول

 دراسة صحة القلب -1

ان صحة القلب افضل شي لها )الرياضة واالكل الصحي( وفيه دراسة )حديثه(تقول ان صحة 

القلب ترتبط  بالعوامل االقتصاديه والحالة التعليمية فالدكاترة واصحاب المجاستير دخلهم  

سنة يكون اكثر  واحد صحته في ال ٣٠٠٠٠٠مرتفع فبالتالي تكون صحتهم جيدة فمثال الي دخله 

 جيد 

_____ 

 :/ ماالذي يميز هذي الدراسة ؟1س

 )صح(اضافة عناصر جديدة للدراسة -أ

______ 

 مارايك بصحة  الدراسة الحالية ؟ /٢س

 )صح(حديثة  -أ

 غريبة غير مألوف -ب

 صحيحة -ج

 جديدة -د

_______ 

 ما عالج صحة القلب في الدراسة الحالية ؟  /٣س

 قتصادية و التعليميةالحالة اال  -أ 

 الرياضة   -ب

 )صح(الرياضة واالكل الصحي   -ج 

_________ 

 هل الدراسة كانت معلومات :  /٤س

 غير مهمة  -أ 

 مألوفة  -ب 

 مطابقة للنتائج السابقة  -ج 

 )صح(مخالفة للنتائج السابقة   -د

 ________ 

 / مارايك في نتائج الدراسة ؟  ٥س

 عاني..منتقيه للكلمات والم -أ

 )صح(غير جيده -ب

____________________________________________ 

 



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

 دراسة العنف االسري ..) فيها جدول ( -٢

باحث بيسوي دراسة عن العنف األسري في دول الخليج فجاء الرياض وتطوعوا عائالت  

العنف مو  ولد او اقل وراح سوا عليهم دراسه وطلع انه 1٠٠كبيرة وصغيرة .فاخذ منهم  يمكن 

منتشر بكثره في المجتمع الخليجي وانه فيه نسبة منهم السبب حاالت نفسيه او شي زي كذاوفي 

 نهاية الدراسه قال الباحث ان اليوجد عنف اسري الن النسب قليله 

 

 نتائج الدراسة أنه كل ما قلت حجم األسرة زاد العنف األسري .. والعكس صحيح 

 الرعاية االجتماعية ألن ال حاجة لها :: التوصية:  ان يتم اغالق مراكز

______________________ 

 نتائج الدراسة هل /1س

 ا. تعكس واقع المجتمع الخليجي .

 ب. ال تعكس

 ج. تعكس معظم العائالت .

 . )صح(د. تعكس بعض العائالت

__________________________ 

 فالتوصية ؟ كما راي/٢س

 )صح( .النتائجشخصي للباحث وال تعبر عن أ. رأي 

 الباحث ال يعي اهميه نتائج البحث -ب

______ 

 :كنت مكان الباحث عن ماذا تستغني لو /٣س

 )صح(ا. العينة التطوعية

_________ 

 اهم شي في البحث ..  /٤س

 )صح(تكون عينة البحث ممثلة لمجتمع البحث   -أ

__________________________________________________ 

 

 

 



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

 ة " االدوية المزيفة واالجنبية "قطع -٣

_________ 

 : تحتلف االدوية المزيفه عن.االجنبية1س

 جرعات اقل -أ

 )صح(المواد الخام اقل -ب

_________ 

 معنى توضيب في الجمله /٢س

 توضيب االدوية المقلده مشابها لتوضيب االدويه االجنبيه()

 )صح(اعداد -أ

_______ 

 :ةاالدوية المزيفة واالجنبي /٣س

 متشابهة -أ

 اقل جرعة -ب

 )صح(مماثلة  -ج

_______ 

 العنوان المناسب /٤س

 )صح(االدويه المزيفه و االصلية -أ

_______ 

 :االدوية االجنبية تمتاز /٥س

 ذات جرعات اكثر  -أ

 )صح(مواد الخام فيها فعاله -ب

________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

 والدنانيرفطعة الدراهم  -٤

 

خلق الدراهم والدنانير ، وبهما قوام الدنيا ، وهما حجران ال منفعة في أعيانهما  من نعم هللا تعالى

، ولكن يضطر الخلق إليها ، من حيث إن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه 

 وسائر حاجاته ، وقد يعجز عما يحتاج إليه ويملك ما يستغني عنه

_______ 

 " وقد يعجز عما يحتاج إليه ويملك ما يستغني عنه " /1س

 الدراهم والدنانير هي قوام الدنيا تتناسب مع

 )صح(ال عيش اال بالعمل -أ

______ 

 مامعنى سائر حاجته ؟ /٢س

 اهم ما يملكه  -أ

 )صح(اكثر ما يملكة  -ب

 جزء ما يملكة  -ج

 اعظم ما يملكة  -د

_______ 

 ز عن يطلبة و يستغني عما يملكة ؟ما العالقة بين و يعج /٣س

 )صح(مفارقة -أ

 اطراد -ب

 تراتب -ج

________ 

 ما معنى اعيانهما ؟ /٤س

 )صح(ذواتهما  -أ

 معيناتهما -ب

 اصحابهما-ج

_________ 

 

 



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

 ( بما قبلها ر الخلق اليهماطما عالقة )ولكن يض /٥س

 )صح(استدراك عليه  -أ

 التنبة له باهميتها  -ب

 توضيحها  -ج

 تعليلها -د

_____________________________________________________ 

 تحسين السالله الحيوانية -٥

 

 الفالحين والمزراعين او راعة الماشيه على اي اساس يختارون االنتخاب  ؟ /1س

 لشكل جمالي فقط -أ

 )صح(اخراج نوع جيد -ب

 اعطاها قوة  -ج

 سيكولوجي -د

ه يستخدمون االنتخاب لعدة اشياء للخيل لتكون اكثر جماال وقوة في الفقره ذكر ان راعة الماشي

 والبقر على اساس الحلب 

________ 

 عنوان النص ؟ /٢س

 االنتخاب وتحسين النسل   -أ

 الساللة الحيوانية وانواعها -ب

 )صح(السالله الحيوانيه واساليب تحسينها -ج

 االنتخاب ورعات الماشية -د

_____ 

 طرق االنتخاب  /٣س

 شكليه ونفسيه -أ

 نوع وعدد -ب

 )صح(نوع وشكل -ج

_____ 

 



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

 عملية االنتخاب :

 )صح(منهجية 

 كم في طريقة لالنتخاب :

 )صح(طريقتين صناعي وطبيعي

 يفنى :

 )صح(بمعنى يموت

__________________________________________________ 

 

 "المراكز التاهيلية واالعضاء الصناعي "  -6

 فيه المرض .... وان االعاقات ال تاتي فقط من الحوادث ممكن يكون عيب خلقيان اكتشف  -٣

الدول الناميه ماتهتم فيها مع ان الدول المتطوره قامت تهتم في موضوع االعاقات وان  -٤

صارت تطلع لها انتاجات وان كثير من الدول الناميه غير مهمله في هذا الموضوع ومالهم اي 

في الدول المتقدمة كلهم يهتمون في هذا الموضوع وان لهم مركز  مراكز للتاهيل بحيث ان

 متخصص

.... اخر الفقره كاتبين ماهو الزم استشاري واحد انه يكون عدة استشارين النه تاثر عليه  -٥

 نفسيا وجسديا وان انعكست على المرضى بشكل ايجابي

_____ 

 ٤و  ٣العالقة بين الفقرة  /1س

 تعللية -أ

 تحريرية -ب

 )صح(تفصيله  -ج

_______ 

 من الذي يدرس الحالة ؟ /٢س

 )صح(اخصائيين دراسين التخصص  -أ

 اجتهاد منهم -ب

_______ 

 مانوع التاثير الي على المريض ؟ /٣س

 هل هو فقط جسدي -أ

 نفسي -ب

 )صح(نفسي وجسدي  -ج

_______ 

 العالج التاهيلي يحفظ   /٤س

 )صح(العضوية والمظهر الخارجي -أ

_________________________________________________ 

 



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

 عبدالعزيز البشري -7

 اشهر كتب البشري :  /1س
 ابو نظاره  -أ

 المسامير -ب

 )صح(المختار   -ج
 الكشكول -د

_______ 
 انسب عنوان للنص : /٢س

 عبدالعزيز البشري الكاتب  -أ

 عبدالعزيز البشري الشاعر  -ب

 ()صحعبد العزيز البشري االديب  -ج

 عبدالعزيز البشري الساخر -د
__________ 

 كان يتشابهان هو والجاحظ في :  /٣س
 السخرية  -أ

 )صح(الطريقة  -ب

 العناصر او التحليل  -ج
 المنهج  -د

_______ 
 السخريه كانت مقتصره في : /٤س
 )صح(عصره  -أ 

 مصر  -ب
_______ 

 كم عدد كتب البشري ؟ /٥س
 )صح( ٢ -أ 

 ٣ -ب

 ٤ -ج

 ٥ -د

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

 قطعة استهالك الماء  -8

 يتم  استهالك المياة في إنتاج المحاصيل الزراعية واإلعالف و تربية الماشية  

 تأثير استهالك المياة أصبح أكثر فتكا من تأثير الكوارث الطبيعية 

المياه الجوفيه والعمل ع تصفيه مياه  المياه بدت تقل ع سطح االرض والبد نقلل من استخدام

 البحر

______ 

 من الفقرة األولى أي اآلتي غير صحيح : /1س

 تستخدم المياة في المحاصيل  -أ 

 )صح(إنتاج الماشية -ب 

 انتاج االعالف -ج

_______ 

 اذا كان عدد الدول العربية اللي تعاني من  /٢س

 دولة في  1٩دولة من اصل  1٣الجفاف هي 

 تعاني من الجفاف فما نسبة الدول العربية  العالم

 من الكل :

 ٪ 6٥ -أ

 )صح( ٪ 7٠ -ب 

 ٪ 8٠-ج

 ٪ 7٥ -د 

_______ 

  ٢٠الى  1٩نقرب 

 (٢٠) بقسمة الطرفين على   ٪1٠٠___ ٢٠

 (1٣) ضرب ااطرفين ب   ٪ ٥__   1

1٣  __6٥٪  

  ٢٠الى  1٩الن اساسا قربنا  ٪ 6٥لكن الجواب اكبر من 

_______ 

 / ماهي الحلول  العملية التي ذكرت في الدراسة ؟ ٣س

 )صح(صيانة االمدادات االرضية -أ

 حتى تكون صالحة للشرب ..  -ب

 عمل نفق للمياة ،،،،   -ج

 الحفاظ على المياة اللي فاالرض ) له اسم( -د

__________ 

 الضمير هاء في كلمة )مشكالته( يقصد بها  /٤س

 أـ المجاعة 

 )صح(مياه ب ـ اهدار ال

 ج ـ الظلم 

 د ـ بناء 



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

___________________________________________________ 

 دراسة " حزام االمان " -٩

الف بعضهم يموت والبعض يصاب وجدوا  ٣٠٠عدد الوفيات بسب الحوادث المرورية أكثر من 

 من الناس يربطون الحزام وهذا يفضي لتقليل نسبة الوفيات ٪1٠أن 

_____ 

 ايش ممكن نسوي ونخلي الناس تربط الحزام ،؟  /1س

 )صح(أ/ جهاز لرصد المخالفين لربط الحزام 

 ب/ التوعيه بأهميته ربط الحزام 

 ج/ حجز المركبات

_________________________________________________ 

 دراسة عن شركات الصين وفرنسا -1٠

منتجاتها للصين بسبب رخص االيدي دراسه عن الشركات الكبرى اصبحت تنقل عملها او 

 العامله  من فرنسا

__________________________ 

 ماذا فهمت من الدراسة ؟ /1س

من ااالرخص شراء المنتجات من الصين  بدل من شراها بعد نقلها الى فرنسا اخترتها  -أ

 )صح(هذي

____ 

،%  هذا يعني  ٤٠ت ب الشركة الصينية انها ارخص من الشركات الفرنسية في انتاج السيارا

 ان :

+++++++ فيها توفير   %٤٠العمال الصينين  اقل في مراتبهم من العمالة الفرنسية ب  -أ

 للمشتري من الصين

نقل السيارة من الصين الى فرنسا اقل من نقلها من فرنسا الى الصين +++++* تكون  -ب

 )صح(ارخص في الصين حتى بعد الضرائب

 منتجات من الصين  بدل من شراها بعد نقلها الى فرنسامن ااالرخص شراء ال -ج 

_____________________________________________________ 

 

 

 



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

 دراسة عن البنزين -11

ارادت  الدوله تزيد من مدخلوها فحطت رسوم على الطرق لكل الناس الي يستخدمون السيارات 

نها على حسب كميه استخدام البنزين بكذا الناس مايستخدمون السيارات كثير فقررو بحطو

فالناس الي تستخدم السياره كثير راح تستهلك بنزين كثير ففي ناس عارضو وقالو ان القرار فيه 

 ظلم وليس عدل الن في ناس ماتستخدم السيارات اال في النادر

_______ 

 ماهو الشي المشابهه الستخدام البنزين ؟ /1س

 فعون تامين طبي وتكلفة العالج عليهم اعلى الناس الي دخلهم عالي راح يد -أ

 الناس الي ماعندهم مصدر دخل تكون تكاليف العالج  حقهم مجاني -ب

 )صح(فرض رسوم ع الشركات اللي تستخدم الجوال واالنترنت  -ج

 الناس الذين يستخدمون الهاتف  على حسب الكثره او االقل -د

_____ 

 االتي :من العدل فرض ضريبة البنزين على   /٢س

 )صح(السيارات جميعها بالتساوي  -أ

 وزن السيارة  -ب

 عدد الركاب  -ج

___ 

 كيف نقلل من زحمة السيارات ؟ /٣س

 أ/ يضعون عمر معين لشراء السيارات

 )صح(ب/ توعية عن اهمية تقليل عدد السيارات

 ج/ يمنعون العمال من شراء السيارات

 د/ قصر السيارات على االغنياء

 

____________________________________________________ 

 

 

 

 



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

 دراسة شركة السيارات -11

شركة سيارات تزيد من رواتب موظفيها ومع الوقت قلت انتاجيه موظفيها والشركه معرضه  

 لالفالس

 عشان تجذب الزبائين من الشركات المنافسه  ٪٥٠فالشركة خفضت 

______ 

 مالفهوم من هذي الدراسة ؟/1س

 )صح(لشركه الزم توقع انها معرضه لالفالسا -أ

 الشركه الزم تزيد رواتب موظفينها -ب

 الشركه قل جهدهم  -ج

_______ 

 اذا الشركه تريد ان تسوي عالوه للموظفين على اي اساس تكون ؟ /٢س

 عدد ساعات العمل -أ

 )صح(كميه االنتاجيه  -ب

 الجهد المبذول -ج

 انجاز الموظف -د

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

 قطعة " التعمية " -1٢

_______ 

 انسب عنوان للنص ؟ /1س 

 الحواسيب واالتصاالت  -أ

 )صح(وسائل تشفير الرسائل   -ب

 طرق الرسائل    -ج

 اساليب تعميه وانواعها  -د

_______ 

 لماذا الطرف الثالث مامنع الرساله ؟ /٢س

 التضليل  -أ

 )صح(هام المرسل انه متضامن معهاي  -ب

 التعاون مع المرسل اليه -ج

 امن المعلومات -د

_______ 

 من أنوع الشفرات غير سري مفتاحه غامض واالخر :  /٣س

 )صح(أ( سري مفتاحه واضح و سري مفتاحه غامض 

_________ 

 )ناقص(    :٢بالفقرة  ٣عالقة الفقرة  /٤س

 سبب ونتيجه -أ

 نتيجه وسبب -ب

  -ج

    -د

__________ 

 (  : 1كلمة المفتاح السري في الفقرة )  /٥س

 )صح(تدل على انه ال يعطى الحق لفتح الرسالة اال المخول لذلك العمل . -أ

 

 



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

__________________________________________________ 

 قطعة المركز االجتماعي -1٣

الفراد تختلف من مجتمع الخر مركز الشخص بالمجتمع ومعايير المراكز الي يعطونها ل 

وتحدثو عن الدور يعني مثال هذا مركزه بالمجتمع شرطي وبنفس الوقت وا المركز االجتماعي 

 يكون على اسس  بخالف الدور الذي يقوم به 

___________ 

 هل الدور هو نفسه المركز ؟  /1س

 ه  المركز : ياتي من االخالق والتكوينات االسرية كشريف او من اي قبيل 

 الدور  : ياخذ ويمنح ويشغل 

_______ 

 يوسف يقول ابي يعمل موظف ومزارع كم له دور ؟ /٢س

 واحد.    -أ

 اثنين.    -ب

 )صح(ثالث.  -ج

 اربعة -د

________ 

 اذا غاب االب غياب تام فقد فقد االب ؟  /٣س

 مركزه   -أ

 )صح(دوره  -ب

________ 

 / من يفرض المركز االجتماعي:  ٤س

 )صح(الياتمسؤ -أ

__________ 

 االسس التي يقاس عليها المركزاالجتماعي  /٥س 

 المال  -أ

 الوراثة  -ب

 االخالق -ج

 )صح(المهارات و ... -د



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

______________________________________________ 

 السلوك العدواني للمجرمين -1٤

 

  المجرمين فتستثيرعند ط الدماغ يكون نشتقول احد الدراسات الطبية ان وجود فص في 

 باحثين علم اجتماع الجريمة  باختبار صحة هذي النظرية  أحد فأرادالسلوك العدواني عندهم 

 فقام  بإجراء اختبار على مجموعة من السجناء للتأكد من صحة تأثير الفص األمامي للمخ 

 م التجربة  بالتحكم في المجرمين واالنفعاالتهم  فقسمهم الى مجموعتين ضابطه ال يجري عليه

 وتجريبة اجراء االختبار عليهم بحيث اطلق سراحهم و راقب سلوكياتهم العدوانية وقام بتعديل 

 الخصائص الجينية.

___________ 

 ما هو الخطا الذي يستبعد للباحث ؟ /1س

  )صح(عدم النظر واالخذ بالدراسات السابقة 

_________ 

 عل ؟لو اجريت هذه الدراسة فماذا يجب ان تف  /٢س

 أ/ اجراءها على نفس العينة 

 )صح(ب/ تغيير العينة 

 ج/ اغير منطقة العينة

________ 

 لو اردت ان تطبق هذه الدراسة فهل : /٣س

 تستخدم المنهج التجريبي -أ

 ال تستخدم المنهج التجريبي -ب 

 )صح(تغير المدخل لتطبيق المنهج التجريبي -ج

____________ 

 ماهو المهم ؟هذا النوع من البحوث  /٤س

 )صح(ان ينتبهون للسجناء وال يصير تأثير عليهم من التجارب -أ 

_________________________________________________ 

 



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

 غسيل االموال  -1٥

كيف بدات هذا المصطلح وانه اخفاء وطمس للعمليات الغير مشروعه التي تتم من   -1

 المخدرات

ت من القرن الماضي بعد مابدوأ عصبات و مافيا المخدرات غسيل االموال بدأ في العشرينا -٢

 يغسلون الفلوس عشان ينظفونها من رائحة المخدرات الي فيها

 طريقة غسيل االموال  -٣

)تدخل للبنك ع شكل تجاره( ثم يحولونها من ) بنك محلي الى بنك دولي ( ومن ) بنك دولي الى 

( و)من بنك االخير يعود الى بنك محلي ( وبكذا بنك دولي اخر( ومن ) دولي اخر الى بنك اخر 

 يكون تمويه للدولة انها اموال مشروعة 

 تريليون من مخدرات بينما الدخل االقتصادي عامه  1يحدد انه الدخل االقتصادي  -٤

 تريليون وكان منتشر بدول مثل امريكا وروسيا ٣6او  ٣٢الظاهر 

_________ 

 )ناقص( ؟ماهو غسيل االموال /1س

__________ 

 ماهو الهدف من غسيل االموال ؟ /٢س

 )صح( مشروعهيستخدمون االموال الممنوعة بطريقة  -أ

______ 

 لماذا يغسلون االموال ؟  /٣س

 االموال يخلون و وهميه اموال يحول لكي للدولة تمويةلكي ينظفونه من المخدرات ليعملون  -أ

 )صح( مشروعة مشروعة الغير

________ 

 حلة تمر عملية غسيل االموال ؟ بكم مر /٤س 

 ثالثة -أ

 اربعة -ب

 )صح(خمسة  -ج

 سبعة  -د

________ 

 لماذا ينقلونها من بنك لبنك ؟ /٥س

 )صح(تمويه للدولة -أ

___________ 

 متى بدا مصطلح غسيل االموال ؟  /6س

  االموال غسيل انتشر. بالمخدرات النقدية)صح(بعد ماكانوا المافيا يغسلون االوراق 

______ 

 



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

 غسيل المافيا لألموال ساعدت على ماذا؟ /7س

 )صح(ساعدت على انتشار المصطلح -أ

__________ 

 كم عدد العوامل غسيل االموال او كم عنصر يعتمد عليه غسيل االموال ؟ /8س

 )صح(ثالثة  -أ

 اربعة -ب

_______ 

 جمله " احالل المال  " من فقرة ) ( مالمقصود بها  /٩س

 )صح(والغسيل االم -أ

_______ 

 انسب عنوان للقطعة /1٠س

 طرق اخفاء غسيل االموال -أ

 )صح(عصابات غسيل االموال -ب

 التطور االقتصادي وغسيل االموال -ج

 مكافحة غسيل االموال -د

_________ 

 هل غسيل االموال يؤثر في االقتصاد ؟  /11س

قطعه القديمه كان يتكلم انها تأثر طبعا القطعه مو موجود فيها ذا الشي بالنص بس انا افتكرت ال

 ف االقتصاد .

________ 

 عالقة غسيل األموال والغسيل االلكتروني ببعض  ؟ /1٢س

 )صح(ترادف  -أ

 تشابه  -ب

 مماثل  -ج

________ 

 كيف كانت البداية يوم غسلوا األموال التي فيها رائحة المخدرات ؟ /1٣س

______________ 

 



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

 الدوام المدرسيدراسة تاخر الطالب عن -16

طالب يتأخرون عن الدوام المدرسي في مدينة الرياض وفيه باص يتنقل فيهم بين احياء عديدة 

حتى وصولهم للمدرسة فكانوا يبغون يعرفون ماسبب التاخير فشكلوا لجنة من مشرفين تربوين 

 وجدوا اربع اسباب لتأخر الطالب 

 صعوبة المواصالت -1

 اهمال اولياء االمور - ٢

 نفور الطالب من المدرسة -٣

_________________ 

 كيف نحد من تاخر الطالب ؟ /1س

 ندوة او دورة عن توعية الطالب باحترام الوقت   -أ

 نحول المتاخرين النتساب -ب

 (صح)انه مايقبلون اال الطالب اال بنفس حي المدرسه -ج

 يأخروا الدوام ساعة او ساعتين  -د

___________________ 

 من الذي ليس مسؤول عن تاخر الطالب الصباحي؟ /٢س

 وزراة التعليم -أ

 (صح) المجتمع -ب

 اولياء االمور -ج

 د/ المدرسة

________________ 

 ؟/ ماهو المثال المشابه للدراسة ٣س

 (صح) تأخر عن صالة الجماعة -أ

 تأخر انجاز المعامالت الحكومية -ب 

 هروب الموظفين قبل نهاية الدوام -ج

___________________ 

 ماهي االخطاء الي وقعوا فيها ؟ /٤س

 لم يأتوا بحلول للمشكلة -أ

 مدينة الرياض كبيرة صعب تشمل العينة احياء الرياض  -ب

 لم يذكروا أسباب ثانية يعني سبب أقوى من كذا  -ج

 )صح( لم يعطوا استبيان للطالب واولياء األمور عشان يعرفوا السبب-د



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

____________________________________________________ 

 اثير التدخين على المراة الحاملت -17

 اي العبارات صحيحة : 

 )صح(المرأة الحامل تولد أجنة اصغر من الحجم الطبيعي. -أ

 ب..المرأة الحامل يصبيها مرض في الشرايين 

 ج..المرأة الحامل تضر جنينها 

  د.. المراه الحامل ال تولد وال تحمل .

__________________________________________________ 

 العلمي البحث -18

 ماهو الخطا الي وقع فيه الباحث ؟ 

 أ ..اختار عينه بحث كلها من مدرسة واحده.. 

 )صح(ب . اختار عدد قليل للدراسه

  ٪٢٠الن بالقطعه مكتوب  

_________________________________________________ 

 لطب البيطريا -1٩

 س/ اي العبارات صحيحه

 )صح(الطب البيطري ساهم في تطور وتقدم الطب البشري   -أ

 هذا خيار اخترته النه من ضمن القطعه مكتوب انه ساعد في اختبار اللقاح والتطعيم

________________________________________________ 

 دراسة عن القهوة -٢٠

بالصحة بس السنوات االخيره جالسه تقل مبيعاتها او الناس  دراسه عن القهوة وانها تضر

 ماصاروا يشربونها زي قبل 

______ 

 اي الجمل الصحيحه /1س

 انها ارتفعت مبيعات القهوة في السنوات االخيرة -أ

 ارتفع سعر القهوة وظهرت انواع جديدة  -ب

 )صح(الناس الي تشرب قهوه بانت عليهم اعراضها  -ج

 هوة قلت بيع الق -د

 اختلفو بين ج وب

__________________________________________________ 



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

 عن المراهدراسة  -٢1

 س/ انسب عنوان للنص :

 اهميه تثقيف المرأه -أ

 الحرية للنساء لتنصيب مناصب علياء -ب

 خيار في معناه  يسمح للمرأه بالمشاركة  -ج

 (صح)و والتطورتعليم المرأه مصدر رئيسي ورافد اساسي للنم  -د

_______________________________________________ 

 دراسه االلعاب الهوائية لطالب االردن -٢٢

طالب باالردن مارسوا عليهم االلعاب الهوائيه وجدوا نسبة الضغوط  1٥اجروا تجربه على 

 وطبقه بس عل طالب الجامعة  جاب دراسة تخف تدريجيا منهم

______________________________ 

 ايش رأيك باالستنتاج الن في طالب؟

 ماستجابوا بعني في االستجابة كانت اإلجابة غير كافية  

 )انا حطيت اإلجابة ان يجيب ان تطبق عل فئات عمرية مختلفة(

_____ 

 مارأيك االستنتاج دراسة ؟ /1س

 يجيب ان تطبق عل فئات عمرية مختلفة -أ

 )صح(غير كافية -ب

 اخرى لتطبيقهاج. تحتاج لعينه 

 البد ان يتم تقرير األلعاب الهوائيه كمقرر دراسي -د

_____ 

 مالتوصيه الذي توصي بها ؟  /٢س

 يجرون الدراسة على تخصصات اخرى -أ

 يعممونها -ب

 )صح(ألعاب هوائية تقل من ضغوط النفسية لدئ الطالب -ج

 تستخدم في االرشاد النفسي -د

______ 

 

 



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

 حاَي من اآلتي غير صحي /٣س

 يتم نص النظام على االلعاب الهوائيه لتقليل الضغوطات النفسيه -أ

 )صح(كلما تم ممارسة األلعاب الهوائيه كلما زاد الضغط النفسي  -ب

 كلما زدنا من ممارسة األلعاب الهوائيه كلما قل الضغط النفسي -د

__________________________________________________ 

 و فأس "دراسة " زيت اب -٢٣

كنت اعاني من االم في ظهر اثناء الركوع و نصحني صديقي باستخدام  قطرات من هذا الزيت 

 فشفيت تماما 

 / ما فهمته من الدراسة هذه :  1س

 االعالنات التجارية مخادعة   -أ

 الزيت قد يفيد كبار السن ينصح به لهم-ب 

 )صح()صح(الزيت مفيد هذه تجربتي الشخصية -ج 

_________________________________________________ 

 قطعة الغلظة والفظاظة -٢٤

 الشيطان متربص لبني ادام مامعنى متربص /1س

 أ/ موسوس

 (صح)ب/ مترصد 

_____________ 

 وكلمة حقير ماذا يقصد )  طبعا كلمة حقير  ف القطعة جت بمعنى تافه( /٢س

 وضيع -أ

 )صح( تافه -ب

__________ 

 تدل ع الفظاظة كلمة ال   /٣س

 صح()الجهل  -أ

 الغضب  -ب

 الشدة -ج

 



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

 / مالمثل الذي يناسب الجملة ؟ كانت تقريبا  ٤س

 " كثير من الناس تسب وتشتم وترفع صوتها بدون الحجة الدابغة وإثبات الصح  "

 كل إناء بما فيه ينضح  -أ

 )صح(أَْسَمُع َجْعَجعَةً َوالَ أََرى ِطْحناً ..-ب

 نبح الكالبال يضر السحاب  -ج

________________- 

 جملة "  انه يلعن و يشتم ما ينبت الشر " عالقتها بما قبلها  /٥س

 تفسيرية  -أ

 تحليلية  -ب

 )صح(سببية -ج

 ابتدائية -د

___________ 

 " انه يصر على رأيه و يقبض عليه يمينا و شماال " ماذا يقصد بيقبض عليه ؟ /6س

 يقيده  -أ

 )صح(يتمسك به   -ب

_______________________________________________ 

 الغاء مادتي اللغة العربية و الحسابدراسة  -٢٥

لغة الالحساب واللغة العربية فنسبة الذين ال يدرسون  كاتب الصحفي  قال ال داعي لدراسةال

لغة ندرسهم ال االبتدائي هذي النسبة جيدة فال داعي انمن المتوسط و ٪1٥ربية و الحساب الع

 العربية 

__________ 

 ماهو انتقادك ع الصحفي ؟  /1س

  ٪17_ ٪1٥النظريه ال توثر بشكل مخصص بل تتفاوت بين عمر  -أ 

 ال يوثر عليهم االن لكن البد مايوثر عليهم مستقبال -ب

___________ 

 مارايك براي الصحفي ؟ /٢س

 تمثل رايه -أ

 ساسه نحلهاطبعا ذي حلها يكون باالختبار النص كامل ع ا

 دراسة " تاخير الموظفين على الدوام"  -6

 شركة انتاج موظفيها قليل علما بان غيابهم قليل



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

____ 

 ماذا يفعل المدير لكي يجعل الموظفين ملتزمين بالدوام ؟ /٣س

 نربط انجازهم بالمكفاءت المالية -أ

  )صح(ربط الحضور واالنصراف بنظام البصمة -ب

 يخصمون على الموظفين  -ج

 وضع كاميرات بغرف الموظفين -د

___________________________________________________________________ 

 قطعة مرض السكر -٢6

 مرض السكر مرض وبائي منتشر بين كثير من الناس وهو في حالة ازدياد جدا وقد 

 العكس يظن البعض أن مريض السكر ال يستطيع القيام بالحركه والرياضة ولكن على 

 الصحيح ان مريض السكر يستطيع ان يلعب الرياضة وانه يستطيع ان يعيش مثل الناس 

 الطبيعين وال دعاء للخوف

___________ 

 مانوع مرض السكر ؟  /1س

 مناعي -أ

 عصبي -ب

 (صح)وبائي  -ج

__________ 

 العالقة بين اول النص واخره ؟ /٢س

 عكسية -أ

 طردية  -ب

 تفصيلية-ج

 )صح( تأكيدية -د

_________ 

 بعد اطالع الناس ع المقال ماهي نظرتهم له ؟ /٣س

 (صح)اطمئنان  -أ

 الفرح  -ب

 التشاؤوم  -ج

 الخوف -د

__________ 

 



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

 قال النص يتكلم بشكل عام كل الفقرات عن ماذا  /٤س

 اسبابها وعالجها  -أ 

 مدري ايش بس بدون عالج  -ب

 )صح(عللها بدون وعالجها   -ج

___________ 

 ماذا كان النص يحكي عن نطرة الناس لهالمرض بالبداية  /٥س

 )صح(تشاؤمية -أ

_______ 

 ما معنى كلمة "وباء" ؟ /6س

 )صح(تفشي او تنتشر بسرعه بين الناس  -ا

 تعزل مريضها -ب

 تاكدوا من االجابات 

____________________________________________________ 

 دراسة الحرامي -٢7

 

 حرامي  ٤٠اجرت حوار في صفحتين مع صاحب سوابق والعنواين كانت علي بابا و صحييفه 

 يثير اعجابه والعنوان الثاني يحب المغامره و ثالث عنوان حرامي يسرق من اجل الفقراء ..

 الحرامي كان لبق و جميل المظهر وبشوش الوجه  

__________ 

 ماذا يجب على المجلة ان تراعيه . /1س

 لمبالغ فيهااالثارة ا -أ

 وضع مثل هذي العنواين لشد االنتباه وكثرة التوزيع  -ب

 .......... دونيه -ج

 (صح)ان يراعوا اسس المجتمع  -د

___________ 

 هدف المجلة من هذي العناوين ؟ /٢س

 توعية المجتمع من خطر االجرام والسرقات   -أ

 تلميع وتحسين صورة المجرمين -ب

 )صح(من خطر السرقات واالجرام وان هذا فعل محرمتوعية المجتمع دينياً  -ج

 اظهار ان بعض السجناء اناس صالحون  -د

_____________ 

 ماالذي ال يجب على الصحيفه تكراره ؟   /٣س

عدم تكرار هذا التهميش واالغفال للضوابط واالسس السليمه للمجتمع التي تنكر عمل  -أ

 )صح(المجرمين وتجرم فعلتهم ) بالمعنى(

 بالمعنى انتقاء العناوين التي توضح اهداف مقالها-ب 

 

 



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

 صحة السكان - ٢8

ان لو في دولتين دوله تدفع االكثر مبالغ ع الصحة للسكان واخرى العكس لكن نتائج الصحة 

 متساويه 

 س/ ماهو الشي االفضل للدوله االولى ان تعمله ؟

 و ....انها تعمل تهئيات للمواطنين من االمراض مثل التطعيمات  -أ

 )صح(الدولة مسؤولة عن توفير الخدمات الصحية للمواطنين -ب

__________________________________________________ 

 دراسة " الفريق االوربي " -٢٩

فريق اوربي مقسمين الى فريق أ و فريق ب و يريد ان يسوق لتشيرتات فريقه فلجأوا لمجلة 

ضل ، نتيجة االستطالع وجدوا ان فريق أ افضل فلما عربية تسوي لهم دراسة يشوف ايهم اف

شاف مدير االندية نتيجة االستطالع انزعج جدا احنا سوينا دراسة ثالث سنوات وكان فريق ب 

 االفضل فهو مشكك بالعينة البحثية 

____ 

 اي منهما غير صحيح الختيار عينة الدراسة ؟  /1س

 ية والقنوات الرياضيةناخذها من القراء الي على المواقع الرياض -أ

 )صح(ناخذها من الناس الذين يأتون المالعب  -ب

 ناخذها من القرى والمدن في المملكة  -ج

 ياخذونها من المعلقين الرياضين والمحللين  -د

 االجابه 

الناس الي تشجع في المالعب يوزعون عليهم استبيان او االحصائية بس الي في المعلب ) النهم 

 نون متعصبين لفريقهم (على االغلب بيكو

________ 

 ماسبب اختالف الدراسة برايك ؟ /٢س

 اختالف المجتمع -أ

 بعد السنوات عن بعض -ب

 )صح(لم يعتمدوا على أشخاص لهم خبرة في هذا المجال -ج

______ 

 

 



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

 " دراسة االردن " -٣٠

 

 اي من االتي غير صحيح  /1س

 ح()صسكان الزمن المعاصر يعانون من ضغوط نفسية -أ

 ان هذه الدراسة تثبت ان االنسان يتأثر باالحداث اليومية -ب

 نحن نملك امكانيات عالية تمكننا من معالجة الضغوط ) فيما معنى الجمله ( -ج

___________________________________________________ 

 اثةردراسة الو -٣1

يدة تقول ان العلم هو المؤثر يعتقد قديما ان المزاج يكون وراثي  و لكن هناك دراسة جد 

 الرئيسي على  المزاج 

___________ 

 المفهوم من الدراسة ان : /1س 

 االطفال يولدون و الوراثه هي التي تتحكم في مزاجهم-أ

 البيئة هي التي تؤثر  -ب 

 )صح(ان البيئة تمحور المزاج -ج

 داد وراثيفيما معناه ان االشخاص يولدون وعندهم قابلية وراثية او استع -د

______________________________________________ 

 دراسة " قلة النوم  تسبب السمنة والسكر " -٣٢

ان قلة و عدم النوم لساعات كافية  تؤدي الى امراض منها ضغط الدم و ارتفاع هرمون 

 الغريلين 

____________ 

 / اي العبارات اكثر صحة :  1س

 )صح(كميات كبيره من االكل قلة النوم يؤدي الى اكل  -أ

___________ 

 /  الى ماذا تفتقر هذي الدراسة ؟ ٢س

 االهداف -أ

 صحة النتائج -ب

 العلمية  -ج



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

____________________________________________ 

 دراسة الباحثة اليابانية -٣٣

األطفال عالي باحثة يابانية اجرت بحث لكي ترى مدى تأثر االبناء باالخالق ووجدت ان انتاج 

 و نفسيتهم كويسه بسبب ان اسرتهم نفسيتها زينه ومن الخيارات 

_________________________________ 

 ماهو الخطا في الدراسه ؟ س/

 أ/ نطبق نتائج الدراسة على السعودية 

  بالسعوديه )صح(ب/ أو نقنن الدراسة ثم نعملها

_ 

 بصيغه اخرى 

 سعوديه بدون ادوات دراسهأ/  نقدر نضع نتايج اليابان بال

المجتمع  السعودي في دراسة النتائج واالفراد ينطبق عليه الدراسه بممثل  الدراسه اليابانية 

 والنتيجه

_____________________________________________________ 

 دراسة " تاخير الموظفين على الدوام" -٣٣

 لشركة انتاج موظفيها قليل علما بان غيابهم قلي

__ 

 س/ ماذا يفعل المدير لكي يجعل الموظفين ملتزمين بالدوام ؟

 نربط انجازهم بالمكفاءت المالية -أ

 )صح(ربط الحضور واالنصراف بنظام البصمة   -ب

 يخصمون على الموظفين  -ج

 )صح(وال يصير تأثير عليهم من التجارب وضع كاميرات بغرف الموظفين -د

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

 قطعة البيئة -٣٤

كان فيها عالقة االنسان بالتطور الصناعي وانه كان معها متوازن او شي زي كذا النه طبق 

 الهدف الرباني ومع التطور البيئي تغيرت نظرته وصار يعتبر كل شي ملكة 

امل مع البيئة ومع ماخلقه وفي نهاية القطعه كان ينصح المجتمع بالعوده لتعاليم االسالم ف التع

 هللا

_________ 

 هل التطور الصناعي جعل نظرة االنسان نحو البيئة  /1س

 ايجابية -أ

 (صح) سلبية -ب

 متوازنة -ج

_________ 

 ماهي نصيحة الكاتب ف الفقره االخيرة ؟ /٢س

 العوده الى التراث االسالمي -أ

 )صح(زيادة الثقافة البيئية  -ب

 التطور االنساني -ج

________ 

 ما معنى كلمة "اوشاجة" مدري اوشجة  ؟  /٣س

_______ 

 /  رأى الكاتب ان االنسان حالتان في البيئة ؟ ٤س

 )صح(السيطرة .. تكامل  -أ

 تملك .. هدوء  -ب

_______ 

 ماهي نظرة االنسان للبيئة ؟ /٥س

 )صح(مهيمنه -ا

_________________________________________________ 

 

 

 



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

 "التواصل وحاجة االنسان " -٣٥

 االنسان بطبيعتة : /1س

 عدواني -تواصلي  -أ

 )صح(نفسي -اجتماعي  -ب

 شهواني -اجتماعي  -ج

________ 

 التواصل  /٢س

 )صح(بعضه بالفطرة -أ

 كله بالفطره -ب

 بعضه يحتاج الى تدريب -ج

 غريزه -د

_________ 

 1انسب عنوان لفقرة  /٣س

 )صح(اطها بحاجاته اهميه التواصل و ارتب -أ

 النها تتكلم كلها عن التواصل و اهميته ف تحقيق احتياجاته

______ 

 )ناقص( ماهو الخطا ؟ /٤س

 ان االتصال يحتاج الستراتيجيه معينه -أ

______________________________________________ 

 دراسة الصلع -٣6

اتوقع المهم  18سنه الى 1٤ر من بحثو عن مشكله الصلع وجدو رجال فيها اكثر من  واالعما

 ووجدو المدخنون يصيبهم الصلع اكتر وان العامل وراثي عامل مساعد 

___________ 

 ماهو سبب الصلع عند الرجال ؟ /1س

 وراثي  -أ

 الصلع يصيب الرجال اكثر من النساء -ب

 اختلفٌو باالجابة )صح(ان التدخين هو السبب الرئيسي في الصلع  -ج

 مدخنين بالصلع بكثرة يصابون ال -د

_________________________________________________ 



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

 دراسة التعليم التعاوني عن مدرسة في منطقة تبوك -٣7

باحث يبغى الدراسه هذي وراح يبحث عن دراسات سابقة فوجد دراسة تقول ان افضل 

مجموعات التعليم التعاوني في الفصل عددهم خمسة ودراسة اخرى قالت افضل شي تكون 

من االختالف هذا وخاف جدا من هذي الدراسه النه بيطبقها  مجموعتين فالباحث انزعج جدا

 وهي تحتاج خطوات كثيرة 

_______________ 

 برايك ماسبب اختالف الدراستين ؟ /1س

 بسبب هدف الدراسة -أ

 متوسط الدراسة  -ب

 )صح(منهجية الدراسة )منهج الدراسة لكال منهما ( -ج

 بسبب الخطوات التي اتبعها الباحثين -د

_______________________________________________ 

 اوينقطعة جمود العن -٣8

لو كان بي أن أكتب لمحو الفساد من المجتمع اإلنساني والقضاء على شروره وآثامه لما  -1

حركت يداً ، وال جردت قلماً ؛ ألن هذا مسألة صعبة ألني أعلم أن طلب المحال عثرة من 

 عثرات النفوس وضاللة من ضالالت العقول 

اس وأفهامهم ما يحول بينهم وبين تصوره ، ولكنني أطلب مطلباً واحداً ال أرى في عقول الن -٢

وإدراكه هو أن يهذبوا قليالً من هذه المصطلحات التي أنسوا بها ، والعناوين التي جمدوا عليها ، 

فال يسمون المنافق تقياً وال المتمجد ماجداً ، وال البخيل غنياً ، وال الفقير مجرماً ، وال المتوحش 

 إحسانه (، وال يستمر مسيء في  متمديناً )حتى ال ينزع محسن عن 

 ___________ 

 "حتى ال ينزع محسن عن إحسانه " عالقتها بما قبلها ::1س 

 )صح(أ ( سببية 

 (تأكيدية   ب

 ج ( تحليلية

 د ( تمثيلية 

_________ 

 : طلب الكاتب في الفقرة الثانية /٢س 

 أ ( سهل 

 ب ( صعب 

 )صح(ج ( ممكن 

 د( ممتنع  

________ 

 

 

 

 



 ـــــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(تجميع: نــ

 ينزع معناها : /٣س

 أ ( يرفع 

 )صح(ب ( يتوقف 

 ج ( يأخذ

 د ( يترك

__________ 

 "طلب المحال عثرة " تشابه في داللتها :  /٤س

 أ ( رجل بال راحلة 

 )صح(ب ( النفخ في الرماد 

____________ 

 / " ال يستمر مسيء ع اساءته " يفهم من الفقره بانه سيستمر اذا  ٥س

 بقي التفكير على حاله  -أ

 او التفكير على جموده  -ب

 او اذا استمر المحسن في احسانه -ج

______________ 

 في الفقرة االولى ؟ ماهو المحال الذي يقصده الكاتب  /6س

 المحو التام  للفساد -أ

 



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

 التناظر اللفظي
 

 

 اجتباء : اصطفاء ) ترادف ( -١

 

 ادخله : قربه -أ

 ✅اعانه : ساعده  -ب

 

______ 

 

 سنام : بعير  -٢

 

 شعر : رمش -أ

 ساق : ركبة -ب

 ✅صالة : عبادة  -ج

 

________ 

 

 سلك كهرباء : نحاس- ٣

 

 )تجميعات(  ✅عجالت : مطاط  -أ

 محروقات : نفط -ب

 )فهد بابطين(:) وقيل انها هذي الصحيح     اقالم : خشب -ج

 سيارة ؛ نقل -د

 

________ 

 

 فم: أسنان ) احتواء ( -٤

 

 أ/ يد: أصابع

 

 ب/ عين: رأس

 

 ✅ج/ كون: نجوم 

 

 د/ قلم: حبر

 

_______ 

 

 لدغة : موت -٥

 

 جوع : فقر -أ

 اكل : غنى -ب

 ✅الصبر : الفرج  -ج



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

_______ 

 عقم (المرأة : عقَمت ) اصابها  -٦

 

 (جفاف اصابها)  ✅أ( بحيرة : نضبت 

 

 ب( شاة : نفقت ) ماتت ( 

 

 ج( سحابة : أمطرت 

 

 د( قوة : هوت.

 

_______ 

 

 جبل : طود ) هو الجبل المرتفع  ( -٧

 

 أ( طائرة : سيارة

 ب( دينار : درهم

 ✅ج( سحب : غيم 

 رد( رمل : صخ

 

______ 

 

 خياطة : ابرة.    -٨

 

 ✅كتابة : قلم  -أ

 

 ذهب : صائع  -ب

 

 الوان : رسام -ج

______ 

 

 فرشاه : معجون -٩

 

 ✅أ/ موقد : شعلة 

 ب/ دخان : رماد

 ج/ حطب : خشب

 د/ عود : ثقاب

_____ 

 

 _ ابوه : عمومة١٠

 

 ✅أ/ امومة : خؤولة 

 ب/ قرابه : نسب

 

 خوؤلة : اخ االم

 



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

_____ 

 

 ثوب : نسيج -١١

 

 قلم : حبر -أ

 بربحر : ح   -ب

 ✅باب : خشب  -ج

 جلد : قربه  -د

 

_____ 

 

 

 جبال :رواسي -١٢

 

 ✅أ_نجوم :مضيئة.  

 ب_محطة :فندق 

 ج_روضة :ازهار. 

 د_اودية :اشجار.

 

________ 

 

 نجاح : فرح -١٣

 

 ✅زراعة : حصاد  -أ

 حلم : جرأة -ب

 كرم : غنى -ج

 فقر : بخل -د

 

_______ 

 

 حرير : رقة -١٤

 

 سند أخ -أ 

  ب_صوف نسيج 

 ج_ زواج خطوبة

 ✅د_ عروس اناقة. 

 

________ 

 

 انتصار : عراك -١٥

 

 ✅شراء : تفاوض  -١

 تعاون : تكاتف -ب

 حوار : اقناع -ج

 تربية : تنشئة -د

 



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

_______ 

 

 االصل : الفصل  -١٦

 

 االبن : االب -أ

 الكتاب : المؤلف  -ب

 الشاعر : الديوان  -ج

 ✅الشرف : الفصاحة  -د

 

 

 سب والشرف األصل بمعنى الح

 الفصل بمعنى الفصاحة والبالغه .

 

___________  

 

 اذن : سمع ) وظيفه( -١٧

 

 ✅شفره : حالقه   -أ

 عين :جفن  -ب 

 قلب :محبه  -ج 

 جلد :شعر  -د

_______ 

 

 روح : جسد  -١٨

 

 كلمة : قول  -أ

 ✅معنى : لفظ  -ب

_______ 

 

 يرقة : فراشة -١٩

 

 دودة : جراد -أ

 نملة : حشرة -ب

 ✅اجة بيضة : دج -ج

 عصفور : حمامة -د

_______ 

 

 ملعقه : قدر  -٢٠

 

 شوكه : طعام -أ

 ✅دلو : بئر  -ب

_______ 

 

 

 

 



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

 الماء : الصافي -٢٥

 

 ✅الشباب : النظارة  -أ

 الة : طباعة -ب

 حداثة : قديم -ج

 شيخوخة : فتوه -د

_______ 

 

 سيف : صارم  -٢٦

 

 طفل : شاب  -أ

 نَفّس : نفَس  -ب

 ✅عسل : نقي  -ج

 ء : صافيما -د

 

_______ 

 

 عطس : حمد -٢٧

 

    ✅ذنب : استغفار  -أ

 اكل : شبع -ب

 ☹قيل انها االجابة الصحيحه   >>بطنة: شبعة  -ج

______ 

 

 الّري : الماء -٢٨

 

 ✅الشفاء:الدواء  -أ

 الغنى :الشهرة -ب

 الزرع : الهواء -ج

 الصبر : الفرج -د

 

 الري عن طريق الماء 

 الشفاء عن طريق الدواء 

_________ 

 

 عشق : تفكير -٢٩

 

 عطش : ارتواء -أ

 اجتهاد : دراسة -ب

 ✅طالق : بغض  -ج

________ 

 
 طبيعي -مصطنع  -٣٠
 وهمي : موثوق -أ

 ✅مخالف : نظامي  -ب

________ 



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

 

 متعرج : ممر ) صفه (  -٣١

 

 أ/ نهر : مجرى 

 ✅ب/ معقد : تعبير 

_________ 

 

 قطع : قطف ) ترادف (  -٣٢

 

 ✅أ/ فصل :فصم  

 ب/ قصف : قصد

 ج/ نام : قام

 د/ خير : شر

________ 

 

 مؤثر : اثر -٣٣

 

 أ/ شمس : قمر

 ✅ب/ دمغ : ختم 

 

 المؤثر يترك اثر والدمغ يترك اثر الى هو ختم

_________ 

 

 قراءة  : وعي  -٣٤

 

 ✅أ/ اجتهاد : انجاز 

 ب/ ثقافه : اطالع

 ج/ دراسه : مذاكرة

 د/ كتابة : تاليف

_________ 

 

 جدب : مجاعة -٣٥

 

 كذب : إفك -أ

 فقر : صحة -ب

 ✅وفان : غرق ط -ج

 انفجار : ضغط -د

_________ 

 

 كتابة: قلم -٣٦

 

 ✅تفكير: مخ  -أ

 رسام :ريشة-ب

 

___________ 



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

 

 أحمر : قاني -٣٧

 

 ✅أ( أصفر : فاقع  

 ب( أبيض : صاافي  

 ج( أزرق : باهت

 د( أسود : فاتح. 

 

______ 

. 

 قطع : شجر -٣٨

 

 ✅أ/ قص : ورق 

 ب/ تقليم ؛ اظافر

 ج/ خشب : باب

. 

_____ 

 

 مؤثر : اثر -٣٩

 أ/ شمس : قمر

 ✅ب/ دمغ : ختم 

 

 المؤثر يترك اثر والدمغ يترك اثر الى هو ختم

. 

_______ 

 

 سواك : اسنان -٤٠

 

 أ( ماء : يد 

 ✅ب( صابون : اوساخ 

_______ 

 طبيعي -مصطنع  -٤١

 

 وهمي : موثوق -أ

 ✅مخالف : نظامي -ب

____ 

 

 ع مافيه اجتهاد انجاز(قراءة  : وعي ) وهذا اتوق -٤٢

 

 ✅أ/ اجتهاد : انجاز 

 ب/ ثقافه : اطالع

 ج/ دراسه : مذاكرة

 د/ كتابة : تاليف

 

_______ 



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

 

 اذن : سمع ) وظيفه(-٤٣

 

 ✅شفره : حالقه   -أ

 عين :جفن  -ب 

 قلب :محبه  -ج 

 جلد :شعر  -د

 

_____ 

 

 ألوان : رسام  -٣٣

 

 إبرة : خياط -أ

 قماش : خياط -ب 

 ✅خياط خيط : -ج 

 ثوب : خياط -د 

 

 عالقة اداة : مهنه

 

______ 

 

 قطع : خشب  -٣٤

 

 قطف : ثمار  -أ

 حصد : عشب  -ب

 ✅قص : ورق  -ج

 

_____ 

 

 عطس : حمد -٣٥

 

 أ/تسبيح استغفار

 ✅ب/ بطنه : شبع 

 ج/ دقيق : خبز

 د/ عطش : ارتواء

 

______ 

 

 عشق : تفكير -٣٦

 

 عطش : ارتواء -أ

 اجتهاد : دراسة -ب

 ✅طالق : بغض  -ج

 

______ 

 



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

 االثنين : الخميس -٣٧

 

 أ/ شتاء : ربيع

 ب/ شوال : شعبان

 ✅ج/ الفجر : المغرب 

 

_______ 

 

 روح : جسد  -٣٨

 

 كلمة : قول  -أ

 ✅معنى : لفظ  -ب

 

_______ 

 

 جود: كرم  ) ترادف ( -٣٩

 

 وزر:حمل -أ

 سخاء:شجاعه-ب

 ✅عوده :رجوع -ج 

 

______ 

 

 ضاد(أقدم : احجم ) ت -٤٠

 

 كف : رجع -أ

 ✅اتفق : اختلف  -ب

 

_______ 

 

 غروب : زوال -٤١

 

 السبت : الجمعة -أ

 دهر : زمان  -ب

 فجر : مغرب -ج

 محرم : رمضان -د 

_____________ 

 

 دوله : خريطه -٤٢

 

 ✅بيت : مخطط  -أ

 خزانه : غرفة -ب

 فصل : مدرسة -ج

 د : مكيفتبري -د

_________ 

 



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

 جمع : تصنيف ) عالقة مرحليه( -٤٣

 

 أ/ حصد : زراعة 

 ✅ب/ تشاور: اختيار 

 ج/ استرجاع : تذكر 

 د/ تأليف : بحث

_______ 

 

 تبدون تكتمون-٤٤

 

 ✅تضحكون تبكون   -أ 

 تعلنون : تجحدون -ب

 ....... : مسرورون -ج

_________ 

 

 سلك كهرباء : نحاس-٤٥

 

 ✅عجالت : مطاط  -أ

 محروقات : نفط -ب

 اقالم : خشب -ج

 سيارة ؛ نقل -د

__________ 

 

 اجتباه : اصطفاه ) ترادف ( -٤٦

 

 ادخله : قربه -أ

 ✅اعانه : ساعده  -ب

________ 

 

 غرق : اختناق -٤٧

 

 رعد : برق -أ

 احتراق : اكسجين -ب

 ✅فيروس : مرض  -ج

 تقيؤ : تسمم -د

_________ 

 

 لبوة : اسد  -٤٨

 

 أ/ غنم:خروف 

 ( فرس الحصان انثى)  ✅فرس؛حصان  /ب

_________ 

 

 

 



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

 صهيل : الخيل ...  -٤٩

 

 .... ✅صرير الباب  -أ

 بكاء الفتاة .. -ب

 شدو : غراب -ج

 نهيق : كلب .. -د

________ 

 

 

 فرشاه : معجون -٥٠

 

 ✅أ/ موقد : شعلة 

 ب/ دخان : رماد

 ج/ حطب : خشب

 د/ عود : ثقاب

_______ 

 

 بدر : اكتمال -٥١

 

 ✅: احمرار  أ/ خجل

 ب/ وحشه : خلوه

 ذكرى : ماضي -ج

 وجه : جميل -د

________ 

 

 انعام : ابل  -٥٢

 

 ✔سباع : ذئب  -أ

 تيس : خروف -ب

 ضأن : ماعز -ج

________ 

 

 ثوب : نسج -٥٣

 

 فتل : خيط -أ

 ✅قمح : طحن  -ب

 لقاح : بذرة -ج

________ 

 

 سلسلة: حلقة -٥٤

 

 مستطيل: دائرة -أ

 مسمار : حديد -ب

 ✔درج  -سلم  -ج

________ 



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

 

 

 خيل : ركوب  -٥٥

 

 أ_ مكتب : عمارة. 

 ب _طريق:  شارع 

 ج _مبنى : دكان. 

 ✅د _ مطار : هبوط 

________ 

 

 قراءة  : وعي  -٥٦

 

 ✅أ/ اجتهاد : انجاز 

 ب/ ثقافه : اطالع

 ج/ دراسه : مذاكرة

 د/ كتابة : تاليف

 

_______ 

 

 ألوان : رسام ، مثل -٥٧

 

 إبرة : خياط -أ

 قماش : خياط -ب 

 ✅خيط : خياط -ج 

 ثوب : خياط -د 

 

 عالقة اداة : مهنه

_______ 

 

 سواك : اسنان -٥٨

 

 أ( ماء : يد 

 ب( صابون : اوساخ

 

_______ 

 

 فرشاه : معجون -٥٩

 

 ✅أ/ موقد : شعلة 

 ب/ دخان : رماد

 ج/ حطب : خشب

 د/ عود : ثقاب

 

______ 

 

 



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

 

 

 رجل : ذكوره  -٦٠

 

 أ/  امراءه : والده 

 ✅ب/  طفل براءه 

 ج/ طبيب : مهارة

 

_______ 

 

 االثنين : الخميس -٦١

 

 أ/ شتاء : ربيع

 ب/ شوال : شعبان

 ✅ج/ فجر : مغرب 

 

________ 

 

 نحلة:خلية )مكانيه( -٦٢

 

 ✅أ/  طائر :وكر  

 ب/ مبيت : بيت

 ج/ طالب : مدرسة

 

 وكر : مكان عشه

 

______ 

 

 بناء : طوب  -٦٣

 

 ✅أ/ قطار : عربة 

 ب/ اجتهاد : نجاح

 ج/ تعليم : وعي  

 

 القطار  جزء منه العربة   

 والبناء  جزء من  الطوب

 

_______ 

 

 سم : ثعبان -٦٤

 

 أ/ حوت : عنبر

 ب/ خروف : صوف

 ج/ خروف : نعجة

 ✅د/ مسك : عزال 

 



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

________ 

 

 كرسي : قعود -٦٥

 

 ✅جامعة : تعليم -أ

 بيت مبيت : -ب

 خزانه : غرفة -ج

 تبريد : ثالجة -د

 

_______ 

 

 قوس : انحناء -٦٦

 

 بعض النماذج جاهم )عمود: أستقامة( ✅رمح : استقامة  -أ

 قارب : نهر -ب

 ضب : حوت -ج

 خيل : تمر -د

 

_________ 

 

 حياة : مرض -٦٧

 

 ✅زواج : خالف  -أ

 مبيت : بيت -ب

 شباب : زهايمر -ج 

 

________ 

 

 فاز : فرح -٦٨

 

 ✅ركض : تعب  -أ

 

 فرح : سرور -ب

 

 نجاح : مذاكرة -ج

 

 جد : اجتهاد -د

______ 

 

 دجاج: شعير  -٦٩

 

 أعشاب :حصان  -أ

 ✅صقور: لحوم  -ب

 

_______ 

 



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

 

 

 سيل : غرق -٧٠

 

 رعد : برق -أ

 تقيؤ : تسمم -ب

 ✅فيروس : مرض  -ج

 

______ 

 

 االسكندرية : الرياض -٧١

 

 نيويورك : الدوحة -أ

 ✅عدن : الخرطوم  -ب

 جدة : جاكرتا -ج

 المنامة : الكويت -د

 

_______ 

 

 ب : صحراء ض -٧٢

 

 ✅أ/ سمك : ماء 

 ب/  حمار : زريبه 

 ج/ اسد : عرين

 د/ طائر : وكر

______ 

 

 ثواني : زمن ) جزء من ( -٧٣

 

 ماء : هيدروجين -أ

 كرسي : طاوله -ب

 ✅ملح : طعام  -ج

_______ 

 

 فاتوره  : تسديد -٧٤

 

 أ/ جامعه : تعليم

 ✅ب/ خطة : تنفيذ 

 

 التسديد يحتاج الى فاتوره

 التنفيذ الى خطه

________ 

 
 
 
 



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

 انتصار : عراك -٧٥
 

 ✅شراء : تفاوض  -١

 تعاون : تكاتف -ب
 حوار : اقناع -ج
 تربية : تنشئة -د

_______ 
 

 كرسي : قعود -٧٦
 
 مبيت : بيت -أ

 خزانه : غرفة -ب

 ✅جامعة : تعليم  -ج

 تبريد : ثالجة -د

_______ 

 

 ينطق : يصمت -٧٧

 

 جالله : مهابه -أ

 ✅تكبر : تواضع  -ب

_______ 

 

 شرق : غرب -٧٨

 

 فجر : ليل -أ

 ✅مطلق : مقيد  -ب

________ 

 

 بطاريه : ساعة -٧٩

 

 ✅أ/ شراع : سفينه 

 ب/ ذيل : طائرة

 ج/ دقيقة : ثانية

_______ 

 

 فرشاه : معجون -٨٠

 

 ✅أ/ موقد : شعلة 

 ب/ دخان : رماد

 ج/ حطب : خشب

 عود : ثقابد/ 

_______ 

 طاردة : جاذبة -٨١

 

 حزينة : كئيبة -أ

 ✅عسر : يسر  -ب



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

________ 

 

 

 

 

 االسكندرية : الرياض  -٨٢

 

 ✅عدن : الخرطوم  -أ

 نيوورك : الدوحة -ب

 جدة : جاكرتا -ج

_______ 

 

 عين : راس ) تاكدوا من ترتيب الخيارات( - ٨٣

 

 ✅نافذة : غرفة أ/ 

 ب / شجر : غصن

_______ 

 

 نحلة:خلية  -٨٤

 

 ✅أ/  طائر :وكر  

 ب/ مبيت : بيت

 ج/ طالب : مدرسة

 

________ 

 

 كلمة : حروف ) جزء (  -٨٥

 

 ✅أ/ جملة : عبارة 

_________ 

 

 قوس : انحناء -٨٦

 

 أ/ قلم : كتابة  

 ✅ب/ عمود : استقامة 

 ج/ سهم : انطالق  

 د/ رمح : اصابة.

_________ 

 

 دوله : خريطه -٨٧

 

 ✅بيت : مخطط  -أ

 خزانه : غرفة -ب

 فصل : مدرسة -ج

 تبريد : ثالجة -د



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

______ 

 

 

 

 اجتباء : اصطفاء ) ترادف ( -٨٨

 

 ادخله : قربه -أ

 ✅اعانه : ساعده  -ب

 

_______ 

 

 

 

 انتصار : عراك -٨٩

 

 ✅شراء : تفاوض  -أ

 تعاون : تكاتف -ب

 اقناعحوار :  -ج

 تربية : تنشئة -د

 

_______ 

 

 عبادة: دعاء -٩٠

 

 حج: عمره -أ

 ✅خلق : حياء   -ب

 جدب: استسقاء -ج 

 

_______ 

 

 بدر : اكتمال -٩١

 

 ✅أ/ احمرار : خجل 

 ب/ وحشه : خلوه

 ذكرى : ماضي -ج

 وجه : جميل -د

 

_____ 

 

 جبل : طود ) هو الجبل المرتفع  ( -٩٢

 

 أ( طائرة : سيارة

 درهمب( دينار : 

 ✅ج( سحب : غيم 

 د( رمل : صخر

 



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

_______ 

 

 

 

 طفل : رجل  -٩٣

 ✅شبل : أسد 

 حصان: مهر      غلط بس العكس صح

______ 

 

 ثوب : نسج -٩٤

 

 فتل : خيط -أ

 ✅قمح : طحن  -ب

 لقاح : بذرة -ج

 قلب : تهيج -د

_____ 

 

 ضب : صحراء  -٩٥

 

 ✅أ/ سمك : ماء 

 ب/  حمار : زريبه 

 ج/ اسد : عرين

 د/ طائر : وكر

______ 

 

 ذكوره  رجل : -٩٦

 

 أ/  امراءه : والده 

 ✅ب/  طفل براءه 

 ج/ طبيب : مهارة

 

_______ 

 

 حديد: مسمار - ٩٧

 

 ✅ماء : ثلج  -أ

 باب : خشب -ب

 فضة : ذهب -ج

 صخر : جبل -د

 

______ 

 

 

 

 

 



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

 أسهم : اقتصاد -٩٨

 

 ✅صحف : اعالم  -أ

 مدرسة : طالب -ب

 وزراة : تجارة -ج

 سماء : نجوم -د

 

______ 

 

 فرحنجاح :  -٩٩

 

 بعض النماذج جاها زراعة: حصاد   ✅إيمان : حياء  -أ

 حلم : جرأة -ب

 كرم : غنى -ج

 فقر : بخل -د

 

______ 

 

 

 ابوه : عمومة -١٠٠

 

 ✅أ/ امومة : خؤولة 

 ب/ قرابه : نسب

 

 خوؤلة : اخ االم

______ 

 

 

 فرشاه : معجون -١٠١

 

 ✅أ/ موقد : شعلة 

 ب/ دخان : رماد

 ج/ حطب : خشب

 د/ عود : ثقاب

 _______ 

 

 نجاة : الهالك  ) تضاد( -١٠٢

 

 االصدقاء : الوشاة  -أ

 

 ✅االقالل : االكثار  -ب

 

 االنتظار : الذهاب -ج

____ 

 

 



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

 سم : ثعبان -١٠٣

 

 أ/ حوت : عنبر

 ب/ خروف : صوف

 ج/ خروف : نعجة

 ✅د/ مسك : عزال 

______ 

 حصون : قالع ) ترادف( -١٠٤

 ✅أ/ سناء : ضوء 

 ب/ لحاء : شجرة

________ 

 جنين : والدة -١٠٥

 ✅سهم : رمي  -أ

 : حجر رجم  -ب

 عصا : ضرب -ج

 مسدس : قتل -د

 

_________ 

 

 موز: فاكهه  ) الموز من الفواكهه ( -١٠٦

 

 ( البشر من العرب)  ✅أ( عرب : بشر 

 ب( غذاء : دواء

 ج( ضعيف : قوي

 د( حرب : جنود

 

_________ 

 

 المرأة : عقَمت ) اصابها عقم ( -١٠٧

 

 (جفاف اصابها)  ✅أ( بحيرة : نضبت 

 ماتت ( ب( شاة : نفقت ) 

 ج( سحابة : أمطرت 

 

_________ 

 

 لطم : كف -١٠٨

 

 ✅أ( لكم : قبضة  

 ب( طعن : رمح 

 ج( رمي : صخرة 

 د( مدح : لسان.

 د( قوة : هوت.

 

__________ 



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

 

 فم:أسنان ) احتواء ( -١٠٩

 

 أ/ يد: أصابع

 ب/ عين: رأس

 ✅ج/ كون: نجوم 

 د/ قلم: حبر

 

_________ 

 

 سقط : تألم ) تتابع ( -١١٠

 

 ق: ندم أ/صد

 ب/امتحن :نجح 

 ج/صام:امتنع 

 ✅د/لبس:استتر 

 

_______ 

 

 

 هندسة : جبر -١١١

 

 أ/ فيزياء : كيمياء

 ✅ب/ فلسفة : منطق 

 ج/ جولوجيا : ادب

 د/ مكتبة : كتاب

 

___________ 

 

 كاتب : قلم  ) اتوقع كانت معكوسه ( -١١٢

 

 رسام : ريشه -أ

 مخ : تفكير -ب

 

________ 

 

 تضاد (سراء : ضراء )  -١١٣

 

 ✅أ( اسراف : اقتصاد  

 ب( فقر : غنى 

 ج( غم : حزن 

 د( فرح : سرور.

 

________ 

 

 



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

 قراءة : وعي  -١١٤

 

 ✅اجتهاد : انجاز  -أ

 ثقافة : اطالع -ب

 دراسة : مداكرة -ج

 معرفة : سفر -د

 

_______ 

 

 ماء: بئر  -١١٥

 

 أ( حبر :قلم 

 ✅ب ( حليب:ضرع 

 ج( ضوء:نبات 

 د( رمل :طالء

 

 يستخرج من البئر والحليب يستخرج من الضرعالماء 

 

_________ 

 

 

 ظهر:مغرب -١١٦

 

 محرم : رجب  -أ

 التاسع :السابع   -ب

 سحر :فجر   -ج

 ✅االحد : الثالثاء -د

_______ 

 

 

 عجيب : غريب -١١٧

 

 أ( تغاضيت : أسرعت  

 

 ✅ب( أهملت : قصرت 

 

 ج( مشيت : ركضت

 

________ 

 

 ) عالقة تضاد (بث : استقبال  -١١٨

 

 ✅أ/ رفض : قبول 

 ب/ رضا : ابتسامة 

 ج/ موجة : تلفاز

 د/ وقود ؛ سيارة



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

______ 

 

 هندسة : جبر -١١٩

 

 أ/ فيزياء : كيمياء

 ب/ فلسفة : منطق 

 ج/ جولوجيا : ادب

 د/ مكتبة : كتاب

______ 

 

 سراء : ضراء ) تضاد ( -١٢٠

 

 ✅أ( اسراف : اقتصاد  

 ب( فقر : غنى 

 ج( غم : حزن 

 د( فرح : سرور.

 

_______ 

 

 

 

 موز : فاكهه -١٢١

 

 عرب : بشر -أ

 غذاء : دواء -ب

 ضعيف : قوي -ج

 حرب : جنود -د

_______ 

 

 سقط : تألم ) تتابع ( -١٢٢

 أ/صدق: ندم 

 ب/امتحن :نجح 

 ج/صام:امتنع 

 ✅د/لبس:استتر 

 

_______ 

 

 فم:أسنان ) احتواء ( -١٢٣

 

 أ/ يد: أصابع

 ب/ عين: رأس

 ✅ج/ كون: نجوم 

 د/ قلم: حبر

 

______ 

 



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

 لطم : كف -١٢٤

 

 ✅أ( صفع : خد  

 ب( طعن : رمح 

 ج( رمي : صخرة 

 د( مدح : لسان.

 

_____ 

 

 جنين : والدة -١٢٥

 

 ✅سهم : رمي -أ

 رجم : حجر -ب

 عصا : ضرب -ج

 مسدس : قتل -د

 

_____ 

 

 ماء: بئر  -١٢٦

 

 أ( حبر :قلم 

 ✅ب ( حليب:ضرع 

 ج( ضوء:نبات 

 د( رمل :طالء

 

 ستخرج من البئر والحليب يستخرج من الضرعالماء ي

 

______ 

 

 صدق : حقيقة ) نتيجه ( -١٢٧

 

 أ( غنى : كرم

 ب( فقر : كراهيه

 ✅ج( الخوف : احجام ) التردد( 

 د( غضب : غرور

 

_____ 

 

 المرأة : عقَمت ) اصابها عقم ( -١٢٨

 

 (جفاف اصابها)  ✅أ( بركة : نضبت 

 ب( شاة : نفقت ) ماتت ( 

 أمطرت  ج( سحابة :

 د( قوة : هوت.

 

_____ 



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

 

 سم : ثعبان -١٢٩

 

 أ/ حوت : عنبر

 ب/ خروف : صوف

 ج/ خروف : نعجة

 ✅د/ مسك : عزال 

 

_______ 

 

 حصون : قالع ) ترادف( -١٣٠

 

 ✅أ/ سناء : ضوء 

 ب/ لحاء : شجرة

 

______ 

 

 

 لياقة : تمارين  -١٣١

 

 ✅إبداع : تأمل  -أ

 صبر : ثواب  -ب

 زواج : انجاب -ج

______ 

 قراءة  : وعي  -١٣٢

 ✅أ/ اجتهاد : انجاز 

 ب/ ثقافه : اطالع

 ج/ دراسه : مذاكرة

 د/ كتابة : تاليف

___________ 

 موز: فاكهه  ) الموز من الفواكهه ( -١٣٣

 ( البشر من العرب)  ✅أ( عرب : بشر 

 ب( غذاء : دواء

 ج( ضعيف : قوي

 د( حرب : جنود

_________ 

 مفكر: فكرة ) يصدرها (  -١٣٤

 

 أ/ قصة:رواية 

 قاضي:قضية  /ب

 ✅ج/ شاعر:قصيدة 

 د/ نجار:خشب

 

 

______ 



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

 نعل: حاف   -١٣٥

 

 أ/ عقال:رأس

 ب/ جورب:حاسر

 ✅ج/ ثوب:عار  

 

________ 

 

 حاسر: الرأ س -١٣٦

 

 ✅أ( حافي :القدم 

 ب( عريان : ثوب

 ج( صلع : شعر

 

_______ 

 

 

 

 ورق : مكتبة  -١٣٧

 

 ✅أ/ يوم : قرن 

 

 ب/ سنه : شهر

 

 ج/ مدرسه : صف

 

 د/ رطل : وزن

 

_________ 

 

 انسان : عقل  ) احنواء(  -١٣٨

 ✅أ/ طائر : منقار  

 ب/ رجل : جنون 

 ج/ تفكير : علم 

 د/ راس : مخ

_________ 

 

 سقط : تألم ) تتابع ( -١٣٩

 

 أ/صدق: ندم 

 ب/امتحن :نجح 

 م:امتنع ج/صا

 ✅د/لبس:استتر 

 

________ 

 



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

 سراء : ضراء ) تضاد ( -١٤٠

 

 ✅أ(  اسراف : اقتصاد  

 

 ب( فقر : غنى 

 

 ج( غم : حزن 

 

 د( فرح : سرور.

 

_______ 

 

 اجتباء : اصطفاء ) ترادف (

 

 ادخله : قربه -أ

 ✅اعانه : ساعده  -ب

 

_______ 

 

 غير متاكدين     مهندس : خريطة -١٤٢

 

 ✅بائع : سلعة  -أ

 

 قضية : قاضي -ب

 

_____ 

 

 فالة : بر  -١٤٣

 ✅أ ( سقم : مرض 

 ب( غصن : شجرة 

 ج ( تيه : ضياع 

 د ( حرب : سالح

 

 

 

________ 

 

 فالة : بر  -١٤٤

 ✅تيه  : ضياعأ ( 

 ب( غصن : شجرة 

 د ( حرب : سالح

  

 

________ 

 

 



 تجميع: نــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسوني من دعواتكم(

 

 مطر : نبات -١٤٥

 

 دموع : عين -أ

 

 ✅دواء : شفاء  -ب

 

 )مو متاكدين من الترتيب (سيارة : بنزين  -ج

 

______ 

 

 كتب : مكتبة -١٤٦

 بيض : سلة -أ

 

______ 

 

 ابل : انعام -١٤٧

 

 ذئب : سباع -أ

_____________ 

 وردة : زكية  -١٤٨

 

 عروسة : بهيه -أ

 

________ 

 اسهم : اقتصاد -١٤٩

 

 اعالم : صحافه -أ

_______ 

 حادث : تهور -١٥٠

 نجاح : فرح -أ

________ 

 ☹غير محلول  مطر : نبات -١٥١

 دموع : عين -أ

 دواء : شفاء -ب

 



 عواتكم(من د يتجميع: نـــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسون

 

 السياقي الخطأ
الشركات الكبيره ال )تهتم( بتحفيز الموظفين فينتج) استقطاب( الكثير من )العاطليين( بالعمل  -1

 لذلك يتركها الكثير من الموظفين )الجيدين(

 تهتم  -أ

 )صح(استقطاب  -ب

 العاطليين -ج

 الجيدين -د

_______________________________ 

 امشي إلى  أهدافك بخطوات )حثيثه ( و)فل( عضديك بالعزيمه والصبر -2

 حثيثه  -أ

 )صح( فل  -ب

_______________________________ 

جلس سالم يتأمل السواحل الجميلة في بالده و لكنه )تحسر( ألنه ال يستطيع الوصول إليها)  -3

 لصغر( سنه و)بعدها( عن ) خياله (

 تحسر -أ

 صغر -ب

 بعدها -ج

 )صح( خياله  -د

 التصحيح : مكان 

________ 

 االنسان بال هدف كالسفينة بال دفه،)يبدأ( بهما االمر عند الصخور ...  -4

 ينتهي

________ 

االسالم )يرسي( القيم و االخالق للفرد و يتضح ذلك في ...  و )بثه( للوضوح و )تسخير(  -5

 المداهنه النها مرض عضال تفسد المجتمعات ،،،

 يرسي -أ

 بثه -ب

 )صح( سخير ت -ج

 الخطا تسخير الن المداهنه مرض و هو يظهر عكس ما يبطن ف كيف االسالم يسخرها ،،،

________ 

تعمل )الغابات( على صد )الرياح( ، والغابات تشكل )مواطن( للحيوانات والنباتات التي  -6

 )تستنكف( العيش فيها

 الغابات -أ

 الرياح -ب

 موطن -ج

 )صح( تستنكف   -د

________ 

 



 عواتكم(من د يتجميع: نـــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسون

 الهيثم )انعكاس( الضوء وهذه الطريقة تعتبر )خلفا( اللة )التصوير( )الحديثة( . اكتشف ابن -7

 انعكاس -أ

 )صح( خلفا  -ب

 التصوير -ج

 الحديثة -د

_________ 

ال تندم على فوات مامضى بل انظر )للمفقود( و االنسان الناجح يتسغل مايواجهه في طريقه  -8

 ويهتم بما فقده 

 -أ

 -ب

 المفقود -ج

 التصحيح : الموجود) فيما معناه (

_________ 

 

البصرة مدينة بنيت في عهد )الفاروق( عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ، وهي) أقدم (  -9

 )قبل ( الهجرة . 14المدن االسالمية )خارج( الجزيرة العربية بنيت عام 

 الفاروق -أ

 أقدم -ب

 خارج -ج

 )صح( قبل  -د

 هجرةالتصحيح : بعد ال

________ 

 الفشل هو الشيء الوحيد الذي يستطيع االنسان ان يتفاداه دون اَي مجهود -10

 أ( الشيء 

 )صح( ب( نتفاداه 

 ج(بدون 

 د( مجهود 

 تفاداهيالخطأ : 

 الصحيح :يحققه

__________ 

إن األب حريص بصحة اطفاله ويخاف عليهم من داء العصر السمنة، اخذهم ألخصائي  -11

 تغذية وشرح لهم )النظام المنزلي( المثالي

 االجابه  الصحيحه النظام الغذائي

______ 

 طاعتها ( .المرأة ) قديماً ( تتزين بالحلي )وتصون ( بيتها باألثاث ، قدر ) أست-12

ً  -أ  قديما

 )صح( تصون  -ب

 استطاعتها -ج

_______ 

 



 عواتكم(من د يتجميع: نـــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسون

 امشي إلى  )أهدافك( بخطوات )حثيثه( و)فل( عضديك بالعزيمه والصبر -13

 أهدافك -أ

 حثيثه -ب

 )صح( فل  -ج

 التصحيح : شد

_________ 

النه ال رأى محمد في الشبكة ) العنكبوتية ( صور الماكن السياحية في بلده ولكنه )تحسر(  -14

 يستطيع الذهاب هناك )لصغر( سنه وبعدها عن )خياله (

 العنكبوتية -أ

 تحسر -ب

 صغر -ج

 )صح( خياله  -د

_______ 

من )زاد( )حياؤه( ذهب سروره و)هان( على الناس و من جمع بين السخاء و الحياء ظفر  -15

 )بمودة( الناس .  

 )صح( أ/ زاد 

 ب/ حياؤه 

 ج/ هان

 د/ مودة. 

 التصحيح : قل

_______ 

 إن )األرواح( تحتاج إلى )األدواء ( كما ان )االبدان( تحتاج إلى ) الغذاء ( -16

 األرواح -أ

 )صح( األدواء  -ب

 األبدان -ج

 الغذاء -د

_________ 

ان انت المفروض تفتحر باخالقك ومالك في اخالق جدك و تصنع لنفسك اخالق ) تتدلى(   -17

 بها  

 التصحيح:  تتحلى

___________ 

 )المتفائل( يرى )الفرص( في كل )صعوبة( ،)المتطلع( يرى الصعوبة في كل فرصة  -19

 المتفائل -أ

 الفرص -ب

 صعوبة -ج

 )صح( المتطلع  -د

 التصحيح : المتشائم 

_________ 

 

 



 عواتكم(من د يتجميع: نـــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسون

 )عقبات( في طريق )النجاح( فطريق النجاح ) ممهد( )دائما(  هناك -20

 عقبات -أ

 النجاح -ب

 )صح( ممهد  -ج

 دائما -د

 التصحيح : وعر

_______ 

إن )األب( حريص بصحة اطفاله ، ويخاف عليهم من داء العصر )السمنة(، و اخذهم  -21

 ألخصائي )تغذية( وشرح لهم النظام )المنزلي( المثالي

 األب -أ

 السمنة -ب

 تغذية -ج

 )صح( المنزلي     -د

 التصحيح : الغذائي

_________ 

مان( استخدمات تساعد على )تثبيط( الخاليا السرطانية اكتشف العلماء في )الر -22

 واستخدموها في )تخفيز( نمو هذه الخاليا 

 الرمان -أ

 تثبيط -ب

 )صح( تحفيز  -ج

____________ 

 )السالمة( خيرا من الندامة و )االسف( اهون من التكلف والقناعة )خير( من )االستطاعة( -23

 السالمة -أ

 االسف -ب

 خير -ج

 )صح( االستطاعة  -د

 التصحيح : الضراعة

_________ 

من أول خمس دول في اقتصاد العالم بسبب  م أن تصبح2020تتوقع ماليزيا بحلول عام  -24

 اعتمادها على المعامالت الجيولوجية الحالل والمصارف اإلسالمية.

 أ( أول

 ب( اقتصاد

 )صح( ج( الجيولوجية 

 د( اإلسالمية

________ 

 

 

 



 عواتكم(من د يتجميع: نـــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسون

مع أنها غالبًا) فوق(  -بداعي سيادة القانون  -الدول الفتاوى الدينية  عندما )تصادر( -25

القانون، مثل المعاهدات التي )تبرمها( ثم تتخاذل عنها كمعاهدات )تبادل( الصواريخ العابرة 

 للقارات.

 أ( تصادر

 )صح( ب( فوق 

 ج( تبرمها

 د( تبادل

_______ 

ألنها تستخدم بشكل )عشوائي(  )ألعاب( األطفال يجب أن تصنع )بأدنى( معايير )الجودة( -26

 بين األطفال. 

 أ( ألعاب

 )صح( ب( بأدنى  

 ج( الجودة 

 د( عشوائي

__________ 

 )االنسان( بال )هدف( كالسفينة بال دفه،سوف )يبدأ( بهما االمر عند )الصخور(  -27

 االنسان -أ

 هدف -ب

 )صح( يبدأ  -ج

 الصخور -د

 التصحيح : ينتهي

_________ 

عمليات )المخ ( في التقنيات )الحديثة( نضطر لعمل ثقب في )الدماغ( في الحاالت ان في  -28

 )السهلة (

 المخ -أ

 الحديثة -ب

 الدماغ -ج

 )صح( السهلة  -د

 التصحيح : الصعبة

________ 

هناك )تناسب( عكسي بين عدد وفيات األطفال و)تدني( األجور ولذا يقل عدد )وفيات(  -29

 األطفال كلما كانت األجور )متدنية(

 تناسب -أ

 تدنئ -ب

 وفيات -ج

 )صح( متدنية  -د

__________ 

 

 

 



 عواتكم(من د يتجميع: نـــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسون

 الشكوى( هي التعبير )الخفي( عن عدم ا)لرضا( )بالواقع(  أو القناعة به -30

 الشكوى -أ

 )صح( الخفي  -ب

 الرضا  -ج

 الواقع -د

_________ 

 عيوب الجسم يسترها متر قماش ولكن عيوب الفكر يكشفها اخر نقاش،  -31

 أ/ اخر التصحيح اول

___________ 

االنسان )سخر( جميع المخلوقات لخدمته تارة يصنفها وتارة يجمعها أمالً في اكتشاف  -32

 البيئة)أدواء (لألمراض التي ابتلي بها )لتلويثه( 

 سخر -أ

 )صح( أدواء  -ب

 تلويثه -ج

 ً  التصحيح : عالجا

__________ 

 من المهم )بعد( االستغالل التجاري )لالختراع ( الحصول على براءة امتياز -33

 )صح( بعد  -أ

  االختراع -ب

 التصحيح : قبل

__________ 

نهايه يندفع للتغيير سواء كان ان االنسان يقاوم )التغيير( بين القديم والجديد لكن فال -34

 )رافضاً( او )مختارا(

 التغير -أ

 )صح( رافضاً  -ب

 مختاراً  -ج

 ً  التصحيح : راضيا

_________ 

اذا كنت تريد )النجاح( في عملك ومتطلباتك اليومية فانك تضطر الى )الزام( الناس  -35

 )لالقتناع( )بأرائك (

 أ/ النجاح

 صح() ب/ إلزام 

 ج/ اإلقناع

 د/ ارائك

 الصواب ) جذب (

_________ 

 االنطباع )االخير ( الذي تتركه عن طريقة شكلك وجلوسك  -36

 الخطا : االخير

 صح() التصحيح : االول

_________ 



 عواتكم(من د يتجميع: نـــــدى عبدهللا الزهراني )ال تنسون

القلق حالة )نفسية( نتيجة )التوتر( والتوقعات )اإليجابية( وقد تكون اإلضرابات النفسية  -37

 )سبباً( لذلك

 نفسية -أ

 التوتر -ب

 )صح( اإليجابية  -ج

ً  -د  سببا

 التصحيح : السلبية

________ 

يراها( إذا )تربى( اإلنسان في بيئة )سيئة(  فإنه يلتقط صورة )إيجابية( عن مجتمعة و)   -38

 بصورة ايجابية

 )صح( سيئة  -أ

 إيجابية -ب

_______ 

مياه البحر الميت تعرف )بشدة( الملوحة ولو ان )تتدفقت( إليها مياه المحيط الهادي )لزادة(  -39

 من تركيزها

 بشدة -أ

 تتدفقت -ب

 )صح( لزادة  -ج

 )صح( التصحيح : قللت

________ 

 )األطفال( يملكون )النظرة( الحادة )الرقية( وذلك ألنهم )ينأون( عن من يستثير شكوكهم -40

 ألطفالا -أ

 النظرة -ب

 )صح( الرقيقة  -ج

 ينأون -د

 التصحيح : الثاقبة

_________ 
 



 الزهراني ) ال تنسوني من دعواتكم(ــدى عبدهللا تجميع: نـــــ

 الجمل أكمل
 من ..... عصفورين ........ معا   -١

 ✅يفقدهم  -يطارد-أ

 -يقتل -ب

 -يحبس -ج

______ 

 ال يستطيع إنسان مهما بلغت .....أن يشتري .... الذي مضى -٢

 ✅شبابه-ثروته  -أ 

 قوته-عمره   -ب 

_________ 

 كثير من الناس يحرص على إكتساب ....... النهم يرون إنها ....... من الفقر  -٣

 ✅أمانا   -صنعة  -أ

 مهارة_خروجا   -ب

 رياضة .. -ج

_______ 

اذا كانت حوادث السيارات مسؤولية .... فإن  رجل المرور مسؤل عنه  ......  و رجل االمن المكلف بذلك و  - 5٤-٤

 ذلكالجميع مكلف بما في 

 ✅الجميع _رسميا  -أ 

 الرجل _شخصيا -ب

 فردا -الكل  -ج

 وديا   -الجميع  -د

______ 

اثبتت الدراسات ...... ان قراءة النص بشكل جيد وان المتعلمون تغيروا ولم يكتفوا بقراءة النص فقط بل اهتموا ب  -5

 ...... 

 ✅تحليله -الحديثه   -أ

______ 

.. البشرية تدفع الى االستخواذ على ثمارها و ثروة تقنية المعلومات واالتصاالت ... ابداع إنساني مشترك لكن ... -٦

 حرمان االخرين منها

 ✅االنانية  -نتاج  -أ

 النزعة -صدى  -ب

 الطبيعة -اجتماع  -ج

 حسد -ثورة  -د

_______ 



 الزهراني ) ال تنسوني من دعواتكم(ــدى عبدهللا تجميع: نـــــ

 اكرم على من شئت تكن اميره و..... الى من شئت تكن اسيره و....... عمن شئت تكن نظيره -7

 ✅ استغني –احتج  -أ

_______ 

 اذا اراد هللا بقوم ....... منحهم الجدل , ومنعهم ...  -8

 ✅العمل  -سوءا  -أ

 العمل -خيرا -ب

 المال -الرفعة  -ج

 السلطة -.....  -د

_________ 

الرجل العاقل إذا اراد أن يعلو على الناس وضع نفسه .... و إذا أراد أن .... جعل نفسه خلفهم اال ترى أن البحار  -9

 واالنهار تتلقى الجزية من مئات الجداول التي تعلوها

 ✅يتصدرهم  -أسفلهم  -أ

 أفعالهم -الهمة  -ب

 يعلوهم -أمامهم  -ج

 يتأخرهم -فوقهم  -د

________ 

 الطرق المزدوجة تساعد على الوصول إلى الهدف __ مع الحفاظ على جانب __ -١0

 ✅ االمان-بسرعة -أ

 الخدمات -بامان  -ب

___________ 

لوال السرور في ساعة الميالد ما كان البكاء في ساعة الموت ولـوال األمـل بـدوام ............... مـا  كان الجزع من  -١١

 الفقـر ولـوال فرحـة التالقـي , مـا كانت ترحة ................  

 االشتياق   -) أ ( الحياة 

 العذاب   -)ب( الحال 

 ✅الفراق   -)ج( الغنى 

 الموت -صحة ) د ( ال

__________ 

 لو تبحث عن .... اال صديقا بال عيوب لما صادقت اال .... -١٢

 أصدقاء ]-في نماذج جات صديقا    ✅نفسك  -انسانا  -أ

 مشاعرك  -رفيقا   -ب

 جارك  -رجال -ج

 .... -صديقا  -د



 الزهراني ) ال تنسوني من دعواتكم(ــدى عبدهللا تجميع: نـــــ

________________ 

ال ننسى أن القرآن هو الذي ..... على أصل اللغة العربية من الضياع واالندثار كما ذكرنا من الذي زادها غنى  -١٣

 ووسع لها في األرض امتدادا , وفي الزمان ....,

 ✅  حافظ _ بقاء   -أ

 (❌تلفة ) الصيغه مخ

_______ 

حدثت على الناس تطورات في مجال ..... وأصبحت ذات كفاءة عالية ..... سرعة الصوت في قطعها المسافات  -١٤

 وتقريب المسافات بين أقطار االرض ومراعاتها اسباب السالمه لالرواح التي تحملها

 ✅تفوق  -النقل  -أ

 تجاوزت -االتصال  -ب

_______ 

كثير من السائقين إذا ركبوا سياراتهم ال ....... إلى أنظمة المرور فيها ومدى صالحية آلياتها مثل المكابح واألضواء  -١5

 واإلطارات ولكنهم ال ........ يغفلون عن نظافة شكلها الخارجي .

 تراهم -يتوجهون  -أ

 ✅يكادون  -يلتفتون  -ب

 يكادون -يهتمون  -ج

 ن انال يستطعو -ينظرون  -د

_________ 

 المعلم وسيلة ...... الصالح و نجاح ......القادمة  -١٦

 ✅االجيال  -تعليمية  -أ

 األمة -تربوية  -ب

_________ 

 التردد يصيب االنسان في حياته ...... ويجعله.... لليأس  -١7

 ✅ مأوى –العامة  -أ

 فريسة -ب العملية 

 فرصة -....  -ج

_________ 

 ان الدول ......صارت تعدل مناهج التدريس حتى تحصل على .... النوعية. -١8

 ✅ الكفائات –المتقدمة  -أ

 القدرات -المتحيزة  -ب

 ..... -الحكومة  -ج

________ 

 



 الزهراني ) ال تنسوني من دعواتكم(ــدى عبدهللا تجميع: نـــــ

 .لوال السرور في ساعة الميالد ما كان البكاء   -١9

في ساعة الموت ولـوال األمـل بـدوام ............... مـا  كان الجزع من الفقـر ولـوال فرحـة التالقـي , مـا كانت ترحة 

  ................ 

 

 االشتياق   -) أ ( الحياة 

 العذاب   -)ب( الحال 

 ✅الفراق   -)ج( الغنى 

 الموت -الصحة  ) د (

_________ 

أنها ......... سرعة الصوت و تتجاوز الفيافي والبحار بسرعة ,  ابتكر اإلنسان وسائل .......... فائقة السرعة , حتى -٢0

 مع مراعاة وجود أرواح بداخلها.

 تفوق -اتصال  -أ

 ✅تسابق  -نقل  -ب

________________ 

 يعد الحليب .... أساسيا في النظام الغذائي والتغذية السليمة ويعد إحدى ... صحة المجتمع -٢١

 ✅دعائم  -جزءا  -أ

 ركيزه  –وحده  -ب

 دوافع -شيئا  -ج

______ 

 ل..... المواهب ..... مثل االرزاق توزع وانها تحتاج -٢٢

 ✅ صقل –أ توزع 

________ 

 الكذب كالكرة ......كلما دحرجتها كبرت. -٢٣

 الصغيرة  -أ 

 ✅الثلجية  -ب

 المطاطية -ج

 البلورية. -د 

_______ 

 _ ان بعض النباتات تنبت في  ... حارة واخرى باردة وتختلف من نوع الخر على حسب ..... ٢٤

 ✅طبيعتها  -مناطق  -أ

 مائها -قارات  -ب

 نوعها -مدن   -ج



 الزهراني ) ال تنسوني من دعواتكم(ــدى عبدهللا تجميع: نـــــ

_____ 

 أحكم الناس من ظن نفسه ..... حكمه -٢5

 أ/ أكثرهم

 ✅ب/ أقلهم 

 ج/ أعلمهم

 د/ أفضلهم

________ 

 الكذب كالكرة ......كلما دحرجتها كبرت. -٢٦

 الصغيرة  -أ 

 ✅الثلجية  -ب

 المطاطية -ج

 البلورية. -د 

_________ 

 ليس عيبا  ان ...., ولكن العيب أن تقول أن النجاح.... دائما -٢7

 ✅يالزمك -تفشل -أ

 يفارقك-تعمل -ب

 يباعدك-تبذل -ج

 يجانبك -تجتهد  -د

_____ 

 كثير من الناس يحرص على إكتساب ....... النهم يرون إنها ....... من الفقر  -٢8

 ✅أمانا   -صنعة  -أ

 مهارة_خروجا   -ب

 رياضة ..  -ج

_________ 

 الحرية تشغل مساحة كبيرة من ... االنساني الن لها عالقة .... بمتطلبات الحياة  -٢9

 ✅الصراع _ قوية  -أ

 بسطيه -التفكير  -ب

 الفكر _ قريبة -ج 

 ... _ ضعيفة -د 

_________ 

 

 



 الزهراني ) ال تنسوني من دعواتكم(ــدى عبدهللا تجميع: نـــــ

 ان العلم هو مصدر ..... الطريق ويصنع الحضارات وينهض بالفرد و .......... -٣0

 المجامع -ضئ ي -أ

 المجتمعات -يفسح  -ب

 ✅االمم  -ينير  -ج

 شعوب -سلك  -د

 ) مو متاكده من االجابه (

_______ 

 النميمه مرض اجتماعي يثير العدوات بين الشعوب و....,,صدورهم و.....المسمار الرابط بينهما -٣١

 تربط -تفك  -أ

 ✅يدق -يوغر  -ب

 تدق -تنزع  -ج

_________ 

فانتظر الرجل حتى يتكلم, فإن .... يغترف لما في قلبه, من بين  القلوب كالقدور ... بما فيها , والسنتها مغارفها , -٣٢

 حلو و حامض و مر

 الكالم  -تفوح  -أ

 ✅لسانه  -تغلي  -ب

_________ 

 ليله الفقير الجائع أصعب من ليله الغني التاجر إذا سلعه من سلعه ...... و سهم من أسهمه .... -٣٣

 ✅نزل -بارت  -أ

________ 

 إن الفرد .... في  المجتمع و المجتمع اذا ارد ان يتطور  البد  ان   ....  التقدم  و االزدهار في المجتمع -٣٤

 ✅ ينوي  -عنصر  -أ

 ... -لبنه  -ب

_______ 

 ال نيتروجين بدون بروتين وال حياة بدون بروتين اذا  ال حياة بدون ..... -٣5

 هيدروجين  -أ 

 ✅نيتروجين  -ب 

 جين اوكس -ج 

 بروتين -د

_______ 

 

 



 الزهراني ) ال تنسوني من دعواتكم(ــدى عبدهللا تجميع: نـــــ

 النميمة مرض اجتماعي يثير العدوات بين الشعوب و..... صدورهم ويهدد وحدتهم و.... المسمار الرابط بينهما ٣٦

 تربط -تفك  -أ

 ✅يدق  -يوغر  -ب

 تدق -تنزع  -ج

_______ 

 عد الهواء من ..... العناصر المكونه للبيئة على الرغم من أنه ....ي -٣7

 ✅أوفرها  -أثمن  -أ

 أوفرها -أكثر  -ب

 اخفضها –أرخص  -ج

 أقلها -أثمن  -د

_______ 

إن النبي صلى هللا عليه وسلم بالرغم مافعله به قومه من ..... ولكنه يحب لهم الخير دائما وهذه من أفضل أخالق  -٣8

 ..... األنسانية 

 ✅ مكانه –شر  -أ

___________ 

 تبدو الشمس كالنار ...... , وتبدو السماء كالبحر ..... األطراف -٣9

 ✅المترامي  -أ/ المتوهجة 

 القريب  -ب / المتوهجة 

 الصافي -/ المشتعلة  ج

 واسع -د / الملتهبة  

_______________ 

 ضربة ..... تدمي الجسد و ضربة ....تدمي القلب  -٤0

 ✅الصديق  -العدو  -أ

 القريب -العدو  -ب

 العدو -الصديق  -ج

 الذكي -الغريب  -د

_________ 

 المخلص لربه كالماشي على .... الناعم ال تسمع خطواته لكن ترى .... -٤١

 ✅الرمل _ اثارها  -أ

 شكلها -الريش  -ب

 بصماتها -ر النه -ج

 اثارها -األسفلت  -د

_______ 



 الزهراني ) ال تنسوني من دعواتكم(ــدى عبدهللا تجميع: نـــــ

استلقى رجل و....  بقياس ابعاد الغرفه و لما رأى ابعاد الغرفة قريبه من بعض ادرك انه انتقل من الوسع للضيق   -٤٢

 وانتقل من عالم .... الى عالم الواقع 

 ✅ االحالم – حدث -أ

 ضيقها  -يتامل -ب

 تحطيم -ينظر -ج

 الرحابه - ثحد -د

 

 (❌) تاكدوا من الخيارات 

________________ 

دور الوالد ..... ابناءه ال يقتصر على الصرف المادي فقط, بل عنايتهم كغرائس و الحرص على ان يواجهو ......  -٤٣

 واستثمارهم خير استثمار

 ✅ العوائق –تجاه  -أ

 الخسائر –نحو  -ب

 (❌) تاكدوا من الخيارات 

__________________ 

 إذا قمنا بتربية الطفل على ...... صحيحة سلم من المخاطر االجتماعية المكتسبة ..... المنحرفة-٤٤

 ✅السلوكبات  -أسس  -أ

 األمثال -مبادئ  -ب

 االتجاهات -استحقاقات  -ج

 األفكار -حكايات  -د

_____ 

 يرى الحكماء أن حمل ..... أثقل من حمل .... -٤5

 الكتب -األمانة  -أ

 النفوذ -العلم  -ب

 ✅الجبال  -األسرار  -ج

 الثقافة -التراث  -د

__________ 

 )ناقص(   ان من نعمة هللا علينا ان  تتغير الفصول ......... بإردة هللا ولو .....  ليوم واحد لسا الملل فيها   -٤٦

 بالسنه...دامت -أ

_______ 

 

 



 الزهراني ) ال تنسوني من دعواتكم(ــدى عبدهللا تجميع: نـــــ

 )ناقص(            من سأل سواال فقد ............عن نفسه -٤7

 ذب  -أ

 اخبر  -ب

 رضي -ج

_______ 

 )ناقص(     االتقان والمصداقية للصحيفة تجعلها .... موقعها و .... مادتها في ساحة االعالم -٤8

 تروج -تحدد  -أ

 تحفظ -تحتل  -ج

________ 

 )ناقص(    الكتب والمناهج ..... والمقطع الثاني ال ..... عليها عقل  -٤9

 مقننه _يختلف -أ 

 ترتقي -معاصره  -ب

 

 (❌❌) ناقص 

_________ 

 الهي ال تجعلنا مخدوعيين ..........اللهم ال تجعلنا ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا -50

 )ناقص(     ) مشابهه لها ( 

__________ 

 )ناقص(             القلم .... صمته الذي .... انت عليه -5١

 تراه -ابان  -أ

   -ب

 صمته القلم ( يبوح بما في الصدور ) ولكن ( , يغلب عليه 

 (❌) الصيغه خطا 

________ 

 )ناقص(                   الفرد ... مهم و.... في المجتمع وانه يطور المجتمع والزم يهتم  -5٢

 ثروة -عنصر  -أ

 (❌❌) تاكدوا من الجمله 

___________ 

 

 

 



 الزهراني ) ال تنسوني من دعواتكم(ــدى عبدهللا تجميع: نـــــ

بعدين فيما معناها بدونها  ..... ألصاب االنسان الكلمة... من اكثر ممتلكات االنسان الثمينة  التي ساعدت االنسان  -5٣

 )ناقص(                    الملل 

 ..... -المنسوخه  -أ

 ... -المطبوعة  -ب

 ... -المنقولة  -ج

 القراءة  -المنقوشة  -د

 

 ( ناقصه)  ❌❌

_______ 

الصبر واحتمال األذى؛ إذ أن ُخلق )الضجر(, وعدم الصبر والتحمل بين اإلخوان هو طريق للتفرق واالختالف,  - 5٤

 )ناقص(                   وطريق لزوال اإلخاء والود, ولهذا كان احتمال األذى من أدب األخوة.

 .... -الضجر  -أ

 .... -العنف  -ب

 

 ) مو نفسها بالضبط ( 

_______ 

 )ناقص(   جملة فيها امالق  55

 الفقر -المال  -أ

_______________ 

5٦-  

 استطاع ....... ان يهيىء طالب قادرين على بناء مجتمعهم ........ العمل في القطاع الخاص . 

 حتى  -التعليم  -أ

 بعد -المعلم  -ب

 

 

 

 


