
 



 

 

 

    

 القدرات في %011 الي طريقك بيدج اسرة يسر

ة للاختبارات الورقي الاسبوع الأولان تقدم لكم تجميع 

 6341في فترتها الثانيه لعام 

راجيين من هللا ان يكون العمل خالصاً لوجه هللا وان 

 ينفع به الجميع ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مي أوال:الجزء الك
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

إذا كان في مزرعة دجاج وبقر وكان عدد الدجاج ضعف عدد البقر وكان عدد قوائم  0

 , فكم عدد الدجاج؟ 25البقر في المزرعة = 

52 XXXX 

XXXX XXXX 

 بقرة 01=  4/  25قوائم يكون عدد البقر =  4الحل : بما ان البقر له 

 52= 5×  01لدجاج = وبما أن عدد الدجاج ضعف عدد البقر فإن عدد ا

 اإلجابة )أ(

 

 يساوي صفر 52أمثال مربعه مطروحًا منه  1عدد  5

52 1 

11 9 

 الحل : نستخدم طريقة الحل عكسيا

 52= 52صفر+

52÷1=9 

 1=  9جذر 

 اإلجابة )ب(

 

 قارن بين 1

القيمة األولى ::
1

ص+س
 

القيمة الثانية :: 
1

ص −س
 

 القيمة الثانية أكبر من القيمة األولى الثانيةالقيمة األولى أكبر من القيمة 

 المعطيات غير كافية القيمتان متساويتان

 الحل : )د(

إذا كان ص عدد سالب فسيكون القيمة الثانية أكبر وإذا كان ص عدد موجب فستكون 

 القيمة األولى أكبر 



 

 

 

 ما قياس س إذا كان المثلثين متطابقين 4

 

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 حل : بما أن المثلثين متطابقين فالزوايا المتقابلة متطابقةال

 21+41= س+ 081إذا 

 21وبالتالي س = 

 

 1م4سعتها  بركةيراد به مأل  1م 10114دلو سعته  2

 ؟ ركة ففي كم مرة يتم مأل الب

0111 XXXX 

XXXX XXXX 

 مرة 0111=  1,114÷  4الحل : 

 

سنين والثانية أصغر منها بسنتين ومجموع  8ا بإذا كان لسلوى أختان أخت أكبر منه 2

 كم عمرسلمى 22أخواتها 

11 XXXX 

XXXX XXXX 

 الحل : نفرض عمر سلوى س

 22(=5-(+)س8)س+

 22= 2س+5

 52س= 



 

 

 

 قارن بين 2

 ساعات2م خالل 121رجل يقطع سرعة القيمة األولى::

 ساعات 1م خالل  541رجل يقطع سرعة القيمة الثانية :: 

 القيمة الثانية أكبر من القيمة األولى األولى أكبر من القيمة الثانية القيمة

 المعطيات غير كافية القيمتان متساويتان

 م25= 2÷121الحل : سرعة األول : 

 م 81=1÷541سرعة الثاني : 

 إذا القيمة الثانية < القيمة األولى

 

 01مساحة المثلث إذا كان طول ضلع المربع الواحد  8

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 51, طول االرتفاع =  11الحل : طول القاعدة = 

 111=  5÷  11×51مساحة المثلث : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 قارن بين 9

 5100القيمة األولى :: 

 175القيمة الثانية :: 

 القيمة الثانية أكبر من القيمة األولى القيمة األولى أكبر من القيمة الثانية

 يات غير كافيةالمعط القيمتان متساويتان

 52نقسم كل االسس على 

11 

54 

 اكبر  33و

 اذن القيمة الثانية < القيمة االولى

 

 قارن بين 01

 القيمة األولى :: ص

 القيمة الثانية :: س

 القيمة الثانية أكبر من القيمة األولى القيمة األولى أكبر من القيمة الثانية

 المعطيات غير كافية القيمتان متساويتان

 ( اكبرس) 

 

 

 

 

 

 

 س



 

 

 

 ج وكان ج=أ+ب قارن بين<ب<إذا كان أ ب ج اعداد صحيحة متتالية وأ 00

 القيمة األولى :: أ +ب + ج

 2القيمة الثانية ::

 القيمة الثانية أكبر من القيمة األولى القيمة األولى أكبر من القيمة الثانية

 المعطيات غير كافية القيمتان متساويتان

 (0,5,1د هي )االعداالحل :

0+5+1=2 

 القيمتان متساويتان 

 

 

 

 12عدد اذا ضربته في مربعه كان ناتجه يساوي ناتج ضربه في  05

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 5^2=  12الحل : 

 2إذا العدد = 

 

عطور , األول بكامل القيمة والثاني بنصف القيمة و الثالث بربع  1امرأة اشترت  01

 . ما قيمة العطر الكاملة ؟ ريال 211القيمة ودفعت 

211 411 

XXXX XXXX 

 211س= 0/4س+ 0/5الحل : س+ 

 211س = 2/4

 ريال 411س = 

 



 

 

 

 قارن بين 04

 10152القيمة األولى :: الجذر الثالث ل 

 1القيمة الثانية :: 

 القيمة الثانية أكبر من القيمة األولى القيمة األولى أكبر من القيمة الثانية

 المعطيات غير كافية متساويتانالقيمتان 

 1,1الحل : القيمة األولى = 

 إذا القيمة الثانية < القيمة األولى

 

 5إذا كانت س أقل من ضعف ص ب  02

 قارن بين

 القيمة األولى :: س

 القيمة الثانية :: ص

 القيمة الثانية أكبر من القيمة األولى القيمة األولى أكبر من القيمة الثانية

 المعطيات غير كافية ن متساويتانالقيمتا

 1فتكون س =  0الحل : نفرض ص= 

 5فتكون س =  5نفرض ص = 

 4فتكون س =  1نفرض ص = 

 إذا اإلجابة ) د (

 

مستطيالت متطابقة , ما مساحة المستطيل  4سم قسم إلى  15مربع محيطه  02

 الواحد

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 8الحل : طول ضلع المربع = 

 5فيكون عرض المستطيل الواحد =  4ول المربع على نقسم ط

 5سم^ 02=5×8



 

 

 

 ساعات 2دقيقة فكم تنورة ستخيط هدى خالل 02كل  ةواحد تنورة تخيط یهد 02

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 دقيقة 111ساعات =  2الحل : 

111÷02 =08,22 

 تنورة 08إذا ستنتهي من 

 

 1و5ي على  العددين التي تحتو 41إلى  0عداد من كم عدد األ 08

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 51و  15الحل : على هذه الصيغة يكون الحل عددين وهما 

 

 , فكم يأخذ كل مريض ؟ساوي مرضى بالت 8دواء على  92يدلية وزعت ص 09

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 05= 8÷92الحل : 

 

 القيمة المختلفة من بين االعداد التالية 51

80 52 

24 22 

 ألن باقي القيم هي مربعات كاملة 22الحل : القيمة المختلفة 

 

 



 

 

 

  , قارن بين > 0إذا كان س 50

  0+  5س ::القيمة األولى 

 0س + 5 ::القيمة الثانية 

 القيمة الثانية أكبر من القيمة األولى القيمة األولى أكبر من القيمة الثانية

 المعطيات غير كافية القيمتان متساويتان

  0لحل : نفرض س = ا

 1والقيمة الثانية =  5تكون القيمة األولى = 

 5نفرض س = 

 2والقيمة الثانية =  2تكون القيمة األولى = 

 1نفرض س = 

 2والقيمة الثانية =  01تكون القيمة األولى = 

 إذا اإلجابة ) د (

 

شخاص ا 1ايام فاذا انضم اليهم  01شخص معهم مؤن تكفي ب  05إذا كان هناك  55

 فقارن بين

 ألشخاصالتي تكفي االقيمة األولى :: عدد األيام 

 أيام 9القيمة الثانية :: 

 القيمة الثانية أكبر من القيمة األولى القيمة األولى أكبر من القيمة الثانية

 المعطيات غير كافية القيمتان متساويتان

 :  باستخدام التناسب العكسي الحل 

05*01=02*x 

X=8 

 يمة الثانية < القيمة االولىاذن الق

 

 

 



 

 

 

 99%تشكل اكثر من  منها اذا كانت هناك حلوى تتكون من سبع مواد وثالث مواد 51

 فقارن بين

 األخرى القيمة األولى :: نسبة األربع مواد

 %0القيمة الثانية :: 

 القيمة الثانية أكبر من القيمة األولى القيمة األولى أكبر من القيمة الثانية

 المعطيات غير كافية قيمتان متساويتانال

 الحل : القيمة الثانية < القيمة األولى

 

 ريال فكم ساعة عمل 222ريال في الساعة فإذا أخذ  22أحمد يأخذ في عمله  54

9 2 

01 00 

 ساعات 9=  22÷222الحل : 

 

 فأكثر 2درجات طالب في مادة الرياضيات أحسب نسبة الحاصلين على  52

01 9 8 2 2 2 4 

0 1 2 1 0 4 5 
 

21% 21% 

22% 51% 

 011( × 0+1+2+1+0+4+5( ÷ )0+1+2+1الحل : النسبة  = )

 =01 ÷51  ×011  

 =22% 

 

 

 



 

 

 

 إلى كم قطعة ستقسم"ال تمر بالمركز" محاور 4دائرة مر بها  52

8 01 

00 XXXX 

 00االجابة 

 

 فما هو العدد 121من  %01من عدد تساوي  51% 52

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 12=121من  01٪

 011\51/س =12و

 081س=

 081الحل هو 

 

 أوجد قيمة س  58

001 051 

21 11 

 011=س

 

 

 

 



 

 

 

 اسطوانة قائمة ارتفاعها يساوي مربع نصف قطر قاعدنها قارن بين  59

 القيمة األولى ::االرتفاع 

 القيمة الثانية :: محيط القاعدة

 القيمة الثانية أكبر من القيمة األولى القيمة الثانية القيمة األولى أكبر من

 المعطيات غير كافية القيمتان متساويتان

 بتجريب ارقام

 القيمة الثانية < القيمة االولى

 

مليلتر كم علبة نحتاجها في  221مليلتر .. و ثلث الجالون  521حليب العلبة سعتها  11

 الجالونين ؟

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 مللتر 5211=2*221نين = الوالج

 علب 01=5211/521

 

 52√إلى  5√نسبة  10

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 )خمس(0/2

 

 

 

 

 



 

 

 

 أوجد محيط الشكل  15

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 المعطيات ناقصة

 

 201√أوجد مساحة الشكل الغير مظلل إذا كان طول ضلع المربع  11

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 511=5^ 5جذر 01=ة المربع مساح

 ط011ط =  5( ^ 5جذر  2) 5أنصاف دائرة =  4مساحة 

 ط52=  5÷ ط  5(^ 5جذر  2مساحة الجزء المظلل = ) 

 ط011+511مساحة الشكل كامل 

 مساحة الشكل باستثناء المظلل 

 ط52-ط511+011

 ط511+22

 



 

 

 

 قارن بين  14

 القيمة األولى::المثلث أب ج

 لمثلث دب ج القيمة الثانية::ا

 القيمة الثانية أكبر من القيمة األولى القيمة األولى أكبر من القيمة الثانية

 المعطيات غير كافية القيمتان متساويتان

 الن المثلثان لهما نفس القاعدة ونفس االرتفاع

 المثلثان متطابقان

 الحل ج

 

 أوجد محيط متوازي األضالع  12

51 52 

11 12 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 أوجد محيطها  02بع دائرة قطرها ر 12

 02ط +4  02-ط 4

 8ط +4 8-ط 4

 ربع الدائرة =محيط القوس +محيط نصفي القطرمحيط 

 8نص القطر=

 ط4=4/ط(02)=يط القوسمح

 02ط+4المحيط ربع الدائرة =

 

12 10015 − 10014

99
 

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

011 04 

 

 مكعبات صغيرة متساوية قارن بين  قسم إلى 502مكعب مساحة سطحه  18

 القيمة األولى :: محموع مساحات سطح المكعبات الصغيرة 

 411القيمة الثانية :: 

 القيمة الثانية أكبر من القيمة األولى القيمة األولى أكبر من القيمة الثانية

 المعطيات غير كافية القيمتان متساويتان

 حل دال

 

 



 

 

 

 8شخص يدرسون المادتين معا و  05وفيزياء فإذا كان  شخص يدرسون رياضيات 58 19

 أشخاص الرياضيات فقط قارن بين 

 القيمة األولى ::األشخاص الذين يدرسون الفيزياء فقط 

 القيمة الثانية :: األشخاص الذين يدرسون الرياضيات فقط

 ىالقيمة الثانية أكبر من القيمة األول القيمة األولى أكبر من القيمة الثانية

 المعطيات غير كافية القيمتان متساويتان

 ء فقط=االشخاص الذين يدرسون الفيزيا

58-(05+8=)8 

 القيمتان متساويتان

 

  8- 2- 1 -0أكمل المتتابعة  41

9 01 

00 01 

 9الحل 

 ناخدها حدين حدين

 4=+2-0من

2+4=9 

 

 فإن قيمة س 1=س9 40

0 5 

 XXXX صفر

 1س =

 

 

 



 

 

 

ص( =-)س( / 5ص – 5)س 45
9

2
 ص فإن س + ص ≠وس   

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 

 

 فأقل 2درجات طالب في مادة الرياضيات أحسب نسبة الحاصلين على  41

01 9 8 2 2 2 4 

0 1 2 1 0 4 5 
 

21% 51% 

12% 21% 

2/51 =12% 

 

 فأقل 2درجات طالب في مادة الرياضيات أحسب عدد الحاصلين على  44

01 9 8 2 2 2 4 

0 1 2 1 0 4 5 
 

2 9 

2 8 

 2الحل

 

 

 

 

 



 

 

 

 أوجد قيمة س  42

81 41 

21 011 

 بما ان الضلعان يمثالن نصفا اقطار الدائرة 

 21فالمثلث زاويتاه متطابقتان=

081-(21+21=)81 

 

 ريال  1022قارن بين إذا كان اليورو = 42

 ريال 48القيمة األولى :: 

 يورو 05القيمة الثانية :: 

 القيمة الثانية أكبر من القيمة األولى لقيمة األولى أكبر من القيمة الثانيةا

 المعطيات غير كافية القيمتان متساويتان

 ريال 42يورو= 05

 القيمة االولى < القيمة الثانية

 

42 912 × 32

32
 

316 324 

326 XXXX 

 54^1الى05^9نحول

(1^5*1^54/)1^5=1^54 



 

 

 

 إذا كان الشكل مربع أوجد قيمة س  48

 0 صفر

5 1 

 ضلعا المربع متطابقان

 5=س+0+س5

 0س=

 

 +س 52+8+00فإن  02,س يساوي 00,8,52إذا كان متوسط  49

02 21 

02 51 

 المتوسط=مجموعهم/عددهم

 مجموع القيم = المتوسط * عدد القيم

02*4=21 

 

  الد االصغر فكم طول محمدإذا كان طول محمد ثالثة امثال طول اخيه خ 21

022 XXXX 

XXXX XXXX 

 من الخيارات 1نشوف عدد يقبل القسمة على 

 

 



 

 

 

 فقارن بين  5إذا كان س أكبر من  20

القيمة األولى :: 
1

س
 

  ½القيمة الثانية :: 

 القيمة الثانية أكبر من القيمة األولى القيمة األولى أكبر من القيمة الثانية

 المعطيات غير كافية اويتانالقيمتان متس

 اذا كان البسطان متساويان فان المقام االصغر هو العدد االكبر

 .  5والن س <

 القيمة الثانية < القيمة االولى

 

عمال بتشطيب شقة فإذا عمل األول كامل المدة والثاني نصف المدة والثالث  1قام  25

 ثلث المادة فكيف تتوزع أرباحهم على الترتيب

211-111-511 211-511-111 

211-111-021 111-511-211 

 االجابة أ

 نصيب الثالث211ثلث  511

 نصيب الثاني211نصف  111و

 نصيب االول 211و

 

 أكمل المتتابعة  21

..........5,1,2,8,05  

02 02 

02 08 

02 

 2ثم 4ثم  1ثم 5ثم 0نزود 

 

 



 

 

 

احسب مساحة  5أب ج د مربع طول ضلعه  24

    الشكل المظلل

0 5 

1 4 

 4=  5*5مساحة المربع = 

 5=  0*  5*  0/5*  5مساحة المثلثين غير المظللين = 

 5=  5 – 4مساحة المظلل = 

 

من كل عدد من األربعة االولى فكم هيكون متوسط  1اذا طرحنا  2اعداد متوسطهم  22

 األربعة األولي ؟

1 4 

5 2 

 . 54فان مجموعهم  2 اعداد متوسطهم4                       

 05من كل عدد يصبح مجموعهم  1بازالة                               

05/4=1 

 1الحل 

 

 

 

 

 



 

 

 

ونسبه الثالث  4الى 1أشخاص نسبه االول الثاني  1ريال وزعهم على  911رجل معه  22

 فكم نسبتهم ع التوالي 5إلى0للثاني 

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 911س=5س+4س+1              

 911س=9                      

 011س=               

                 1(011,)4(011,)5(011) 

             51104110111 

 

22 55 − 53

53
 

54 52 

XXXX XXXX 

 54الحل 

 

 طفل بالتساوي كم قطعة تبقى 05قطعة حلوى على  15وزعت  28

9 00 

2 8 

 8قي والبا 5=15/05

 

 

 

 



 

 

 

 أوجد س ؟ 202= س  ¼س +   0/1س +   ½ 29

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 2بتجربة الخيارات الحل 

 ويمكن حله من خالل توحيد المقامات فتصبح

 22/01(س=01/05)

 (22/01()05/01س=)

 2=س

 

برتقاالت  2تساوي  اءتفاحات حمر 1برتقاالت وكل  2تساوي  اءتفاحات خضر 4كل  21

 تقابلهمم برتقالة راء كتفاحه حم 11و راءاحه خضتف 15ومعي 

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 /س2=4/15

 برتقالة  41س=

 /س2=1/11

 برتقالة 22س=

 92=41+22مجموع البرتقال 

 

قطعة نقدية من فئة الريال والنصف ريال فاحسب  02ريال وتساوي  05أحمد معه  20

 عدد القطع المعدنية من فئة النصف ريال

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 2بتجربة الخيارات الحل 

 



 

 

 

 01فكم مجموع عمريهما بعد  09اعوام من والدته 1اذا كان عمر والد محمد قبل  25

 سنوات من والده محمد؟

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

  55عمر والد محمد اثناء والدته 

 15سنوات من والده محمد  01وعمره بعد 

 سنوات 01وعمر محمد عندها 

 45=01+15ع عمريهما مجمو

 

 اقالم؟ 01ريام فكم سعر  01قلم ب 011اذا كان  21

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 0/01=01/011سعر القلم =

 01اقالم بالضرب في  01سعر 

 يساوي ريال واحد

 

 يكمل احمد ربع الطريق في نصف ساعه ففي كم ساعه يكمل الطريق كله؟ 24

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 4بالضرب في 

 يكمل الطريق في ساعتين

 

 

 



 

 

 

 فقارن بين   2-ص=أ 01إذا كان س= أ+ 22

 ص -القيمة االولى :: س

 02القيمة الثانية ::

 القيمة الثانية أكبر من القيمة األولى القيمة األولى أكبر من القيمة الثانية

 المعطيات غير كافية القيمتان متساويتان

 (2)أ+-01أ+ص=-س

 02ص=-س

 االجابة ج

 

 أوجد مساحة الشكل  22

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 041=01*04مساحة اشكل كامل 

 4(*(8+1)-04 )مساحة الجزء الناقص

1*4=05 

 058=05-041مساحة الشكل =

 

 

 

 

 

 



 

 

 

أوجد عدد متوازيات  22

 األضالع 

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 2الحل 

 

إذا كانت مساحة الدائرة = مساحة  28

حة المستطيل أوجد مسا

المستطيل إذا علمت أن مساحة 

 وحدة مربعة  01الجزء المظلل = 

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 الدائرة=المستطيل

 01ئرة=ربع الدا

 41=4*01الدائرة كاملة 

 41مساحة المستطيل=

 

 

 

 

 



 

 

 

  فإن س تساوي 100الى س تساوي  41اذا كانت نسبة   29

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 0/01/س=41

 411س=

 

 ؟ 10119..  1019..  109..  9ما الحد السادس  21

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 بين كل حد واللي بعدو 01نقسم على 

 1011119=الحد السادس

 

  أعداد طبيعيه متتابعه ـإذا كانت أ.ب.ج.د.ه 20

 فقارن بين

 د× القيمة األولى :: ب 

 د× القيمة الثانية :: ج 

 القيمة الثانية أكبر من القيمة األولى ثانيةالقيمة األولى أكبر من القيمة ال

 المعطيات غير كافية القيمتان متساويتان

 الحل 

 بتجربة االرقام 

 القيمة الثانية < القيمة االولى

 

 

 



 

 

 

  قارن بين 25

 (0-)-(0-)-0-القيمة األولى 

 (0-()0-القيمة الثانية )

 ة أكبر من القيمة األولىالقيمة الثاني القيمة األولى أكبر من القيمة الثانية

 المعطيات غير كافية القيمتان متساويتان

 الحل

 حسب المعطيات الجواب ج

 

مرسوم بداخله دائرة تمر برؤوس المربع ما مساحة  5جذر 5مربع قطره يساوي  21

 الدائرة ؟

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 

 

 خضراء قارن بين 05صفراء و 2كرات حمراء و 2مع احمد  24

 يمة االولى: احتمال يظهر لكرات الحمراء الى المجموع الق 

 ءالقيمة الثانية:نسبة الكرات الخضراء الى الصفرا

 القيمة الثانية أكبر من القيمة األولى القيمة األولى أكبر من القيمة الثانية

 المعطيات غير كافية القيمتان متساويتان

 الحل ب

 

 

 

 

 



 

 

 

 

22 
س√

2
= √2 + √4 +  فإن قيمة س 16√

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 (4+4+جذر)5=جذر)س

 8+جذر5س=جذر

 (5جذر5+5س=جذر)

 

 ساعة أين يكون العقرب 21 إذا كان عقرب الساعات اآلن على الساعة الثالثة بعد 22

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 نفس فكرة سؤال االيام

 5والباقي  5=21/54

 1ساعة تبقى الساعة  48بعد 

 2ساعة تبقى الساعة  21بعد 

 

 

 515ما هو ربع العدد  22

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 4نقسم على 

 (5^5=)4و

(5^51/5^5=)5^08 

 سالن قسمة االساسات المتشابهة نطرح االس



 

 

 

 ما هو حاصل ضربهما 40إذا فتح محمد كتابا وكان مجموع أرقام  صفحتي الكتاب هو  28

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 40متتاليتين فان مجموعهما الن الصفحتين 

 50و 51فالصفحتان هما 

 451وحاضل ضربهما 

 

 أكمل المتتابعة  29

8,05,08,52…… 

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 4نزود  05ل8ن م

 2نزود  08ل05من 

 9نزود  52ل08من 

 01وهنزود بعدين 

52+01=41 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 أوجد نسبة الغير المظلل إلى المظلل  81

 

 

 

 

 

 

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 

 

  0-أوجد الناتج إذا كان س= 80

 0-س 8+ 5+س1س5

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

5(-0^)1(+-0^)5+8(-0)-0 

-5+0-8-0 

-00+0 

-01 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

إذا تم وضع عليها سجادة مربعة طول ضلعها  48قطعة مستطيلة الشكل مساحتها  85

 فكم المساحة المتبقية 2

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 52=5^2دة مساحة السجا

 مساحة المنطقة المتبقية

48-52=51 

 

 أمثال عمر أحمد فقارن بين  1أمثال عمر جهاد وعمر على  2إذا كان عمر أحمد  81

 القيمة األولى ::عمر جهاد 

 القيمة الثانية :: عمر على

 القيمة الثانية أكبر من القيمة األولى القيمة األولى أكبر من القيمة الثانية

 المعطيات غير كافية تساويتانالقيمتان م

 امثال جهاد 2عمر احمد = 

 امثال عمر احمد 1وعمر علي =

 د وعلي اكبر من احمدوالن احمد اكبر من جها

 فان علي اكبر من جهاد

 القيمة الثانية < القيمة االولى

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 0/1 نفس الراتب  وبعد مدة كان قد وفر يوسفإذا كان أحمد ويوسف يستلمان  84

  بين فقارن راتبه ¾وكان أحمد قد انفق به رات

 القيمة األولى :: ماتبقى ليوسف 

 القيمة الثانية :: ماتبقى ألحمد 

 القيمة الثانية أكبر من القيمة األولى القيمة األولى أكبر من القيمة الثانية

 المعطيات غير كافية القيمتان متساويتان

 فقط 0/4راتبه فانه يكون قد ادخر  1/4انفق احمد 

0/1  >0/4 

 القيمة االولى < القيمة الثانية

 

 ريال فكم كان راتبه 0211إذا تصدق محمد بربع راتبه ثم انفق نصفه وتبقى معه  82

01111 8111 

2111 4111 

 ثم انفق نصف الباقي 1/4انفق الربع وتبقى معه 

1/4*0/5  =1/8 

 0211*س=1/8تحول لمعادلة 

 8/1*0211س=

 4111س= 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 قارن بين  82

48√القيمة االولى :: + √12 

 60√القيمة الثانية :: 

 القيمة الثانية أكبر من القيمة األولى القيمة األولى أكبر من القيمة الثانية

 المعطيات غير كافية القيمتان متساويتان

 باستخدام التقريب

 تقريبا1=  05جذر

 قريبا ت 2=48وجذر 

 ا تقريب 8يساوي  21وجذر 

 01=2+1القيمة االولى تقريبا=

 اذن القيمة االولى<القيمة الثانية

 

 ص ×أوجد س  98= 5+ص 5, س 04س+ ص = 82

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 5^04=5)س+ص(^

 092=5*س*ص+ص^5+5س^

 98ب5+ص^5نستبدل س^

 092=98*س*ص+5

 98-092س*ص=*5

 98س*ص=

 

 

 

 

 



 

 

 

 فقارن بين  1 <, س 0 >س +ص  88

 ص 5ى :: سالقيمة األول

 س ص 4القيمة الثانية :: 

 القيمة الثانية أكبر من القيمة األولى القيمة األولى أكبر من القيمة الثانية

 المعطيات غير كافية القيمتان متساويتان

 س=سالب

 وص=عدد موجب

 ىفان السالب يلغ 5والن القيمة االولى س^

 االولى موجبة والثانية سالبة فتصبح القيمة

 االولى< القيمة الثانيةالقيمة 

 

وبعد ان ازداد عدد طالبات   2:  4إذا كان النسبة عدد الطالب إلى عدد الطالبات  89

 فكم عدد الطالب    2:  4أصبح النسبة  4بمقدار 

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

51 

 

91 105  ×101115  ×10115 

15  ×01_9 8  ×01_01 

XXXX XXXX 

 8^01*8الحل 

 منازل 8ازل العشرية بعد الفاصلة فنجدها نحسب عدد المن

 

 

 



 

 

 

 2على  5فما باقي س + 9=  01إذا كان باقي قسمة س على  90

0 1 

5 XXXX 

 09=نفترض س

 0والباقي  4=2\(09+5)

 0الحل 

 

95 
√9  فما قيمة ص 80=  ص5

5 XXXX 

XXXX XXXX 

 بتجربة الخيارات 

 80=4^9جذر

9^5=80 

 

بع المسافة التي كانت عليه أن يقطعها في هذا اليوم في نصف إذا قطع راكان ر 91

 ساعة فكم ساعة يحتاج لقطع المسافة كاملة

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 يحتاج الى ساعتين 4بالضرب في 

 

 

 

 



 

 

 

 او كليهما معا؟ 1و  5مكون من  41و0كم عدد صحيح بين  94

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 عدد 54الحل 

 

 8 × 0.75 × 0.499  ما قيمة 92

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 102=10499بالتقريب

22/011=1/4 

8*1/4*0/5 

=1 

 

إذا دارت النقطة أ  92
5

8
بعكس عقارب الساعة ثم  

 أ الحرف يكون نقطة أي فعند ¼دارت 

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 درجة91ثم خطوتين ودارت ربع دورة=خطوات عكس عقارب الساعة  4نتحرك 

 بمكان تكون 

 



 

 

 

92 

 

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 السؤال ناقص

 

 أوجد قيمة س  98

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 الزاوية المقابلة ل)س(=

121-(91+51+41=)501 

 021=501-121الزاوية )س(=

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 أوجد قيمة س  99

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 ,س(21,41بالتقابل بالرأس تكون زوايا المثلث)

 (21+41)-081س=

 81س=

 

 أكمل المتتابعة  011

14,20,27,35…….. 

44 XXXX 

XXXX XXXX 

 9ثم  8ثم  2ثم2نزود

12+9=44 

 

 دور 51دور ففي كم ثانية يصعد  81مصعد يصعد  010

11 XXXX 

XXXX XXXX 

 السؤال ناقص

 

 

 



 

 

 

 ينفكم ترتبيه من اليم 04طالب ومحمد من اليسار ترتيبه  41إذا كان الفصل  015

52 XXXX 

XXXX XXXX 

41-(04-0=)52 

 

 فكم عدد جميع الطالب 00إذا كات ترتيب أحمد من البداية والنهاية  011

50 XXXX 

XXXX XXXX 

00+00-0=50 

 

 تفاحات فقارن بين  1برتقاالت =  4إذا كان  014

 تفاحة  01القيمة األولى :: ثمن 

 برتقالة 04القيمة الثانية :: ثمن 

 القيمة الثانية أكبر من القيمة األولى األولى أكبر من القيمة الثانيةالقيمة 

 المعطيات غير كافية القيمتان متساويتان

 4بالضرب في 

 برتقالة 02تفاحة=05

 برتقالة 04تفاحة <  01فمن المؤكد ان 

 القيمة االولى < القيمة الثان

 

 

 

 

 



 

 

 

 قارن بين  012

 81من  %51القيمة األولى :: 

 51من  %81ة الثانية :: القيم

 القيمة الثانية أكبر من القيمة األولى القيمة األولى أكبر من القيمة الثانية

 المعطيات غير كافية القيمتان متساويتان

 02=81من 51٪

 02= 51من  81٪

 الحل ج

 

 حصلنا على مربعه 12ما العدد الذي إذا ضربناه في  012

12 XXXX 

XXXX XXXX 

12*12=12^5 

 

سم  502سم تقريبا فإذا كان سمك كتاب الرياضيات  002ورقة = 521إذا كان سمك  012

 تقريبا فكم ورقة فيه 

121 411 

421 211 

 2بالقسمة على 

 ورقة 21سم=1,1

 9بالضرب في 

 421سم= 5,2

 

 

 



 

 

 

 %22فكم يساوي  51=  %2إذا كان  018

551 XXXX 

XXXX XXXX 

 51س=2٪

 411س=

22/011*411=551 

 

 فإن قيمة ص 02ص = –س 1فإن  1إذا كان س = 019

-6 XXXX 

XXXX XXXX 

 02ص=-(1)1

 02ص=-9

 2-ص= 

 

 قارن بين  001

 القيمة األولى :: س

 521القيمة الثانية ::

 القيمة الثانية أكبر من القيمة األولى القيمة األولى أكبر من القيمة الثانية

 افيةالمعطيات غير ك القيمتان متساويتان

 551(=91+51+11)-121س=

 القيمة الثانية < القيمة االولى

 



 

 

 

 أوجد قيمة س  000

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 121=011+51س+س+1

 051-121س=4

 541س=4

 21س=

 

نصف قطر الدائرة الصغيرة ا سم ونصف  005

سم فاحسب  5قطر الدائرة المتوسطة 

النسبة بين مساحة الدائرة الصغيرة والجزء 

 مظللال

4:1  5:1  

XXXX XXXX 

 = طمساحة الدائرة الصغيرة 

 ط4مساحة الدائرة المتوسطة= 

 ط9مساحة الدائرة الكبيرة= 

 ط4ط+ط(=4)-ط9مساحة المظلل= 

 0/4ط=4النسبة بين الصغيرة والمظلل = ط/

 



 

 

 

001 

 
 أوجد طول أب 

04 02 

02 02 

 02الحل 

 

 قارن بين 004

 0101القيمة األولى :: 

لقيمة الثانية ::ا
0.03

0.3
+

0.3

0.03
 

 القيمة الثانية أكبر من القيمة األولى القيمة األولى أكبر من القيمة الثانية

 المعطيات غير كافية القيمتان متساويتان

 01,0القيمة الثانية=

 القيمة االولى< القيمة الثانية

 

 



 

 

 

فما هو  02األعداد الوسطى هو  سبعة أعداد فردية متتالية إذا كان متوسط الثالث 002

 متوسط الثالث أعداد األولى

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 02توسط االعدادا الثالث والرابع والخامس =م

 02فان العدد الرابع =

 00,01,02اذن االعداد الثالث االولى هي 

 01ومتوسطهم 

 

ا في االرتداد لكل مرة احسب ارتفاعه 5/2متر وبتردد  0521كرة سقطت من ارتفاع  002

 الرابع

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 نطبق قانون المتتابعة الهندسية

 *مقدار الزيادة^0= ن4ن

0521(*5/2)^4 

=15 

 

 9,  2,  2 , 1,  0,  9,  2,  2 , 1,  0في المتتابعة  011ما هو الحد  002

9 1 

0 2 

 حدود 2الن االرقام تتكرر كل  2على 011نقسم 

 1والباقي  51=011/2

 2=011والحد  0=011اذن الحد 

 

 



 

 

 

بوصات إذا وضعنا عالمة في بدايتها ونهايتها ووضعنا عالمة عند  2مسطرة طولها  008

 بوصة فكم عالمة تكون على المسطرة  100كل 

29 21 

20 25 

 عالمة 20

 

√س = 1إذا كان  009
1

1س
 فإن قيمة س   

 صفر  0

1 1

3
  

 بتربيع الطرفين 

 س0/1=5س^9

 بالتناسب

 1س^52=0

 باخذ الجذر التكعيبي للطفين

 س1=0

 0/1س=

 

 ريال فكم كان راتبه  4111من راتبه وتبقى معه  %21إذا صرف الرجل  051

01111 8111 

2111 8111 

 01111الحل 

 

 

 



 

 

 

س( من بين هذه األعداد الستة التي -8-8وكان ) 9إذا كان المنوال لستة أعداد هو  050

 فإن س 21مجموعها 

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 مرات فان االعداد يكون مجموعها 1تتكرر  9

 21+س=9+9+9+8+8

 2س=

 

 

كم عدد المكعبات في  055

 الصورة 

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 مكعب 11الحل 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

إذا كان مساحة  051

فإن  1سم  002الشكل 

 محيطه 

80 84 

82 91 

 9=002/01مساحة الشكل الواحد 

 1=طول الضلع الواحد

 'ضلعا58اليجاد المحيط نحتاج ل

58*1=84 

 

ريال  2تفاحات و موزة ب  1ريال واشترى أحمد 2تفاحات وبرتقالة ب 1اشترى محمد  054

 فقارن بين 

 القيمة األولى :: سعر البرتقالة 

 القيمة الثانية :: سعر الموزة

 انية أكبر من القيمة األولىالقيمة الث القيمة األولى أكبر من القيمة الثانية

 المعطيات غير كافية القيمتان متساويتان

 القيمة الثانية< القيمة االولى

 

052 √256 

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 02الحل 

 



 

 

 

إذا كان مساحة الدائرة الصغيرة  052

ط أوجد مساحة الدائرة 12

 الكبيرة 

 ط24 ط24

XXXX XXXX 

 2رة= طول نصف قطرالدائرة الصغي

 52=51+2نصف قطر الدائرة الكبيرة=

 ط 5^52مساحة الدائرة الكبيرة 

 ط222=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 أوجد ارتفاع شبه المنحرف  052

XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 2الحل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيَا:الجزء اللفظي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تناظر لفظي

 

 مكر : كيد 0

 تنظيم : تعديل ايتاء : منح

  

 اإلجابة : ايتاء : منح " عالقة ترادف " 

 

 صقر : شاهين 5

  

  

 العالقة " فئة " 

 لم تتوفر خيارات لهذه المسألة

 

 البخيل : المال 1

 الحطاب : الحطب الجيب : النقود

 تلميذ : علم بحر : ماء

 تلميذ : علم ....يحرص على 

 مختلف عليها  بين ...ب ...د

 

 

 

 



 

 

 

 فاصوليا : فول 4

  ليمون : برتقال

  

 ليمون : برتقال " فئة " 

 

 جنين : والده 2

 مسدس : قتل سهم : رمي

 عصا : ضرب سيف : قطع

 سهم : رمي .....الشيء وفعله 

 فالجنين يولد والسهم يرمى

 

 موظفون : مدير 2

  رعية : حاكم

  

 العالقة : يوجهون عن طريق  

 

 ثقافة : نشر 2

 وز : حدتجا مجتمع : بناء

  تنشأة : تربية

 مجتمع : بناء  " تحتاج الى " 

 

 



 

 

 

 انامل : بنان 8

 اشجار : اغصان خصلة : شعر

 مدرسة : فصول حياة : موت

 خصلة : شعر " جزء من كل " 

 

 الموئل : الملجأ 9

 اللجة : معظم الماء المدرسة : الصف

 الشعر : القصيدة المطعم : المطبخ

 اء " ترادف " ألن معنى اللجة أكبر منطقة في البحر " اللجة : معظم الم

 

 االثير : الموجات 01

 االقحوان : الزهور الضوء : الصوت

 السيارة : الطيارة المذياع : البث

 المذياع : البث " تنتقل بواسطة " 

 

 حقيبة : جلد 00

  عقد : لؤلؤ

  

 عقد : لؤلؤ " يتكون من " 

 

 

 



 

 

 

 هيمنة : سيطرة 05

  

  

 العالقة : ترادف 

 لم تتوفر لهذه المسألة خيارات

 

 جمل : ناقة 01

 ليث : لبوة حمار : مهرة

  

 ليث : لبوة ....الحيوان األنثى منه

 

 دم : وريد 04

  ماء : نهر

  

 ماء : نهر " عالقة مكانية "

 

 قاموس : معجم 02

 كتاب : دفتر  صحف : مجالت

  

 أ .....فئة 

 والمعجم للغة القاموس 
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 ذكرى : ماضي  خجل : احمرار 
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  النقمة-النعمة

  

 اإلجابة : أ 

 

 اإلنسان يسخر علمه و .... ليبني حضارة .....  04

 شاهقة  -أخالقه  قديمة  -عمله 

 علية  –مستقبله  شامخة  -تفكيره 

 شامخة  –تفكيره 

 

 النفس البشرية بطبيعتها .... بالسوء .... للهوى  02

 تابعة  –أمارة  نزاعة  –ميالة 

 عاشقة  –محدثة  محبة  –دافعة 

 تابعة  –أمارة 

 

 اذا كان لديك .... األنا فستضع ... في زاوية ضيقة  02

 احاسيسك –ثقافة  مشاعرك  –فكرة 

 نفسك  –ثقافة  آمالك  –أحاسيس 

 نفسك  –ثقافة 

 

 

 



 

 

 

 استيعاب المقروء

 

 الدماغ

توفر الدماغ على ماليين الخاليا الدماغية يفقد اآلالف منها كل يوم بسبب السموم التي 

يتعرض لها جسم اإلنسان وبسبب سوء التغذية والضغط النفسي واألدوية , وتزود الدورة 

واألحماض الدهنية واألمينية  الدموية الدماغ بالمواد التي يحتاجها كاألوكسجين والسكر

والمعادن , و أي نقص في المواد الضرورية كالبروتينات والفيتامينات يسبب في انخفاض 

القدرات الدماغية , كما أن حرمانه من األكسجين لدقائق قليلة يؤدي إلى موته ... عموما 

 رات العقلية إذ أنفإن الباحثين توصلوا إلى أن األغذية الغنية بالبروتينات تؤثر على القد

 تناولها يرفع من كمية األدرنالين ويمكن من التفكير والتركيز بطريقة جيد

 *لم تتوفر أسئلة لهذه القطعة*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الملح الصخري

المعروف شائعًا باسم الملح  NaCl)الهاليت هو صيغة معدنية لكلوريد الصوديوم ) -0

الملح عادة ما يتراوح من عديم اللون إلى الصخري . ويكون الهاليت بلورات مكعبة . و

أبيض , وأحيانًا خفيف الزرقة , غامق الزرقة , وردي , أصفر أو رمادي ويعود اختالف 

 ألوانه إلى اختالف نسب الشوائب .

عرف استخدام الملح قديمًا , حيث كان يستعمل على مر العصور في الطهي والتجارة  -5

لة لألكل بالنسبة لإلنسان ويتم استخدامه اآلن على باعتباره " الصخرة " الوحيدة القاب

نطاق واسع في جميع المطابخ في العالم إما باستعماله كبهار أو كحافظ ُمميز لبعض 

 األطعمة مثل اللحوم المقددة والسمك .

لقد كان للملح تأثير اقتصادي كبير واحيانا كان سببًا في وقوع أزمات اقتصادية في  -1

يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتاريخ المعامالت االقتصادية في تاريخ بعض الحضارات . فهو 

البشرية . هناك بعض األنشطة التي تأثرت باسمه مثل " ساالريو " بمعنى األجر . او 

في فرنسا وفيا ساالريا في روما  (fr)أسماء بعض الطرق قبل التاريخ مثل روت دوسل 

 ا اعتبروه رمزًا للخصوبة .القديمة ومدينة ساليناس دي لينث في اسبانيا كم

ويؤثر الملح على مذاق األطعمة ويرجع الفضل في ذلك إلى أجهزة االستشعار الخاصة  -4

الموجودة في اللسان والتي من شأنها تمييز الطعام المالح . ويتم استخراج الملح في 

األساس من خالل عملية تبخير مياه البحر أو استخراجه من بعض الصخور الغنية 

كلوريد الصوديوم . فمنذ بدايات القرن العشرين تم ضبط وتحديد كمية بمعدن 

الملح المستهلكة خاصة بالنسبة للمرضى المصابين بضغط الدم المرتفع . ومن جهة 

أخرى استخدام الملح في بعض المناطق كنوع من األغذية الوظيفية حيث يستخدم 

 اليود للوقاية من اإلصابة بتضخم الغدة الدرقية .

توجد معلومات واضحة حول المرة األولى التي تم استخدما الملح فيها باعتباره كونًا ال 

أساسيًا في الطعام أو كحافظًا له . من الواضح ان هناك بعض الحيوانات قامت بلعق 

بعض الصخور المالحة بطريقة عشوائية ومن هنا انجذبوا إليها . ويرى البعض أيضًا ان 

لى لعق بعض الصخور من أجل الحصول على طعم مالك . أو ربنا األنسان البدائي قد لجأ إ

 اكتشفوا أن األطعمة التي يغلفها الملح تكون محفوظه لمدة أطول .



 

 

 

 ( أن الملح الصخري يمكن أن يوجد على :0يستنتج من الفقرة ) 0

 ألوان 2 ألوان 2

 ألوان 8 ألوان 2

 الوان 2

 

 ي يكون على شكل :( أن الملح الصخر0يفهم من الفقرة ) 5

 بلورات دائرية أسكال مربعة

 بلورات مكعبة كرات صغيرة

 بلورات مكعبة 

 

 ( أن اإلنسان عرف الملح الصخري :5يفهم من الفقرة ) 1

 منذ بضعة سنوات منذ عدة سنوات

 منذ ثالثة قرون منذ القدم

 منذ القدم 

 

 ( أن الملح الصخري اآلن له :5يفهم من الفقرة ) 4

 ثالثة استخدامات ستخدامات عديدةا

 أربعة استخدامات استخدامين

 استخدامين

 

 

 



 

 

 

 ( أن الملح الصخري :5يفهم من الفقرة ) 2

من الصخور الصلبة السامة في حالتها  من الصخور القابلة لألكل

 الطبيعية

 من الصخور الغير قابلة للكسر الصخرة الوحيدة التي يأكلها اإلنسان

 حيدة التي يأكلها اإلنسان الصخرة الو

 

 ( أن الملح الصخري1يفهم من الفقرة ) 2

 كان يعتبر رمزًا للخصوبة كانت له آثار سياسية كبيرة على مر العصور

كان المصدر األول للدخل القومي في فرنسا 

 وروما القديمة

 كان سببًا في اندالع العديد من الحروب

 كان يعتبر رمزًا للخصوبة 

 

 ( أنه يمكن التعرف على مذاق األطعمة من خالل :4من الفقرة )يفهم  2

 المعدة الفم

 اللسان البلعوم

 اللسان 

 

 ( أن المرة األولى التي تم استخدام الملح فيها في الطعام :2يستنتج من الفقرة ) 8

 المعلومات متوفرة عن تلك المرة محددة بدقة

 كانت منذ مئات السنين غير معروفة

 عروفةغير م

 

 



 

 

 

 انسب عنوان للنص : 9

 الملح الصخري والحضارات القديمة الملح الصخري والهاليت

 الهاليت وأثره في الحضارات تاريخ الملح الصخري واستخداماته

 الهاليت وأثره في الحضارات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 قطعة الفوليك

ة حلم كل إنسان على وجه قصة نجاح لتجنب اإلعاقة تجنب حالة اإلعاق -حمض الفوليك 

األرض, وحلم الحكومات والمؤسسات, فاإلعاقة تستنزف الكثير من جهود الدول في كل 

أنحاء العالم, كما تستنزف جهود الكثير من العائالت, فالكثير من الناس يعتقدون أن 

اإلعاقة والعيوب والتشوهات الخلقية أمور نادرة, ولكنها في الحقيقة نسبة عالية, تصل 

إلى ثالث حاالت لكل مائة والدة, كما يعتقد الكثيرين أن األسباب وراثية أو نتيجة تناول 

الحامل لألدوية, ولكن الحقيقة أننا ال يمكننا التعرف سوى على عشرة في المائة من 

األسباب. هل نستطيع القضاء على حالة اإلعاقة؟ الحقيقة المرة بالنفي, فكيف نقضي 

كننا يمكن أن نقضي على ما نعرفه, ولنا في النجاحات السابقة على شيء ال نعرفه, ول

دليل على ذلك, فقد تم القضاء على شلل األطفال والذي كان سببًا رئيسًا لإلعاقة 

الحركية, فلم يسجل أي حالة لشلل األطفال في السنوات العشرة الماضية, كما استطعنا 

بة األلمانية بالتطعيم كذلك, كما السيطرة على العمى والعوق الفكري الناتج من الحص

السيطرة على العديد من األمراض واإلعاقات من خالل برامج التطعيم األساسية, ولكن 

هناك العديد من البرامج التي يمكن من خاللها التقليل من حدوث اإلعاقة مثل حزام 

لب النجاة للسيارة كما كرسي األطفال وغيرها. حمض الفوليك والصلب المشقوق: الص

المشقوق ( الظهر المشقوق ) ليست حالة نادرة وإن كنا لم نسمع بهذه الحالة سوى في 

السنوات األخيرة, وهي مرض خلقي, وهي من عيوب األنبوبة العصبية, وتحدث حالة لكل 

ألف مولود, وإذا علمنا أن المواليد في المملكة العربية السعودية في العام الماضي نصف 

بالصلب المشقوق, وقد أثبتت  -طفل تمت والدتهم مصابون  222اك مليون تقريبًا, فهن

باستخدام أقراص حمض  12% 22الدراسات بإمكانية تفادي حدوث الحالة بنسبة تصل 

الفوليك قبل الحمل . قصة نجاحا للسيطرة على اإلعاقة: القليل من الناس يعرفون 

, ففي الستينات من القرن أهمية حمض الفوليك في القضاء على نوع من أنواع اإلعاقة

الفيتامينات المسمى حمض  الماضي نشر بحث يوحي بوجود عالقة بين نقص أحد

 الفوليك

 

 

 

 



 

 

 

 تناول حمض الفوليك  0

 اسبوعي مستمر

  شهري

 مستمر 

 

 كان لحمض الفوليك تأثير أكبر على ....  5

 الحوامل النساء البالغات

  األطفال حديثي الوالدة

 ديثي الوالدة األطفال ح

 

 ميكرو غرام .... مليغرام 422 1

 تساوي تقارب

  

 تقارب

 

 حمض الفوليك يؤدي الى  4

 توفير المال والجهد  تالفي المرض

  

 تالفي المرض 

 

 

 



 

 

 

 نسبة المواليد الذي فيه اعاقة  2

1%  

  

 

 

 ان الصلب المشقوق مرض  2

 نادر خلقي

  

 خلقي 

 

 مولود يساوي  222222بالصلب المشقوق من بين عدد المصابين  2

222  

  

 

 

 عدد أيام الدواء مع الحمل  8

2  

  

 

 

  

 

 



 

 

 

 الغزالن

 

الغزال من الحيوانات النشطة عند الفجر و الغروب . و يعيش بعضها في األودية  -0

مثل الجبلية الهادئة و اخرى في الصحاري الرملية و تعيش على القليل من النباتات 

الحشائش و االعشاب و الشجيرات و في اوقات الجفاف تتغذى على الشجيرات الصحراوية و 

 . الوحش بقر عشيرة في الظباء تندرج الغزالن تحت فصيله

الجزء الداخلي للقوائم و البطن  -يتميز غزال الريم بلونة الرملي الباهت المائل للحمرة  -5

لخاصرة غير واضحه لذكر غزال الريم قرنان مغطى بشعر ابيض ناصع و خطوط الوجه و ا

منحرفان للخارج على شكل قيثارة و االناث ليس لها المفتوحة و النجود يتغذى غزال الريم 

على النباتات البرية التي تمده بالغذاء وما يحتاج من ماء كذلك يستطيع الوليد الصغير 

عين االوليين من بعد الجري بعد ساعات من جفاف جسمه و يرتبط مع امه وخالل اسبو

الوالدة قليل الحركة وال ينهض اال عند رؤيه امه وعند التصاقه بأمه يشرع في الرضاعة 

 منها .

بعد ثمانية اسابيع يصبح الصغير قادرا على العيش دون حليب االم و تبدا الصغار  -1

في تكوين مجموعات المداعبة و اللعب عند المغيب و بعد النشاط و اللعب تفترق 

الصغار لمالحقه امهاتها و تنتهي مرحله مالحقه االمهات بانضمام الصغار الى القطيع 

االنثوي حيث تشارك الصغار في النشاطات اليومية و التحرك مع القطيع و تتعرف الصغار 

من خالل متابعتها للكبار على كيفيه تفادي االخطار و التكيف مع البيئة و عند اكتمال 

 اث مع القطيع بينما تفارقه الذكور لالنضمام لمجموعة العزاب.نمو الصغار تظل االن

 

 ( يعود على : 0الضمير في كلمة ) بعضها ( في الفقرة ) 0

 الفجر والغروب  الحيوانات 

 االودية الجبلية  الغزالن 

 الغزالن 

 

 

 

 



 

 

 

 ( تشير الى أن : 0كلمة ) اخرى ( في الفقرة ) 5

 جميع الغزالن في الصحاري الرملية  ة الجبلية جميع الغزالن تعيش في االودي

 نصف الغزالن عيش في االودية الجبلية  بعض الغزالن تعيش في الصحاري الرملية 

 بعض الغزالن تعيش في الصحاري الرملية 

 

 ( ان الغزالن حيوانات : 0يفهم من الفقرة ) 1

 آكلة العشب آكلة لحوم

 االليفة  المفترسة

 آكلة العشب 

 

 ( ان الغزالن تعتمد الى اكل الشجيرات الجافة : 0يفهم من الفقرة ) 4

 اوقات الفيضانات طول السنه

 في اوقات ندرة المياه في الشتاء

 في اوقات ندرة المياه 

 

 ( ان اناث الغزالن : 5يفهم من الفقرة ) 2

 احيانا يكون لها قرون  لها قرون منحرفة للخارج 

 تنبت قرونها منذ الوالدة  لة ذات قرون متبعة طوي

 احيانا يكون لها قرون 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( ان صغار الغزالن 5يفهم من الفقرة ) 2

 يمكنها الجري بعد مرور وقت طويل  ال يمكنها الجري 

 تجري بعد الوالدة بفتره ليست طويله  تجري بعد الوالدة بفترة تتعدى اليومين 

 تجري بعد الوالدة بفتره ليست طويلة

 

 ( على : 5تدل جملة ) ان وجدت ( في الفقرة ) 2

 اليقين  التأكيد 

 النفي  الشك

 الشك " ذكرت في جزء ناقص من القطعة "

 

 ( المناطق التي يمكن ان تعيش في الغزالن وعددها : 0ذكرت في الفقرة ) 8

5 2 

2 8 

5 

 

 رضاعة في عمر : ( ان صغار الغزالن يمكن ان تستغني عن ال1يفهم من الفقرة ) 9

 يومًا  21اكثر من حوالي  اقل من شهرين 

 اقل من شهر  يوم 21حوالي 

 يوم  21حوالي 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( ان صغار الغزالن تتعلم كيفية تفادي االخطار من : 1يستنتج من الفقرة ) 01

 اناث القطيع  ذكور القطيع 

 مجموعة العزاب مجموعة المداعبة 

 اناث القطيع 

 

 ب عنوان للنص انس 00

 غذاء الغزالن واشكالها  اماكن عيش الغزالن وصغارها 

 الغزالن واماكن عيشها وحياة صغارها  صغار الغزالن وفترة رضاعتها 

 الغزالن واماكن عيشها وحياة صغارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 التجارة اإللكترونية

ت التجارة اإللكترونية أن التجارة اإللكترونية تتم عبر أي وسيط إلكتروني ولقد استطاع

تنمو وتزدهر خالل فترة زنية قصيرة للغايه وان تتحول من مجرد نظريات أكاديمية إلى 

كيان منهم في اآلآلف من المشروعات التجارية حول العالم لقد أدى ظهور التجارة 

 لاإللكترونية الى فتح افاق جديدة باإلضافة الى خلق مزيد من التحديات في عالم األعما

والمشروعات التجارية فقد ساعدة التجارة اإللكترونية على بزوغ إمكانيات جديدة مثل 

الشراء الفوري ودعم وتعزيز المعلومات المتعلقة بالمنتجات المختلفة والسمات 

التفاعلية واألساليب األكثر سهوله والتي يمكن من خاللها جمع المعلومات المتعلقه 

ة الويب من الممكن أن تساهم في خلق مستوى جديد من بالعمالء وان التسوق عبر شبك

الوالء بين العمالء وهناك مكونات أساسية الزمة لنجاح التجارة اإللكترونية وهي ) خلق 

خدمة  -السداد –اتمام عملية الشراء  –عملية الشراء  –الطلب على السلع والخدمات 

وهناك نوعان للتجارة اإللكترونية االهتمام بجماهيرية موقع الويب (  –اآلمان  –العمالء 

يشكالن تقريبا جميع األنشطة الموجودة على شبكة الويب هي الصفقات التجارية التتي 

تتم عبر الشركة والمستهلكين والصفقات التجارية التي تتم بين شركتين ومن األشياء 

بر للتجارة ع التي ستتمكن من اكتشافها بعد ان تبدأ العمل في التجارة اإللكترونية هو ان

شبكة الويب مزاياها وغيوبها فهناك مؤيدين لها وهناك معارضين لها ومن مزاياها انها 

يمكنك الدخول الى اسواق جديده وامكانية التفاعل المباشر بين المشتري والبائع وتقليل 

التكاليف وخلق فرص تسويقية جديدة توفر قدر هائل من المعلومات و الخبرات ومزايا 

يرة وبتعامل معارضو التجارة اإللكترونية مع قضية عقد الصفقات التجارية بنوع أخرى كث

من التسرع العقالني فبداًل من أخذ الوقت الكافي لدراسة قواعد االنترنت ونسقها الفريد 

والمخاوف المثارة من استخداماتها في المجال التجاري فإنهم يتسرعون في افتراض انه ال 

ت التجارية التقليدية وتلك التي يتم ابرامها عبر االنترنت الفارق يوجد فارق بين الصفقا

الوحيد من وجهة نظرهم هو ان الصفقات من النوع األخير تتم أسرع وانها تحقق الكثير 

 من الماليين بين ليلة وضحاها . 

 

 

 

 



 

 

 

 ادت التجارة اإللكترونية الى  0

 نافسة بين الشركات المنافسة زيادة الم خلق آفاق جديدة في عالم االلكترونيات 

 خلق فرص تسويقية  بزوغ إمكانيات جديدة

 خلق آفاق جديدة في عالم االلكترونيات 

 

 الفائدة من الترادف بين دعم وتعزيز  5

 توضيح المعنى تقوية المعنى

 توضيح المقصود منها  تفسير المعنى

 تقوية المعنى 

 

 من فوائد التجارة اإللكترونية 1

 دعم المعلومات  يز المعلومات تعز

 ليه لها فوائد تذكر  ظهور إمكانيات جدية 

 ظهور إمكانيات جدية 

 

 عدد المكونات األساسية للتجارة اإللكترونية 4

 مكونات  2 مكونات  2

 مكونات  01 مكونات 8

 مكونات  2

 

 

 



 

 

 

 عدد مزايا التجارة عبر الويب التي ذكرت في النص  2

4 2 

2 1 

2 

 

 يرى معارضو تجارة االنترنت الفرق بين التجارة العادية والتجارة االلكترونية  2

 أن الثانية ارباحها اكثر من االولى ان االولى أكثر أمان من الثانية

عدم اخد الوقت الكافي لدراسة قواعد  ان الثانية محرمة

 االنترنت ونسقها الفريد 

 ان الثانية اربحها اكثر من االولى 

 

 افضل عنوان للنص  2

الفرق بين التجارة اإللكترونية والتجارة  التجارة اإللكترونية 

 العادية 

 أثر التجارة اإللكترونية على المجتمع  التجارة اإللكترونية مزاياها وعيوبها 

 التجارة اإللكترونية 

 

 موقف الكاتب من التجارة اإللكترونية 8

 معارض محايد

 النص لم يظهر من مؤيد

 مؤيد 

 

 



 

 

 

 يتضح من خالل النص أن وجهة النظر الحاكمة بعدم وجود فرق إال في المكسب  9

 يمقتها  يعارضها الكاتب عالوة انها خاطئة 

 يؤيدها  تثير اهتمامه 

 يعارضها الكاتب عالوة انها خاطئة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الحضارة اإلسالمية

غت من تطور ورقي بالجيوش بل بالعلم لم تبلغ الحضارة اإلسالمية ما بل (0)

والمعرفة ومن هنا جاءت عناية المسلمين بالمكتبات وقد تنوعت المكتبات 

فمنها خاصة لدى الخلفاء والوزراء وعامة مفتوحة لكل الناس . ولم يكن المسلمون 

يكتفون بما بين ايديهم من مصادر معرفية بل سعوا إلى الحصول على الكتب 

 كانت .  المفيدة بأي لغة

ومن ذلك أن الخليفة المأمون كان يرسل مبعوثيه إلى بلدان متعددة للبحث عن  (5)

المخطوطات فأرسل وفدًا خاصًا لإلمبراطور البيزنطي ) ليون الخامس ( يطلب منه 

بعض المخطوطات اليونانية فعاد الوفد بكتب كثيرة في مختلف العلوم فطلب 

المصادر التاريخية عن المكتبة التي  المأمون ترجمتها إلى العربية وتقول بعض

اسسها هذا الخليفة : ضمت مليون مخطوطة وهي التي سميت بيت الحكمة والتي 

واصل الخلفاء بعد المأمون دعمها ولم تكن مكتبة فقط بل كانت أكاديمية 

تعليمية وكان مصير كتبها نفس مصير مكتبات أخرى كثيرة اذ أحرقها المغول أو 

 لنهر عند اجتياحهم بغداد في القرن السابع الهجري . ألقوها في مياه ا

والى جانب بيت الحكمة كانت هناك مكتبات أخرى في بغداد أهمها : المكتبة التي  (1)

اسسها الوزير ) صبر بن أرداشير ( في القرن الرابع الهجري فقد تمتعت الكتبة 

نها بعد بشهرة خاصة لفتره طويلة مما جعل الكاتب ) ياقوت الحموي ( يقول ع

ثالثة قرون : ال يوجد في كل العالم كتب أثمن مما في هذه المكتبة . وقد كانت 

المدارس غنية بالكتب وخاصة المدرسة التي أقامها الخليفة المستنصر في بناء 

رائع هذه باإلضافة إلى المكتبات الخاصة التي يحوي بعضها الكثير من الكتب 

دي التي بلغ عدد صناديقها ست مائة القيمة من بينها مكتبة المؤرخ الواح

 صندوق . 

ولم تكن بغداد تحتكر المكتبات في العالم اإلسالمي بل وجدت المدن األخرى مثل  (4)

مكة والمدينة وجدة ودمشق والقاهرة وغيرها . ففي القاهرة نجد الخليفة 

الفاطمي العزيز باهلل يؤسس مكتبته الشهيرة التي ضمت مئات اآلآلف من 

الموزعة على أربعين قسمًا حسب العلوم , وكانت تضم مئات النسخ المخطوطات 

من القرآن الكريم مجلدة تجليدًا نفيسًا . وقد انتقل ثمن هيه المكتبة الى دار 

الحكمة التي أسسها في القاهرة الخليفة الحاكم بأمر اهلل في القرن الخامس 

 الهجري على غرار بيت الحكمة في بغداد .



 

 

 

بة بيت االسرة األموية في قرطبة باألندلس التي اسسها الخليفة وكانت هناك مكت (2)

الحاكم الثاني في القرن الرابع الهجري ونظرًا لرغبته في ان يجمع الكتب مهما كان 

ثمنها . فجمع ما يقرب من أربعمائة ألف مجلد وكان يعمل في هذه المكتبة 

هارس لمحتوياتها جيش من الخطاطين والمزخرفين والمجلدين . وكان للمكتبة ف

بلغت أربعة وأربعين مجلدًا . ولم تعمر هذه المكتبة طوياًل فقد نهبها البرابرة 

بعد أقل من ربع قرن وانتهت من الوجود عندما سقطت األسرة األموية في 

األندلس وكانت قرطبة وفي غيرها من مدن األندلس الرئيسية مكتبات أخرى لكن 

ب في البالد . وكان اإلفرنج يفدون إليها والى قرطبة كانت المركز الرئيسي للكت

 مدن أندلسية أخرى كأشبيليه وغرناطة لتلقي العلم .

ونختم بقصة طريفة نجد ما يشبهها في زماننا هذا فقد قال أحد العلماء :  (2)

سمعت أن كتابًا كنت مهتمًا بشرائه وصل الى سوق الكتب بقرطبة فتوجهت 

في ثمنه وشخص آخر يبدو عليه الثراء  للسوق وعندما عرض للبيع أخذت أزيد

يزيد على زيادتي حتى تجاوز ثمن الكتاب قدرتي . فقلت له : ليس معي من المال 

ما يساوي ثمن الكتاب . فهل تأذن لي بقراءته بعدك ؟ فقال : لست بعالم وال أدري 

بما في الكتاب ولكني ابتنيت بيتًا جيدًا ووضعت فيه خزانة للكتب وبقي فيها 

ع بحجم هذا الكتاب . فلما رأيت حسن خطه وتجليده أردت شراءه بأي ثمن موض

 ألجمل به مكتبتي . فقلت لنفسي : يحصل على البندق من ال نواجذ له . 

 

 قول ياقوت الحموي في الفقرة الثالثة يدل على  0

 أن المكتبة عاشت لمدة ثالثة قرون فقط  ان المكتبة قد نهبت وهو يأسف لذلك 

 انها كانت كنزًا معرفيا  ن الكتب كان غاليًا أن ثم

 انها كانت كنزًا معرفيًا 

 

 

 

 

 



 

 

 

فإن مكتبة األسرة األموية في االندلس قد نهبت بعد تأسيسها بمدة  2وفقًا للفقرة  5

 تبلغ : 

 سنه 51 سنه  02

 سنه  52أكثر من  سنه 52أقل من 

 سنه  52أقل من 

 

 كناية عن :  2ال نواجذ له " في الفقرة  مقولة " يحصل على البندق من 1

 الحصول على الشيء بال عناء  حدة التفاوت المادي بين االغنياء والفقراء 

 خطر الثراء مع الجهل على العلم  العجز عن االستفادة من الشيء 

 العجز عن االستفادة من الشيء 

 

 عدد المكتبات التي أشار النص لها :  4

1 4 

2 2 

2 

 

 أي العبارات اآلتية غير دقيقة وفقًا للنص :  2

لم تكن المكتبات مقتصرة على العواصم  جلب المسلمون الكتب من أقطار مختلفة 

 فقط 

أمر المأمون بترجمة الكتب األجنبية إلى 

 العربية 

 كانت الدولة توجه بتأسيس المكتبات 

 جلب المسلمون الكتب من أقطار مختلفة 

 



 

 

 

أسسها الحاكم الثاني تشبه المكتبة التي أسسها المأمون من ناحية الكتبة التي  2

 التعرض : 

 للحرق لالعتداء

 لإلهمال للسرقة

 للسرقة 

 

 مؤسس دار الحكمة هو الخليفة  2

 الحاكم بأمر اهلل  العزيز باهلل

 الحاكم الثاني  المأمون 

 المأمون 

 

 انسب عنوان لهذا النص هو :  8

 الكتب والمكتبات في الحضارة اإلسالمية  مة في الحضارة اإلسالمية المكتبات العا

اهتمام المسلمين بتأليف بالكتب 

 االسالمية 

 أنواع المكتبات 

 المكتبات العامة في الحضارة اإلسالمية 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الطاقة-

 الياباني والشعب الأمريكي الشعب -

 الكريمة الاحجار.  -

 الكوليسترول-

 بعد عن التعلم -

 الصيد-

 المرجانية الشعب

 المفتوحة الجامعات

 الإفاقة -

 المياه تحلية-

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 انتهى بحمد هلل

 فأخطأ احتهد وان,  اجران فله فأصاب الحاكم اجتهد اذا"  وسلم عليه اهلل صلى قال:  للتذكير

 " اجر فله

 .. فمنا خطًأ كان وما اهلل من صوابًا كان فما..  الخطأ فيه وارد طالبي جهد التجميع وهذا

 الحمد وهلل هذا

 : التجميع على القائمين

 احمد اهلل عبد - البدوي الحليم عبد - القاسم ابو زياد - زيدان سلمى

 الجندي احمد - هزاع كريم - عاطف احمد - باجبير اميرة - احمد رنا -

 اهلل عوض اهلل عبد - تغريد - اهلل عبد منار - البنا عمار -

 تنسيق وتصميم : 

 

 

 


