
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/12                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/12     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade12                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 اللغة العر�ية  )EmSAT( االختبار األول 

 00201067054141ملز�د من األ�شطة للتدر�ب والتواصل: 
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 القراءة): النص الطويل القسم األول : ( 

 اقرأ النص اآلتي بعنوان (التبغ ذلك المبید الحشري) ثم أجب عما یلیھ من أسئلة:

وهم يؤكدون    -والسيجارة ب�ن شفاههم –عبارة تحولت إ�� �لمة يرددها األطباء (�ل سيجارة تدخ��ا تدق مسمارا �� �عشك) 
م�وناتھ و هو محلول الني�وت�ن �ان �ستعمل �� رش ا�حقول  التدخ�ن سم يتناولھ اإل�سان بمتعة ...حيث أن أهم  أن 

 واملزروعات كمبيد حشري .. فهل آن األوان لإل�سان أن يتخلص من هذا املبيد البشري ؟  

إن أول الدالئل عن التدخ�ن ترجع إ�� املؤرخ اليونا�ي ه��ود�س والذي أ�ح ف��ا أن �عض القبائل �انوا �ستنشقون دخان  
عندما الحظ �ولومبس وجماعتھ   1492اكتشاف التدخ�ن يرجع إ�� اكتشاف أمر��ا عام غ�� أن  .�عد حرقها�عض النباتات 

أن س�ان جز�رة قوا�شان ال�ي سميت فيما �عد "سان سلفادور" �انوا يحرقون نوعا معينا من النباتات ثم يجتمعون حولھ  
اق هذه النباتات ، ال�ي سميت فيما �عد بالتبغ، وال�ي  و�أخذون بإستنشاق دخانھ �شغف وتلذذ، وأن البعض �ان يمضغ أور 

وعندما رجع �عض ال��يطاني�ن املهاجر�ن من أمر��ا إ�� بالدهم ، أحضروا بذور هذه النبتة    .أصبح يصنع م��ا لفائف ال�جائر
، ق سف��ها �� ال���غالأما نبتة التبغ فقد دخلت إ�� فر�سا ألول مرة عن طر�.معهم، وأخذوا يزرعو��ا و�صنعون م��ا ال�جائر

 .ملكة فر�سا وأحد أبنا��ا باستعمال ومضغ أوراق التبغ لوجع الرأس  )�اتر�نا(الذي ن�ح امللكة 

. والتدخ�ن أك�� العادات انتشاًرا ب�ن الناس. إذا تدل اإلحصاءات ع�� أن أك�� من نصف الرجال وكذلك ما يقرب من ر�ع  3
%)، وكذلك �� الواليات املتحدة  40%)، ومن النساء حوا�� ( 65تلفة من الرجال بـ (الناس �� العالم يدخنون، و�مقادير مخ

) سيجارة  280000%) من النساء، وتدل اإلحصاءات أن حوا�� ( 35%) من الرجال، (60األمر�كية �سبة املدخن�ن تبلغ حوا�� ( 
 يتم تدخي��ا �ل دقيقة �� هذا البلد وحده. 

تدخ�ن تنشأ �� سن الطفولة واملراهقة، و�� سن الشباب، ومن أهم أسباب التدخ�ن أن  . و�ش�� الدراسات إ�� أن عادة ال4
األطفال واملراهق�ن �س��و��م تقليد من هم أك�� م��م سًنا، أو تقليد والد��م، و�نظر �عض املدخن�ن إ�� السيجارة بوصفها  

�سبب التعب النف��ي، أو تقليد األخر�ات، �سبب  نوًعا من املودة ال�ي تجمع األصدقاء. اما النساء فيندفعن إ�� التدخ�ن 
 االضطرابات أو األذى الذي تتعرض إأليھ من قبل املقر��ن لهن. 

. أما السبب غ�� املباشر الذي يجعل املدخن�ن يولعون بالتدخ�ن فهم شعورهم باالنتعاش، واإلحساس أن عقلي��م تنشطت،  5
نتيجة لتوسع شراي�ن الدماغ �سبب تأث�� (الني�وت�ن) والتحسن املؤقت   وأن قدر��م ع�� العمل قد زادت، و�أ�ي هذا الشعور 

للدورة الدمو�ة �� الدماغ لعدة دقائق، عندئٍذ �شعر املدخن بتحسن �� مقدرتھ الذهنية، وأن صداعھ قد زال؛ ولكن و�عد  
من جديد بتعب وصداع مما   ف��ة وج��ة الشراي�ن إ�� االنقباض فتقل كمية الدم (األوك�ج�ن) �� الدماغ فيشعر املدخن 

يضطره إ�� تناول سيجارة أخرى. وع�� العموم، فإن أوراق التبغ ال�ي تصنع م��ا ال�جائر تت�ون من العناصر املضمنة ��  
 ا�جدول اآل�ي: 

 النسبة املئو�ة امل�ون 
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 % 4-1 الني�وت�ن 

 % 20-2 واد كر�و هيدراتيةامل

 % 13-1 ��وتيناتال

 % 17-5 األحماض العضو�ة 

 % 1.7-0.1 الز�وت الطيارة

 

ع�� كمية هذه النسب ، و�� األنواع ا�جيدة ت�ون �سبة الكر�وهيدراتية أك�� من ال��وتينات والعكس   �عتمد جودة التبغ . و 6
  : أما الدخان املتصاعد من السيجارة فيت�ون من.�حيح . أما نكهة التبغ فتعتمد ع�� نوعية الز�وت الطيارة املوجودة فيھ

شعة ال�ي  ون واألمونيا والز�وت الطيارة ، واألحماض العضو�ة، وك��تيد الهيدروج�ن. واملواد املأول أكسيد الكر�الني�وت�ن، و 
 : و�حسن اآلن تناول �ل من هذه املركبات ومعرفة آثارها. يرجع لها التأث�� السرطا�ي ل�جسم

 -: الني�وت�ن*

القاتم بمجرد �عرضها للهواء، و�� مادة سامة جدًا، حيث أن ا�جرعة القاتلة مادة سائلة عديمة اللون، تتحول للون الب�ي 
،  وقد أعطيت هذه ا�جرعة �حصان فعال فقتلتھإذا إن قطرت�ن م��ا كفيلة بقتل إ�سان إذا ما حقن ��ا �� الور�د،  ،لإل�سان

  يتغلغل بقى منھ إال اليس�� جدا �� الرئت�ن وم��ما أثناء عملية التدخ�ن يح��ق الني�وت�ن ، ثم ينفخ مرة ثانية �� الهواء وال ي و��

 ا�جسم.  داخل   إ��

 * املواد  الكر�وهيدراتية: 

و�� املواد السامة األخرى ال�ي تدخل �� تركيب التبغ، وتنتج عن اح��اق املواد العضو�ة اح��اًقا غ�� �امل، وقد استعملها 
سبب �� االختناق من الفحم أو املدا�� �� ا�جو ا�حصور، أما التسمم  اإلغر�ق والرومان قديًما لقتل ا�خصوم. و�ل��ا يرجع ال

املزمن [ (اوكسيد الكر�ون) فيؤدى إ�� تلف الدماغ تدر�جًيا، ما يتبع ذلك من �غ��ات عقلية، ومع دخول (أوكسيد الكر�ون)  
� اإلرهاق الذه�ي والصداع وضيق  باستمرار، و�كميات قليلة إ�� جسم اإل�سان، ينتج التسمم املزمن، والذي يؤدي بدوره إ�

 التنفس. 

 املواد املشعة : * 

مم ال شك فيھ أن اإلشعاعات تؤثر سلًبا ع�� جسم اإل�سان، وقد رصد الباحثون وجود مادة (البلونيوم) �� أوراق التبغ،  
العمل ملدة طو�لة إلزالة هذه  وداخل تركيبة ال�جائر الكيميائية سو�ة، وحاو ل العلماء املتعاونون مع شر�ات إنتاج التبغ 

 املادة غ�� أن محاوال��م باءت بالفشل، و��� هذه املواد يرجع التأث�� السرطا�ي املباشر للتدخ�ن.
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 األمونيا :  * 

ة شديدة السمية، وتؤثر ع�� حياة اإل�سان، ولها رائحة نفاذة �سبب ��يًجا شديًدا ألعضاء التنفس والعيون.  قلو�� غازات و�
ية شديدة للذو�ان �� املاء، فضًال عن أ��ا ��يج األ��جة ا�خاطية �� الفم وا�حلق والقصبات الهوائية، ومن هذه  ولها قابل

 الغازات (غاز النشادر). 

 : الز�وت الطيارة*

عن   ؛ إذ إنھ �سبب تلف الك��، فضًال و�� ز�وت عطر�ة تتبخر دون أن ت��ك أثرا �حميا ع�� الورق , وم��ا النافع وم��ا السام
 تومرم الرئت�ن والدماغ.

  اآلثار السلبية للتدخ�ن:

. ومن خالل معرفتنا مركبات التبغ يصبح من السهل فهم تأث�� هذه العناصر ع�� جسم اإل�سان منفردة أو متحدة، إذ إن  7
 اإلحصاءات واألبحاث الطبية جميعها تدل ع�� أن التدخ�ن سم يتناولھ اإل�سان بمتعة. 

 

 ا�حور�ة  ال�ي �عا�جها املقال؟ما الفكرة  .1

 التبغ، استخدامھ، ومكوناتھ، وأضراره. .أ

 أسباب اإلدمان على التدخین .ب

 تاریخ اكتشاف التبغ. .ت

 اآلثار السلبیة للتدخین. .ث
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نات ال��يطانيات مقارنة بنسب��ن �� أمر��ا؟ .2  ما مقدار �سبة ز�ادة املدّخِ

 %10 .أ

 %40 .ب

 %35 .ت

 %5 .ث

 

 يذكرها املقال عن (الني�وت�ن)؟ ما ا�حقيقة العلمية ال�ي لم  .3

 مركب عضوي شدید السمیة.  .ج

 قابلیة (النیكوتین) لالختراق.  .أ

 مادة توسع األوعیة الدمویة في الدماغ. .ب

 مادة تؤدي إلى تدني درجة حرارة الجسم. .ت

 

(أدان ال�اتب سلوك �عض األطباء الذين ين�حون مرضاهم باإلقالع عن التدخ�ن دون أن   .4
 ). �� أي فقرة وردت هذه الفكرة؟�عملوا هم ��ذه النصيحة

 األولى. .ج

 الثالثة.  .ح

 الرابعة. .خ

 الخامسة. .د

 

 ما امل�ون من م�ونات التبغ الذي لھ التأث�� السرطا�ي  املباشر ع�� جسم اإل�سان؟  .5

 النیكوتین. .ذ

 المواد الكربوھیدراتیة.  . ر

 الزیوت الطیارة.  . ز

 المواد المشعة. .س

 

 سن املراهقة؟من أهم أساب التدخ�ن عند األطفال والشباب ��   .6

 األذي الذي یتعرضون لھ من قبل المقربین منھم.  .أ
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 الشعور بالتعب النفسي والتنمر من قبل األقران. .ب

 الشعور بالمودة التي تجمعھم باألصدقاء المدخنین. .ت

 تقلید اآلخرین األكبر سنًا كالوالدین وغیرھم. .ث

 

 أي م�ون من امل�ونات اآلتية �ش�ل النسبة األك�� من م�ونات التبغ؟  .7

 النیكوتین .أ

 المواد الكربوھیدراتیة  .ب

 البروتینات .ت

 الحماض العضویة. .ث

 

 ما اإلحصاءات ال�ي لم يتضم��ا نص (االنفوجرافيك) السابق؟ .8

o  .إحصاءات االتجاه التاریخي في االستھالك العالمي للسجائر 

o .أعداد السجائر التي تباع یومیًا في العالم 

o .نسبة الذكور البالغین المدخنین في العالم 

o .نسبة المخنین المصابین بأمراض القلب 

 

 

 �� أي سنة زادت �سبة االس��الك العاملي لل�جائر عن سنة أخرى؟ .9

o 2014 

o 2009 

o 2000 

o 1990 

 

 

 

 

 

YH3431
Highlight

YH3431
Highlight

YH3431
Highlight

YH3431
Highlight



 ياسر إسماعيل حس�ن 

 والتواصل: اضغط هنا  للتدر�ب

 نماذج من إعداد / یاسر حسین 
https://wa.me/message/EVOGZACLF7OOC1   واتساب 

 https://t.me/yasserhus تلیجرام                       

  https://cutt.us/AC8EN    قناتنا على یوتیوب: 

 https://t.me/yh3431yhجروب تلیجرام: 

 النصوص القصيرة وغير الخطية:

 باب جهنم

الســــــــتخراج بجانــــــــب حقــــــــل  1997�عــــــــد اليــــــــوم لــــــــن ��جــــــــب إذا قــــــــال لــــــــك أحــــــــدهم إنــــــــھ رأى بــــــــاب جهــــــــنم رأي العــــــــ�ن، ففــــــــي عــــــــام 
ــا  ــغ قطرهــــــــ ــرة بلــــــــ ــتان انفرجــــــــــت األرض عــــــــــن حفــــــــ ــاد) عاصــــــــــمة تركمســــــــ ــة (عشــــــــــق أبــــــــ ــ� مدينــــــــ ــ� �ــــــــ ــاز الطبي�ــــــــ م وعرضــــــــــها 70الغــــــــ

 م، �� ظاهرة غر�بة أسماها العلماء (باب جهنم) .20م، وعمقها نحو 60

ــو   ــر قــــــــزو�ن و�قــــــــدر محتــــــــواه مــــــــن الغــــــــاز بنحــــــ ــع هــــــــذا ا�حقــــــــل تحــــــــت بحــــــ ــ� حقــــــــول  3بليــــــــون م8يقــــــ ــو را�ــــــــع أك�ــــــ ــاز �ــــــــ� ، وهــــــ الغــــــ
العـــــــالم، ويعـــــــزى ت�ـــــــون هـــــــذه ا�حفـــــــرة إ�ـــــــ� ســـــــقوط حفـــــــارة غـــــــاز طبي�ـــــــ� أثنـــــــاء عملهـــــــا �ـــــــ� املنطقـــــــة، إذ إ��ـــــــار جيـــــــب �ـــــــخم مـــــــن 
ــرة  ــي طــــــردت أبخــــ ــتح �عــــــض ا�حفــــــر ال�ــــ ــ� فــــ ــا أدى إ�ــــ ــاز، ممــــ ــدء بــــــا�حفر الســــــتخراج الغــــ ــارة عنــــــد البــــ ــ� تحــــــت ا�حفــــ ــاز الطبي�ــــ الغــــ

ا مـــــــن �ســـــــرب غـــــــاز امليثـــــــان مـــــــن ا�حفـــــــرة، واإلضـــــــرار بالبيئـــــــة وال�ائنـــــــات ا�حيـــــــة، فقـــــــد قـــــــرر العلمـــــــاء  قابلـــــــة لالشـــــــتعال، وتخفيفـــــــً
ــع ع��ــــــا منــــــذ ذلــــــك ا�حــــــ�ن  ــدة أيــــــام؛ ولكــــــن الن�ــــــ�ان لــــــم تنقطــــ ــعال النــــــار ف��ــــــا، ع�ــــــ� أمــــــل أن �ســــــ��لك النــــــار الغــــــاز خــــــالل عــــ إشــــ

 ح�ى اآلن.

 ما الذي أدى إ�� استمرار اشتعال حفرة باب جهنم؟ .10

o .إشعال العلماء النار �� ا�حفرة 

o از امليثان من ا�حفرة.�سرب غ 

o .سقوط حفارة الغاز �� ا�حفرة 

o .وجود الغاز الطبي�� بوفرة 

 

 األمثال الشعبية:

ال شــــــــك أن األمثــــــــال  الشــــــــعبية �ــــــــ� نتــــــــاج عصــــــــور وأزمنــــــــة جديــــــــدة، و�ــــــــ� ثمــــــــرة تــــــــراكم ا�خ�ــــــــ�ات والتجــــــــارب لــــــــدى ا�جتمعــــــــات 
البشـــــــر�ة، إذاتنطـــــــوي ع�ـــــــ� قيمهـــــــا وعادا��ـــــــا وأخالقهـــــــا وأحالمهــــــــا والشـــــــعوب ا�ختلفـــــــة، وتحمـــــــل �ـــــــ� ثناياهـــــــا مالمـــــــح ا�حضــــــــارة 

ــا أن األمثــــــال  ــة أو تلــــــك. وكمــــ ــ� هــــــذه املرحلــــــة التار�خيــــ ــاغم �ــــ ــا مــــــن انقســــــام أو تنــــ ــل ��ــــ ــا مــــــا يتصــــ ــل مــــ ــارا��ا، و�ــــ ــا وانتصــــ وهزائمهــــ
ــتم �شــــــــــؤون ا�حيــــــــــاة اليوميــــــــــة الب ــة تخلــــــــــد التــــــــــوار�خ واال�عطافــــــــــات والتحــــــــــوالت الك�ــــــــــ�ى، ف�ــــــــــي كــــــــــذلك ��ــــــــ ســــــــــيطة، التار�خيــــــــ

وتوثــــــــــق البعــــــــــد االجتمــــــــــا�� واالقتصــــــــــادي والــــــــــدي�ي والرو�ــــــــــ�، لتغــــــــــدو األمثــــــــــال الشــــــــــعبية مــــــــــرآة صــــــــــادقة ل�حضــــــــــارة وضــــــــــروب 
تفك��هــــــــــا، واملالحــــــــــظ أن أهــــــــــم مــــــــــا يم�ــــــــــ� األمثــــــــــال الشــــــــــعبية إصــــــــــابة املع�ــــــــــى بأقــــــــــل عــــــــــدد مــــــــــن ال�لمــــــــــات مــــــــــع دقــــــــــة املفــــــــــردات، 

بـــــــــــ�ن ا�جمـــــــــــل وال��اكيـــــــــــب، وحســـــــــــن اختيارهـــــــــــا لألحـــــــــــرف  باإلضـــــــــــافة إ�ـــــــــــ� موســـــــــــيقاها ال�ـــــــــــي ال تخلـــــــــــو مـــــــــــن الرشـــــــــــاقة والتنـــــــــــاغم
املتجا�ســــــــــة بــــــــــ�ن ال�لمــــــــــات ؛ ولــــــــــذلك تنتقــــــــــل مــــــــــن جيــــــــــل إ�ــــــــــ� جيــــــــــل حاملــــــــــة عصــــــــــارة التجر�ــــــــــة، وخ�ــــــــــ�ة األســــــــــالف �ــــــــــ� شــــــــــؤون 

 ا�حياة.
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o .ترك�� األلفاظ و�يجازها 

o .تباين األحرف �� �لما��ا 

o رتابة موسيقى �لما��ا 

o تناقض ا�جمل وتراكي��ا 

 

 ال��بية ع�� املواطنة العاملية:

�ع�ــــــــ� مصــــــــط�ح املواطنــــــــة العامليــــــــة عــــــــن ثقافــــــــة االنفتــــــــاح الفكــــــــري، واالنتمــــــــاء وتحمــــــــل املســــــــؤولية تجــــــــاه املصــــــــ�حة العامــــــــة �ــــــــ� 
 مختلف أنحاء العالم، واالل��ام بالعدالة االجتماعية، والكرامة اإل�سانية.

ا وانطال ا مـــــــــن اإلطـــــــــار العـــــــــام لتعلــــــــــيم املواطنـــــــــة العامليـــــــــة الـــــــــذي ححتـــــــــھ منظمــــــــــة اليو�ســـــــــ�ون اتخـــــــــذ هـــــــــذا املفهـــــــــوم اتجاهــــــــــً قـــــــــً
ا، دعمتـــــــــھ عـــــــــدد مـــــــــن املؤسســـــــــات ال��بو�ـــــــــة الرســـــــــمية �ـــــــــ� كث�ـــــــــ� مـــــــــن الـــــــــدول، و��ـــــــــدف إ�ـــــــــ� إ�شـــــــــاء جيـــــــــل جديـــــــــد،  ا عامـــــــــً تر�و�ـــــــــً

ا، �ســـــــــاهم بفاعليـــــــــة �ـــــــــ� قضـــــــــايا العـــــــــالم ومواجهـــــــــة تح ــً ا وفكر�ـــــــ ــً دياتـــــــــھ، مـــــــــن أجـــــــــل ضـــــــــمان ا�حر�ـــــــــة واالنـــــــــدماج مـــــــــتمكن علميـــــــ
 واألمن �جميع األفراد.

لقـــــــــد تحولــــــــــت "املواطنــــــــــة العامليـــــــــة" إ�ــــــــــ� مســــــــــتند تب�ــــــــــى عليـــــــــھ مــــــــــواد دراســــــــــية متنوعــــــــــة �ـــــــــ� مختلــــــــــف دول العــــــــــالم، إذ عمــــــــــدت 
مــــــــع مــــــــدارس كث�ــــــــ�ة إ�ــــــــ� إعــــــــادة النظــــــــر �ــــــــ� منا�جهــــــــا التعليميــــــــة، و�عــــــــادة تصــــــــميم مــــــــواد ال��بيــــــــة ع�ــــــــ� املواطنــــــــة ل�ــــــــي تــــــــتالءم 

التوجــــــــــــھ العــــــــــــاملي ا�جديــــــــــــد؛ إال أن ثقافــــــــــــة غــــــــــــرس ثقافــــــــــــة املواطنــــــــــــة العامليــــــــــــة ال �ســــــــــــتد�� بالضــــــــــــروروة أن يفــــــــــــرد لهــــــــــــا وقــــــــــــت 
خـــــــاص، وأن تـــــــدرس كمـــــــادة مســـــــتقلة، بـــــــل يمكـــــــن أن تـــــــدمج قيمهـــــــا ومفردا��ـــــــا ومباد��ـــــــا ضـــــــمن جميـــــــع النشـــــــاطات التعليميـــــــة 

 م تبن��ا.�� املدارس، بحيث ينمو األطفال ع�� اح��امها وتقبلها ومن ث

 من خالل قراءتك النص، ما الغاية من ال��بية ع�� املواطنة العاملية؟  .12

o .تنشئة مواطن متمتع بالفكر العاملي، تكريًسا لهيمنة الدول الك��ى 

o .تنشئة مواطن نمطي �� �ل دول العالم، تحقيًقا ألهداف العوملة 

o   ا�حلية.تنشئة مواطن ذي هو�ة عاملية، ضرً�ا ل�خصوصية الثقافية 

o .تنشئة مواطن مهتم بالقضايا العاملية �� إطار �ونية القيم اإل�سانية 
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 استشراف املستقبل

ــّح  لقـــــــــد تحـــــــــّول استشـــــــــراف املســـــــــتقبل مـــــــــن مجـــــــــرد مصـــــــــط�ح يـــــــــتم ترديـــــــــده إ�ـــــــــ� ضـــــــــرورة قصـــــــــوى ومطلـــــــــب ُم�ـــــــ
ــد .للمؤسســــــــــات  ــ� مــــــــــن الفوائــــــــ ــا أن هنــــــــــاك الكث�ــــــــ ــ��اتيجية، كمــــــــ ــا�ي تحــــــــــديات تنمو�ــــــــــة واســــــــ ــي �عــــــــ والــــــــــدول ال�ــــــــ

الستشـــــــراف املســـــــتقبل، م��ـــــــا املســـــــاهمة الفاعلـــــــة �ـــــــ� وضـــــــع ا�حلـــــــول للمســـــــتقبل ب�لفـــــــة اليـــــــوم وال�ـــــــي �ـــــــ� أقـــــــل 
ــ� الكث�ــــــــــ� مــــــــــن �لفــــــــــ  ــة �ــــــــــ� ســــــــــرعة االســــــــــتجابة، حيــــــــــث ال تحتــــــــــاج املؤسســــــــــات والــــــــــدول إ�ــــــــ ة. والفائــــــــــدة الثانيــــــــ

ــة  ــأة نتيجـــــــ ال، حيـــــــــث يختفـــــــــي عنصـــــــــر املفاجـــــــ ــّ ــ� نحـــــــــو فعـــــــ ــة والتصـــــــــرف ع�ـــــــ ــاذ القـــــــــرارات املالئمـــــــ الوقـــــــــت التخـــــــ
التخطــــــــيط املســــــــبق، باإلضــــــــافة إ�ــــــــ� جــــــــودة ودقــــــــة القــــــــرارات ال�ــــــــي يــــــــتم اتخاذهــــــــا، كمــــــــا �ســــــــاعد ع�ــــــــ� اإلبــــــــداع 

البت�ـــــــــــار بأقـــــــــــل �لفـــــــــــة واالســـــــــــتفادة مـــــــــــن املعطيـــــــــــات املتاحـــــــــــة. وع�ـــــــــــ� الـــــــــــرغم مـــــــــــن قلـــــــــــة املصـــــــــــادر وال�ـــــــــــ�امج وا
ــة العر�يــــــــة، فــــــــإن هنــــــــاك بــــــــرامج مجانيــــــــة عــــــــدة تقــــــــدمها  ــًا باللغــــــ ــ� هــــــــذا ا�جــــــــال، خصوصــــــ ــادة �ــــــ التدر�بيــــــــة ا�جــــــ

 . ..MIT ، ال�ي أسس��ا جامعة هارفارد باالش��اك مع معهدEDX مؤسسة

 ة السابقة؟ الفكرة الرئيسة للفقر  .13

o .ضرورة استشراف املستقبل وفوائده 

o  اشتشراف املستقبل �� اإلمارات �عتمد ع�� التفك�� خارج الصندوق 

o .االهتمام باستشراف املستقبل يز�د من قدرات اإل�سان 

o .معظم دول العالم املتحضر تتطلع إ�� األمام 

 

 سينار�وهات استشراف املستقبل

الرو�ــــــــــ� لهــــــــــذا الفــــــــــرع مــــــــــن العلــــــــــوم، وقــــــــــد وضــــــــــع اإلطــــــــــار النظــــــــــري لــــــــــھ منــــــــــذ األر�عينــــــــــات، ويعــــــــــد «ه��مــــــــــان �اهــــــــــان» هــــــــــو األب 
، املؤسســــــــة األو�ـــــــــ� �ــــــــ� العـــــــــالم �ــــــــ� مجـــــــــال البحــــــــث العل�ـــــــــي RANDوارتــــــــبط عملــــــــھ با�جـــــــــال العســــــــكري ثـــــــــم التحــــــــق بمؤسســـــــــة

درة وطـــــــــرق استشـــــــــراف املســـــــــتقبل، وتوجـــــــــد طـــــــــرق عـــــــــدة يمكـــــــــن اســـــــــتخدامها الستكشـــــــــاف مـــــــــا يخبئـــــــــھ املســـــــــتقبل، وتاليـــــــــًا القـــــــــ 
ــا �ــــــــ� استشــــــــراف  ــي ثبــــــــت فاعلي��ــــــ ع�ــــــــ� وضــــــــع حلــــــــول وســــــــن سياســــــــات و�شــــــــريعات تتما�ــــــــ�ى مــــــــع املســــــــتقبل، ومــــــــن الطــــــــرق ال�ــــــ

، وقـــــــد اشـــــــ��ر «أري دي جيـــــــوس»، Delphi «املســـــــتقبل، طر�قتـــــــان همـــــــا: تخطـــــــيط الســـــــينار�وهات البديلـــــــة وطر�قـــــــة «دلفـــــــي
ــينار�وهات البديلـــــــــة بك�ـــــــــ�  ــا �شـــــــــيع أحـــــــــد رواد الـــــــــتعلم املؤس�ـــــــــ�ي باســـــــــتخدم أســـــــــلوب الســـــــ ة �ـــــــــ� شـــــــــركة «شـــــــــل» للب�ـــــــــ�ول، كمـــــــ

اســـــــــــتخدام طر�قـــــــــــة «دلفـــــــــــي» �ـــــــــــ� مختلـــــــــــف دول العـــــــــــالم ال�ـــــــــــي قطعـــــــــــت شـــــــــــوطًا كب�ـــــــــــ�ًا �ـــــــــــ� التخطـــــــــــيط املســـــــــــتقب��، وال يخلـــــــــــو 
ــاد ع�ـــــــ� البـــــــاحث�ن وا�خ�ـــــــ�اء اعتمـــــــادًا مباشـــــــرًا  ــ� هـــــــذا ا�جـــــــال مـــــــن شـــــــرح طر�قـــــــة «دلفـــــــي»، كمـــــــا �عـــــــد االعتمـــــ ــامج تـــــــدر��ي �ـــــ برنـــــ

 .«بدأت فئة من العلماء واملنظر�ن �� الظهور تحت اسم «مستقبليون   إحدى طرق االستشراف، وقد
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o .االعتماد ع�� آراء ا�خ��اء 

o .السينار�وهات البديلة 

o .أسلوب التعليم املؤس��ي 

o .أسلوب دلفاي 

 

 فن العازي

االحتفاالت بالنصــــــــر، حيث �ان ُيلقى �� ســــــــاحة املعركة، ثم توارثتھ األجيال ع��  �عود أصــــــــل هذا الفن إ��  
مئات الســــــــن�ن. و�ت�ون شــــــــعر العازي من أبياٍت مقّفاة ع�� غرار الشــــــــعر العر�ي التقليدي، مع اقتباس األقوال 

ر الذي يمتلك املأثورة، واألمثال �� �عض األحييان. يؤدي هذا الفن مجموعة من الرجال الذين يقودهم الشـــــــاع 
ــاعر الذي  ون خلف الشــــ صــــــوتًا جهور�ًا مع مجموعتھ ال�ي ترّدد معھ. يحمل أفراد الفرقة بنادق رمز�ة، و�صــــــطفُّ
يحمل هو أيضًا سيفًا رمز�ًا. و�ضفي أسلوب النداء وا�جواب املستخدم �� إلقاء شعر العازي إحساسًا بالوحدة  

ة إ�� ال�ـــــــــــــ  �عمــــل عروض فن العــــازي ع�� تقو�ــــة الروابط  . و جــــاعــــةوالتضــــــــــــــــامن، بينمــــا ترمز األســـــــــــــ�حــــة الرمز�ــــّ
ّد أحـد الوســــــــــــــائـل املهمـة لنقـل التقـاليـد واملعـارف والثقـافـة التقليـديـة �� التكّيف مع البيئـة ة، كمـا ُ�عـَ   .ا�جتمعيـّ

ــبح املوضــــوع   ل �ل من الشــــعر النبطي العاّمي والشــــعر العر�ي القديم مصــــدرًا لإللهام لفن العازي، فأصــ وقد مثَّ
 س لشعر العازي هو الفخر بأحد أفراد العائلة أو القبيلة أو ا�ح�ام. الرئي

 �عد فن العازي دعوة إ�� مجموعة من القيم. واحدة من القيم اآلتية ليست م��ا؟ .15

o .عز�ز العمل الفردي داخل ا�جتمع� 

o .ال�جاعة �� حفظ الوطن وا�جتمع 

o تقو�ة الروابط االجتماعية 

o   وال��اثا�حفاظ ع�� التقاليد 
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�عمــل بــاحثون ع�� تطو�ر رقــائق ذات تقنيــة عــاليــة يمكن زرعهــا �� ا�خ البشـــــــــــــري لتعز�ز الــذ�ــاء ورفع إم�ــانيــاتــھ 
و�حسـب �ـحيفة "دي�� ميل" ال��يطانية، قال الدكتور موران سـ��ف، عالم األعصـاب �� جامعة نورث    .وقدراتھ

التطورات التكنولوجيـة األخ��ة يمكن أن يحـدث ذلـك خالل الســـــــــــــنوات ا�خمس املقبلـة، وســـــــــــــ��ن، إنـھ بموجـب  
 .محذرا من أن ا�خطوة ر�ما تخلق أش�اال جديدة من عدم املساواة

وعند التفك�� �� أي  "و�كبيديا" وأو�ـح أن هذه الرقاقات سـت�ون متصـلة باإلن��نت و�مك��ا الذهاب إ�� صـفحة
وتا�ع أن ا�جميع يق�ـــ�ي اآلن وقتا طو�ال �� محاولة العثور  .ك اإلجابة ع�� الفور �ـــ�يء أو طرح ســـؤال عنھ، تمنح

ويعمل س��ف حاليا ع�� تطو�ر رقاقة من هذه    .ع�� طرق لوضع أشياء داخل ا�خ دون حفر فجوة �� ا�جمجمة
 .الرقاقات ��دف تحس�ن الذ�اء البشري بدمجھ مع التكنولوجيا

 أضراًرا بالغة ع�� ا�جتمعات البشر�ة؛ أل��ا:يمكن لرقائق ا�خ أن توقع  .16

o تحسن الذ�اء اإل�سا�ي فوق ا�حد املطلوب 

o عمد إ�� حفر فجوة �� ا�جمجمة� 

o .توجد فروقات طبقية ب�ن ا�جتمعات الغنية والفق��ة 

o ..تر�ط الذ�اء اإل�سا�ّي بالذ�اء التق�ّي 

 

 القسم الثا�ي: النحو والصرف واإلمالء وبنية اللغة

 

 مع املستثمر�ن لتطو�ر البنية التحتية):  اّتفاقيةً ت��م  الشركةُ ( .17

 عند تثنية ما تحتھ خط تصبح ا�جملة ع�� النحو اآل�ي: 

 الشركت�ن ت��مان اتفاقيتان مع املستثمر�ن لتطو�ر البنية التحتية. .أ

 الشركتان ت��مان اتفاقيتان مع املستثمر�ن لتطو�ر البنية التحتية. .ب

 اقيت�ن مع املستثمر�ن لتطو�ر البنية التحتية.الشركت�ن ت��مان اتف .ت

 الشركتان ت��مان اتفاقيت�ن مع املستثمر�ن لتطو�ر البنية التحتية. .ث
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 ياسر إسماعيل حس�ن 

 والتواصل: اضغط هنا  للتدر�ب

 نماذج من إعداد / یاسر حسین 
https://wa.me/message/EVOGZACLF7OOC1   واتساب 

 https://t.me/yasserhus تلیجرام                       

  https://cutt.us/AC8EN    قناتنا على یوتیوب: 

 https://t.me/yh3431yhجروب تلیجرام: 

 

 :اخ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتية .18

 تحت وطأة األزمة املالية ا�خانقة.  ----------ال يزال العالم  

 يؤن  .أ

 يإّن  .ب

 يأن  .ت

 ي�ّن  .ث

 

 اإلجاية ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتية: اخ��  .19

 ". --------"لشدة ا�حر حسبُت السراَب   

o ماًئا 

o  ماَءن 

o ماًءا 

o  ًماء 

 

 اخ�� اإلجاية ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتية:  .20

 -----------النصيحة �الدواء، �لما ازدادت قو��ا �انت 

o  األفضِل 

o  أفضُل 

o  األفضُل 

o  أفضَل 
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 https://t.me/yh3431yhجروب تلیجرام: 

 املع�ى السيا�� ل�لمة "َع��ا�ي" ال�ي تح��ا خط �� العبارة:  .21

 عندما وصلت إ�� أرض بالدي. ع��ا�يجرت 

 �لما�ي  .أ

 خطوا�ي  .ب

 مواعظي  .ت

 دمو�� .ث

 

 �لما��ا أسماء آلة:  جميعإحدى ا�جموعات اآلتية  .22

 ِمكيال، ِمكتاب، مكّيف.  .أ

 حاسوب، نّظارة، محصود.  .ب

 ِمطحنة، ِمنظار، ُمَسّدد  .ت

 خّرامة، ِمنَحل، نّحال. .ث

 

 :خ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتيةا  .23

 للفشل. -------يقود التخطيط 

 الغ�� جيد .أ

 غ�� ا�جيد  .ب

 غ�� جّيد .ت

 الغ�� ا�جّيد  .ث

 

 

 

YH3431
Highlight

YH3431
Highlight

YH3431
Highlight



 ياسر إسماعيل حس�ن 

 والتواصل: اضغط هنا  للتدر�ب
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 أكمل سلسلة املرادفات ب�لمة مناسبة من ال�لمات الواردة:   .24

 -------------الكرب، الضنك، 

o  الكّد

o  ال��ى

o الظلم

o ة دَّ الّشِ

 : خ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتيةا  .25

 -------------لوال ا�جهل ملا ُعرف 

o  َالعقالء

o  ًعقالء

o  عقالٍء

o  ُالعقالء

 : اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتيةخ�� ا  .26

 للر�اِح. -------------من واجھ العواصف ال 

o  َيأبھ

o  ْيأبھ

o  ُيأبھ

o  يأبِھ

ال تهملواال تدُعال تتكاسْل
ال يسمُعال يتأخُر
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 : خ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتيةا  .27

 ع�� ال�جرة  ------------- أن�ج الّثمار 

o  اعالهما

o  أعالهم

o  أعالها

o  أعاله

 : اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتيةخ�� ا  .28

ق ا�جبال.  -------------هم الذين     ------------   الّرقم القيا��ي �� �سلُّ

o  أوالئك/ حطموا

o  أولئك / حطموا

o أولئك / حّطمو

o أوالئك / حّطمو

 اآلتية: أكمل سلسلة املرادفات ب�لمة مناسبة من ال�لمات الواردة �� ا�خيارات  .29

 -------------ا�حيف، اإلجحاف، 

o الّثأر

o الّظلم

o  .االنكفاء

o ب ألُّ التَّ

معلمو املدرسة
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 أكمل سلسلة املرادفات ب�لمة مناسبة من ال�لمات الواردة �� ا�خيارات اآلتية:  .30

 -------------املفازة، البيداء، 

o  حراء ال�َّ

o  ْهل السَّ

o .الواحة

o ة لَّ التَّ

 : الفراغ �� ا�جملة اآلتيةخ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب ا .31

. -------------أذهل�ي املهّرج  
o حر�اِتھ

o َتھ خفَّ

o ُتھ خفَّ

o حركِتھ

 : خ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتيةا .32

 .-------------أحبُّ البحَر  
o  أمواِجھ

o  أمواُجھ

o س�وُنھ

o س�وَنھ

قال األستاُذ ياُرس
قرأت القرآَن ثلثَه
أعجبني محمٌد خلُقه
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 https://t.me/yh3431yhجروب تلیجرام: 

" مرت السنون، وتركت أثرها ع�� هذا ا�جسر فتغ��، وأصبح طر�ق البلدة السريع، امتد هذا   .33
الطر�ق �� نفس م�ان املمر القديم فوق ا�جسر

 اسم امل�ان �� ا�جملة، هو:

o  الطر�ق
o  املمّر
o الّ��ر
o ا�جسر

 : خ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتيةا  .34

 الّرُجل لإلصالح ب�ن املتخاصم�ن.   -------------

o  سعو�

o سع�

o ��س

o  سعا

 : اآلتية العبارةخ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا .35

 دروب القر�ة. -------------ي�اد ضوء القمر 

o  �ْين

o  �ْ�ين

o  �ُ�ين

o  �َ�ين

 مفعل
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 نماذج من إعداد / یاسر حسین 
https://wa.me/message/EVOGZACLF7OOC1   واتساب 

 https://t.me/yasserhus تلیجرام     

 https://cutt.us/AC8EN    قناتنا على یوتیوب: 
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 : خ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتيةا  .36

 يبّشر بانفراج قر�ب.  ------------- يبصر �� آخر النفق    �ان 

o ضوئن

o  ضوءن

o  ًضوء

o  ضوًءا

م" ال�ي تح��ا خط �� عبارة:  .37  املع�ى السيا�� ل�لمة "ت��ُّ

مرجع من املدرسة، ثم انكّب ع�� دراستھ دون  .ت��ُّ
o  كسٍل

o  ألٍم

o  ٍجر�

o  عٍب�َ

 أكمل سلسلة املرادفات ب�لمة مناسبة من ال�لمات الواردة �� ا�خيارات اآلتية:   .38

 -------------اغتبط، ��لل، 

o  شاءم�

o تفاءل

o .��ّتط 

o  تقاعس

رجًالمعلاًم

مدرسًة ماًءجزاًءجزًءا
سامًء

ضوًءا
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 : خ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتيةا  .39

 أضاءت امل�ان بدفٍء.  -------------�ان حائط القصر يحمل   

o  قناديَل 

o  قناديُل 

o قنديالن 

o  قنديل�ن 

 

 : خ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتيةا  .40

 األحالم مذعوًرا. -------------استيقظت من   

o أولئك 

o هذه 

o هؤالء 

o هذا 

 

 : خ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتيةا  .41

 عميق.   -------------سالت مياُه األمطار من    

o  منحدَر 

o  ٍمنحدر 

o  منحدٌر 

o  منحدًرا 
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 نماذج من إعداد / یاسر حسین 
https://wa.me/message/EVOGZACLF7OOC1   واتساب 
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  https://cutt.us/AC8EN    قناتنا على یوتیوب: 

 https://t.me/yh3431yhجروب تلیجرام: 

 الفعل ال�حيح (غ�� املعتل) �� ا�جملة االتية:   .42

 إن َمْن يرى العقاب وهو يحوم �� ا�جو دون أن يحرك جناحْيھ، يقف مندهًشا أمام هذا املنظر.

o يحّرك 

o  يرى 

o يقف 

o  يحوم 

 

 : خ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتيةا  .43

 بالص�� ح�ى تبلغ أع�� املنازل.  -------------

o  لتعتصَم 

o  لتعتص�ي 

o لتعتصموا 

o  لتعتصْم 

 

 : خ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتيةا  .44

 وحده ال يؤهل�ي �ي أصبح �اتًبا.  ------------- ،    -------------قرأت كث�ً�ا من الروايات، 

o  لكّن/ ذلك 

o  لكّن / ذالك 

o  / ذلكالكّن 

o الكّن / ذالك 

YH3431
Highlight

YH3431
Highlight

YH3431
Highlight



 ياسر إسماعيل حس�ن 

 والتواصل: اضغط هنا  للتدر�ب
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 : خ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتيةا  .45

 أسرار ال�واكب.  ------------- يوشك العلم 

o  أن يكشْف

o  أن يكشَف

o  يكشْف

o  يكشَف

 : خ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتيةا .46

 .  ------------- أرسلت رسالة صوتية إ�� 
o  أخيك

o .أخواك

o  أخوك

o  أخاك

 : خ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتيةا .47

 نقطة �� مسابقة عالم املستقبل. ------------- استطعت أْن أحرز 

o  أر�عة عشر

o أر�ع عشرة

o  أر�ع عشر

o  أر�عة عشرة

سلمت عىل أخيكرأيت أخاكجاء أخوك

عرش نساءعرشة رجال
خمسة عرش رجًالخمس عرشة امرأة
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 https://t.me/yh3431yhجروب تلیجرام: 

 : خ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتيةا .48

 ع�� هضم الّدهون. -------------العصارة الّصفراو�ة ينتج الكبد 

o  لتساعْد 

o  ح�ى �ساعَد 

o  ح�ى �ساعُد 

o  لتساعُد 

 

 ا�جموعة ال�ي تتفق �� م��ا��ا الصر��، ��:   .49

o  مسارعة  - مساملة  –ساملة  –عائدة 

o  اّ�ساق  - اّتخاذ  –اّتصال  –اّتحاد 

o  عياَدة  - مساعَدة  –سعاَدة  –ساَعة 

o  اطَمأّن  –اسَتخدم  –اْفَتخر  –احت�ى 

 

 : خ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتيةا .50

 قبل املتنافس�ن.  -------------أسرع املتسابق ح�ى 

o  يصِل 

o  يصَل 

o  يصُل 

o  يصْل 
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 https://t.me/yh3431yhجروب تلیجرام: 

 : خ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتيةا .51

 اّتَبعن نور بص����ّن .   -------------

o هما 

o  أن�ّن 

o أنتما 

o .هّن 

 

 ا�جملة ال�ي تضمنت ظرف م�ان، ��::  .52

o  .سأقابل أصدقائي �عد نن�ي أعمالنا 

o .وقفت بثقة أمام ا�جمهور، وألقيت قصيد�ي 

o  .إذا بدأت عملك صباًحا، شعرت ب��كة الوقت 

o  .تأّخرت الطائرة عن موعد إقالعها ساعت�ن 

 

 صيغة املبالغة املناسبة للفراغ �� ا�جملة اآلتية، ��:   .53

 ---------هذه عطور وروائح 

o  منتشرة 

o  رائعة 

o جّذابة 

o محبو�ة 
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 : خ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتيةا  .54

 بھ ا�حياة.   -------------اللهم درً�ا ال  

o  تضيَق 

o  تضيُق 

o  تضيْق 

o  َق  تضيَّ

 

 ا�جملة ال�ي كتبت ف��ا األلف اللينة كتابة غ�� �حيحة، ��:  .55

o .لوال وجود الزهور ملا شعرت بجمال ا�حديقة 

o .استمتعت كث�ً�ا بز�ارة القرى �� بالد الشرق 

o  .ل �عودتھ إ�� أرض الوطن  نوا الغائب أن ��جَّ

o .اهتدى املسافرون ليًال بحركة النجوم 

 

 اسم آلة:  إحدى ا�جموعات اآلتية جميع �لما��ا  .56

o .د، ُمحرك، رافعة  ُمَحدَّ

o  .ط  مقص، ِمكبس، ملقَّ

o .ِمسطرة، خّرامة، ِمشَرط 

o .ِمسمار، فأس، ُمرتقى 
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 : خ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتيةا  .57

 . ------------- ازدادت تجاعيد وجهها �� عينيھ 
o  جماٌل 

o  جماُل 

o  جماًال 

o  جماٍل 

 

 ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتية: اخ�� اإلجابة ال�حيحة  .58

 نجت ف��ما الغالل" -------- " هبت عاصفة هوجاء، فأتت ع�� ا�حقول إال    

o حْقَ�ْ� قر�تان 

o حْقل قر�تان 

o حْقل قر�ت�ن 

o حْقَ�ْ� قر�تْ�ن 

 

 اسم التفضيل املناسب للفراغ �� ا�جملة اآلتية هو: .59

 . --------ا�جوي، �ش�ل �ارثة    ارتفاع معدل ثا�ي أكسيد الكر�ون �� الهواء 

o  مؤملة 

o  ُمخيفة 

o  عة  متوقَّ

o  ُك��ى 
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 ياسر إسماعيل حس�ن 

 والتواصل: اضغط هنا  للتدر�ب

 نماذج من إعداد / یاسر حسین 
https://wa.me/message/EVOGZACLF7OOC1   واتساب 

 https://t.me/yasserhus تلیجرام                       

  https://cutt.us/AC8EN    قناتنا على یوتیوب: 

 https://t.me/yh3431yhجروب تلیجرام: 

 

 اخ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتية:  .60

 تقدير و��جاب  -------- نظرْت إ�� املبدع    

o  ٍنظرة 

o  ُنظرة 

o  َنظرة 

o  ِنظرة 

 

 اخ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتية:  .61

 ع�ّ� ما سمعِت مّ�ي. --------     

o .أعدين 

o أعد 

o  أعيَد 

o .أعيدي 

 

 اخ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتية:  .62

 ع�� الشاطئ -------- يبيع الصيادون األسماك ال�ي   

o  يصطاُدو��ا 

o  يصطاُدوها 

o يصطاُدها 

o  يصطاَدْو��ا 
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  https://cutt.us/AC8EN    قناتنا على یوتیوب: 

 https://t.me/yh3431yhجروب تلیجرام: 

 

 املع�ى السيا�� ل�لمة "يتناجيان" ال�ي تح��ا خط �� عبارة:   .63

 بالقرب منھ.  يتناجيانغضب أحمد من صديقيھ أل��ما �انا 

o  ي��امسان 

o يتشاجران 

o  ي�ح�ان 

o  يصرخان 

 

 اخ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتية:  .64

 وصديقك ستسافران غًدا. ------------ 

o  أنِت 

o هما 

o  أنَت 

o هو 

 

 املع�ى السيا�� ل�لمة "مواكبة" ال�ي تح��ا خط �� عبارة:  .65

 التطور �� الصناعة.  مواكبةأجرى مدير املصنع �غي��ات عديدة ع�� اآلالت من أجل 

o مراقبة 

o منافسة 

o  مواجهة 

o مسايرة 
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  https://cutt.us/AC8EN    قناتنا على یوتیوب: 

 https://t.me/yh3431yhجروب تلیجرام: 

 

 اخ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتية:  .66

 للتغ��ات املناخية" -------- العر�ي   " الشعب املرجانية �� مياه ا�خليج 

o مة  مقوَّ

o مقاِومة 

o مة  مقّوِ

o .مقاَومة 

 

 ال��تيب ال�حيح للمفردات اآلتية؛ لتش�ل جملة فعلية �حيحية: .67

 املن�ل.  –�� أهم  –الوقت ا�حا��  – �عد  –من   –(دي�ورات)    –ساعات   –ا�حائط 

o  املن�ل. ساعات ا�حائط �عّد �� الوقت ا�حا�� من أهم دي�ورات 

o  .الوقت ا�حا�� ساعات ا�حائط �عّد من أهم دي�ورات املن�ل �� 

o  .عّد ساعات ا�حائط �� الوقت ا�حا�� من أهم دي�ورات املن�ل� 

o  من أهم دي�ورات املن�ل �� الوقت ا�حا�� ساعات ا�حائط �عّد 

 

 اخ�� اإلجاية ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتية:  .68

 من ال��ثرة".  --------ذهب، فقد  من عدَّ الس�وت من 

o  بِرئ 

o  َبِرء 

o  بِرؤ 

o  
َ
 بِرأ
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  https://cutt.us/AC8EN    قناتنا على یوتیوب: 

 https://t.me/yh3431yhجروب تلیجرام: 

 

 اسم املفعول املناسب للفراغ �� ا�جملة اآلتية:   .69

 يمكن استخدامها �� رّي املزروعات. -------- املياه   

o املتساقطة 

o  العادمة 

o الّنقّية 

o  املعا�جة 

 

أغلق باب املكتب، ووقف أمام مدخل العمارة مفكًرا، ثم سار نحو موقف السيارات، فوصل    .70
 قبل موعده بدقائق معدودة:

 اسم الزمان �� ا�جملة، هو:

o  َمْدَخل 

o َمْوِقف 

o َمْوِعد 

o َمْكتب 

 

 اخ�� اإلجاية ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتية:  .71

 . -------- األفق الطلق رحب تجيل بصرك ��   
o أرجاءه 

o أرجائھ 

o ارجائھ 

o أرجاؤه 
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 ياسر إسماعيل حس�ن 

 والتواصل: اضغط هنا  للتدر�ب

 نماذج من إعداد / یاسر حسین 
https://wa.me/message/EVOGZACLF7OOC1   واتساب 

 https://t.me/yasserhus تلیجرام     

 https://cutt.us/AC8EN    قناتنا على یوتیوب: 

 https://t.me/yh3431yhجروب تلیجرام: 

 :ا�جملة ال�ي تناس��ا عالمُة ال��قيم (؟) �� ��اي��ا، ��  .72

o  ما أحِسُن للمتوا�ِل
o  ما أحسَن التو�َل
o  ما أحَسَن املتوا�ُل
o  ما أحَسُن للمتواِ�ِل

 الصفة املش��ة املنسبة للفراغ �� ا�جملة اآلتية، هو: .73

 �عمارة األندلس. -------- الناصر  �ان ا�خليفة عبد الّرحمن 

o ًفا ُمَ�لَّ
o ًفا ُمَ�ّلِ
o ِلًفا�َ
o م�لوًفا

 اخ�� اإلجاية ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتية:  .74

 تتحسن، واستعّد الناس ل�خروج إ�� لل�ّ�.  -------- بدأت 

o أحوالنا
o  ُاألجواء
o  َاألجواء
o أحواِلنا

فعالنفُْعلفَِعلفعيلفََعالفَُعالأفعل
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  https://cutt.us/AC8EN    قناتنا على یوتیوب: 

 https://t.me/yh3431yhجروب تلیجرام: 

 

 اخ�� اإلجاية ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتية:                                                 .75

 أسرع، فالطائرة لن تنتظر أحًدا. -------- يا 

o خالًدا 

o  خالُد 

o  خالَد 

o  خالٌد 

 

 أكمل سلسلة املرادفات ب�لمة مناسبة من ال�لمات الواردة �� ا�خيارات اآلتية:   .76

 . -------- يت�ئ، �ستند، 
o  يتأّبط 

o  ستمّر� 

o عَمد� 

o  عتمُد� 

 

 اخ�� اإلجاية ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتية:  .77

 . ------------- استحسنت القصت�ن
o                                    أسلوَ��ما                                                                                   

o  أسلوُ��ا 

o أسلوِ��م 

o  أسلوُ��ا 
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 نماذج من إعداد / یاسر حسین 
https://wa.me/message/EVOGZACLF7OOC1   واتساب 

 https://t.me/yasserhus تلیجرام                       

  https://cutt.us/AC8EN    قناتنا على یوتیوب: 

 https://t.me/yh3431yhجروب تلیجرام: 

 

 اخ�� الغرض املناسب ل�جملة اآلتية:   .78

 قال لصديقھ: هل �ساعد�ي ع�� إتمام املشروع؟ 

o  الدعاء 

o  التو�يخ 

o االلتماس 

o  االستن�ار 

 

 تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتية: اخ�� اإلجاية ال�حيحة ال�ي  .79

 األوقات.  -------- �ان يتا�ع ما تتناقلھ األخبار طوال 

o هؤالء 

o تلك 

o ذلك 

o  هاتان 

 

 اخ�� اإلجاية ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتية:   .80

 ، إذا ضاق بما فيھ انكسر.  --------النفس 

o  ًإناء 

o  ٌإناء 

o  َإناء 

o  ُإناء 
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  https://cutt.us/AC8EN    قناتنا على یوتیوب: 

 https://t.me/yh3431yhجروب تلیجرام: 

 اخ�� اإلجاية ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتية:   .81

 ألقى لها باًال.  -------- ال ينتفع بالنصيحة إّال 

o  اّلال�ي 

o مهما 

o  الذين 

o من 

 

 اخ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتية:  .82

 واألعشاب. ----------- �ان للعرب دور كب�� �� املعا�جة

o  بلنباتات 

o  باتات  بنَّ

o  باتات  بالنَّ

o  .باّنباتات 

 

 اخ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتية:  .83

 ع�� �حتھ و�حة أسرتھ.  -----------اتبع �عليمات الطبيب

o  حرٌص 

o حرصن 

o حرًصا 

o  .حرٍص 
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  https://cutt.us/AC8EN    قناتنا على یوتیوب: 

 https://t.me/yh3431yhجروب تلیجرام: 

 اخ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتية:  .84

 من شعرها ع�� ا�حقول املبللة بالندى. تلقي بأول خصلة   ----------- لعّل 

o  شمٌس 

o  شمٍس 

o  الشمُس 

o  الشمَس 

 

 اخ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتية:  .85

 . ----------- يكمن سّر السعادة 

o الدائمة ال�ي تحقق الطمأنينة 

o  ّ��صفاء النفس الداخ �� 

o  ال�ي ينشدها املرء لنفسھ 

o  ا�حقيقية ال�ي �س�� وراءها 

 اخ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتية:   .86

 وقاسية.   ----------- مضت ال�حظات 

o  ٌبطيئة 

o  ْبطئية 

o  بطيئٍة 

o  ًبطيئة 
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  https://cutt.us/AC8EN    قناتنا على یوتیوب: 

 https://t.me/yh3431yhجروب تلیجرام: 

 اخ�� اإلجابة ال�حيحة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتية:   .87

 ا�حائط من حجر واحد.  ----------- ال 

o  ُي�َن 

o ُيبنا 

o ُيب�ى 

o .ُيب�ي 

 

 ة ال�ي تناسب الفراغ �� ا�جملة اآلتية: اخ�� اإلجابة ال�حيح .88

 جهلهم.  -----------أعظم مصائب ا�جّهال أن 

o  يجهلو 

o  يجهُل 

o  يجهلون 

o يجهلوا 

 

 املع�ى السيا�� ل�لمة "املستدامة" ال�ي تح��ا خط �� عبارة:  .89

 .املستدامةاملنتج الوط�ي أساس التنمية 

o  الطو�لة 

o  املستمرة 

o  املعا�جة 

o الداعمة 
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  https://cutt.us/AC8EN    قناتنا على یوتیوب: 

 https://t.me/yh3431yhجروب تلیجرام: 

 الكتابةالقسم الثالث: 

 املوضوع: كتابة نص إقنا�� .90

بأهمية وسائل التواصل االجتما�� ��   القارئ �لمة تقنع ف��ا  400اكتب نًصا ال يقل عن   
، مستعيًنا باألدلة والشواهد وا�خ��ات  توعية الشباب بالقضايا واملشكالت من حولهم

 ال�خصية للموضوع، ومراعًيا قواعد الكتابة �افة.
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