
 (1)القطعة 

 عهدًا صحبته يف قضيت. حمضره ويؤنسين منظره، يروقين فكان وأدبه، لفضله أحبه صديق لي كان

 ثم حينًا فرتاسلنا طوياًل سفرًا القاهرة من سافرت حتى شيئًا، أمري من ينكر وال أمره من أنكر ما طوياًل

 مجيع يف فطلبته أراه أن ميه أكرب فجعلت رجعت ثم رابين، ما أمره من فرابين كتبه، عين انقطعت

 بعيد، عهد من هجره أنه جريانه فحدثين منزله، إىل فذهبت أجده، فلم فيها ألقاه كنت اليت املواطن

 حتى ثانيهما أوهلما يغالب الزمان، من برهة والرجاء اليأس بني فوقفت مصريه، أين يعرفون ال وأنهم

 .سبياًل إليه اليوم بعد أجد لن وأني الرجل، فقدت قد أني فأيقنت غلبه،

 وأصبح األوفياء من ربعه وأقفر األصدقاء، من نصيبه قل من إال يذرفها ال دموعًا الوجد من ذرفت هناك

 .آالمها تغبه وال سهامها، ختطئه ال األيام، أغراض من غرضا

 زقاق إىل ماملدهل الظالم هذا يف بالطريق اجلهل دفعين إذ الليالي، من ليلة يف منزلي إىل عائد أنا بينا

 مأوى أو اجلاّن، مسكن أنه فيها مررت اليت الساعة تلك مثل يف إليه للناظر خييل مهجور موحش

 وتدبر بي تقبل أمواجه وكأن شاخمني، جبلني بني يزخر أسودًا، حبرًا أخوض كأني فشعرت الغيالن،

 يف ترتدد أنة املهجورة املنازل تلك من منزل يف مسعت حتى جلته توسطت فما وتنخفض، وترتفع

 كم للعجب، يا: وقلت شديدًا تأثريًا مسمعها نفسي يف فأثر أخواتها، ثم أختها تلتها ثم الليل، جوف

 أال اليوم قبل اهلل عاهدت قد وكنت احملزونني، وخفايا البائسني، أسرار من صدره يف الليل هذا يكتم

 إىل الطريق فتلمست عجزت، إن كيالبا أو استطعت، إن املساعد وقفة أمامه أقف حتى حمزونًا أرى

 لي ففتحت شديدًا طرقًا أخرى فطرقته يفتح، فلم خفيفًا طرقًا الباب فطرقت بلغته، حتى املنزل ذلك

 يدها، يف كان الذي الضئيل املصباح ضوء على فتأملتها عمرها، من العاشرة تسلخ تكد مل صغرية فتاة

 كاد زفرة فزفرت مريض؟ عندكم هل: هلا وقلت املتقطعة، الغيوم وراء كالبدر املمزقة، ثيابها يف هي فإذ

 أمامي مشت ثم املوت، سكرات يعاجل فهو الرجل أيها أبي أدرك وقالت قلبها، نياط هلا ينقطع

 األحياء عامل من انتقلت قد أني إلي فخيل فدخلتها قصري، باب ذات غرفة إىل وصلت حتى فتبعتها

 العظم من قفص فإذ جبانبه، صرت حتى منه فدنوت مّيت واملريض قرب، الغرفة وأن األموات، عامل إىل

 يف النظر وأطال عينيه ففتح جبينه على يدي فوضعت اخلشيب، الربج يف اهلواء تردد النفس فيه يرتدد



 فشعرت"  صديقي وجدت فقد اهلل أمحد"  خافت صوت يف وقال. قلياًل قلياًل شفتيه فتح ثم وجهي،

 وكنت أنشدها كنت اليت بضاليت عثرت قد أني وعلمت وهلعًا، جزعًا صدري يف يتمشى قليب كأن

 قليب يف كان حزنًا مرآها لي جيدد وأال القضاء، باب وعلى الفناء، طريق يف وهي بها أعثر أال أمتنى

 يف أمّد بي أنسه وكأن إليها؟ صار اليت احلال هذه وما باله؟ ما فسألته دفينًا، أضلعي وبني كمينًا،

 عليها فاعتمد إليه، يدي فمددت النهوض حيب أنه إلي فأشار النور من بقليل الضئيل تهحيا مصباح

 :اآلتية القصة علّي يقص وأنشأ جالسًا استوى حتى

 وكان والنعمة، الثراء أرباب من لنا جار جبانبه يسكن بيتًا ووالدتي أنا أسكن كنت سنني عشر منذ

 فأمل ومجااًل، ورونقًا وبهاًء، حسنًا مثلها على نحتهاأج القصور ضمت ما فتاة جناحيه بني يضم قصره

 إىل وأتأتى فتتعذر، وأسترتها فتمتنع، أعاجلها بها زلت فما صربًا، معه أستطع مل ما الوجد من بنفسي

 فسكن إليها، منه فاحندرت بالزواج الوعد مبنفذ عثرت حتى إليه، أصل فال الوسائل بكل قلبها

 عرفت حتى قالئل أيام إال هي وما واحد، يوم يف وشرفها قلبها بتهافسل قيادها، وأسلس مجاحها،

 حبل أقطع أو بوعدها هلا أيف أن بني أرتئي وطفقت يدي، يف فأسقط أحشائها، يف يضطرب جنينًا

 بعد أعلم أعد ومل فيه، تزورني كنت الذي املنزل ذلك وهجرت أوالهما، على آخرهما فآثرت وّدها،

 .شيئًا أمرها من ذلك

 حتت يده ومّد الكتاب، هذا الربيد مع منها جاءني يوم ذات ويف طوال، أعوام احلادثة تلك على ّرتم

 :يأتي ما فقرأت مصفّرا، باليا كتابًا وأخرج وسادته

 ألني حرفًا، خططت وال سطرًا كتبت ما قدميًا، ودًا أو دارسًا، عهدًا ألجدد إليك أكتب أن بي كان لو

 آسف أو فأذكره، به أحفل أن يستحق الكاذب وّدك مثل وودًا الغادر، هدكع مثل عهدًا أن أعتقد ال

 .جتديده فاطلب عليه

 من وخوفًا ماضي، على أسفًا يضطرب، وجنينًا تضطرم، نارا جنيّب بني أن تركتين حني عرفت إنك

 يدك تكلف وال صاحبه، أنت شقاء إىل النظر مؤونة نفسك حتّمل ال حتى مين بذلك تبال فلم مستقبل،

 أنك أتصّور أن أستطع ال بل.. ال شريف؟ رجل أنك أتصور أن أستطيع فهل مرسلها، أنت دموع مسح



 يف مجعتها إال الوحش أوابد أو العجماوات نفوس يف املتفرقة اخلالل من خلة تركت ما ألنك إنسان

 .واحد مظهر يف مجيعا بها وظهرت نفسك

 إىل السبيل رأيتين أنك األمر يف ما وكل نفسك، الإ حتب كنت وما حتبين، أنك دعواك يف علي كذبت

 .وجهًا لي رأيت وال بابًا، لي طرقت ما ذلك ولوال إليها، طريقك يف بي فمررت إرضائها

 هذه وما ساقطة، جمرمة امرأًة تتزوج أن بنفسك ذهابًا وعدك فأخلفت الزواج على عاهدتين إذ خنتين

 فقد ساقطة، وال جمرمة كنت ما ولوالك نفسك، يرةوجر يدك صنعة إال السقطة تلك وال اجلرمية

 الكبري، اجلبار يدي بني الصغري، الطفل سقوط يديك بني فسقطت بأمرك، عييت حتى جهدي دافعتك

 يف لذة وأي األجل، واستبطىء احلياة استثقل القلب حزينة النفس ذليلة فأصبحت عفيت، سرقت

 من جمتمع يف تعيش أن تستطيع ال بل لولد، أمًا الو لرجل، زوجة تكون أن تستطيع ال المرأة العيش

 ترتعد. كفها على خدها واضعة جفنها، مسبلة رأسها، خافضة وهي إال البشرية اجملتمعات هذه

 .املتهكمني وتهكم العابثني عبث من خوفًا أحشاؤها وتذوب أوصاهلا

 فيه متمتعة كنت الذي لقصرا ذلك من الفرار إىل احلادثة تلك بعد مضطرة أصبحت ألني راحيت سلبتين

 مهجور حّي يف حقري منزل إىل الرغد العيش وذلك الواسعة النعمة تلك ورائي وتاركة وأمي، أبي بعشرة

 .حياتي أيام من لي الباقية الصبابة فيه ألقضي بابه، يطرق وال أحد، يعرفه ال

. لقائي من ويأسا قديلف حزنا إال موتهما أن أحسب وما ماتا، أنهما علمت فقد وأبي، أمي قتلت

 بلغا فقد بسببك، عاجلته الذي الطويل واهلّم كأسك، من شربته الذي املّر العيش ذلك ألن قتلتين

 نفس، يف نفسًا تتالشى احملرتقة كالذبالة املوت فراش يف فأصبحت ونفسي، جسمي من مبلغهما

 احلياة دار إىل والشقاء ملوتا دار من ينقلين أن وأراد دعائي، واستجاب لي، صنع قد اهلل أن وأحسب

 .واهلناء

 .منك حبقي يأخذ أن دون تاركك اهلل أن أحسب وال قاتل، ولّص خادع، كاذب فأنت

 قد إنين ذلك، من علّي أهون فأنت ودًا، إليك أخطب أو عهدًا، بك ألجدد الكتاب هذا إليك كتبت ما

 لي أمل فال وشقائها، سعادتها هاوشر خريها بأمجعها احلياة وداع موقف يف القرب باب على أصبحت



 ذهب الذي كان فإن فتاتك، وهي وديعة عندي لك ألن إليك كتبت وإمنا لعهد، متسع وال وّد، يف

 ما الشقاء من يدركها ال حتى إليك وخذها إليها فأقبل األبّوة رمحة منها لك أبقى قلبك من بالرمحة

 .قبلها من أمها أدرك

 إني: قال ذلك، بعد مت وماذا: فسألته خديه، على تتحدر مدامعه أيتر حتى الكتاب قراءة أمتمت فما

 أن حياول صدري أن إلّي وخّيل أعضائي، مجيع يف تتمشى برعدة أحسست حتى الكتاب قرأت إن ما

 هذه يف فرأيتها اآلن، فيه تراني الذي املنزل هذا وهو منزهلا إىل فأسرعت وجزعًا، حزنًا قليب عن ينشق

 هلول فصعقت مرًا بكاء تبكي جانبها إىل فتاتها ورأيت بها حراك ال هامدة جثة السرير هذا على الغرفة

 أظافره، ينشب هذا ملتفة، وأسود ضارية، وحوش هي كأمنا غشييت يف جرائمي لي ومتثلت رأيت، ما

 " األحزان غرفة"  مسيتها اليت الغرفة هذه أبرح أال اهلل عاهدت حتى أفقت فما أنيابه، حيدد وذاك

 ...اليوم أموت ذا أنا وها. موتها وأموت عيشها، فيها أعيش حتى

 وهو الروح فأسلم فراشه على وسقط وجهه واكفهّر لسانه انعقد حتى احلّد، هذا إىل حديثه من وصل وما

 كتبت ثم لصديقه، الصديق على جيب ما فيها قضيت ساعة جبانبه فلبثت صديقي، يا ابنيت: يقول

 .وباكيًا باكية أكثر كان يوم يومه مثل ُرئي وما جنازته، تشييع فحضروا ومعارفه أصدقائه إىل

 جمزع ساعة أي ولكن جزعنا***  ضرحيه فوق الرتاب حثونا وملا

 يودع وهو لي نداءه حييت ما أنسى وال والنشيج، البكاء من نفسي أملك وال قصته، أكتب أني اهلل يعلم

 ". صديقي يا ابنيت"  وقوله احلياة، نسمات

 املنفلوطي لطفي مصطفى:  لألديب

 : حينًا معنى ، حينا فرتاسلنا/ 1س

 قصريًا وقتًا( أ

 طوياًل وقتًا( ب

 بالتقريب سنة( ج



 طال أم قصر وقتًا( د

 صديقه؟ مكان يعرف ومل عودته بعد وقت عليه مر عندما الرجل حالة كانت كيف/ 2س

 فرح( أ

 آيس( ب

 لقاءه راجي( ج

 عليه حقد( د

 : التعبري معنى رابين ما أمره نم فرابين/ 3س

 أمره يف شككت( أ

 عليه خفت( ب

 ذلك يف كلمته( ج

 سالمته رجوت( د

 : دموعًا الوجد من ذرفت ُهنالك/ 4س

 احلب( أ

 اخليانة( ب

 املسرة( ج

  احلزن( د

  عليها خآلآآف

 : األوفياء من ربعه وأقفر/ 5س



 

 النصف نصف( أ

 سلوته( ب

 عشريته( ج

 منزله( د

 

 : األيام أغراض من غرضًا بحوأص/ 6س

 

 هدف( أ

 جائعًا( ب

 حزينًا( ج

 عربة( د

 

 : آالمها َتُغبُّه وال/ 7س

 

 ترتكه( أ

 تصيبه( ب

 فيه تأثر( ج



 عليه حتنو( د

 

 : امُلدهلم الظالم/ 8س

 

 املخيف( أ

 املظلم األسود( ب

 البارد الليل( ج

 طلق نسيم يرافقه الذي الليل( د

 

 : ياءاألوف من ربعه أقفر و/ 9س

 

 صار( أ

 رجا( ب

 خال( ج

 سرى( د

 

 :شاخمني جبليني بني َيزُخر/ 11س

 



 يقيم( أ

 يرتفع( ب

 ينزل( ج

 يسافر( د

 دي برضو مش عارفة بس الكل امجع عليها،،،،

 : قلُبها نياُط/ 11س

 

 عروق( أ

 شرايني( ب

 دماء( ج

 أوردة( د

 : لـ حلقًا عقرًا : ُجملة ُتقال/ 12س

 التعجب( أ

 السخط( ب

 الشفقة( ج

 اجلزع( د

 : والنعمة الثراء أرباب من لنا جار/ 13س

 ُحساد( أ



 ُكرم أصحاب( ب

 ُمالك( ج

 النعمة روَّاد( د

 : صربًا معه استطع مامل الوجد من بنفسي فأمل/ " 14س

 احلزن( أ

 السرور( ب

 اخليانة( ج

 احلب( د

 : صاحبه أنت شقاء إىل النظر مؤونة نفسك حتمل ال حتى/ 15س

 قوت( أ

 معرفة (ب

 جرمية( ج

 ثقل( د

 : النص لعموم موضوع أفضل/ 16س

 األحزان غرفة( أ

 األمل بيتوتات( ب

 املنفلوطي روائع( ج

 العربي اآلدب( د



 (2)القطعة 

 : اخلفافيش

 

 وزنه يتجاوز ال الذي الصغري ففيها.  نوع ألفي على حتتوي(  bats)  اخلفافيش أن تعلم هل/ 1

 وعندما الكلب يشبه رأسه ألن(  الطائر الكلب)  يسمى الذي لعمالقا الكبري وفيها ، جرامات بضع

 . املرت ونصف مرتًا عرضهما فيكون جناحيه يفرش يطري

 اهلل ولكن ، أجنحة لديها ليس ألن(  األيدي جمنحة)  بإسم اخلفافيش فصيلة العلماء يسمى/ 2

 سبحانه

 بها يستطيع أجنحة إىل اليدين حتولت كوبذل ، األصابع بني جدًا ورقيق خفيف غشاء هلا جعل وتعاىل

 .رؤيتهم دون صغارها إرضاع على القدرة حباها اهلل أن كما ، كبرية وسرعة حبرية الطريان اخلفاش

 العوائق عن املرتد صداها يستقبل ثم ، قصرية صوتية فوق إشارات طريانه أثناء اخلفاش يصدر/ 3

 لدى جدًا متطور وهو ،(  الصوت رادار)  ذلك العلماء ويسمى. منه بالقرب الطائرة احلشرات أو

 واحدة ثانية خالل اصطيادها ثم(  مثاًل البعوضة)  الفريسة مكان حيدد أن يستطيع أنه لدرجة اخلفاش

 .فقط

 آالف مع مظلمة مغارة يف اخلفاش يكون حيث التشويش ضد ومناعة حصانة اخلفاش رادار ميلك/ 4

 بتلك اخلفاش يتأثر ال ذلك ومع. حوهلا ما لتعرف ارتدادها إشارة تنتظر أصواتًا تصدر وكلها اخلفافيش

 . األخرى األصوات اآلف بني من هو أطلقه الذي الصوت صدى متييز ميكنه بل ، األصوات

 من يتمكن مل اليوم حتى - اجملاالت مجيع يف الكبري العلمي التطور ومع - االنسان فإن وللعلم/ 5

 إنتاج

 .وأبدع خلق الذي فسبحان ، العجيبة اخلفافيش اراتراد مثل دقيقة رادارات



 قدميًا اإلنسان اعترب لذلك ، الطيبة غري الرائحة ذات الرطبة املظلمة املغارات يف اخلفاش يعيش/ 6

 " الظالم كخفافيش إنه: "  اخلبيث اإلنسان عن يقال لذلك ، نظيف غري خملوق اخلفاش وحديثًا

 . حياته وأسرار املخلوق بهذا اإلنسان جهل بسبب طبعًا هذا

 : اخلفافيش أن على الكاتب يؤكد النص من األوىل الفقرة يف/ 1س

 . كثرية( أ

 . وخمتلفة قليلة( ب

 . واحد نوع( ج

 . نادرة( د

 : هو النص هذا على إطالقه ميكن عنوان أفضل/ 2س

 . العجيب الرادار( أ

 . الطائرة الكالب( ب

 ( . وقدراتها صفاتها)  اخلفافيش( ج

 . اخلفافيش غذاء( د

 : اخلفافيش أن لك يتبني الثانية الفقرة خالل من/ 3س

 قوية خمالب هلا( أ

 كالطيور أجنحة هلا( ب

 خاصة أجنحة هلا( ج

 أجنحة دون أيدي هلا( د



 : على صيده يف يعتمد اخلفاش أن لك يتبني الثالثة للفقرة قراءتك خالل من/ 4س

 احلادة خمالبة( أ

 إبصاره قوة( ب

 الصوت( ج

 الطويلة األجنحة( د

 : يعين الثانية الفقرة من الثالث السطر يف(  حباها)  التعبري/ 5س

 منحها( أ

 صغارها حتب جعلها( ب

 احلب أطعمها( ج

 حتبها صغارها جعل( د

 : على الكاتب يؤكد الرابعة الفقرة يف/ 6س

 اخلفافيش أصوات اختالط( أ

 األصوات متييز على اخلفاش قدرة( ب

 للتكاثر أصواتها اخلفافيش قتطل( ج

 بالصوت الفريسة قتل( د

 : أن لك يتبني اخلامسة الفقرة من/ 7س

 تقدمًا أكثر البشر رادارات( أ

 بسيط اخلفاش رادار( ب



 تقدمًا أكثر اخلفاش رادار( ج

 اخلفاش رادار تقليد ميكن( د

 غري اكيد

 : اإلنسان به يقصد ( الظالم خفافيش)  بـ التعبري ، السادسة الفقرة خالل من/ 8س

 اخلادع املاكر( أ

 للعزلة احملب اهلادئ( ب

 النظيف غري( د

 للخري الكاره ، للشر احملب( د

 بصراحة مش مقتنة بيها اوي 

 : اخلفافيش أن النص جممل من لك يتبني/ 9س

 عنها شيء كل اإلنسان يعلم عادية حيوانات( أ

 دراستها من فائدة ال طيور( ب

 الدراسة من ملزيد تاجحت طائرة ثدييات( ج

 حياتها ملعرفة نسعى عجيبة طيور( د

 : ألنها(  األيدي جمنحة)  باسم اخلفافيش فصيلة مسيت ، الثانية الفقرة من/ 11س

 أجنحة لديها ليس( أ

 أيادي لديها ليس( ب

 كاألجنحة تستخدمها أيادي هلا( ج



  كاأليادي تستخدمها أجنحة هلا( د

 (3)القطعة 

 الفريوسات

 ، امللليمرت من األلف على واحد عن يقل بعضها قطر ، األرض على الكائنات أصغر هي فريوساتال/1

 الفريوسات عن نعرفه ما إن.  الواحد اجلرام من يقرتب وزن على لنحصل منها ماليني عدة وحنتاج

 ناعيص وسط يف منوها إمكانية وعدم الفريوسات حجم صغر ذلك يف والسبب البكرتيا عن نعرفه مما أقل

 احلية اخلاليا على الفريوسات تربية استطاعوا العلماء أن غري ، البكترييا مع احلال هي كما.  مغذ

 عوضًا ولكنها للتكاثر ذاتية آلية أي متلك ال كجزئيات الفريوسات أن واحلقيقة. االختبار أنبوب داخل

 ةاملاد يف التحكم طريق عن وذلك األخرى الكائنات باستغالل تقوم ذلك عن

 . عليها تسيطر اليت بالكائنات الوراثية

 عدة على وحيتوي ، واحد فريوس يف جيتمعان ال وغالبًا dna,rna من الفريوسات ترتكب/ 2

 باحلمض حييط(  الصدفة)  بروتيين غالف من ترتكب أيضًا أنها كما ، الوراثية املادة حتمل جينات

 باخلاليا االلتصاق على ويساعده الفربوس جموح شكل وحيدد اخلارجية املؤثرات من وحيميه النووي

 املضيفة

 : أنها وأتضح الفريوسات خصائص على التعرف من العلماء متكن وقد/ 3

 . فقط احلية اخلاليا داخل تعيش -

 . احلية اخللية خارج وجودها عند تتبلور -

 الربوتينات تكون -

 معينة درجة عند متوت -

 . عليها التعرف املضادة لألجسام كنمي ال جديدة سالالت تنتج أن ميكن -



 فوق أو بسيطة أمراض وتسبب بأنواعها احلية املخلوقات مجيع على إجباريًا الفريوسات ووتطفل/ 4

 .املخلوق موت إىل تؤدي خطرية أو البسيطة

 .. األرضية البقاع شتى من مكان ُكل يف الناس تداوله هام موضوع ؟ بالفريوسات ُنصاب كيف/ 5

 :أشياء بعدة بالفريوس اإلصابة بإمكانية ماءالعل قال

 . احملرم اجلنسي اإلتصال-

 .موصوفة والغري املخدرات يف املستعملة اإلبر -

 . بالفريوسات امللوث الدم نقل -

 .املزدمحة األماكن وباألخص بالفريوسات امللوث اخلارجي اهلواء -

 .فريوسات على حتتوي اليت األطعمة تناول -

 .األخريني واتأد استعمال -

 . للجسم املباشرة املالمسة -

 . العض أو للسع التعرض -

 : يلي كما فتتم احلية اخلاليا يف بالفريوس اإلصابة آلية أما/6

 يف احلية اخللية داخل إىل الوراثية املعلومات حتمل جينات دخول من البد الفريوس يتكاثر لكي* 5

 مستقبالت وجد إذا بها يلتصق فإنه احلية للخلية لوياخل الغشاء إىل الفريوس وصول وعند ، العائل

 أن أي ، واملفتاح كالقفل الفريوس يف املوجود والربوتني اخللوي الغشاء بروتني يعمل حيث به خاصة

 به اخلاص املفتاح إال فتحه يستطيع ال قفل ُكل

 اخللية تتوقف حيث لصاحله اخللية عمل باستغالل ويبدأ اخللية داخل إىل الفريوس يدخل ثم* 

.+++ 



 : فبالتالي الفريوسات مكافحة طرق اما/ 7

 . احملرم اجلنسي اإلتصال عن البعد -

 . مشربه أو الشخص إناء نفس من واألكل الشرب عدم -

 .الشيء نظافة من التأكد على دومًا احلرص -

 . لذلك عالج خري الوقاية -

 .واحليوان لإلنسان والتطعيمات التلقيحات استعمال -

 . الكيميائية باملواد املعاجلة استخدام -

 . خاصة أدوية حتضري -

 

 : إلنه حيًا كائنًا يعترب ال الفريوس/ 1س

 األرض على احلية الكائنات أصغر من( أ

 كثريًا عنه نعرف ال ألننا( ب

 تكاثر آلية أي الميلك( ج

 اختبار أنبوب يف تنمو( د

 : صناعي وسط يف الفريوسات تنمو أن الميكن/ 2س

 احلجم يف صغرية ألنها( أ

 منها املاليني إىل حنتاج ألننا( ب

 وراثية مادة إىل حتتاج ألنها( ج



 . الصغر متناهي قطرها ألن( د

 rna,dna ينمو لكي حيتاج الفريوس أن يتضح القطعة من -

 ( الوراثية املادة) 

 : تأثريه يكون الوراثية املادة معرفة يف التقدم/ 3س

 .الفريوسية األمراض عالج على سلبًا( أ

 األمراض عالج على إجيابًا( ب

 إجيابي وال سليب ال أي حمايدًا( ج

 ذلك معرفة َيصعب( د

 ."" أكثر العالج فرصة يكون الوراثية املواد معرفة يف نساهم ملا""

 : السابقة للقطعة عنوان أنسب/ 4س

 الفريوسات تكاثر( أ

 الذاتي التكاثر( ب

 الوراثية املادة أهمية( ج

 والفريوس البكترييا بني الفرق( د

 

 

 

 



 (4)القطعة 

 : الورش معامل

 كافة من بينة على يكونوا أن الورش مبعامل يلتحقون الذين للطالب مبكان األهمية من إن/ 1

 تلك يف الطارئة فاحلوادث العمل مواقع يف السالمة لتأمني اعتمادها جيب اليت والتدابري االحتياطات

 عن يبدر ما مقصود غري خطأ أو تهاون نتيجة األحيان معظم يف هي بل،  الصدفة ةوليد ليست املواقع

 بالذات أنفسهم ضحايا

 مواقع يف ينتظرهم وما،  وسالم أمن من املدارس يف الصفوف حميط يف الطالب يعهد ما بني وشتان/ 2

 بها التحكم هلالس من ليست ضخمة آليات مثة الورش معامل ففي. خماطر من الورش معامل يف العمل

 غري بالغة إلصابات املباشر السبب تكون ما غالبًا حادة قاطعة أدوات أيديهم يف تقع ما وكثريًا، 

 فيمتثل،  شىء كل قبل الشخصية سالمته على حريصًا يكون أن ذلك كل إزاء بالطالب فاألوىل،متوقعة

 .الواقية اخلاصة املالبس ارتداء يف يتهاون وال،  األمنية للتدابري

 مما ليست مثال والصندل والغطاء فالثوب،  الواقية املالبس مبواقع الورش معامل تعرف: امللبس/3

 وأن، له مطابقة اجلسد على ضابطة الثياب تكون أن هو واملطلوب املواقع تلك يف للعمل يتناسب

 ارتداء عن لبالطا يتغاضى أن اجلائز غري من فإن عمومًا. للوقاية خمصصة للغبار عازلة سرتة تدعمها

 .احلاجة تقضي حيث الواقية الثياب

 ب يوصى اليت الوقاية باحتياطيات إملام على يكونوا أن أيضًا الطالب على وجيب/4

 تدعو اليت املواقع إىل تنبه اليت والرموز اإلشارات ومنها. املخصصة اإلعالنات لوحة تتضمنها واليت، ها

 .باخلطر تنذر اليت وتلك،  احليطة إىل

 

 . العمل لطوارئ األكرب املصدر هي بالطاقة املسرية اآلليات أن إىل التنبيه وينبغي:  اآلليات /5



 أن ، مثاًل آلية أي بتشغيل الشروع فقبل.  اجملال هذا يف بها اإلملام ينبغي كثرية احتياطات فهناك

 بتدابري ملمًا نفسه الوقت يف وكان ، جيدًا عملها طريقة وأحكم آلفها قد كان متى إال بتشغيلها يقوم

 بذلك الرتخيص على الشرف من حصل قد يكون أن بشرط ، العمل مواقع يف هلا املخصصة السالمة

 .أواًل

 

 اليدوية األدوات اللتقاط األيدي استخدام تتطلب ما كثريًا الورشة يف العمل طبيعة إن:  الصحة/ 6

.  والشحوم بالزيوت للتلوث عرضة تكون ام غالبًا اليت الوسائل من وغريها" الزراديات"و كاملفاتيح

 ميتثل أن للطالب الضروري فمن ولذا ، االستخدام هلذا نتيجة ، بها واالتساخ التلوث لأليدي فتسبب

 هذه مثل يف تواجد كلما ، ونباهة بروية يتصرف وأن ، والنظافة الشخصية الصحة لقواعد باستمرار

 . جيدًا يديك بغسل عليك ، عملك يف مهمة منه تفرغ وكلما ، املخاطر تكتنفها اليت املواقع

 

 وبطريقة للحرائق اإلنذار جهاز مبكان علم على يون أن فرد كل مسؤولية من:  احلريق من احلماية/ 7

 ، البنزين ، الزيوت ، الكهرباء:  منها نذكر ، كثرية ألسباب تعود متعددة أنواع وللحرائق.  تشغيله

 ، آنفًا املذكورة احلريق أنواع من نوع ولكل الغرض هلذا تستعمل اصةخ طفايات ويوجد.. اخل الطالء

 تقدر اليت املادية اخلاسر إىل إضافة ، تشويههم أو البشر من العديد قتل يف سنويًا احلرائق تتسب

 األوامر لكل حبرص يتمثل أن الورشة يف احلرائق أثناء فرد لكل الضروري من فإنه ولذلك ، باملاليني

 يقع اليت املنطقة يف"  الطوارئ منافذ"  إىل وترشد األوقات من وقت يف احلرائق مواقع لتوضح تذاع اليت

 . حينه يف للنجاة سلوكها ميكن اليت أمانًا األكثر املخارج وإىل ، عامة احلريق فيها

 

 

 :بـ السالمة مسؤولية لربط حماولة األوىل الفقرة يف/ 1س



 اجلامعة مديُر( أ

 الطالْب( ب

 درسنْيامل( ج

 َفرد كل( د

 !انا بقول الطالب ؟ انيت رأيك اية ؟

 انفسهم بالذات ، معناه ان كل االفراد بشكل عام....... ال كل االفراد  النه كاتب كل مواقع العمل 

 وحميط املدارس يف الصفوف حميط بأن يوحي"  شتان" التعبري ، الثانية الفقرة من األول السطر يف/ 2س

 :اهم الورش يف العمل

 .وسالمة أمان من الناس به يواجه فيما متماثالن( أ

 التعليمي العمل جو ويف األدوات يف متماثالن( ب

 األخر دون حميط يف خماطر من الطالب يواجه ملا كثريا خمتلفان( ج

 .أدوات من منهما كل يف الطالب به يواجه ما جلهة فقط خمتلفان( د

 

 : يلي ما هي الورش معامل يف الطارئة حلوادثا مصادر أهم أن النص جممل يف يتبني/ 3س

 : اليدوية التشغيل أدوات( أ

 احملركة القوى ذات اآلليات( ب

 حادة أطراف ذات أدوات( ج

 والزيوت الشحوم( د

 



 : هو النص هذا على ينطبق عنوان أفضل لعل/ 4س

 وصفاتها مواقعها:  الورش معامل( أ

 العمل؟ مواقع يف السالمة تأمني يف املسؤول من( ب

 . الورش معامل يف وامللبس الصحة قوانني( ج

 .منها احلماية وطرق ، أسبابها:  الورش معامل يف احلوادث( د

 

 : يلي ملا التنبه الورش معامل يف اجلدد الطالب على إنه"  بالقول األوىل الفقرة تلخيص ميكن/ 5س

 

 تهاون أو طأخل نتيجة تكون ما غالبًا بل صدفة تقع ال احلوادث أن إدراك( أ

 . خطأ أو تهون بال هلا واالمتثال فيها السالمة تدابري على اإلطالع ضرورة( ب

 لتهاونهم وقوعها عن مسؤولون غالبًا وهم الضحايا من العربة أخذ( ج

 . احملركة القوى ذات الكبرية اآلليات وجتنب املالئمة باملالبس التزود( د

 خطا نتيجة بتكون غالبا احلوادث ان على ينبههم لشانع اساسا دي الفقرة جايب هو ان فولت انا

 :/ دا،،، والكالم السالمة تدابري ياخدو الزم هم كدة علشان

 : التحديد بوجه يعين"  الطوارئ منافذ"  التعبري اآلخرية الفقرة يف/ 6س

 منها خترج أن للحرائق تسمح فتحات( أ

 اصةاخل احلاالت يف للنجاة تستخدم أمانًا أكثر ممرات( ب

 . للحرائق املباشر التعرض خطر من تقيهم اإلطفاء لرجال مسالك( ج

 اإلدارة إال بها يعلم ال املعامل يف سرية ممرات( د



 

 من ترخيص على أواًل حيصل أن اآلليات تشغيل يف يرغب الذي للطالب نداء - 5 - الفقرة يف/ 7س

 : أنه له يتأكد لكي ، املشرف

 

 بها ويتقيد الورش معامل نظام حيرتم( أ

 العمل لطوارئ كبري مصدر هي اآلليات هذه أن يدرك( ب

 الضخمة لآلليات احملددة باملواعيد يتقيد( ج

 . السالمة وبتدابري عملها بنظام علم على( د

 :/أل اعلم 

 : به يسمح ال السالمة تدابري نظام أن -3- الفقرة يف يتبني الذي امللبس نوع هو ما/ 8س

 الثياب فوق ةإضافي سرتة لباس( أ

 جلد من حذاء( ب

 باجلسد االلتصاق شديدة ثياب( ج

 العباءة مثل فضفاض لباس( د

 

 

 

 



 

 

 (5)القطعة 

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

 أن ذلك للتحدي؛ مرشحة األخرى باللغات لالحتكاك تتعرض لغة وكل. ثقافة ألي املركزيان العنصران

 تواجه فهل. الوافدة واللغة األصلية اللغة بني الغالب يف لغويًا احتكاكًا يستتبع احلضاري االحتكاك

 العوملة؟ عصر يف حتديًا العربية اللغة

 

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

 اليت األلفاظ بعض على فيها األجنبية التأثريات اقتصرت لذلك عميقًا؛ تأثريا فيها تؤثر اليت ةبالدرج

 مل اليت النباتات أو األدوات بأمساء غالبًا واملتعلقة اجملاورة، البلدان من الشعراء وبعض التجار أفادها

 تواجه التحديات أخذت ميةاإلسال األمصار يف العرب انتشر أن وبعد. جزيرتهم يف بها عهد للعرب يكن

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

 وفارس،فقد مصر يف حدث كما العربية، واللغة اإلسالمية العربية الثقافة إىل األمصار تلك أبناء وحتول

 األصالء، العرب أفواه من مجعها إىل ادرونيب آنذاك، العلماء، جعلت بدرجة األخرى باللغات تأثرت

 .القواعد هلا ويضعون

 

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

 على القائم اإلعالمي والتأثري باألجنيب، االتصال عن النامجة املادية املصاحل يف املتمثلة املختلفة العوملة

 اللغة يواجه الذي التحدي إن. النشر لغة هي اليت العاملية اللغة أنها على اإلجنليزية اللغة ضيلتف

 ما بكل االنبهار عن غالبًا الناتج األجنبية اللغة بأهمّية فيه املبالغ الشعور إىل مرده العصر هذا يف العربية

 إىل امليسر العربي اللفظ ترك إىل سالنا من بكثري يؤدي األجنيب باللفظ الولع أن والغريب. أجنيب هو



 زالوا ما الناس بعض فإن ذلك ومع العرب، من كثري لدى استقرت اليت ،"جوال" كلمة مثل الغريب

 ".موبايل"  كلمة يستعملون

 

 هي كما السريورة، وإكسابه العربي للفظ الرمسي االستعمال بتشجيع العربية أبناء بعض بادر وقد( 4)

 يف الشائعة األجنبية األلفاظ دراسة إىل بادر( م1919) عام نشأته فمنذ. دمشق يف ياللغو اجملمع جتربة

 يكون ال العربية باللغة االعتزاز أن نعرف أن ينبغي ولذلك. عربية بهاألفاظًا واستبدل الرمسية، الدوائر

 يف الالئق حملها اللغة هذه إلحالل العملي التطبيق خالل من يكون وإمنا الرنانة، الكلمات خالل من

 .بها والتعلق حبها على ليكربوا الناشئة نفوس

 

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

 من خيدمها أن شأنه من االتصال وسائل فتقدُّم. العربي اإلنسان حياة يف مكانتها تأخذ كي العربية

 اجلذابة والتثقيفية التعليمية الربامج وإنتاج قضاياها، يف الباحثني بني تواصلال وسهولة نشرها، حيث

 اللغة أن مفادها اليابان، يف أجريت دراسة هناك أن ذلك ويؤكد. املخبوءة كنوزها وبعث امليسرة،

 اآللي احلاسب استخدام يف الصوت وضوح حيث من العامل لغات تصدرت العربية

 :تواجه التحديات أن على( 1) الفقرة تدل/  1س                          

 الثالث العامل شعوب لغات( أ

 اإلسالمية والثقافة العربية اللغة( ب

 األخرى باللغات صلة ذات لغة كّل(  ج

 مساوية وشرائع تعاليم حتمل لغة أّي(  د

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



 الثقافة أسس من سأسا( أ

 باآلخرين االتصال سهولة( ب

 الثقافات وتالقح اللغات متازج( ج

 الشرقية الشعوب بني التقارب رمز( د                                     

 املتأخرة، العصور يف وضعها من أفضل اإلسالم قبل العرب جزيرة يف العربية اللغة أوضاع كانت/ 3س

 :العرب ألن وذلك( 2) الفقرة تشري كما

 أنفسهم على متقوقعني كانوا( أ

 العرب جزيرة وسط يستوطنون كانوا( ب

 جريانهم على لغوية هيمنة هلم كانت( ج

 اجملاورين األقوام عن منعزلني شبه كانوا( د

 الفقرة من يظهر كما العوملة، أفرزتها احلاضر، العصر يف العربية اللغة على حتديات ستجدَّت/ 4اس

 :يف التحديات تلك ثلوتتم( 3)

 أجنيب هو مبا والشغف اللغة أهمية(  أ

 العربية غري األلفاظ بعض ستقطاب( ب

 املاّدية اإلعالمية،واملنافع التأثريات( ج

 اإلجنليزية باللغة العلوم نشر( د

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

 األجنبية اظباأللف اإلعجاب( أ

 األجنيب اللفظ انتشار سعة( ب



 باألجنيب االتصال ضرورة( ج

 

 األجنيب اللفظ سهولة( د

 

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

 

 عام إجيابي موقف هناك كان( أ

 منها سليب موقف أي هناك يكن مل( ب

 لغوية جمامع كوينت العربية الدول شجعت( ج

 العربية الدول بعض يف جيدة جهود قامت( د

 وكان ،(4) الفقرة تشري كما الشائعة، األجنبية األلفاظ بدراسة بدمشق العربية اللغة جممع قام/ 7 س

 :ذلك من اهلدف

 

 مكانها عربية ألفاظ وضع

 ونشرها األلفاظ تلك حصر

 الرمسّية العربية لفاظاأل انتقاء                                     

 باملستخدمة األجنبية األلفاظ مقارنة

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



 اجلديدة لأللفاظ الرمسي االستعمال( أ

 العربية على احملافظة مع أجنبية لغة إتقان( ب

 اجملاالت خمتلف يف جيدة بصورة توظيفها( ج

 الناس على للتأثري اللغة حبب اإلعالم قناعإ( د

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

 املرتمجة( أ

 األجنبية( ب

 العربية( ج

 املعربة( د

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

 االنتشار( أ

 احلركة( ب

 التطّور( ج

  الصريورة( د

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

 :يبلغ

3 

4 



 

5 

 (6)القطعة 

 وتشري. والغذاء والدخل والوقود البناء ومواد الدواء توفري يف الغابات على العامل حول املاليني يعتمد( 1

 أو الغابات يف يعيشون شخص مليار نصف حنو أن إىل( الفاو) الدولية اعةوالزر األغذية منظمة تقديرات

 أينما الغابات، لكن. لإلنسان الوحيد الغذاء مصدر املناطق بعض يف الغابات وتشكل منها؛ بالقرب

 .اإلنسان لوجبات مكّماًل جزءًا منتظم، حنو على توفر، كانت،

 

 ماسة؛ إليها احلاجة أماٍن، شبكَة النامية البلدان من ريكث يف الغابات تنتجها اليت األغذية ومتثل( 2)

 أو احملاصيل، جتدب عندما أو احلصاد، مواسم بني ما فرتات يف أمورهم تدبر على السكان تعني إذ

 بتوفري احليواني اإلنتاج تسند كما. االجتماعية الصراعات أو اجملاعات أو اجلفاف فرتات خالل

 أخرى مناطق يف احمللية األمساك ملصايد بيئيًا سندًا ومتثل ق،املناط بعض يف للماشية العشب

 .الساحلية،مثاًل كاملستنقعات

 

 تقدمها اليت البيئية اخلدمات فإن الغذائي، األمن يف املباشرة اإلسهامات هذه جانب إىل أنه بيد( 3)

 تنقية على الغابات دتساع حيث: املستدام الزراعي اإلنتاج لضمان أهميته يف غاية دورًا تلعب الغابات

 تلطيف يف بدور وتنهض األراضي، وتدهور الرتبة اجنراف من احلماية وتوفر وصونها، املياه إمدادات

 .األجواء من الكربون أكسيد ثاني إزالة خالل من العامل؛ حرارة ارتفاع سرعة من واحلد املناخ

 

 وتدفئة طعامهم لطهي الالزم بالوقود راءالفق من ضخمة أعدادًا متّد غنية مستودعات الغابات وتعترب( 4)

 الغابات استمرار إن.غريهم لكثريين النقدي للدخل مصدرًا الغابات على القائم العمل ويوفر. منازهلم



 املختلفة واخلدمات املنتجات من كبريًا عددًا توفر إذ البشري؛ النوع لبقاء ضمانًا احلقيقة يف يشكل

 .املهمة الوظائف من الكثري وتؤدي

 

 املتعددة، العالقات هذه على بالتشديد للغابات القادم العاملي املؤمتر غضون يف( الفاو) تقوم وسوف( 5)

 وهذا. والرتبة كاملياه أخرى رئيسية موارد على احلفاظ يف الغابات به تنهض الذي األساسي الدور وإبراز

 يف املتمثلة للغابات املستدامة ةاإلدار حنو املتواصلة بالرحلة وصف ما يف هامة خطوة يشكل املؤمتر

 .هلا إيذاء دومنا اإلنسان، خلدمة الغابات توفرها اليت واخلدمات والبضائع املنتجات تسخري

 

 جلمع أعوام ستة كل مؤمتر وتنظيم رعاية يف رائد دور أداء على إنشائها منذ املنظمة دأبت ولقد( 6)

 دورها جانب وإىل.القضايا من واسعة جمموعة بحثل العامل أحناء مجيع من بالغابات املعنيني خمتلف

 عن املؤمتر هذا يف املنظمة من خرباء يتحدث إذ املناقشات؛ يف بدور املنظمة تقوم للمؤمتر، راعية كجهٍة

 الغابات، وتالشي املناخي، والتغري املستدامة، التنمية وممارسات الغابات، موارد قياس: مثل مسائل،

 االجتار وفرص الغابات، موارد إىل باالستناد الفقر من احلد جهود عن فضاًل الغابات، حرائق ومكافحة

 .اخلشبية غري باملنتجات

 

 :الغابات بأن( 1) الفقرة تفيد

 

 واحده اجابة اخرت

 الرئيسية الوجبات من أساسي جزء

 لإلنسان الوحيد الغذاء مصدر



 هلم سكنًا البشر جلُّ يتخذها

 البشر ماليني عليها يعتمد

 

 :إحصائيات أنها( 1) الفقرة سياق يف" تقديرات"  كلمة من ميفه

 

 واحده اجابة اخرت

 دقيقة

 جزئية

 تقريبية

 حصرية

 

 :اإلنسان معيشة ملوارد األساسي املصدر تعترب الغابات أن إىل( 2) الفقرة تشري

 

 واحده اجابة اخرت

 والنامية الفقرية الدول يف

 املستنقعات كثرة عند

 داحلصا مواسم غري يف

 الصراعات جتدب حني



 :يف( 3) الفقرة تلخيص ميكن

 

 واحده اجابة اخرت

 الغابات من املستمد الغذائي األمن

 الرتبة اجنراف من األراضي محاية

 األجواء من الكربون أكسيد ثاني إزالة

 الغذائي األمن لضمان بيئية خدمات

 

 :تعين( 3) ةالفقر يف" أنه بيد" كلمة

 

 واحده اجابة اخرت

 أنه مبا

 أنه بسبب

 أنه غري

 أنه مع

 

 :هي" للغابات املستدامة اإلدارة" أن( 5) الفقرة من نفهم

 



 واحده اجابة اخرت

 نطاقها لتوسيع والسعي تنميتها

 عليها احلفاظ مع منها اإلفادة

 منتجاتها من القصوى اإلفادة سبل

 بها املهتمة املنظمات بني التوافق

 

 :منظمة السم اختصار( 5) الفقرة يف" الفاو" كلمة أن النص عموم من يفهم

 

 واحده اجابة اخرت

 حملية

 خليجية

 عربية

 عاملية

 :هو" الفاو" به تقوم الذي الدور( 6) للفقرة وفقًا

 واحده اجابة اخرت

 الغابات طبيعة على احملافظة

 الطبيعية الثروة حول القوانني إصدار

 الغابات قضايا وتناول املؤمترات رعاية



 بالغابات املتعلقة الدراسات على اإلشراف

 :خالل من تتم الغابات على احملافظة أن( 6) الفقرة تفيد                       

 واحده اجابة اخرت

 للغابات البشرّية املوارد قياس

 املناخية التغّيرات يف التحكم

 الفقر حول الدولي احلوار تشجيع

 اخلشبية غري جاتباملنت االجتار

 :تبلغ املؤمتر يف املنظمة خرباء يتناوهلا اليت القضايا( 6) للفقرة وفقًا

 واحده اجابة اخرت

 قضايا مخس

 قضايا ست

 قضايا سبع

 قضايا مثاني

 :هو النص لعموم عنوان أفضل

 واحده اجابة اخرت

 منها واإلفادة جتديدها وسبل الغابات أهمية

 الغابات مبنتجات والزراعة األغذية منظمة عالقة

 الغابات على احلفاظ يف الدولية املؤمترات دور



 املتقدم والدول النامية الدول بني بالغابات العناية

 (7)القطعة 

 التجرييب بالرتاث اجملرد العلم فيها خيتلط كبرية مساحة واألدوية األعشاب موضوع يغطي( 1)

 بسلطة هيمن الذي املادي ومنها العلمي منها ديدةع بعوامل تأّثر قد املوضوع هذا أن شك وال. املرتاكم

 خمتلف يف بدأ فقد نفسه؛ اإلنسان ِقَدم قديم باألعشاب التداوي وموضوع. والتسويق اإلعالم على املال

 القرن نهاية يف تدرجييًا حتول ثم. النار حول والرقص والسحر بالتعاويذ بعضها يف ممزوجًا احلضارات،

 ثقة مكتسبة تطغى، الكيميائية األدوية صناعة بدأت املاضي القرن ويف. ركبةم أدوية إىل املاضي قبل

 يعودون املاضي القرن أواخر يف بدؤوا الناس أن غري. دقيقة علمية اختبارات على لتأسيسها بها الناس

 حيمل أن بد ال التداوي من النمط هذا مع التعاطي فإن هنا، ومن. أخرى مرة باألعشاب التداوي إىل

 ال اليت العلم لغة باعتماد سالمتهم، على وحرصًا الناس لعقول احرتامًا العلمية الدقة من كّم أكرب

 !باحلقيقة إال تعرتف

. للتداوي الوحيد املصدر هي القدمية، احلضارات نشوء منذ والنباتات، األعشاب كانت تارخييًا،( 2)

 املضادات ثورة:  منها ألسباب النباتاتو باألعشاب التداوي تراجع املاضي امليالدي القرن مطلع ومع

 منها احلادة الوبائية، األمراض وظهور األربعينيات، يف البنسلني بقيادة( Antibiotics) احليوية

 واحتسابًا. األيام تلك وأعشاب نباتات عنه عجزت الفاعلية، سريع عالجًا تتطلب اليت واملستعصية

 األدوية هذه دخلت ماديًا؛ رحبًا األكثر وبالتالي واألكرب سرعاأل االستهالكية الكيميائية األدوية لقدرة

 مئات) هائلة عاملية فاتورة مسجلة الدواء؛ سوق يف الكربى املساحة احتلت ما وسرعان اخلط على

 النباتات أدوية تراجعت بينما األدوية من% 91 من أكثر متثل وباتت ،(الدوالرات من املليارات

 %.11 إىل واألعشاب

 املصاحل قوى فيها تلعب فاعليته، حول كبري جدل وسط األعشاب طب باجتاه الصحوة تعود اليومو( 3)

 أحناء خمتلف يف األعشاب بطب املعنية املراكز تفريخ تسارع فقد. الستار وراء من كبريًا دورًا املادية

 األنواع بآالف يةالغذائ واملخازن الصيدليات واجهات وامتألت اإلنرتنت، على مواقعها وأخذت العامل،



 عام أمريكي دوالر بليون ستني األعشاب طب فاتورة وسّجلت. الغذائية والـُمَتمِّمات األعشاب من

 .م2111

 إشكاالته له أن أم عام، بشكل اجلانب مأمون األعشاب طب هل:  وهو األهم السؤال ويبقى( 4)

 السيَّما سلبيًا تأثريًا اآلخر لبعضها أن كما معروفة، طبية فوائد األعشاب لبعض نعم، ؟ أيضًا ومضاعفاته

 تتفاعل املركَّزة األعشاب من العديد أن كما. وغريها الدموية والدورة التنفس وجهاز والكلى الكبد على

 واألعشاب النباتات أدوية إخضاع:  هو فاملطلوب ولذلك؛. الكيميائية األدوية من العديد مع سلبيًا

 وإعادة الصحة، وزارات ولرقابة الكيميائي، الدواء لقوانني الغذائية َتمِّماتوالـُم والفيتامينات املركَّزة

 ال علمي وإرشاد تثقيف محالت يف خملصة جهود وبذل الطب، كليات يف النبات طب مادة تدريس

 .تسويقي إعالمي

 :نظر وجهة من معه التعامل ينبغي باألعشاب التداوي أن( 1) الفقرة تفيد

 

 خرافية

 إنسانية

 يةشعب

 علمية

 :تعين" التعاطي" كلمة( 1) الفقرة لسياق وفقًا

 

 الشيء مع التعامل

 الشيء من احلذر

 األدوية صرف تقنني



 األدوية استعمال سوء

 

 ه:نالحظ العشرين القرن يف واألعشاب الكيميائية األدوية بني باملقارنة أنه( 2) الفقرة من يستنتج

 متساوية مساحة احتال أنهما

 قلياًل زادت كيميائيةال األدوية أن

 الكيميائية على تفوقت األعشاب أن

 صغرية مساحة أخذت األعشاب أن

 يف الكيميائية باألدوية العالج تقدُّم إىل أدت اليت األسباب ضمن يعترب ال اآلتي أي ،(2) للفقرة وفقًا

 املاضي؟ القرن

 األدوية عائدات تراجع                                        

 احليوية املضادات ثورة

 املستعصية الوبائية األمراض شدة

 كثرية أمراض عالج عن األعشاب عجز

 :هي( 3) الفقرة يف األساسية الفكرة

 العاملية األعشاب طب مراكز

 الطبّية الصحوة عودة

 األعشاب وطب اإلنرتنت

 املادية واملصاحل األعشاب



 

 :هو األعشاب طب ىلإ للعودة الرئيس احملرك أن( 3) الفقرة من يفهم

 األدوية فشل

 به الناس ثقة

 الباهر جناحه

 املادية عائداته

 :بأنها تتسم املراكز إىل نظرة على تدل( 3) الفقرة يف" املراكز تفريخ" عبارة

 سلبية                                                

 إجيابية

 حمايدة

 متذبذبة

 األعشاب؟ بطب يتعلق فيما حيحص اآلتي أي( 4) يف ورد ما على بناًء

 عام بشكل اجلانب مأمون أنه

 الرئتني على له تأثري ال أنه

 ومؤثرة منظمة تثقيفية محالت له أن

 سلبية وآثارًا إجيابية جوانب له أن

 :إىل( 4) الفقرة تدعو العشبية، باألدوية يتعلق فيما

 استعماهلا حظر



 العامة عن منعها

 معها التعامل تنظيم

 اإلنرتنت على ابيعه منع

 :الكيميائية األدوية من العديد مع املرّكزة األعشاب من العديد تفاعل أن( 4) الفقرة من يستنبط

 

 اخلطورة بالغ أمر

 كثرية فوائد فيه

 بعمق يدرس مل

 مؤثر غري أمر

 :هو النص لعموم عنوان أفضل

 واحده اجابة اخرت

 والكيمياء الطب بني الدواء

 ةالطبي باألعشاب التداوي

 الكيميائية األدوية تاريخ

 الطبيعية األعشاب فوائد

 

 

 



 

 

 (9)القطعة 

 والتلوث االستهالكي السلوك

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

 اليوم البشر من الكثري يردده ما إىل ُيْلَتَفَت أن ينبغي وال. حقيقي طوفان يف السلوك هذا يغرقه فقد حذره

 السلوك أن غري.وسيئاته حسناته عصر فلكل املاضية، األزمنة يف منه أسوأ عصرنا يف اإلنسان أن من

 األرض كوكب يهدد بيئيًا تلوثًا خلقت اليت مشكالته أكرب هو املعاصر لإلنسان الّشره االستهالكي

 .مّجة مبخاطر

 

 غالبًا؛ النضج يف غاية املتقدمة، الصناعية الدول يف خاصة ديث،احل اإلنسان لدى البيئي الوعي إن( 2)

 من احلياتية اهلموم عن أملانيا يف ُأجِرَيت دراسة ففي. ذلك ُيجسِّد ال عمومًا البيئة جتاه سلوكه لكن

 أوائل يف ذلك كان وقد. األخرية قبل املرتبة البيئي التلوث احتل األملاني، املواطن نظر وجهة

 مشكلة بدأت م1989 عام ومنذ. الثانية املرتبة إىل اهلم هذا قفز م1984 عام حبلول لكن ت،الثمانينيا

 .أملانيا يف الشعيب االهتمام يف األول املركز حتتل التلوث

 

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

 فلم ذلك، ومع. كذلك االزدياد يف أخذت البيئة صيانة أجل من التضحيات بعض وحتمُّل تسوُّقهم

 من النوع هذا أن على. األملاني للمواطن االستهالكي السلوك خبصوص األمر واقع يف تغيري أي حيدث

 .الشعوب من أوغريه األملاني الشعب على حكرًا ليس االستهالكي السلوك

 



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

 ما منها، جدوى ال اإلعالنات هذه أن ذلك احلديث؛ العصر يف بالبشر ألـّمت اليت االستهالكية النزعة

 وسائل منتجوها ابتكر إال سلعة من ما أنه والواقع.  كثريًا ويزيد تكاليفها يغطي االستهالك يكن مل

 يف متخبط بل استهالكي، كائن جمرد ليس احلديث اإلنسان أصبح حتى باقتنائها، يتغر للدعاية

 .أحيانًا فيه وخمدوع استهالكه،

 

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

 عن بالسؤال دائمًا فكره شغلي أن من بد ال االنقراض، من النفس على احلفاظ غريزة حبكم لكنه،" 

 العقود أن املتيقَّن من فإن احلاضر، أمر من يكن ومهما. وأحفاده ألبنائه يرتكها سوف اليت البيئة شكل

 .االستهالكي السلوك يف كبريًا تغريًا ستشهد القادمة القليلة

 

 :اإلنسان سلوك أن( 1) الفقرة ترى/  1س

 احلاضر العصر يف منه أفضل القديم يف

 القديم اإلنسان سلوك من أسوأ ليس عاصرامل

 املعاصر لإلنسان مناسبًا ليس القديم يف

 القديم اإلنسان سلوك من أسوأ املعاصر

 

 :إىل يعود( 1) الفقرة يف" مشكالته"  كلمة يف الضمري/  2س

 االستهالكي السلوك

 البيئي التلوث



 املعاصر اإلنسان

 األرض كوكب

 

 :البيئة جتاه وسلوكياته احلديث اإلنسان لدى البيئي الوعي بني أن إىل( 2) الفقرة ُتشري/  3س

 تعاضدًا

 توافقًا

 تناقضًا

 توازيًا

 

 :احلديث اإلنسان على ثناًء( 2) الفقرة تضمنت/  4س

 البيئة جتاه لسلوكه

 الصناعة يف لتقدمه

 االستهالكي لنضجه

 البيئة بأهمية لوعيه

 

 :تعين( 2) قرةالف يف الواردة"  الثمانينيات"  كلمة/  5س

 (1989) إىل( 1984) من الفرتة

 (1989) إىل( 1981) من الفرتة



 (1991) إىل( 1981) من الفرتة

 (1991) إىل( 1981) من الفرتة

 

 

 حيتاج البيئة بأهمية والوعي االستهالكي السلوك بني االنسجام حتقيق أن( 3) الفقرة من يفهم/  6س

 :إىل

 مقارنات

 دراسات

 تنازالت

 إعالنات

 

 :االستهالكي السلوك نزعة أن( 3) الفقرة تبني/  7س

 العامل جمتمعات كل يف عامة

 الغنية العامل بدول خاصة

 الفقرية اجملتمعات يف متفشية

 الصناعية الدول على قاصرة

 

 :االستهالكي السلوك أن على يدل اإلعالنية الدعايات حجم أن إىل( 4) الفقرة تشري/  8س



 متوازن

 قوّي

 ٍ متدن

 ينمتبا

 

 :إىل دعوة( 5) الفقرة تتضمن/  9س

 احلاضر يف التفكري

 البيئي الوعي زيادة

 االستهالك حجم زيادة

 االستهالك أساليب تنويع

 

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

 حذر

 متحفظ

 أناني

 معتدل

 

 :ستقبلامل يف االستهالكي السلوك أن النص عموم يتوقع/ 11س



 سوءًا سيزداد

 هو كما سيبقى

 مضطربًا سيكون

 أفضل سيصبح

 

 :هو النص هلذا عنوان أنسب/  12س

 والتلوث االستهالكي السلوك

 وحديثًا قدميًا اإلنسان سلوكيات

 املاضي يف البيئي التلوث

 احلديث العصر يف سلوكية متناقضات

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 (11)القطعة 

 ما سرعان اليت الفنية، جوانبها إىل وهلة ألّول حديثنا ينصرف نت،اإلنرت ثقافة عن نتحدَّث حني( 1)

 سبق مما أسرع اإلنرتنت شبكة تكون أن الطبيعي من وكان. والثقافية االجتماعية جوانبها لتربز تتوارى

 املقام يف ثقافية ساحة بصفتها نفسها عن لتكشف التقين قناعها نزع يف احلديثة االتصال وسائل من

 إبداعيًا أو قوميًا، تراثًا الثقافة اعتربت سواء الثقافية، املنظومة عناصر مجيع مع تتعامل يفه األول؛

 .وتعبرييًا

 يف حيويًا دورًا وتلعب االجتماعية، الفئات وعي تشكيل يف الشبكة هذه تسهم ذلك، إىل إضافة( 2)

 البنية هذه أن كله ذلك نم واألهم. واالقتصاد واإلعالم الرتبية منظومة مع الثقافة منظومة تكامل

 .الثقافات حلوار مثالية بيئة مرة، ألول رمبا توفر، اجلديدة املعلوماتية

 

 االنقراض من البيولوجي التنوُّع حنمي وكيف والبيئة، التنمية بني العالقة هو البشرية شاغل كان( 3)

 كيف هو اآلن شاغلنا وأصبح. اجلانبية آلثارها مراعاة دون الصناعة لتكنولوجيا األعمى التطبيق بسبب

 واحدة ثقافة وهيمنة املعلومات، تكنولوجيا استخدام إساءة بسبب االنقراض من الثقايف التنوع حنمي

 .وثقافاته العامل لغات على واحدة ولغة

 

 وعلى احلديثة، االتصال لوسائل ما اتضاح بعد اجلميع شاغل هي احملورية القضية هذه باتت لقد( 4)

 والسياسية، واالقتصادية الثقافية اهليمنة أسلحة أمضى لتصبح تؤهلها إمكانيات من نت،اإلنرت رأسها

 عام استكهومل يف عقد والتنمية الثقافة حول مؤمتر على جثم املخيف اهلاجس هذا. أيضًا األمنية بل

 تكاتف وضرورة تنموي، ثقايف منظور من املعلومات تكنولوجيا إىل النظر ضرورة إىل خلص م،1998

 .وساق قدم على حاليًا اجلاري الثقايف، التماثل أي التجنيس، لظاهرة التصدي أجل من واألمم الشعوب



 

 أصبحنا مجيعها؛فقد اجلبهات قاسيًاعلى ثقافيًا حتديًا العرب، حنن لنا، بالنسبة اإلنرتنت ومتثل( 5)

 نتاجنا يف شديد موربض ومهددين العامل، ولغات العربية بني تفصل لغوية بفجوة مهددين ظلها يف

 لكن. وغريها معمارية، وطرز وأزياء، شعبية، فنون من تراثنا بسلب أيضًا ومهددين وإبداعنا، اإلعالمي

 ثقافة بصفتها العربية، ثقافتنا تثبيت:  هي عدةً  فرصا أمامنا تفتح نفسه، الوقت يف اإلنرتنت،

 باإلضافة نشرها، يف حقنا وممارسة لثقايف،ا العمل جماالت من كثري يف ختلفنا وتعويض أصيلة، إنسانية

 .للعامل حقيقتها على وبيانها بها، استمساكنا إىل

 

 وذلك اإلنرتنت، ثقافة مع جتاوبًا الثقافية سياساتنا يف عميقة بصورة النظر إعادة يتطلب املوقف إن( 6)

 ووفقًا والعلوم، والثقافة للرتبية ةالعربي املنظمة أعدتها اليت العربية للثقافة الشاملة اإلسرتاتيجية إطار يف

 .إليه املشار أستكهومل مؤمتر لتوصيات

 

 :اإلنرتنت أن( 2) الفقرة من ُيفهم

 حمايدة اقتصادية ركيزة

 اإلعالم ملنظومة مفسدة

 قوي اجتماعي أثر ذات

 الرتبية وسائل عن بديل

 :ميدان اإلنرتنت أن( 2) الفقرة ترى

 الثقافات النسجام

 تالثقافا لتباعد



 الثقافات لرتسيخ

 الثقافات حلماية

 :إىل تؤدي املعلومات وتقنية الصناعية التقنية استخدام إساءة أن( 3) الفقرة تفيد

 بدائل عن البحث تشجيع

 والفناء بالتالشي التنوع تهديد

 الفقرية بالشعوب اإلضرار

 الصناعي التطور من احلد

 

 " :الثقايف التجنيس"  و" الثقايف لتنوعا"  إن:  القول ميكن( 4)و( 3) الفقرتني على بناء

 مرتادفان

 متكامالن

 متناقضان

 متوائمان

 :أجل من الشعوب؛ تكاتف إىل( 4) الفقرة تدعو

 اإلنرتنت عرب الثقافة تطوير

 الشعوب لكل املعلومات تقنية توفري

 األسرة وتفكك االحنالل مقاومة

 الثقافات متايز على احلفاظ



 (:4) الفقرة يف الواردة" وريةاحمل القضية"  بعبارة يقصد

 الثقايف التباين محاية

 الصناعية التكنولوجيا

 املعلومات استخدام

 البيولوجي التنوع

 

 

 :يبلغ العربية األمة أمام اإلنرتنت تفتحها اليت الفرص عدد ،(5) للفقرة وفقًا

 

3 

4 

5 

6 

 :بهدف الثقافية سياساتنا يف النظر إعادة إىل( 6) الفقرة تدعو

 والعشرين احلادي القرن دخول

 اخلارجي العامل على ثقافتنا فرض

 الوطين الثقايف اخلطاب جتديد

 احلديثة االتصال أساليب مع التكّيف



 : هي والعلوم والثقافة للرتبية العربية املنظمة مهمة فإن( 6) للفقرة وفقًا

 اسرتاتيجية ألجهزة التخطيط

 العربية الثقافية السياسات رسم

 احلديثة الثقافية الربامج تسويق

 البديلة العربية الثقافة نشر

 :تعين" الثقافة" أن النص عموم من نستنتج

 ومعارفه ومعتقداته وعلومه وأعماله اإلنسان سلوك

 واملعارف العلوم أنواع مجيع يف الواسعة، القراءة

 اليومية احلياة يف املتحضر الراقي السلوك

 ملظهربا والعناية االجتماعية، العادات مراعاة

 

 

 ( 11)قطعة 

 قطعة طائر القيثارة

 

يرتاوح طوله بني . موطنه األصلي أسرتاليا. الطائر القيثاري هو طائر مجيل الشكل من رتبة اجلواثم -1

مما جيعله عاجزًا عن الطريان ، قصري اجلناحني، قوي القامتني. وهو صغري الرأس. سم 111و  75

ت حيث يتغذى على الديدان واحلشرات والقشريات وغريها من هذا الطائر يألف الغابا. ملسافات بعيدة

والطائر . واألصوات البشرية أيضًا، كما يتميز مبقدرته علي حماكاة أصوات الطيور األخرى. الالفقاريات

 ،الطائر القيثاري املتألق: القيثاري نوعان



 .وهو أصغر وأقل مجااًل من النوع األول، وطائر األمري ألربت القيثاري

 

ومن هنا جاء االسم . للذكر ذيل طويل ينشره عادًة عندما يغازل أنثاه فيتخذ شكل القيثارة القدمية -2

هو أحد انواع الطيور اليت تشبه الطاووس ولكن يتميز هذا الطائر العجيب بقدرة أكثر عجبا على إصدار 

وسيكل وصوت وضع األصوات وتقليدها ميكن هلذا الطائرأن يقلد صوت موجات الراديو وصوت املوت

 املدفع الرشاش يف وضع اإلستعداد

 .وصوت الكامريا عندما تلتقط الصور وأيضا له القدرة على تقليد أصوات الطيور االخرى 

ايضا .طيور القيثارة مشهورة بأغنيتها إذا إنها تقلد األصوات الطبيعية و امليكانيكية بشكل رائع للغاية 

 .بعض الطيور و كذلك صوت حمرك السياراتفهي تقلد صوت نباح الكلب و أصوات 

 

ويغرد هذا الطائر بصوت قوي رخيم، كما يستطيع تقليد أغاريد الطيور . ولون طائر القيثاري بين -3

وهو قادر على الطريان، ويستخدم أجنحته للتوازن ولزيادة السرعة خاصة عندما . األخرى بدقة متناهية

األرض، وتضع األنثى فيه بيضة واحدة و هي طيور تعيش يبين هذا الطائر عشه على . جيري ويقفز

 .و نادرا ما تسري مسافات شاسعة، على األرض و لكنها ليال جتثم فوق األشجار 

 

ولذيل الذكور من هذا الطائر ريش كبري منشور بطريقة . هو احد الطيور األسرتالية غري العادية -4

. يشتان عريضتان مقوستان ألعلى وبينهما ريش رفيعوبه ر. مركبة تشبه القيثارة الصندوقية القدمية

. سم61وعند رفعه إىل أعلى وتقويسه يصل طوله إىل حوالي . ويتجه الذيل إىل أسفل يف أغلب األحيان

. وال يتجاوز حجم الطائر القيثاري حجم الدجاجة. وأحياًنا يقّوس الذكر ذيله لألمام فيتجاوز قمة رأسه

 .ند بلوغ الطائر سبع أو مثاني سنواتوال يكتمل منو الذيل إال ع

 

- :أن املوطن األصلي لطائر القيثارة هو ( 1)يفهم من الفقرة  -1س

 أمريكا -1

 أفريقيا -2

 اسرتاليا -3

 أوروبا -4

 

- ( :1)يفهم من الفقرة  -2س



 ميكنه الطريان ملسافات بعيدة -1

 يتعدى النسر يف سرعته -2

 ولقوة أجنحته جتعله يسري مسافات أط -3

 يطري ملسافات قصرية -5

 

 :أن طائر القيثارة ( 1)يفهم من الفقرة  -3س

 ميكنه تقليد أصوات الطيور فقط -أ

 ميكنه تقليد األصوات البشرية فقط -ب

 ميكنه تقليد أصوات الطيور و األصوات البشرية األخرى -3

 يقلد األنغام املوسيقية فقط -4

 

- :أن هناك ( 1)يفهم من الفقرة  -4س

 عدة أنواع لطائر القيثارة -أ

 نوع واحد فقط من طيور القيثارة -2

 نوعان من طيور القيثارة -3

 أربعة أنواع من طيور القيثارة -4

 

- :أن ( 1)يفهم من الفقرة  -5س

 الطائر القيثاري املتألق أقل مجاال من طائر األمري ألربت -1

 طائر األمري ألربت أكرب من الطائر القيثاري املتألق -2

 الطائر القيثاري املتألق أكرب و أكثر مجاال من طائر األمري ألربت -3

 الطائر القيثاري املتألق أغلى مثًنا من طائر األمري ألربت -4

 

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

 التزاوج -1

 احلصول على الطعام-2

 اهلروب من األعداء -3

 ر على الذكور األخرىاالنتصا -4



 

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

 كرب حجمه -1

 ذيله الطويل -2

 مجال صوته -3

 النه يشبه الطاووس-4

 

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

 األطول ذيال -1

 األكثر شهرة -2

 طبيعية و امليكانيكية و تقلدهاتصدر األصوات ال -3

 األغلى مثًنا -4

 

- :أن لون طائر القيثارة( 3)يفهم من الفقرة  -9س

 أسود اللون -1

 بين اللون -2

 أخضر اللون -3

 فاتح اللون -4

 

- :أن طائر القيثارة ( 3)يستنتج من الفقرة  -11س

 غري قادر على الطريان مطلقا -1

 يقفز لالنتقال بسرعة أكرب -2

 خفة وزنه تساعده على الطريان ألعلى -3

 ميكنه أن يسبق النعام يف سرعته -4

 

- :أن طائر القيثارة ( 3)يفهم من الفقرة  -11س

 تضع انثاه البيض يف أعشاش على األرض -1

 تبين أعشاًشا كبرية لتتسع البيض الكبري -2



 تضع أنثاه بيضة واحدة فقط -3

 تضع انثاه ثالث بيضات كل تسعة أشهر -4

 

- :أن طيور القيثارة( 3)يفهم من الفقرة  -12س

 تقضي ليلها يف أعشاشها -1

 تعيش فوق األشجار -2

 تقضي طوال النهار فوق األشجار و تنام ليال يف األعشاش -3

 تنام فوق األشجار ليال -4

 

- :أن ذيل ذكر القيثارة( 4)يفهم ممن الفقرة  -13س

 ريش قصري و منظم-1

 يلفراء غزير املظهر مج-2

 ريش كبري به ريشتان مقوستان ألعلى-3

 ريش يشبه طائر الصقر-4

 

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

 متجه ألعلى دائما -1

 متجه ألسفل يف قليل من األوقات -2

 يتساوى مع جسمه يف أغلب األوقات-3

 يتجه ألسفل يف أغلب األحيان-4

 

- :ل طائر القيثارة عند رفعه ألعلى يكون طوله أن ذي( 4)يستنتج من الفقرة  -15س

 سم 71 - 61ما بني  -1

 سم 81حوالي  -2

 سم 51حوالي -3

 سم 21:41ما بني -4

 

- :أن حجم طائر القيثارة بالنسبة لطول ذيله ( 4)يستنتج من الفقرة  -16س



 يف نفس احلجم تقريبا-1

 الذيل يبدو أضخم من حجم جسم الطائر نفسه -2

 صغر يف احلجم من حسم الطائرالذليل أ -3

 الطائر أصغر من الذيل -4

 

- :أن ذيل طائر القيثارة يكتمل منوه ( 4)يستنتج من الفقرة  -17س

 قبل مرور نصف عقد من والدته -1

 يف ثالث أرباع العقد األول من والدته -2

 يف منتصف العقد األول من والدته -3

 بعد مرور أربعة سنوات من والدته -4

 

- :أنسب عنوان للنص  -18س

 طائر القيثارة بني املاضي و احلاضر -1

 طائر القيثارة و متييزه عن الطيور األخرى -2

 غناء طائر القيثارة -3

 أنواع طائر القيثارة -4

 

 

 (21)الزالزل 

 
على ُتعرف اهلزات على أنها ظاهرة كونية فيزيائية بالغة التعقيد، تظهر كحركات عشوائية للقشرة األرضية  /1

شكل ارتعاش وحترك ومتوج عنيف، وذلك نتيجة إلطالق كميات هائلة من الطاقة من باطن األرض، وهذه الطاقة 

تتولد نتيجة إلزاحة عمودية أو أفقية بني صخور األرض عرب الصدوع اليت حتدث لتعرضها املستمر للتقلصات 

 .والضغوط الكبرية
 

خصوصا يف الرواسب الرملية والطينية حديثة التكوين، ويعلل ذلك ويتعاظم تأثري اهلزات يف األراضي الضعيفة /2

بأن هذه الرواسب تهتز بعنف بسبب اخنفاض معامل مرونتها وصالبتها وعدم مقدرتها على ختفيف التأثري 

 .التسارعي الذي تتعرض له احلبيبات بفعل الزالزل
 



أو احمليطات فقد تؤدي إىل حدوث أمواج مائية  ويف حالة الزالزل اليت تقع مراكزها السطحية يف قاع البحار /3

وهي كلمة يابانية معناها أمواج املوانئ أو اخللجان، إذ تؤدي االهتزازات " التسونامي"ضخمة جدا تسمى 

ساعة، وذلك نتيجة النزالق /كم 088املصاحبة حلدوث الزالزل إىل تكون هذه األمواج، وقد تصل سرعتها إىل 

موديا بعضها على بعض، ومما جيدر ذكره هنا أن الزالزل اليت تنشأ عن انزالقات أفقية صفائح القشرة األرضية ع

 .يف الصفائح ال تؤدي إىل تكون أمواج التسونامي
 

اليت تتشكل منها القشرة األرضية، ( القطع)وعموما تنشأ الزالزل التكتونية نتيجة للحركة النسبية للصفائح  /4

رتبة بعضها من بعض مشكلة إجهادات ضغط وشد بعضها على بعض ، ويبدأ إذ تتحرك القارات مبتعدة أو مق

تراكم اإلجهادات الداخلية يف طبقات الصخور الواقعة على حدود الصفائح املتحركة، وعندما تصبح قيم 

اإلجهادات املرتاكمة أكرب من قيمة اإلجهادات القصوى اليت ميكن أن تتحملها الصخور حتصل كسور وحتركات 

لطبقات الصخور، ما يؤدي إىل إطالق كمية هائلة من الطاقة املرتاكمة، حيث تنتقل هذه الطاقة على شكل  فجائية

 .موجات زلزالية يف مجيع االجتاهات
 

  :نفهم من الفقرة األوىل أن السبب املباشر حلدوث الزالزل هو/ 2س
 

  .التشققات األرضية الداخلية( أ
  .طن األرضالتقلصات والضغوط الكبرية يف با( ب
  .اإلزاحة العمودية أو األفقية بني الصخور( ج

  الكميات اهلائلة من الطاقة املتولدة من باطن األرض( د
 

  :نفهم من الفقرة الثانية أن تأثري الزالزل على األرض الصلبة/ 1س
 

 أقوى بسبب اخنفاض معامل مرونتها وصالبتها( أ
 اأقل بسبب اخنفاض معامل مرونتها وصالبته( ب
 أقوى بسبب ارتفاع معامل مرونتها وصالبتها( ج
 أقل بسبب ارتفاع معامل مرونتها وصالبتها( د

 
  :يفهم من الفقرة الثالثة أن التسونامي تنشأ بسبب/ 3س

 
  .االنزالقات األفقية يف صفائح القشرة األرضية( أ



  .أمواج املوانئ واخللجان( ب
  بعضها على بعضانزالق صفائح القشرة األرضية عموديًا ( ج

  .ساعة/كم088سرعة الرياح اليت تصل إىل ( د
 

  :تشري الفقرة الثالثة إىل أن التسونامي باليابانية هي/ 4س
 

  .الزالزل العظيمة( أ
  .االهتزازات املصاحبة حلدوث الزالزل( ب

  .املوجات الزلزالية املتسارعة( ج
  أمواج املوانئ واخللجان( د

 
  :لرابعة أن السبب يف الكسور والتحركات الفجائية لطبقات الصخور هويفهم من الفقرة ا/ 5س

 
  .تراكم اإلجهادات الداخلية يف طبقات الصخور الواقعة على حدود الصفائح املتحركة( أ

  زيادة قيم اإلجهادات املرتاكمة عن قيمة اإلجهادات القصوى اليت تتحملها الصخور( ب
 املوجات الزلزالية املتسارعة( ج

 إطالق كميات هائلة من الطاقة املرتاكمة( د
 

  : يفهم من الفقرة الرابعة أن حركة القارات اليت تنشأ بسببها الزالزل تتمثل يف/ 6س
 

 احلركة املتقاربة أو املتباعدة هلا( أ
 احلركة الفجائية للقارات( ب

 احلركات املتوازية( ج
 احلركات املتسارعة( د

 
  :وع هوالعنوان املعرب عن املوض/ 7س

 
 .تباعد وتقارب القارات( أ

 .سبب أمواج البحار واحمليطات( ب



  كيفية نشأة الزالزل وآثارها( ج
  تفسري ظواهر التسونامي واملوجات( د

 
 
 
 

 ( "23)األوبئة " 

انتشرت العديد من األوبئة يف العصور الوسطى و أثناء احلرب العاملية و راح ضحيتها ماليني البشر ، و الوباء - 

من األمثلة على . هو انتشار مفاجئ وسريع ملرض يف رقعة جغرافية ما فوق معدالته املعتادة يف املنطقة املعنية

 .ويف العصر احلديث انتشار مرض سارس وإنفلونزا الطيور. األوبئة وباء املوت األسود خالل العصور الوسطى
 

وذلك ، يتم حتضري األجسام املضادة يف املصنع فاملصل يعين أن اإلنسان يأخذ األجسام املضادة جاهزة حيث2- 

فيكون يف جسمه أجسام مضادة يتم أخذها من دم احلصان وإجراء ، بأخذ امليكروب نفسه وحقنه يف احلصان نفسه

  عمليات تنقية هلا وحتضريها
وين األجسام أما اللقاح فإن جسم اإلنسان نفسه هو املصنع لتك.معمليا وإعطاؤه بعد ذلك يف صورة حقن لإلنسان 

املضادة حيث يعطي اإلنسان امليكروب فريوس أو بكترييا إما يف صورة ميتة أو ضعيفة جدا وحينما حيقن اإلنسان 

 .يبدأ اجلسم يف تكوين أجسام مضادة وخيتلف تكوينه يف اجلسم حسب قدرة اجلهاز املناعي لكل إنسان
 

وتقنية هامة غري أن توظيف تلك االخرتاعات اجلديدة و من نتائج احلرب العاملية الثانية اخرتاعات علمية 3- 

مت بطرق متباينة منها ما هو سليب مثل القنبلة الذرية ومنها ما هو إجيابي كتطوير وسائل النقل واملواصالت 

واخرتاع ما خيدم اإلنسان كالعقاقري الطبية واللقاحات واملضادات احليوية ومن ( الطائرة وجهاز الراديو والرادار)

 .مها البنسيلنيأه
 

يعترب التلوث الكيميائى من أخطر أنواع التلوثات الناجتة عن اإلنسان حيث انتشر التلوث الكيميائى يف كل 4- 

زاوية من زوايا كوكب االرض ، وزادت وقوع احلوادث الكبرية ذات الصلة باملواد الكيماوية السامة وأصبح خطر 

يهدد حياتنا ويدمر بيئتنا حتى ارتبط وجود بهاجس ارتفاع  الكيماويات حياصرنا من كل حدب وصوب وباتا

نسبة االمراض اخلطرية وفقدان احلتياة ويف ظل هذا الوضع اخلطري كان ال بد من جبح مجاح الفوضى اليت تعم يف 

جمال الكيماويات وعمل الدراسات ووضع الضوابط واملعايري والتوصيلت بهدف محاية البيئة واحملافظة على صحة 

  .نساناإل
 



  :االسئلة
  :-معنى االوبئة

 األمراض بشكل عام1- 
 األمراض اليت تسبب الوفاة2- 

 األمراض اليت تنتشر بسرعة و تسبب العدوى3- 
 األمراض املزمنة4- 

 
  :-أن األوبئة( 2)يفهم من الفقرة 

 تتباين على مر العصور1- 
 تتشابه على مر العصور2- 
 ترتابط على مر العصور3- 
 اخل على مر العصورتتد4- 

 
  :-أي من الفقرات تناولت العصورة الوسطى من ناحيتني جيد و سئ

 الفقرة األوىل1- 
 الفقرة الثانية2- 
 الفقرة الثالثة3- 
 الفقرة الرابعة4- 

 
 : (-1)الفرق بني املصل و العقار من خالل الفقرة 

 املصل يستخدم قبل االصابة باملرض و العقار بعد اإلصابة1- 
 املصل يستخدم بعد االصابة باملرض و العقار قبل االصابة2- 

 املصل و العقار يستخدمان قبل االصابة باملرض3- 
 املصل و العقار يستخدمان بعد االصابة باملرض4- 

 
  :-أن بعد احلرب العاملية الثانية( 3)يفهم من الفقرة 

 حدث تأخر علمي ملحوظ1- 
 تحدث انهيار ملحوظ يف مجيع اجملاال2- 

 حدثت نقلة نوعية يف التقدم الطيب3- 
 حدث تأخر يف اجملال الطيب4- 



 
 بدأت الفقرة الرابعة بعرض

 اسباب انتشار التلوث الكيميائي1- 
 نتائج انتشار التلوث الكيميائي2- 
 أشكال انتشار التلوث الكيميائي3- 
 أوضاع انتشار التلوث الكيميائي4- 

 
 ر مع النصأي من الفقرات ال يرتبط بشكل مباش

 الفقرة األوىل1- 
 الفقرة الثانية2- 
 الفقرة الثالثة3- 
 الفقرة الرابعة4- 

 
 أنسب عنوان للنص

 املصل و اللقاح1- 
 احلرب العاملية األوىل و الثانية2- 

 األوبئة و التلوث الكيميائي3- 
 السارس4- 

 

 

 (24)"عبد العزيز البشري "

 

 : خر عبد العزيز البشري الناقد والكاتب السا

 كان عبد العزيز البشري مرحًا طروبًا ، حلو العشرة ، شريف النفس، نظم الشعر يف/ 2
 مجع فيه مقاالت كان( يف املرآة ) له كتاب مساه . شبابه، ثم عدل عنه إىل النثر

 ينشرها حتت هذا العنوان، وقد تناول يف مرآته التصوير والتحليل جملموعة كبرية من
 جزأين) املختار يف األدب(ألدبية واالجتماعية واجلامعية ، و الشخصيات السياسية وا

 وهو جمموعة مقاالت يف األدب والوصف والرتاجم ، فبعد أن تويف رثاه عميد األدب
 العربي طه حسني وضمه إىل شاعر النيل حافظ ابراهيم وطبيب النيل علي ابراهيم،

 لو الروح، كريم السجية،كلهم كان عذب النفس، ح: إنه كاتب النيل ، وأضاف: وقال



كان طه حسني  2443فحني تويف البشري سنة .. . مهذب الطبع، مرتف الذوق، مرهف احلس، ورقيق الشمائل 

 وقد) الكاتب املصري(يصدر جملة 
 يف جزأين بني منشوراتها و كان فيه يصّور) قطوف(أنشأ فيها دارًا للنشر، كان كتاب 

  .ألوان التفكري املصري وبيئاته
 

 فأما أهله األقربون وذوو مودته من األصدقاء واخلالن، فيذكرونه كما كانت2 /
 اخلنساء تذكر صخرًا أخاها، وتذوب أنفسهم حسرات كلما ذكروه، حتى يكاد احلزن

 ينتهي بهم إىل اليأس، كما كانت اخلنساء تلقى وتشقى كلما ذكرت أخاها صخرًا، وكما
 رًا يف النفوس أشده وقعًا يف القلوب حنيصورت اخلنساء ذلك أحسن تصوير أبعده أث
 :قالت

 وأذكره لكل غروب مشس* * *ي ذكرني طلوع الشمس صخرًا 
 على إخوانهم لقتلت نفسي* * * ولوال كثرة الباكني حولي 
 أسلي النفس عنه بالتأسي* * * ما يبكون مثل أخي ولكن 

 
 ل وحني تهوي إىلوصنع اهلل ألهله الذين يذكرونه حني تطلع الشمس وحني تزو /3

 مغربها، وألصدقائه الذين يذكرونه يف تلك الساعات اليت كانوا يلقونه فيها، يف ساعات
 العمل وجه النهار، ويف ساعات الفراغ من آخر النهار، ويف تلك الساعات احللوة من
 أول الليل حني يتخفف الناس من أعمال النهار وأثقاله، وحني يرسلون أنفسهم على

 فرح ومترح وتعبث ومتزح، وختوض يف كل فن من فنون القول، وجتولسجيتها، فت
 .يف كل ميدان من ميادين التفكري

 فقد كان عبد العزيز رمحه اهلل أبًا برًا، وأخًا وفيًا، وصديقًا محيمًا، وكان من أجل هذا
 .كله حمببًا إىل النفوس، أثريًا يف القلوب، عزيزًا على األهل واألصدقاء مجيعًا

 
 سؤال يُهمنا هل األدب يالزمه الظرف ؟ أم أن الظرف إحدى عالمات األدب؟ف /4

 ولذلك كثر ما جتد يف. فما من أديب إال وجدت يف طبعه وأخالقه ناحية من الظرف
 وأستاذنا. األدب العربي والغربي أيضًا نوادر لطيفة وحوادث ظريفة وقعت من األدباء

 وظريف يف كل شيء قد ظهرت ناحية. ءالشيخ عبد العزيز البشري أديب قبل أي شي
 .الظ رف فيه ظهورًا كبريًا إىل جانب ظهوره يف األدب العربي ونبوغه فيه

 ًاعمتجم يعرش ضاق وهو ناك هنأ ةفريظال رداونال من زيزعال دبع خيشلل ىوري اممو /5
 فأراد الباشا) وكان وزير احلربية(يف جملس مع املرحوم الفريق ابراهيم فتحي باشا 



 :الفريق أن ميزح مع الشيخ القاضي فقال له
 )قاض يف اجلنة وقاضيان يف النار: (هل يف احلديث الشريف

 :فأجاب الشيخ عبد العزيز
وركب مرة الرتام، فجلس إىل جانبه فالح، .. ( فريق يف اجلنة وفريق يف السعري : ( ويف القرآن الكريم. نعم- 

 ونظر الفالح إىل الشيخ وأخرج من جيبه
 .ابًا ناوله لإلستاذ البشري ليقرأهخط

 :وملا كان خطه رديئًا، فقد عسر عليه أن يقرأه فقال للفالح
 :واهلل يا أخينا مش عارف اقراه، فاستاء الفالح وقال له- 

 .أمال العمة الكبرية دي كلها على أيه؟- 
 :ل لهفما كان من الشيخ عبد العزيز إال أن خلع العمامة ووضعها على رأس الفالح وقا

  ?اتفضل اقرا انت بقى
* * * 

  :ما هو اجتاه الشاعر/ 2س 
 شاعر( أ

 ناثر( ب
 ساخر( ج

 شاعر وناثر( د
 

  : من أشهر كتبه/ 1س 
 يف املرآة) أ

 املختار يف األدب) ب
 الرتبية الوطنية) ج
 الكاتب املصري) د

 
  : الكتابان الذي ألفهما ويعدان األشهر يف كتبه/ 3س 

 كاتب املصرييف املرآة وال) أ
 املختار يف األدب والكاتب املصري) ب

 الرتبية الوطنية ويف املرآة) ج
  املختار يف األدب ويف املرآة(د

 



  "أثريًا يف القلوب" يف قوله " أثرية " معنى شخصية / 4س 
 همؤثر على من حول )أ :

 قدمية أدبية )ب
  x x x ) ج
  x x x (د

 
  :لقب عبد العزيز البشري بلقب/ 5س 

 عميد األدب العربي )أ
 طبيب النيل )ب
  كاتب النيل )ج
 شاعر النيل )د

 

 

 
 (25)تقليم األشجار 

 
 يف عصرنا هذا انتشرت ظاهرة تقليم أغصان األشجار فما يبدو على الغصن أنه منا /1

 وترعرع إال وجاء البستاني يقلمه مبنجله وكأن هذا العامل عدوًا لألغصان ، انه يقوم
 ر حبيث جيعلها مرسومة باملسطرة تطبيقًا لألفكار املستوردة ، وإنينبتقليم األشجا

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

  . األشجار احلية ثم يتم تقليمهًا وبذلك يكون توفري للمال و للجهود
 

  :-مرسومة باملسطرة تعين/ 2س 
  تقلم األغصان لتكون متساوية الطول (أ

 تستخدم املسطرة يف تقليمها (ب
 توضع على مسافات متساوية (ج

  x x x ( د



 
  :-عنوان القطعة الصحيح هو/ 1س 

 تطبيق األفكار املستوردة) أ
  تقليم األشجار (ب

  x x x ( ج
  x x x (د

 
  :-املقصود باألفكار املستوردة/ 3س 

 
 شراء أشجار أجنبية) أ

  تقليم الشجر لكي يكون كالشجر األجنيب) ب
  x x x ( ج
  x x x ( د

 
  :-السؤال الرابع

  :(-ائدة من ذلك؟فما الف(عبارة / 4س 
 تأكيد املعنى (أ
  توضيح الفكرة (ب

 x x x 
 x x x 

 (فما الفائده منها يعين استنكار ان يكون ليهآ معنى )
 

 

 (26) قطعه التصوير
 

 الوطن العربي كانت يف مصر حبضور ذكرمصدر ان اول صورة فوتوغرافيه التقطت يف"
 أي بعد أربعة أشهر من 2034حممد على باشا يف الرابع عشر من نوفمرب سنة 

 ايداع داجير اخرتاعه اله التصوير الي أكادميية العلوم يف فرنسا وكان هذا يف
 االسكندرية ومنها انطلقت اول جمموعة مصورين فرنسني الي الشام وفلسطني وقد

 حالت اليت كان ينشرها املستشرقني األوربني املصورين اىل اكتشافدفعت كتب الر



 نعم تغريت الوسيله انتقل املستشرق من القلم والريشة اىل. العامل العربي 
 اله التصوير لكن مع االسف حافظ على الرؤية نفسها وخباصة اجليل االول من

 املصورين فقد بقيت اما استعالئية واما اعجابية
 

 ه كانت بعد اخرتاع اله التصويراول صور-2س
 بنصف سنة1-

  *اقل من نصف سنة2-
 اكرت من نصف سنة3-
 اله التصوير عخمرت-1س

 
  *فرنسي1-
 امريكي2-

 املاني3-
 مصري4-

 
 املستشرقني هم-3س

  *غربني درسوا الشرق1-
 شرقني درسوا الغرب2-
 غربني درسوا الغرب3-
 شرقني درسوا الشرق4-

 
 املستشرق-5س

 وسيلة والرؤيةغري ال1-
 حافظ على الوسيلة والرؤية2-
  *غري الوسيلة وابقى الرؤيه3-

 غري الرؤية وابقى الوسيلة4-

 (26)  هليدروجنيا
 

اهليدروجني هو أبسط عنصر عرفه اإلنسان، حيث يتكون من بروتون واحد وإلكرتون واحد، وميثل أكثر من  /1

لث أكثر العناصر توافًرا على سطح األرض، اهليدروجني من كتلة الشمس، وهو ثا% 38من مكونات الكون و% 48



وال يوجد منفرًدا بل مرتبطا   h2غاز ليس له لون أو طعم أو رائحة، وهو غري سام، يتكون من ُجزيء ثنائي الذرة

، ويرتبط مع الكربون مكوًنا مركبات خمتلفة مثل  h2oدائًما مع عنصر آخر، فهو يرتبط باألكسجني مكوًنا املاء

 . والبرتول  ch4يثانامل
 

ويستغل املهندسون ثقل اليورانيوم يف . أما اليورانيوم هو ثاني أثقل عنصر موجود يف الطبيعة بعد البلوتونيوم /2

عدد من التطبيقات، حيث يستخدمون اليورانيوم يف البوصالت الدوارة يف الطائرات، حلفظ توازن اجلنيحات 

. املركبات الفضائية، وللوقاية من اإلشعاع باستخدام اليورانيوم غطاءوغريها من سطوح التحكم يف الطائرات و

ويستخدم العلماء اليورانيوم أيًضا . واليورانيوم املستخدم يف هذه التطبيقات ذو خاصية إشعاعية ضعيفة جًدا

األثرية، يف املواقع ( أحد أشكال احلجر اجلريي)لتحديد أعمار الصخور واملياه اجلوفية وترسبات الرتافرتني 

 .وهذا طبعا باإلضافة الستخدامه يف توليد احلرارة إلنتاج الطاقة وكذلك صناعة األسلحة النووية
 

  :نفهم من الفقرة األوىل أن اهليدروجني ميثل/ 2س
 

 نصف ُكتلة الشمس تقريبًا( أ
 ربع ُكتلة الشمس تقريبًا( ب
 ثلث ُكتلة الشمس تقريبًا( ج
 ثلثي ُكتلة الشمس تقريبًا( د

 
  :أحد املركبات اهلامة اليت حتتوي على هيدروجني وال حتتوي على الكربون/ 1س

 
 البرتول( أ

 الكحول( ب
 املاء( ج

 البالتينيوم( د
 

  : تشري الفقرة الثانية إىل أن/ 3س
 

 خطورة اليورانيوم( أ
 إمكانية استخدام اليورانيوم يف توليد الطاقة( ب

 اقةعدم أمان اليورانيوم يف توليد الط( ج



 التكلفة العالية لليورانيوم يف توليد الطاقة( د
 

  :نفهم من الفقرة الثانية أن اليورانيوم املستخدم يف التطبيقات الصناعية/ 4س
 

 إشعاعه ضعيف( أ
 إشعاعه ضعيف بشكل كبري( ب
  إشعاعه ضعيف إىل حٍد ما( ج

 إشعاعه ضعيف إىل حٍد متدني( د
 

  :نستنتج من القطعة كاملة أن/ 5س
 

  اهليدروجني سام( أ
 اليورانيوم يوجد بشكل منفرد كذرات( ب

 اهليدروجني من املعادن املنتشرة يف سطح األرض( ج
 اليورانيوم يوجد بشكل منفرد( د

  " السؤال عليه خالف بس لقيتو ف الفريد االزرق حملول د " 

 : فالطبيعه املوجوده العناصر أثقل/  6س

 اليورانيوم( أ 

 البلوتونيوم( ب

 

 

 

 (27)  الطب عند العرب قديم ًا
 

 العرب هم اول من استعمل املرَقد يف الطب ، ويف اجلراحة ، وهم أول من /1
 استخدم الكاويات يف العمليات اجلراحية ، وأول من وجه النظر يف التشخيص الطيب

  ,إىل شكل أظافر املرضى املصابني بالسل
 وعاجلوا خلع الكتف. ارد لقطع النزف ووصفوا عالج الريقان ، ووصفوا صب املاء الب

 بالطريقة املعروفة يف اجلراحة برد املقاومة الفجائي ، واول من كتب يف مرض اجلذام
  . ، وأول من اكتشفوا البواسري ووصفوا املأكوالت عالجا هلا



 
  :يفهم من القطعة انها تتحدث عن مهارة العرب يف/ 2س 

  الطب) أ
 اجلراحة) ب
 الصيدلة) ج

 س (  x x xد
 

  :يفهم من القطعة أن معنى كلمة املرقَّد /2
  مادة تشبه البنج) أ

 السرير) ب
 خمدر موضعي) ج

 مّنوم) د
 

 "هم اول من كتب يف" و " هم اول من وجه النظر اىل " بالنظر اىل اجلملتني / 3س 
  :جند ان العالقة بينهما

 الثانية حتمل معنى االوىل) أ
 تارخيياالثانية سبقت االوىل ) ب

  االوىل كانت مشافهة والثانية كتابة) ج
  /x x x 4 ( د

 
 كم عدد االدوية املذكورة يف القطعة

 ( واحد ، اثنان ، ثالثة ، أربع ):
  فـ نظري أ  االخري دآ عليه خالف" 

 

 

 

 

 (20)" التجارة االلكرتونية " 

 



جارة االلكرتونية ان تنمو وتزدهر خالل التجارة االلكرتونية تتم عرب اى وسيط اليكرتوني ولقد استطاعت الت

فرتة زمنية قصرية للغاية وان تتحول من جمرد نظريات أكادميية اىل كيان مهم فى اآلالف من املشروعات 

التجارية حول العامل لقد أدى ظهور التجارة االليكرتونية اىل فتح افاق جديدة باالضافة اىل خلق مزيد من 

ملشروعات التجارية فقد ساعدت التجارة االلكرتونية على بزوغ امكانيات جديدة التحديات فى عامل االعمال وا

مثل الشراء الفورى ودعم وتعزيز املعلومات املتعلقة باملنتجات املختلفة والسمات التفاعلية واالساليب االكثر 

ويب من املمكن ان تساهم سهولة والتى ميكن من خالهلا مجع املعلومات املتعلقة بالعمالء وان التسوق عرب شبكة ال

) فى خلق مستوى جديد من الوالء بني العمالء وهناك مكونات أساسية الزمة لنجاح التجارة االليكرتونية وهى 

، االمان ، خدمة العمالء، السداد ، امتام عملية الشراء ، عملية الشراء ، خلق الطلب على السلع واخلدمات 

اك نوعان للتجارة االلكرتونية يشكالن تقريبا مجيع األنشطة املوجودة وهن( االهتمام جبماهريية موقع الويب 

على شبكة الويب هى الصفقات التجارية التى تتم عرب الشركة واملستهلكني والصفقات التجارية التى تتم بني 

تجارة عرب شركتني ومن االشياء التى ستتمكن من اكتشافها بعد ان تبدأ العمل فى التجارة االليكرتونية هو ان لل

شبكة الويب مزاياها وعيوبها فهناك مؤيدين هلا وهناك معارضني هلا ومن مزاياها انها ميكنك الدخول اىل اسواق 

جديدة وامكانية التفاعل املباشر بني املشرتى والبائع وتقليل التكاليف وخلق فرص تسويقية جديدة وتوفري قدر 

ة ويتعامل معارضو التجارة االليكرتونية مع قضية عقد الصفقات هائل من املعلومات واخلربات ومزايا اخرى كثري

التجارية بنوع من التسرع العقالنى فبدال من اخذ الوقت الكافى لدراسة قواعد االنرتنت ونسقها الفريد واملخاوف 

التجارية املثارة من استخداماتها فى اجملال التجارى فانهم يتسرعون فى افرتاض انه ال يوجد فارق بني الصفقات 

التقليدية وتلك التى يتم ابرامها عرب االنرتنت الفارق الوحيد من وجهة نظرهم هو ان الصفقات من النوع االخري 

 .تتم أسرع وانها حتقق الكثري من املاليني بني ليلة وضحاها
 

  : ادت التجارة االلكرتونية اىل – 2س
 

  خلق افاق جديدة يف عامل االلكرتونيات -أ
  ملنافسة بني الشركات التجاريةزيادة ا -ب

  بزوغ امكانيات جديدة -ج
 خلق فرص تسويقية -ء

 
  : الفائدة من الرتادف بني دعم و تغزيز – 1س

 
  تقوية املعنى -أ
  توضيح املعنى -ب



  تفسري املعنى -ج
  .توضيح املقصود منها

 
  : من فوائد التجارة االلكرتونية -3س

 
  تعزيز املعلومات -أ

  ملعلوماتدعم ا -ب
  ظهور امكانيات جديدة -ج

 ليس هلا فوائد تذكر -ء
 

  :عدد املكونات االساسية للتجارة االلكرتونية – 4س
 

  مكونات 6 -أ
  مكونات 7 -ب

  مكونات-  8
 مكونات 28 -ء

 
  :عدد مزايا التجارة عرب الويب اليت ذكرت يف النص – 5س

 
 4 -أ
 5 -ب
 7 -ج
 3 -ء

 
  :النرتنت الفرق بني التجارة العادية و التجارة االلكرتونيةيرى معارضو جتارة ا -6س

 
  ان االوىل اكثر امانا من الثانية -أ
  ان الثانية ارباحها اكرب من االوىل -ب

 ان الثانية حمرمة -ج
 عدم اخذ الوقت الكافى لدراسة قواعد االنرتنت ونسقها الفريد -ء



 
  :افضل عنوان للنص – 7س

 
  ونيةالتجارة االلكرت -أ

  الفرق بني التجارة االلكرتونية و التجارة التقليدية -ب
 التجارة االلكرتونية مزاياها و عيوبها -ج
 اثر التجارة االلكرتونية على اجملتمع -ء

 
 (ج  )  أو ( أ) خمتلف عليهآ 

 
 : موقف الكاتب من التجارة االلكرتونية - 0س

 
  مؤيد -أ
  معارض -ب
  حمايد -ج

  مل يظهر من النص -ء
 

  :ان وجهة النظر احلاكمة بعدم وجود فرق اال يف املكسبيتضح من خالل النص  - 4س
 

 يعارضها الكاتب عالوة انها خاطئة -أ
  ميقتها -ب

  تثري اهتمامه -ج
 يؤيدها -ء

 

 

 

  

 (24) احلجاج
 



 نبلغ عدد املسلمني حسب التعداد الرمسي مليار نسمة وعشر هذا العدد راغبو /1 :
 جيف أداء فريضة احلج ، اما عشر هذا العشر فهم الذين يستطيعون تأدية احل

 ؟و لقد أمرنا اهلل أن حنج ملن استطاع إليه سبياًل فما هو املستطيع 
 ع بني ذلك و ضيق حيزهو الصحيح الذي ميلك الزاد و الراحلة ، ، فكيف جنم

  !الزمان و املكان؟
 لقد قامت الدولة حبمالت تنظيمية غذائية و صحية و هندسية و ثقافية و توعوية /2

 من أجل توفري الظروف ألداء حج خالي من املتاعب ولكنها واجهت مشاكل ...
 عويصة ناجتة عن تباين

فيجب على القطاع اخلاص .. و افرتاش الطرق و غريها ثقافات الناس و سلوكاتهم و عدم اتباع النظام و التزاحم 

 بذل قصارى جهدهم يف توفري حج مالئم لقاصدي احلرم
  . ، فإن احلج يكون له عائد قوي عليه

 
  :التعدد الرمسي/ 2س 

 يقدره علماء اجلغرافيا) أ
  تقوم به إدرات احلكومات املعنية) ب

 تقدره اهليئات االجتماعية) ج
  x x x ( د

 
  = عشر العشر/  1س 

 مليون نسمة) أ
 مليون نسمة 5) ب
  مليون نسمة 28) ج
 مليون نسمة 288) د

 
  :إىل إبراز)  2( يرمي الكاتب يف الفقرة / 3س 

 توازي) أ
 تشابه) ب
 تطابق) ج
  تناقض) د

 



  : ( 2( من أوجه االستطاعة املذكورة يف الفقرة / 4س 
 الرغبة يف احلج) أ

 صغر السن) ج
  السالمة من األمراض (ج

  x x x ( د
 

  :اآلية املشابهة لآلية السابقة هي) َما ُيِريُد الّلُه ِلَيْجَعَل َعَلْيُكم مِّْن َحَرٍج / ( 5س 
  ) ال ُيكلف اهلل نفسًا إال وسعها ( )أ

  ) ولتكملوا العدة ولتكربوا اهلل على ما هداكم ولعلكم تشكرون ( )ب
  ) ا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكونإمنا أمره إذ) ( ج

 (ومن يتق اهلل جيعل له خمرج )( د
 

  :يلقى اللوم على الناس ل/ 6س 
 لتشديد الدين عليهم) أ

  لتشديد الناس على أنفسهم (ب
 لتخفيف الدين عليهم) ج

 لتخفيف الناس على أنفسهم) د
 

  :احلج له فائدة كربى ل/ 7س 
 وزارات الدول (أ

 طاع العامالق (ب
  القطاع اخلاص(ج

 اهليئات والدوائر احلكومية) د
 

  : تباين الثقافات والسلوكيات والتقاليد/ 0س 
 داعم لسري احلج (

 ال عالقة له بالزحام (ب
  يتسبب يف إحداث مشكلة (ج

  x x x ( د
 



  :نرى أن الكاتب يف جممل النص/ 4س 
 متحيز يف طرح قضية من قضايا احلج) أ

  يرى أن النظام وحده ال يكفي (ب
  x x x (ج
  x x x ( د

 
  :املقصود بالراحلة يف عصرنا هي)  2( يف الفقرة /  24س 

 الطائرة) (أ
 السيارة )ب

 القطار والنقل اجلماعي) ج
 أي وسيلة نقل كانت (د

 

 

 

 
 ( 18)  "الصيدلة " 

 
 وعلم املفردات، وعلم األدوية، علم منها كثرية؛ بأمساء الوسطى القرون يف العلماء عند الصيدلة علم ُعرف( 2)

 الصيدلة، علم اسم العلم هذا على أطلقوا الذين هم املسلمني العرب العلماء لكن. األقراباذينّيات وعلم العقاقري،

 الصيدلة علم إن: نقول أن بفضلها نستطيع عنه متعددة كتب ولدينا. الصيدالني أو بالصيدلي يعرف به والقائم

 .كبريًا تقدمًا العرب أْيدي على تقّدم

 وحيوانية نباتية األدوية ألن والكيمياء؛ واملعادن احليوان وبعلوم( النبات) األعشاب بعلم متصلة والصيدلة( 1)

 النبات وعلم الصيدلة علم بني والفرق. بالكيمياء املعرفة تقتضي الرتكيب يف نسب وإىل معاجلة إىل حتتاج ومعدنية

 .النبات خواص يف يبحث فعلم النبات علم أما للنبات، الطيب التأثري يف يبحث الصيدلة علم أن

 هناك أن إال الطبيعية، واألعشاب الشايف النبات له جيمعون أعوان بالطبع وله الصيدلة، يف يعمل الطبيب وكان( 3)

 وسيط، أي دون العليل يد إىل الطبيب يد من مباشرة تنتقل كانت قدميًا األدوية أن وهو ذكره من بد ال ثابًتا شيًئا



 يتعاطون جتار مثة وكان. ليتناوله إليه يقدِّمه ثم وحيضَّره الناجع، العالج له ويصف املريض يفحص الطبيب فكان

 اليت النباتية البضائع من ذلك وغري والتوابل البخور جتارة يتعاطون كانوا كما الطبيعية، واملواد العقاقري جتارة

 .باأللوان وتغنيها األطعمة تزين

 الوقت ويف طبيبًا يعمل الوسطى القرون يف الطبيب كان الطب،لذلك علم عن الصيدلة علم فصل جدًا الصعب ومن( 4)

 علم عن الصيدلة علم مييزوا أن واإلسالمي العربي العامل أطباء قرر حتى مستمًرا األمر وبقي صيدالنًيا، نفسه

 التطبيب ويرتك اجملال هلذا يتفرغ أن الصيدلة حقل يف يعمل من ويلزم تعقيًدا أكثر صارت األمور إن حيث الطب؛

 .لألطباء

 جهده، هلا ويكرس وقته هلا خيصص من فاستوجبت وطالت، تركيبها طرق وتشعبت كثرت قد العقاقري إن( 5)

 إىل الطبيب والصيدلي الصيدلي، الطبيب مسؤولية انقسمت وهنا. مكان كل يف الطبيعية األعشاب عن ويفتش

 .بذاتهما قائمتان مهنتان منها وتفرَّعت قسمني،

 معادن، من أو حيوان من أو نبات من كانت سواء واملركبة، املفردة األدوية بتحضري املسلمون العلماء اهتم لقد( 6)

 االمسان هذان وَبِقي األقراباذين، فسموها املرّكبة األدوية أما األصلّية، بالعقاقري املفردة األدوية عّرفوا وقد

 علم قواعد أرسوا الذين فهم ومصادرها؛ العقاقري خواص معرفة يف ملحوظًا تقّدما وتقّدموا. التاريخ عرب متداولني

 .الصيدلة

 جتارة مستوى عن رفعوها الذين وهم الصيدلة ملهنة احلقيقيون املؤسسون هم فالعرب سبق، ما إىل إضافة( 7)

 الدولة لرقابة الصناعة هذه وأخضعوا وتصريفها، لبيعها واألماكن األقراباذين لتحضري املدارس وأنشؤوا العقاقري،

 أواخر يف العامة الصيدليات افتتحوا وقد. هلم الرتخيص بعد إال مهنتهم يزاولون ال الصيادلة فكان الغش، ملنع

 القرن يف املأمون أيام ومنذ. به خاصة صيدلية بيمارستان بكل أحلقوا كما. املنصور عهد يف للميالد الثامن القرن

 .العقاقري جتار من هلا صيانة الدولة إشراف حتت الصيدليات كانت التاسع

 

 :قدميًا الصيدلة علم أن إىل( 2) الفقرة تشري

 

 واحده اجابة اخرت



 الطب علماء عند التسمية بهذه ُعرف

 املسلمون العلماء األدوية بعلم مساه

 اإلسالمية احلضارة كنف يف ازدهر

 العقاقري بعلم البدء، يف استعان،

 

 :على يعود( 2) الفقرة يف"  عنه"  كلمة يف الضمري

 

 واحده اجابة اخرت

 الصيدلة علم

 الصيدالني

 التقدم

 بالصيدلة القائم

 

 (:1) الفقرة من يستفاد

 

 واحده اجابة اخرت

 الكيمياء علم عن الصيدلة علم استقالل

 الدواء صناعة يف املقادير مراعاة ضرورة

 وتراكيبها األدوية إعداد مصادر احتاد



 مكوناته باستعمال الدواء عن االستغناء

 

 صحيح؟ اآلتي أي ؛( 1) للفقرة وفقًا

 

 واحده اجابة اخرت

 حياتي علم النبات علم

 تطبيقي علم الصيدلة علم

 تطبيقي النبات وعلم نظري الصيدلة علم

 نظريان ِعْلمان الصيدلة وعلم النبات علم

 

 :األطباء أن إىل( 3) الفقرة تشري

 

 واحده اجابة اخرت

 الزينة ومواد األدوية بتجارة اشتغلوا

 األدوية وجتارة الطب ميتهنون كانوا

 للمريض مباشرة الدواء يصفون ال كانوا

 األدوية إلنتاج أيضًا معماًل عياداتهم كانت

 

 



 (:4) الفقرة يف ورد مما نفهم والصيدلة، بالطب يتعلق فيما

 

 واحده اجابة اخرت

 الطب من أسهل الصيدلة أن

 الصيدلة على متقّدم الطب أن

 ضروري أمر بينهما الفصل

 السرعة بنفس يتقدمان أنهما

 

 :الوسطى القرون أن إىل( 4) الفقرة تشري

 

 واحده اجابة اخرت

 الصيدلة علم عن األدوية علم فيها استقل

 األدوية وعلم الطب مهنة بني فيها ُجمع

 والصيدلة الطب دراسة صعوبة يف أسهمت

 والصيدلة الطب علم يف القرون أشهر هي

 

 :األدوية أصناف تعدد أن إىل( 5) الفقرة تشري

 

 واحده اجابة اخرت



 األولية مكوناتها على احلصول يسَّر

 احلاجة عند وتقدميها حتضريها سهَّل

 الصيدلة وعلم الطب علم تناقض إىل أدى

 الصيدالني عن الطبيب مهمة انفصال يف أسهم

 

 :الطبية والعقاقري األدوية أن( 6) الفقرة تظهر

 

 واحده اجابة اخرت

 غريه على منها احليواني يتفوق

 املسلمني العرب علماء قوانينها أصَّل

 التاريخ عرب منها أمساء ثالثة اشتهرت

 العقاقري من غريه مع منها املفرد يتشابه

 

 :لكونها وفقًا األدوية؛ بني ميزوا املسلمني العرب العلماء أن( 6) الفقرة من يفهم

 

 واحده اجابة اخرت

 أصلية وغري أصلية

 ونباتية حيوانية

 ومعدنية عشبية



 مفردة وغري مفردة

 

 :املسلمني العرب علماء أن( 7) الفقرة تظهر

 

 الصيدلة ومدارس الصيدليات مقار وحدوا

 العامة الصيدليات افتتاح يف التجار شاركوا

 الصيدلة علم يف متخصصة مدارس أنشؤوا

 والتوابل العقاقري جتار يف ثقة هلم كانت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (12) األزياء 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 



 (االجآباآت )

 باالزياء من اخلصائص التى متيز الشعو- 
 ااألزياء العامه واخلاصة وملحقاته- 1

 حميطه اجلغرايف 3
 قرن 2888 – 4
 تااملزهري5- 

 ياملستوى املعيشى واالجتماع6- 
 ةاملراجع الرتاثي7- 

 سيصنع كميات متشابهة من املالب8- 
  2744 - 2788من 9- 

 جودة اخلياطه10- 

 

 

 

 

 
 

 

 
 ( 11) " أنس بن مآلك "" 

  



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (23)  وتارخيها العربية السيوف صناعة

 

 

 حدين ذا أو واحدًا حدًا ذا ويكوُن والدفاِع، اهلجوِم يف ُيستعمل ألنه القتاْل، ِفي الرئيسْي السالُح السَيف ُيعترب/ 1

 ويف الفوالِذ وِمن النقي احلديِد من املصنوَع ُهو اجلّيد والسيُف ، مثاًل للطعِن يستعمُل حادًا مدببًا رأسُه يكون ورمبا

 حلديد ويقال،  خبثُه املنقَى احلديِد ُمصاْص أنه يعين ، احلديِد أنواِع ِمن مميٍز نوٍع أْي فوالٍذ لفُظ العربيِة

 صناعة إتقان مت اجلاهلي العصر ومنذ" السيف حد الظباء"ظيب ومجعها" ظبة"له فيقال حّده أما" النصل"السيف

 .والفضة بالذهب وحتليتها توشيتها على السيوف صناعة حرفة أصحاب وعمل السيف،

 

 

 

 : السابقة الفقرة يف الواردة احلديد خبث كلمة معنى/ 1س

 احلديد أردأ( أ

 بشوائب املختلط احلديد( ب

 اللني احلديد( ج

 األذى يسبب الذي احلديد( د

 

 

 : صحيح اآلتي من أي ، ورد مما/ 2س                                         

 

 النصل من جزء احلد( أ

 احلد من جزء النصل( ب

 النصل يقابل احلد( ج

 النصل يقابل ال احلد( د

 خمتلف عليها أ او د 

 

 : ورد كما أصح يلي مما أي/ 3س

 

 فوالذ حديد كل( أ                                                

 حديد فوالذ كل( ب

 مصنع حديد الفوالذ( ج



 باحلديد خمتلط الفوالذ( د

 والنصل احلد بني العالقة ما/ 4س

 

 

 x x x( أ

 x x x( ب

 x x x( ج

 x x x( د

 

  ( 24) النبآتيني 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 ( أ  ) هنا االجابةة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 *( 15) الذكريات واملذكرآت 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 (  16) اخلدم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 (17)األمالح 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 (10)القرصنة الفكرية 

 

 

 



 





 
 

 



 

 



 
 

 ب -4/   أ - 0/  أ -7/   أ - 6/  ب -5/  ج -4/  ج -3/  أ -1/  أ -2

 ب -27/  ج -26/  ج - 25/   د -24/  أ -23/ ب -21/  ب -22/   ج -28

 ج -12/  أ -18/   ب -24/  به احق فهو مباح إىل سابق -20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 14) العادات والتقاليد 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 
 ج -4/ ج -0/  ج -7/  ج -6/   أ -5/  ب -4 اثره على عّواد آدم بن -3/  ج -1/  ج -2

 / أ -26/  ب -25/  ج -24/  ج -23/ ب -21/  ب -22/  ب -28/ 

 (38) الزلزالي املسح

 



 ، والنيازك والرباكني األمتار تملئا تصل اليت كاحلفريات متعددة وسائل باستخدام األرض باطن معرفة يتم

 . الزلزالية املسوح هي فعالية الوسائل أكثر ولكن 

  نقوم فعندما بالبطيخ مبقارنته عليه التعرف بسهولة ميكن ولكن الفهم عسري الزلزالي املسح هذا يبدو قد

 .  وهكذا طريا أم صلبًا داخلها كان إذا ما على لنتعرف سطحها ننقر فإننا البطيخ بشراء

  باختالف ترددها خيتلف حيث األرض باطن اىل صوتية موجات ارسال على يعتمد الزلزالي املسح

  وتذبذبها ترددها يقاس ثم خاصة شاحنات باستخدام األرض يف فرتسل والغازات والسوائل اجلوامد

  املوجات ترسل اليت الشاحنات هذه ، الطيب اجملال يف اكس اشعة تفعل كما خريطة النهاية يف لتعطي

 . كيلومرتات بضعة يتعدى ال مداها فإن ذلك من الرغم وعلى كبرية بقوة األرض تضرب كبرية اثقال فيها الصوتية

 

 :  األسئلة

 

 :الصناعية املصادر عدد كان وقد األرض باطن على للتعرف وصناعية طبيعية مصادر القطعة يف ذكر - 2

  2( أ

  1( ب

  3( ج

 4( د

  

  :على للتعرف استخدمت الرباكني - 1

  األرض باطن( أ

  األرض طبوغرافية( ب

 

  : إىل تشري( الفهم عسري الزلزالي املسح هذا يبدو قد مجلة يف) هذا كلمة(3

  شأنه من التقليل( أ

  آنفًا املذكور( ب

  الحقًا سيذكر الذي( ج

 

 

  :لتوضيح هو اكس باشعة الزلزالي املسح تشبيه( 4

  أهدافه( أ



  خطواته( ب

  نتائجه( ج

 :هو املراحل من بعدد مير الصوتية املوجات استخدام( 5

  

  3( أ

  4( ب

  5( ج

  6( د

 

 :باختالف يكون الصوتية املوجات تردد اختالف( 6

  املواد( أ

  األجهزة( ب

 

 :به البطيخ على بالنقر الزلزالي املسح تشبيه( 7

  استطراد( أ

  طرافه( ب

 توضيح( ج

  

  "االجابات غري أكيد "  ج ، أ ، أ ، ج ، ب ، أ ، ب:  كالتالي اإلجابات رأيي

 

 

 

 

 

 

 

 (معلومات عن قطة الزالزل النها غري متوفره )

 



 
 

 

 ( 32) النافورة 

النفاورة هي عبارة عن تدفق املاء بشكل طبيعي نتيجة لضغط ، وإن هذا الضغط يأتي من وزن املاء املتجمع ومن 

من عني تنبثق منها بني  حرارته حينما مير يف قنوات حتت األرض إىل أن يستطيع اخلروج على شكل نافورة

درجة مئوية يندفع إىل أعلى إىل ارتفاع  288احلني واآلخر املياه الساخنة اليت تصل درجة حرارتها إىل أكثر من 

م وتتكون عدة نافورات حول الربكان نتيجة لوجود بركة ماء تالمس الكتلة الربكانية الساخنة فيسخن املاء يف  18

اء يف الربكة تدرجييآ حتى يصل إىل درجة الغليان فيندفع على شكل نافورة وتظهر الربكانية الساخنة فيسخن امل

  .ملونة

 

 :كلمآ زاد وزن املاء املتجمع يف القنوات(: 2)السؤال 

 .كلما اخنفض ارتفاع النافورة -أ

  .احنرفت النافورة عن مسارها -ب 

  .زادت درجة غليان املاء -ج 

  .كلما زاد ارتفاع النفاورة -د 

 

 :تظهر النافورة ملونة بسبب(: 1)السؤال 

  .ألوان احلمم املختلفة من أمحر وبرتقالي -أ

  .انكسار املاء املتجمع حول الربكان -ب

  .ضيق القنوات املائية -ج 

  .وجود بركة ماء تالمس الكتلة الربكانية الساخنة -د 

 

 :أنسب عنوان للفقرة(: 3)السؤال 



  .الكتلة الربكانية -أ

  .نافورة امللونةال -ب

  .النافورة الطبيعية -ج 

  .النافورة الربكانية -د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (  31) اخلصخصه 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 33) الكآئنات واملرآه 

 

 
 

 XDمت حبمد اهلل 

  D:دي أهم القطع بتاعت التجميعآت الي كآنت مفقوده 

 % 288بـ ال دعوآتكم مش عيزين غري 

 ( آيه سيد ،  هند أمحد، نبيلة مدحت ، جهآد البجريمي ، تبيآن الصآوي ) 


