أوال – فهم اللغة المسموعة

( 52درجة)

( 04دقيقة)

يتكون فهم اللغة المسموعة من أربعة أقسام 01 :جُمل قصيرة وخمسة حوارات ونشرة إخبارية مكونة من
خمسة أخبار ومقابلتان .سوف يُقرأ كل قسم من هذه األقسام مرتين .وبإمكانكم أن تسجلوا إجاباتكم وأن تأخذوا
مالحظات في كراس االمتحان أوال .بعد االستماع إلى كل سؤال اختاروا الجواب الصحيح من بين مجموعة
اإلجابات التي تلي كل سؤال .ال تنسوا أن تنقلوا اإلجابات إلى ورقة اإلجابات المرفقة.
)أ( الجمـل
في هذا الجزء من االمتحان ستستمعون الى  01جمل وستُقرأ كل جملة مرتين ،بعد ذلك اختاروا أنسب جبواب
يتفق مع معنى الجملة التي تسمعونها.
) ابدأوا بالرقم  1في أعلى ورقة اإلجابات المرفقة(

(( )0أ)

العمل وحده سبيل النجاح

(ب) اإلخالص في العمل مفتاح الخير
(ج )

عمل الخيرال يؤدي إلى النجاح

(د )

ال خير في عمل بدون نجاح

( )2ألعاب األطفال اإللكترونية ----------------
(أ)

ليس لها تأثير إيجابي

(ب) لها تأثير سلبي فقط
(ج) تأثيرها دائما إيجابي
(د)
(( )3أ)

تأثيرها اإليجابي أقل من السلبي
يكتس اإلنسان مكانته من عائلته فقط

( ب)

التزين من مكارم األخالق

(ج )

حسن الخلق يرفع مكانة صاحبه

(د )

األصل والنس أهم من األخالق
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(( )4أ)

وضعت أنثى األسد شبال مريضا

(ب) الشبل ولد سليما ثم أصابه مرض نادر
(ج) األشبال البيضاء شائعة في مدينة نبراسكا
(د )
(( )5أ)

الشبل ولد صحيحا ومتعافيا
التفكير في الطعام من أهم أسباب زيادة الوزن

(ب) تذكر تفاصيل الوجبات السابقة يقلل الرغبة في األكل
(ج )

شكل المعدة يتسب في زيادة الوزن

(د )

فقدان الوزن مرتبط بالمعاناة من آالم الجوع

(( )6أ)

أعلى نسبة لمشاركة الشباب كانت في االنتخابات التونسية األخيرة

(ب) إحجام الشباب التونسي عن المشاركة في االنتخابات التونسية األخيرة
(ج )

برامج المرشحين عبرت عن إحتياجات الشباب وآمالهم

(د )

الشباب التونسي متفائل ومرح بالتغيرات السياسية

(( )7أ)

الموانئ كانت تعمل نهارا وليال أمس

(ب) الموانئ لم تكن تعمل أمس
(ج )

الموانئ كانت تعمل ليال فقط أمس

(د )

الموانئ كانت تعمل نهارا فقط أمس

(( )8أ)

الجزائر بصدد تشييد أكبر ضريح للشهداء

(ب) بناء أكبر نص تذكاري في العصر الحديث
(ج )

أكبر مساجد شمال أفريقيا يوجد في الجزائر

(د )

إقامة مسجد يخلد تاريخ وشهداء الجزائر
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(( )9أ)

انتشر وشم مقلة العين مؤخرا

(ب) من المستحيل وشم مقلة العين
(ج)

وشم مقلة العين عملية آمنة

(د)

وشم مقلة العين يؤدي دائما للعمى

(( )01أ)

تشيلي تستخدم برنامجا يهدف لتقليل حوادث السير

(ب) تم تصميم برنامج لالتصال الفوري بخدمات الطوارئ
(ج)

الهواتف الذكية وراء زيادة حوادث السيارات في تشيلي

(د)

تطوير هواتف ذكية خاصة بعمليات اإلنقاذ

)ب( الحوارات
يتكون هذا الجزء من خمسة حوارات قصيرة .سيقرأ كل حوار مرتين ،بعد ذلك اختاروا أنس جواب.
) ابدأوا بالرقم  11في ورقة اإلجابات المرفقة(

الحوار األول
( )00من أهم أسباب تميز األدي إحسان عبد القدوس -----------------
(أ)

نشأته في أسرة مشهورة

(ب) عمله بالصحافة
(ج) دفاعه عن الحرية
(د)

(ب) و (ج)

الحوار الثاني:
( )02على عكس الشائع ،القطط -------------------
(أ)

ال تح التدليل نهائيا

(ب) تفضل التدليل لفترات قصيرة
(ج) ترح بتواجد حيوان آخربالمنزل
(د)

ال تحتاج لفترات تقضيها بمفردها
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الحوار الثالث:
( )03فن الموشحات ------------------------
(أ) عرف في األندلس فقط
(ب) بدأ وازدهر في حل
(ج) بدأ في األندلس ثم انتقل إلى حل
(د)

نشأ متزامنا في كل من حل واألندلس

الحوار الرابع:
( )04عالج السرطان باستخدام جزيئات الذه ---------------------------
(أ) يعالج كل أنواع السرطان
(ب) لم ينجح عند تجربته على البشر
(ج) سيكون مكلفا بسب أسعار الذه
(د)

ليس له أعراض جانبية تذكر

الحوار الخامس:
( )05المخدرات الرقمية تتسب في -------------
(أ)

الميل إلى العزلة والوحدة

(ب) تحفيز هرمونات النشاط طبيعيا
(ج) زيادة الكفاءة اإلنتاجية للفرد
(د)

اضطرابات بالجهازين السمعي والبصري

)ج( نشرة األخبار
في هذا الجزء من االمتحان ستستمعون إلى نشرة تتكون من خمسة أخبار .سيقرأ كل خبر مرتين ،بعبد
ذلك اختاروا اإلجابة المناسبة.
) ابدأوا بالرقم  11من ورقة اإلجابات المرفقة(
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الخبر األول

( )06في جنوب السودان -----------------------
)أ(

لم يتم وقف األعمال القتالية

)ب( تم االتفاق على هدنة مؤقتة
)ج( اندلعت أعمال العنف مؤخرا
)د (

انتهى النزاع الدائر منذ  03عاما

الخبر الثاني

) (07في تايالند -------------------------------
)أ(

فيل يقتل سائحين روسيين

)ب( قتل فيل بعد إصابتة بحالة هياج
)ج( وفاة عدد من الفيلة خالل موسم التزاوج
)د(

فيل يهاجم مدربه ويقتله

الخبر الثالث

( )08ينتشر فيروس إيبوال في غرب إفريقيا بسب -----------------
(أ)

تربية الحيوانات األليفة في المنازل

(ب) تناول الفاكهة البرية
(ج)

استهالك لحوم الخفافيش

(د(

كل ما سبق

الخبر الرابع

( )09بنهاية عام -------------------- 2105
(أ)

أربعة دول قد تحقق بعض أهداف األلفية

(ب) سبعة دول ستحقق كل أهداف األلفية
(ج) أكثر من  48دولة قد تحقق بعض أهداف األلفية
(د) دولة واحدة فقط لن تتمكن من تحقيق كل أهداف األلفية
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الخبر الخامس

) (21ترشح مصر للعضوية غير الدائمة لمجلس األمن ------------------
(أ)

ترفضه كل الدول الكبرى

(ب) تؤيده عدد من الدول لدور مصر في المنطقة
(ج) تنتقده الدول الهامة بسب اتفاقية نزع السالح
(د)
)د(

تسانده كل الدول

المقابالت
المقابلة األولى
) ابدأوا بالرقم  51في ورقة اإلجابات المرفقة(

) (20تراجع اسعار النفط --------------------
)أ(

يؤثرعلى كل البورصات العربية

(ب( لن يؤثر على أي من البورصات العربية
)ج( تأثرت به بعض البورصات العربية
(د(

ال يمكن توقع تأثيره على البورصات العربية

) (22درجة تأثر البورصات تختلف من حيث -----------------
)أ(

الحجم

)ب( مدى االنتشار
)ج( المدة الزمنية
)د(

كل ما سبق
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المقابلة الثانية
(ابدأوا بالرقم  52في ورقة اإلجابات المرفقة(

( )23فاروق شوشة ----------------
)أ(

أستاذ جامعي وإعالمي

(ب( محلل رياضي وناقد فني
)ج( شاعر وأدي
)د(

(أ) ( ،ج)

) (24العالقة بين اللغة واالعالم ----------------
)أ(

ظهرت في العصر الحديث

(ب( قائمة منذ عرفت اللغة
)ج( ضعفت بمرور الزمن
)د(

لم تعد قائمة

) (25الحفاظ على اللغة العربية و تراثها هدف -----------------
)أ(

تحقق من خالل برامج االذاعة

)ب( لن يتحقق أبدا
)ج( يحتاج إلى اهتمام قومي
(د)

عارض وغير هام

7

ثانيا  -اإلنشاء

( 24دقيقة)

( 54درجة)

أكتبوا من  211إلى  251كلمة في أحد الموضوعين التاليين .أكتبوا موضوعكم على ورقة اإلجابات
الموزعة عليكم ،مبينين رقم الموضوع الذي تختارونه في المربع أعلى صفحة األجابات.

ال تكتبوا أسماءكم وال توقعوا على هذا الجزء من االمتحان.
الموضوع األول:

انتشرت مواقع التواصل االجتماعي بشكل كبير في أنحاء العالم مما أدى لكسر حدوده الجغرافية
وجعله يبدو كقرية صغيرة تربط أبناءه بعضهم البعض .وقد تطورت هذه المواقع شيئا فشيئا
لتصبح األشهر استخداما بين مرتادي اإلنترنت .أكتبوا موضوعا تناقشون فيه إيجابيات وسلبيات
استخدام مواقع التواصل االجتماعي ودورها في إعداد المواطن والتأثير عليه.

الموضوع الثاني:
مشكلة الكثافة السكانية نالت اهتماما خاصا من األمم المتحدة ،فمنذ عام  0974تعقد األمم
المتحدة مؤتمرا لكثافة العالم السكانية كل عشر سنوات حيث يتم مناقشة أسباب المشكلة
ونتائجها .ورغم ذلك فما زالت مشكلة االنفجار السكاني تهدد أمن العالم وسالمته .أكتبوا في هذا
الموضوع موضحين مخاطر المشكلة وطرق عالجها.
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مسودة

9

مسودة
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( 24درجة)

ثالثا  -فهم اللغة المكتوبة

( 14دقيقة)

الجزء األول  -الفقــرات
يتكون هذا الجزء من االمتحان من خمس فقرات ،إقرأوا كل واحدة منها جيدا ،ثم اختاروا أنسب خيبار
لألسئلة التي تليها.
(ابدأوا بالرقم  51في ورقة اإلجابات المرفقة(

الفقرة األولى
يؤكد العاملون في الحقل الطبي في شمال سوريا أن ثمة انتشارا سريعا لحاالت داء الليشمانيا ،أو
"حبة حل " كما يطلق عليه السوريون ،وهو مرض طفيلي ينتشر فبي البلبدان الحبارة والمعتدلبة،
وقد ازداد انتشاره بشكل ملحبوظ فبي السبنتين األخيبرتين فبي سبوريا ونتيجبة الحصبار والتهجيبر،
وما رافقه من عدم إتاحة خدمات الوقاية والتشخيص والعالج ونقص البوعي الصبحي .إن حشبرة
ذبابة الرمل هي الناقل الوحيد لهذا المرض ،وتعبيش هبذه الذباببة فبي األمباكن الرطببة والمظلمبة،
وتنقل الطفيلي المسب للمرض من الحيوان المصاب لإلنسان والحيوان والطيور.
بتصرف :موقع الحرة 2105-3-25

( )26ينتشرمرض حبة حل في شمال سوريا بسب -------------
(أ) انخفاض درجة الحرارة في الشتاء
(ب) زيادة الوعي الصحي
(ج) انتشار الحيوانات والطيور
(د) الصراعات الدائرة في المنطقة
( )27حشرة ذبابة الرمل -------------
(أ) تعيش في األماكن سيئة التهوية
(ب) تعيش في األماكن جيدة التهوية
(ج) تنقل المرض للحيوان والطيور فقط
(د) تنقل المرض لإلنسان والحيوان فقط
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الفقرة الثانية
جزيرة األحالم التونسية ،جربة ،أكبر جزيرة موجودة في الشمال اإلفريقي ،تقع في خليج قابس.
وقد استطاعت هذه الجزيرة على مدى التاريخ أن تسحر سكانها وزائريها بطقسها الرائع .تمتلك
الجزيرة شواطئ من الرمل الناعم ،تحيط بها أشجار النخيل الباسقة .كما تتميز أراضيها
بالخصوبة واإلنتاج الزراعي .وتشكل جربة مكانا سياحيا كبيرا وبارزا وشعبيا ،خصوصا بين
الفرنسيين واأللمان واإليطاليين .كما أنها تمثل مكانا شبه أخيرا لوجود اللغة البربرية في تونس.
تحدث الكثيرون عن جمال وروعه جزيرة جربة كواجهة سياحية فريدة ولكن لم ينصفوها
بالحديث عن جمال العمارة فيها ،حيث أنها تحتوي على نمط فريد من المعمار رغم تطور الحياة
الحضارية ،إال أنها نجحت في الحفاظ على خصوصيتها .فالمنزل في جزيرة جربة يطلقون عليه
اسم "الحوش" وهو عبارة عن عدة غرف يجمعها فناء واحد والغرفة يطلقون عليها اسم
"بِــيت".
بتصرف :موقع ويكيبيديا

( )28تتميز جزيرة جربة بـ ---------------------
(أ) أنها مقصد للسياح خاصة من آسيا
(ب) موقعها وطُرزها المعمارية الخاصة
(ج) شواطئها الواسعة ذات الرمال المتحركة
(د) انتشار السحر بين سكانها
( )29كلمة "بِيت" في اللهجة التونسية يقصد بها ---------------------
(أ) مجموعة من الغرف حول فناء
(ب) الحوش أو الفناء في بيوت جربة
(ج) نمط معماري خاص بجزيرة جربة
(د) حجرة في المنزل
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الفقرة الثالثة
تغير المناخ – أو ظاهرة االحتباس الحراري مشكلة حقيقية تحدث اآلن وتتفاقم باطراد .لكنها
مشكلة نستطيع تجنبها ،ألننا نحن البشر من تسب بها وال أحد غيرنا يستطيع إيقافها.التغير
المناخي يحصل بسب رفع النشاط البشري لنس غازات الدفيئة في الغالف الجوي الذي بات
يحبس المزيد من الحرارة .فكلما اتبعت المجتمعات البشرية أنماط حياة أكثر تعقيدا واعتمادا
على اآلالت احتاجت الى مزيد من الطاقة .وارتفاع الطل على الطاقة يعني حرق المزيد من
الوقود األحفوري (النفط -الغاز-الفحم) وبالتالي رفع نس الغازات الحابسة للحرارة في الغالف
الجوي .بذلك ساهم البشر في تضخيم قدرة مفعول الدفيئة الطبيعي على حبس الحرارة والذي
يتسب في رفع حرارة الكوك بسرعة ال سابقة لها في تاريخ البشرية .مفعول الدفيئة هو ظاهرة
يحبس فيها الغالف الجوي بعضا من طاقة الشمس لتدفئة الكرة االرضية والحفاظ على اعتدال
مناخنا.
بتصرف :جريدة الوسط 2117-2-07

( )31تغير المناخ مشكلة --------------------------
(أ) تقل بصورة تدريجية
(ب) كانت قائمة في الماضي فقط
(ج) ال دخل للعامل البشري فيها
(د) تزداد خطورة بمرور الوقت
( )30السب األساسي وراء ظاهرة تغير المناخ هو -----------------------
(أ) الطفرة الصناعية الحديثة
(ب) ظهور مفعول الدفيئة
(ج) استخدام الطاقة الشمسية
(د) اكتشاف النفط
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الفقرة الرابعة

في العصر الذي يشهد تطورا علميا كبيرا في العالم أجمع وما يقابله من سهولة االلتحاق
بالمؤسسات التعليمية التي تحظى بإقبال واسع من كال الجنسين ،من المؤسف حقا ما يواجه عدد
من الفتيات اليمنيات من معوقات وصعوبات أمام فكرة تعليمهن في ظل وجود بعض األهالي -
خصوصا في المناطق الريفية-الذين يتفاوتون بين من يرفض فكرة تعليم الفتاة ،وبين من يكتفي
بتعليمهن لمراحل دراسية محددة فقط ،ويعزى ذلك لوجود أسباب ومعوقات تقف حجرة عثرة
أمام التحاق الفتاة بالتعليم .يقع الفقر على رأس قائمة األسباب التي تعيق وتمنع تعليم الفتاة
وخصوصا عندما يكثر عدد األوالد ،مما يجعل األب أو ولي األسرة ال يقدر على تحمل نفقات
تعليم أوالده كلهم ذكورا وإناثا ،ويكون مضطرا إلى حرمان الفتاة من التعليم مقابل اهتمامه
وإصراره على تعليم أوالده الذكور .وتكثر هذه الظاهرة في الريف أكثر منها في الحضر نظرا
الحتياج الفتيات للقيام باألعمال المنزلية واألعمال الزراعية أثناء مواسم الزراعة.
بتصرف :مدونة الباحث ياسر الرضمي 3102-9-7

( )32تعليم الفتيات في اليمن -----------------------
(أ) يقابل بكل ترحاب في المجتمع اليمني
(ب) يجابه العديد من التحديات خاصة في المجتمعات الريفية
(ج) متاح لجميع الفتيات في جميع المراحل التعليمية
(د) ال تواجهه أي تحديات في الوقت الراهن
( )33في المجتمعات الريفية اليمنية ،الذكور ---------------
(أ) يقومون بكل األعمال المنزلية والزراعية
(ب) لهم األولوية في الحصول على التعليم
(ج) يكتفى بتعليمهم لمراحل دراسية محددة
(د) أقل حظا في االلتحاق بالمدارس
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الفقرة الخامسة

يعببد الخببزف ذي البريببق المعببدني ابتكببارا إسببالميا خالص با غيببر مسبببوق لببم تعرفببه الحضببارات
السابقة لإلسالم ،ولم يهتد إليبه الصبينيون رغبم علبو شبأنهم فبي ميبدان الخبزف والبورسبلين ،ولبم
يفلح صناع الخزف الغربيين في تقليده إال في القرن الثامن عشر الميالدي .وقد انتشبرت صبناعة
الخزف ذي البريق المعدني في أنحاء العالم اإلسالمي إذ عثر على تحف منه في إيبران والعبراق
ومصبر وإسبببانيا .وهنبباك عببامالن رئيسببيان لعبببا دورا هامبا فببي هببذا االبتكببار ،همببا موقببف الببدين
اإلسالمي من استعمال األواني الذهبية والفضية ،ثم رغبة الخبزاف فبي ايجباد ببديل لهبذه األوانبي
الذهبية التي كان يحوم الشك حول استعمالها .ويرجح أن العراق كان موطن هذه الصناعة ومنهبا
انتشرت في بقية أقاليم العالم اإلسالمي حيث استمد الخزاف العراقي البوحي فبي ابتكباره هبذا مبن
األواني الخزفية الجميلة التي كانت تستورد من الشرق األقصى وكانت تغمر أسواق بغداد.
بتصرف :كتاب اجململ يف اآلثار واحلضارة اإلسالمية

( )34الخزف ذي البريق المعدني -------------
(أ) ابتدعه العرب ولم يقلد أبدا
(ب) ابتدعه الصينيون وقلده العرب
(ج) ابتدعه الصينيون وقلده الغرب
(د) ابتدعه العرب وقلده آخرون
( )35تم استحداث الخزف ذي البريق المعدني -------------
(أ) ليكون عوضا عن األواني الذهبية والفضية
(ب) لمواجهة ارتفاع أسعار الذه والفضة
(ج) لتشجيع الخزافين على العمل
(د) (ب) ( ،ج)
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الجزء الثاني  -النصان الطويالن
النص األول
إقرأوا النص التالي جيدا  .ثم أجيبوا عن األسئلة
(ابدأوا بالرقم  21في ورقة اإلجابة المرفقة(

الكتابة هي الوسيلة الثابتة للتعبير عن الفكرة ،وعندما فكر المصري في أن يسجل أحداثه كانت
الطبيعة من حوله مصدر اإللهام بالنسبة له بما فيها من ظواهر طبيعية وكائنات حية ،فهداه
تفكيره إلى أن ينقل بعضا مما في الطبيعة والبيئة المحيطة به ليعبر بالصورة عن المعاني التي
يريد التعبير عنها ،وجاءت العالمات ذات استخدام تصويري أي معبرة عن صورتها ،فإذا ما
رسم إنسانا فإنه يقصد التعبير عن اإلنسان ،وكذلك الحال بالنسبة ألعضاء جسم اإلنسان ،أو
الحيوان وأعضائه ،وكذلك الطيور والزواحف والحشرات ،ثم هناك األشجار والنباتات والجبال
والبحار واألنهار .ولكن بمرور الوقت أدرك المصري القديم أن العالمات التصورية غير كافية
للتعبير عن أفكاره ونشاطاته وعليه ،فقد أخذ المصري يطور من استخدام العالمة ليتقلص
دورها التصويري بالتدريج ويبدأ دورها الصوتي لتعطي كل عالمة صوتا واحدا أو صوتين أو
ثالثة وفي حاالت قليلة أربعة .وليس من شك في أن تعدد القيمة الصوتية للعالمات قد أدى إلى
أن تكون حصيلة هذه العالمات بالمئات وهو أمر يمثل صعوبة بالغة للراغبين في تعلم اللغة
المصرية القديمة.
كتبت اللغة المصرية القديمة بخطوط أربعة لم تظهر كلها في وقت واحد وإنما جاءت في إطار
تتابع زمني يعبر عن االمتداد الزمني الطويل الذي عاشته اللغة المصرية القديمة وعن النضج
الفكري لإلنسان المصري القديم .الخط الهيروغليفي هو أقدم الخطوط المصرية وأطولها عمرا
وأكثرها وضوحا وجماال ،فقد لجأ المصري في بعض المراحل الزمنية إلى تبسيطه وتمثل ذلك
في الخط الهيراطيقي ،ثم لجأ إلى تبسيط آخر في مرحلة تالية ،وتمثل ذلك في الخط الديموطيقي.
وتمثل اللغة القبطية المرحلة االخيرة من مراحل تطور اللغة المصرية وأخر خطوطها.
بتصرف :كتاب ناريخ مصر القدمية
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( )36نشأت الكتابة في مصر القديمة عندما -------------
(أ) أراد المصري القديم تسجيل الظواهر الطبيعة
(ب) عرف المصري القديم فن الرسم
(ج) أهتم المصري القديم بتدوين الوقائع المهمة
(د) بدأ المصري القديم في تزيين مبانيه بالعالمات التصويرية
( )37تتميز اللغة المصرية القديمة بـ -------------
(أ) أن تطورخطوطها كان في اتجاه مزيد من التجريد
ب) أنها منذ نشأتها كتبت بعدة خطوط
ج) أنها مرت بمراحل تطور غير واضحة المعالم واألسباب
د) أنها سهلة التعلم إذا ما قورنت بلغات قديمة وحديثة
( )38في بداية نشأة الكتابة ،أستخدم المصري القديم -------------
(أ) حروفا أبجدية وعالمات تصورية
(ب) حروفا أبجدية وعالمات صوتية
(ج) عالمات تصورية وصوتية
(د) عالمات تصورية فقط
( )39الخط الهيروغليفي ------------------
(أ) يمثل أخر مرحلة في تطور اللغة المصرية القديمة
(ب) أكثر الخطوط المصرية القديمة تعقيدا
(ج) له عالقة خطية واضحة مع الخطين التاليين له
(د) على الرغم من جماله ال يمكن فهمه أبدا
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( )41الخطوط المصرية القديمة حس ترتي ظهورها ------------------
(أ) الهيروغليفية ،والهيراطيقية ،والديموطيقية ،والقبطية
(ب) الهيروغليفية ،والديموطيقية ،والهيراطيقية ،والقبطية
(ج) القبطية ،والديموطيقية ،والهيراطيقية ،والهيروغليفية
(د) الهيراطيقية ،والهيروغليفية ،والديموطيقية ،والقبطية
النص الثاني

جديدة في منطقة يُعتقد بوجود حياة عليها ،منها إثنان من الكواك

تم اكتشاف ثمانية كواك

الخارجية هي األكثر شبها باألرض من بين كافة الكواك

التي تم اكتشافها حتى اآلن .وبذلك

يصل إجمالي الكواك

التي تم اكتشافها حتى اآلن بفضل التلسكوب الفضائي "كبلر" إلى ألف

كوك  .وتقع الكواك

الثمانية التي تم اكتشافها في منطقة تُعرف باسم "خصالت الذه " أي

أنها تدور حول مسافة يمكن للماء السائل أن يُوجد على سطحها .ومن بين الثمانية كواك  ،يعتقد
العلماء أن الكوكبين "كبلر438-ب" و"كبلر442-ب" شبيهان بكوك
حول نجوم حمراء متناهية الصغر .ويقوم كوك

األرض وهما يدوران

"كبلر438-ب" بدورة كاملة حول نجمه كل

 35يوما ،كما أن قطره يزيد عن األرض بـ  02في المئة ويرجح أن يكون أكثر حرارة من
كوك

األرض .أما كوك

أنه أكبر من كوك

"كبلر442-ب" فيقوم بدورة كاملة حول نجمه كل  002يوما ،كما

األرض .ويزيد حجمه عن حجم األرض بمقدار الثلث ويحصل من نجمه

على ثلثي الطاقة التي تحصل عليها األرض .ورغم قرب كال الكوكبين من تكوين األرض
واحت مال تكون ماء سائل على كليهما ،فإن المسافة بينهما وبين األرض بعيدة للغاية ،حيث
تتراوح ما بين  511إلى  00011سنة ضوئية ويبلغ مقدار كل سنة ضوئية  509تريليون ميل.
كما أن العلماء يتوقعون أن كال الكوكبين مكون من أرض صخرية صلبة .وإن كان العلماء ال
يستطيعون حاليا تأكيد ما إذا كان هذان الكوكبان مؤهلين للعيش عليهما ،ولكنهما يشكالن
"مرشحين واعدين للغاية".
بتصرف :جريدة الحياة 2105-0-7
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( )40عدد الكواك الشبيهة باألرض التي تم الكشف عنها مؤخرا ---------
(أ) ألف كوك
(ب) اثنان
(ج) ثمانية كواك
(د) ما بين ثمانية إلى ألف كوك
( )42يعتقد العلماء بإمكانية وجود حياة على بعض الكواك ------------------
(أ) بسب بعدها عن منطقة "خصالت الذه "
(ب) ألن لها نجوم تدور حولها
(ج) ألنها قريبة من األرض
(د) بسب موقعها وتكوينها
( )32الكوك "كبلر333-ب" ------------------
(أ) يحصل من نجمه على طاقة أكبر مقارنة باألرض
(ب) أقرب الكواك لألرض
(ج) حجمه ثلث حجم األرض
(د) يدور حول نجمه أسرع من األرض
( )44الكوكبان "كبلر324-ب" و"كبلر442-ب" ------------------
(أ) يدوران حول بعضهما
(ب) أكثر برودة من األرض
(ج) أكبر حجما من األرض
(د) يبعدان عن األرض بحوالي  509تريليون ميل
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( )45يعتقد العلماء أن الكوكبين ------------------
(أ) لن يتمكن اإلنسان من الوصول إليهما
(ب) قد يحتويان على ماء ولكنه لن يصلح لالستخدام اآلدمي
(ج) قد يستطيع اإلنسان إقامة حياة عليهما في المستقبل
(د) من الصع إقامة حياة عليهما بسب تكوينهما الصخري
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(  14درجات )

رابعا – المفردات

الجزء األول – ملء الفراغات
) ابدأوا بالرقم  01في ورقة اإلجابات المرفقة(

أ) المترادفات
اختاروا الكلمات التي لها نفس معنى الكلمات التي تحتها خط :
( )46حيث ينتهي الخوف تبدأ الحياة.
أ -االرتجاف

ب -االرتياح

ج -الفزع

د -الهدوء

( )47قيمة اإلنسان ونجاحه أن يكون في المكان المناس .
أ -المخفق

ب -المالئم

ج -المتنوع

د -المختلف

( )48صعود مستمر ألسعار القمح عالميا.
أ -سريع

ب -متقطع

ج -دائم

د -منفصل

( )49المعارضة تنتقد إسراف السلطة الحاكمة.
أ -توفير

ب -تدمير

ج -تقتير

د -تبذير
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( 12دقيقة)

( )51الكذب ليس من شيم األكابر.
أ -خصال

ب -قدرات

ج -أعمال

د -عيوب

ب) األضداد
اختاروا الكلمات التي لها عكس معنى الكلمات التي تحتها خط :
( )50مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطالق النار.
أ -إئتالف

ب  -خالف

ج  -متنازع

د -تناسق

( )52ممارسة الرياضة تعمل على تقليل التوتر.
أ -االضطراب

ب -النشاط

ج -الطمأنينة

د -القلق

( )53امتالك األشياء ال يعني امتالك بهجتها.
أ -اقتناء

ب  -احتواء

ج  -بعثرة

د  -خسران

( )54من يهزم رغباته أشجع ممن يهزم أعداءه.
أ -يتفوق على
ج -يستسلم لـ

ب -يعجز عن
د -ينتصر على
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( )55إن البطل هو الذي يحرر وطنه .
أ -الثرثار

ب -الجبان

ج -المغامر

د -المنافق

ج) اختاروا الكلمة التي تناسب الجملة:
( ------- )56رئيس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة.
أ -إمتنع

ب -اتخذ

ج -اعتمد

د -احتج

( )57األحزاب التي  -----على الحكم ،لم تحقق أي إنجازات.
أ -وصلت

ب -تقاسمت

ج -تولت

د -تناوبت

( )58بسب االزدحام تأخرت  -----دقائق عن موعد العمل.
أ -بضع

ب -عديد

ج -بضعة

د -بضاعة

( )59أكثر األلعاب  -----في العالم هي كرة القدم.
أ -فردية

ب -عشوائية

ج -شعبية

د -وحدانية
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( )61قراءة الكت  -------لإلنسان الحياة التي يهواها.
أ -تبعد

ب -تهيئ

ج -تبدد

د -تدمر

( )60خبير أممي  ------لعدم خصخصة التعليم األساسي.
أ -يرفض

ب  -يساند

ج  -يمنع

د  -يدعو

(ُ )62عقِد اجتماع موسع  -------كل األطراف المعنية بالمشكلة.
أ -يضم

ب  -يسارع

ج  -يغير

د  -يعترض

( ------ )63القانون الدولي اإلنساني استخدام األسلحة شديدة القسوة.
أ -يتقاعس

ب  -يخفق

ج  -يحظر

د  -ينص

( )64إن الثروات الطبيعية  -------كانت في العالم العربي اإلفريقي  ------اآلسيوي تحتاج
لمن يفهمها.
أ -سواء  ...............أم

ب  -لو  ...............كما

ج  -كذلك  ...............أو

د  -ما  .................و

( )65عندما قطع السائق مسافة طويلة  -------أنه ضل الطريق
أ -قمت

ب  -ظننت

ج  -رفضت

د  -طلبت
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.

خامسا –القواعد

(  12درجة )

( 52دقيقة)

) ابدأوا بالرقم  66في ورقة اإلجابات المرفقة(
ضع دائرة حول االختيار الصحيح:

( )66ليت الشباب يعود .-------
أ -يوم

ب -أيام

ج -يوما

د -يوم

( )67بعض الناس قلوبها  ------------الحجارة.
أ -كأن

ب -كـ

ج -كيف

د -كان

( )68كبرت الشجرتان  --------زرعتهما في الحديقة.
أ -الالتي

ب -التي

ج -اللتين

د -اللتان

( )69وقع االختيار على الجنوب إفريقية رولين ستروس كملكة  ------العالم لهذا
العام.
أ -جميلة

ج -األجمل

ب -أجمل

د -جمال

( )71مخطئ من يظن  -------السعادة تكمن في الراحة.
أَّ -
ألن

بَّ -
أن

جَّ -
إن

د -أن

( )70تأخر عن االجتماع  -------وفاة قري .
أ -بسب

ب -حيث

جَّ -
ألن

د -كذلك

( )72أغترب الرجل  --------للحرية.
أ -الطل

ب -يطل

ج  -طل
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د -طلبا

( )73تحرس الدولة السفارات والبعثات .---------
أ -الدبلوماسيات

ب -الدبلوماسية

د -الدبلوماسي

ج -الدبلوماسيون

( ---------- )74اتخاذ قرارغلق السفارة لدواعي أمنية.
أ -أتم

ب -تمت

د -تمام

ج – تم

( )75رغم التقدم ،مازالت الفتيات  ------------للعنف والتمييز على نطاق واسع.
أ -يتعرضون

ب -يتعرضوا

د -يتعرضن

ج – يتعرض

( )76أخبار العالم  ------------على مدار الساعة.
أ -تُذاع

ب -تذيع

ج -مذيع

د -يذيعون

( )77الحصول على عمل في بعض البلدان صع حتى على  -----------الشهادات الجامعية.
أ -يحملون

ب -حاملون

ج -حملة

د -حامل

( ----- )78هطل المطر ونحن في الطريق  -----سنعود إلى البيت.
أ -إذا  .....فـ

ب -لو  .....فـ

ج -إن  .....لـ

د -إذا  .....لـ

( )79رئيس الدولة سيكون على رأس  -------الضيوف األجان .
أ -مستقبل

ب -مستقبلون

ج – مستقبلين

د -مستقبلي

( )81أعلن رئيس الوزراء أن  ---------ستعقدان خالل أسبوع.
أ -اللجنتان

ب -اللجنتين

ج -اللجان
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د -اللجنة

( )80الشباب سيشاركون في االنتخابات حتى  ------------من اختيار حكومتهم.
أ -يتمكنون

ب -يتمكنوا

د -تتمكن

ج -يتمكن

( )82ليس واضحا بعد ما  -------بالضبط وظيفة النوم.
أ -هو

ب  -هذه

د  -هذا

ج  -هي

( )83تستمر التحركات السياسية على  -------من صعيد.
أ  -كثير

ب  -كثيرا

د -كثيرة

ج -أكثر

( )84سادت جلسة افتتاح المؤتمر رغبة مشتركة في  -----------المؤتمر.
أ -ينجح

ب -النجاح

د -إنجاح

ج -ناجح

( )85كم  -----------دائمة العضوية في مجلس األمن؟
أ  -دولة

ب -الدول

د -الدولة

ج -دول

( )86وافقت  ---------الدول الست بدون استثناء على كل بنود االتفاق.
أ -معظم

ب -بعض

د -غالبية

ج -كل

( -------- )87المسؤولون في اجراء اتصاالت للتمهيد للمؤتمر الدولي للسالم.
أ -بدأت

ب -يبدؤون

د -بدأ

ج -يبدأن

( )88أكد وزير الخارجية أن االجتماع كان  ------------للغاية.
أ -ايجابي

ب -ايجابيا

د -ايجابيات

ج -ايجابية

( )89الذين يرفضون  ------------أفكار جديدة عليهم أن يتقدموا بالبدائل.
أ -مناقشة

ب -يناقشوا

د -المناقشة

ج -ناقشوا
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( )91رأيت حقائ الوفد  ----------للرحيل.
أ -حازما

ب -محزوما

د -محزومة

ج -حازمة

( )90أشاد وزير الداخلية بـإقبال  -----------على اإلدالء بأصواتهم.
أ -المواطنون

ب -المواطن

د -المواطنين

ج -المواطنان

( )92هذه اإلجراءات من  ---------------زيادة أسعار السلع األساسية.
أ -شأنهن

ب -شأنهم

د -شأنه

ج -شأنها

( )93علم مراسل الجريدة أن الزيارة  ---------------تأجلت.
أ -قد

ب -فقد

د -وقد

ج -لقد

( )94بحث المجلس الموضوعات المعروضة على لجنة  -----------التعليمية.
أ -سياسة

ب -السياسات

ج -السياسي

د -سياسية

( )95التطورات األخيرة قد تعرقل المفاوضات . -------------
أ -الجاري

ب -الجواري

ج -الجارية
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د -الجاريات

