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كم ّي
فصل  : 1تفكري ّ
.1

10  3  100  3  100  3  300

الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ
.2

السؤال هي فحص إجاابت.
حلل ّ
أسهل طريقة ّ
اليوم :عمر فتحي  6سنوات ،وعمر ابسل  18سنة.
عندما يكون عمر ابسل ضعفي عمره االن  ,أي  36سنة (بعد  18سنوات) ،يكون عمر فتحي 24  18  6 :سنة.
متغّي وبناء معادلة.
السؤال ً
أيضا بواسطة فرض ّ
حل ّ
ميكن ّ

.3

الزمن.
هنالك عالقة طرديّة بني العمل و ّ
بئرا.
بئرا .إذًا ،سويّة حيفران ً 29
بئرا ،وحيفر سعيد ً 14  2  7
خالل  12ساعة حيفر ساهر ً 15  3  5
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ

.4

حلل السؤال علينا االنتباه ا ّن احلد األقصى للنقاط هو  12وحنصل على ذلك عندما حيرز رامي  4اهداف من خارج
نطاق الصندوق  .ولذلك بشكل مباشر جواب ( )4غّي ممكن.

الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ

الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
.5

مساحة املربّع  EBFDهي   16طول ضلعه هو . 4  EB  ED  4  16
الضلع . AB
زوااي املربّع قائمة ولذلك  EDهو ارتفاع على ّ
مساحة متوازي األضالع  ABCDهي ( AB  EDالقاعدة  االرتفاع):
AB  6  AB  4  24  AB  ED  24
2  6  4  AB  EB  AE

الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ
.6

َ y ، xو  zهي أعداد متعاقبة ،إ ًذا مع ّدهلا هو العدد األوسط ،أي . y :من هنا. a  2y :
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ

.7

AE 1
السؤال ينبع أ ّن املثلّثَني َ ABEو  DCEمتشاهبان .معطى :
من معطيات ّ
ED 3
و. BEE  BCBCB
يتح ّقق . 4  AE  AD :إ ًذا النّسبة بني األضالع املتناظرة:
4

 ، 3  AE  ED لذلك

12
 BE  BC  12
4

.3 

الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
.8

متوسط = شهران ،ورضى قليل =  3أشهر.
رضى كبّي = شهران ،رضى ّ
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الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
.9

الش ّقة عندما
الش ّقة وليس سعر ال ّ
يتغّي سعر ّ
الرسم يعرض االرتفاع على سعر ّ
ش ّقة نفسه .لذلك ،ال ّ
جيب االنتباه إىل أ ّن ّ
تكون نسبة االرتفاع . 0%
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ

السعر:
 .10نفرض أ ّن سعر ّ
السعر ، 120%  x :ويف شهر  3يكون ّ
الش ّقة يف شهر  1هو  . xإذًا ،يف شهر  2يكون ّ
36
6 6
 . x   x  120%  120%  x   720إ ًذا:
5 5

25 36
25
 / x  720 / 
36 25
36

25

. x  500 

الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ
كل شهر أيخذ قيمة حسب املعطيات (االنتباه أ ّن هنالك  7أشهر وليس :)8
 .11مدى ّ
الرضى يف ّ
شهر  ،1 = 2شهر  ،2 = 3شهر  ،1 = 4شهر  ،1 = 5شهر  ،2 = 6شهر  ،3 = 7شهر . 3 = 8
13 3  3  2  1  1  2  1
املع ّدل:

7
7

6
7

.1 

الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
.12

َ aو  bمتتاليان ،لذلك القيمة املطلقة للفرق بينهما =  ،1والفرق بينهما مرفوع أليّة قيمة زوجيّة = :1
a  b  a  b
2 11
2 

1 1  1 b  a (  4)  b  a
2

أيضا التّعويض والتّ ُّ
أكد.
ميكن ً
الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ

.13

D  90

ذهيب ،النّسبة بني أضالعه. 1: 3 : 2 :
(نصف قطر على نقطة متاس)  املثلّث ّ ODE

3
 OD  3  ED
3

3

. 2 3  EO 

حميط املثلّث. 3  3 3  3  3  2 3 :
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
 .14من التعبّي  x 2  y2  0نستنتج استنتاجني  ,اما ا ّن قيمة كال  xو  yتساوي صفرا اما اهنما متساواين ولكن
لقوة زوجية فقيمتهما موجبة دائما وال ميكن ا ّن جمموعهما يساوي صفرا
خيتلفان ابإلشارة ولكن مبا ان املتغّيان مرفوعان ّ
ولذلك اإلجابة الصحيحة هي إجابة (.)3
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ

 .15مبوجب املعطيات:

( 90  ADO  AEOأنصاف أقطار على نقاط متاس).
وحّت نقاط التّماس) .إذًا:
( AD  AEمماسان خيرجان من نفس النّقطة يكوانن متساويني من نقطة خروجهما ّ
AED

ADE 

90  β 
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يف املثلّث . α  2β  α   90  β    90  β   180 : ADE
الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ
وحّت .)9
للرقم األخّي (من ّ 1
 .16هنالك  9إمكانيّات ّ
لكل واحد منهما إمكانيّة واحدة.
األول والثاين( ّ
الرقمان ّ
الرقم األخّي يتح ّدد ّ
عند حتديد ّ
ألهنما يساواينه) ،ولذلك ّ
وحّت .)9
تب ّقى رقم واحد الذي لديه  10إمكانيّات (من ّ 0
عدد اإلمكانيّات املختلفة. 9  10  9  1  10  1 :
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ

ألول وهلة يبدو السؤال صعبا ولكن عند التمعّن أبضالع املثلث نكتشف ا ّن ثالثتها عبارة عن اقطار يف اوجه املكعب
ّ .17
ومبا ا ّن املكعب مجيع اضالعه متساوبة ينتج ا ّن مجيع اقطاره متساوية  ,لذلك نستنتج ا ّن املثلث عبارة عن مثلث متساوي
االضلع قيمة كل زاوية فيه  60درجة .
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ

 .18سرعة أمحد 5 :مرت/اثنية  18  5  3.6 كم/س.
الزمن).
املسافة ّ
السرعة ّ 
حّت ال ّد ّكان 18  18  1 :كم (املسافة = ّ

18
18
أقل سرعة 3  :ساعات ،وأصغر زمن يكون عند أكرب سرعة:
أكرب زمن يكون عند ّ
9
6
األقل ساعتان وعلى األكثر  3ساعات.
إ ًذاّ ،
الزمن هو على ّ

 2 ساعة.

الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ

.19

n  2  5n  10  5n  1  11  $ 1  5n  1  1m  11

25n  5  175  $  5  5n  5  5  175
m

m

نعوض : n  2
ّ

. m  3  5m  125  50  5m  175  25  2  5m  175  25n  5m  175

صحيحة هي (.)3
اإلجابة ال ّ
1
3

الشعر. 7   21 :
 .20عدد التّالميذ طوال ّ
األقل .11
عدد البنات أصغر من عدد األوالد  عدد البنات على األكثر   10عدد األوالد على ّ
األقل   8عدد األوالد على األكثر .13
عدد البنات أكرب من عدد طوال ّ
الشعر  عدد البنات على ّ
إذًا ،عدد األوالد يرتاوح بني َ 11و .13
الصحيحة هي (.)1
اإلجابة ّ
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المي
فصل  : 2تفكري ك ّ
.1

العالقة B :من شأنه أن يعرقل  /يزعج عمليّة . A
الزواج ليس عمليّة.
ّ
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ

.2

العالقة:

مصدر  Bهو نتيجة إجيابيّة (ليست أكيدة) ملصدر . A

العالقة:

 Aهو  Bقليل  /خفيف.

الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
.3

الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ
.4

العالقة:

الشخص ( . Aالعالقة تشمل طرفَني خمتل َفني).
الشيء ّ /
الشخص ،يصبح هذا ّ
الشيء ّ /
إذا ّ B

الصحيحة هي (.)1
اإلجابة ّ
.5

العالقة A :أي ال يوجد ( . Bتفاوت = اختالف).
على رؤوس األشهاد = علنيّة.

.6

الصحيحة – إجابة (:)2
تفسّي اإلجابة ّ
احلار يزيد اإلبداع .إذًا ،شخص يريد أن يكون
حار يقلّل من اخلوف الّذي يقلّل من اإلبداع ،وابلتّايل الطّقس ّ
طقس ّ
احلار).
مبدعا من
ً
حيب فصل ّ
الصيف ( ّ
املنطقي أن ّ
ّ

.7

الصحيحة – إجابة (:)4
تفسّي اإلجابة ّ
ليال غّي متاحة .هذا
السباحة ً
السباحة ً
أعضاء البلديّة رفضوا ّ
ليال ،أي ّأهنم منعوها ،ولذلك إمكانيّة ّ
الرتاجع عن حظر ّ
ليال.
ابلسباحة ً
ابلسماح ّ
الرغم من جهود أعضاء النّوادي إلقناعهم ّ
على ّ

.8

الصحيحة – إجابة (:)3
تفسّي اإلجابة ّ
البحث :األوالد يف عائالت يوجد فيها مدمنو كحول تنهي لقبا جامعيّا .
يصرون على التعليم.
االعتقاد :أوالد يف عائالت كهذه ّ
إ ًذا ،البحث يتماشى مع االعتقاد.

الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ

الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ

الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ

الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ

© حلول امتحان  – E01معهد إبسوس للبسيخومتري وتطوير التّفكير م.ض.

4

2

2
.9

مفهوما من كان يف طريقه إىل املنزل :يوسف أو وليد.
السيّارة هي ملن :يوسف أو وليد ،كما أنّه ليس
ً
يف القول غّي واضح ّ
ّإال أ ّن عمليّة القيادة نفسها ابلتّاكيد اتبعة لوليد وليس ليوسف.

الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ

كل من يطّي ليس قطّة زرقاء (عكس
كل القطط ّ
الزرقاء ال تطّي ،وهي مكافئة للفرضيّة ّ
 .10الفرضيّة الكامنة يف أقوال زهّيةّ :
ونفي).
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
 .11معطى أ ّن الكتاب األوسط أسود .مبا أ ّن الكتابَني صغّيا احلجم متجاوران ،ينبع أ ّن األوسط ابلتّأكيد صغّي احلجم .إ ًذا،
الكتاب األوسط أسود وصغّي احلجم ابلتّأكيد .ابلنّسبة للكتب اجمللّدة ،املعطيات غّي كافية لتحديد أمكنتها.
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
 .12تلخيص نتائج البحث:
عصّي برتقال دون عصّي توت  نسبة اإلصابة ابملرض تزيد.
عصّي برتقال مع عصّي توت  نسبة اإلصابة ابملرض ال تزيد.
إذًا ،شرب عصّي الربتقال لوحده يزيد اإلصابة ابملرض ،يف حني أ ّن شربه مع عصّي التّوت ال يزيدها .لذلك ،يبدو أ ّن
ليب لعصّي الربتقال .هذا ما هو معروض يف إجابة ( :)1عصّي التّوت يزيد من قابليّة
شرب عصّي التّوت يلغي التّأثّي ّ
الس ّ
الض ّارة يف عصّي الربتقال وإلغاء أتثّيها.
تفكيك املو ّاد ّ
الض ّارة يف عصّي الربتقال ،حيث
إجابة ( )3خاطئة ألنّه غّي واضح ما إذا كان عصّي التّوت سيلغي كلّيًّا امتصاص املو ّاد ّ
كتب أنّه يقلّل من امتصاصها ،لكن مل يكتب ما إذا كان سيلغيها.
الصحيحة هي (.)1
اإلجابة ّ
 .13بعد ان نقرا االقتباس حناول ان نفهمه بكلماتنا قبل النظر اىل اإلجاابت ،يوسيفوس هو أحد املؤرخني ايل عندو مكانة حمرتمة
بني ابقي املؤرخني .ويف كتاابت يوسيفوس قدوته كان املؤرخ توكيديس ،وتوكيديس أثر على مبادئ يوسيفوس.
نفحص اإلجاابت:
 -1ذكر يف اإلجابة " يوسيفوس اهم مؤرخ " ،ولكن يف االقتباس مذكور ان يوسيفوس لديه مكانة حمرتمة فقط ،مش اهم واحد
(مبالغة) .إجابة خاطئة.
 -2عكس بني يوسيفوس وتوكيديس ،يوسيفوس هو الذي أتثر من توكيديس وليس العكس ،إجابة خاطئة
 -3املشكلة يف القسم الثاين من اجلواب ،مل يذكر ان يوسيفوس جتاهل كثّي من مبادئ توكيديس ،بل على العكس.
 -4هي اإلجابة الصحيحة ،الن توكيديس كان مثله األعلى ل يوسيفوس وجعله يعتنق ع ّدة مبادئ فهو ابلتأكيد صاحب أكرب
أتثّي على كتاابت يوسيفوس
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ

______________________________________________________________
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2
تقمصه عناصر تسلية جلذب اجلمهور  .ينفي
الفن املسرحي ونفي النقد املوجه له مبا خيص
ّ
 .14جاء الناقد ّ
الفّن للدفاع عن ّ
فن املسرح يزدهر ابستمرار  .لذلك اإلجابة الصحيحة إجابة (.)3
الناقد ذلك بقوله ان ّ
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ

 .15يف الفقرة املعطاة نستنج ان هنالك تناقض بني اراء متبعي توجه املدرسة االصلية-الذين يقولون ان أي تعديل على النوتة
نفسها من شانه ان يغّي امليّزات االصلية للمقطوعة ،ومن املهم ان حنافظ على النوتة كما هي دون اية تغيّي ،وبني اراء
املعارضني هلذا التوجه (توجه املدرسة االصلية) الذين يقولون ان املهم هو املوسيقى نفسها ،وجودهتا وليس احلفاظ على
النوتة االصلية ،ولكن ننتبه اىل ان املعارضني يعرتفون بوجود تغيّي على املقاطع املوسيقيّة.
نتوجه لإلجاابت ونفحص إجابة اجابة(:بدان سؤال ايل ابلتأكيد الطرفني خبتلفو عليه ،واحد بقول اه والثاين أل)
 -1يف هذا السؤال اكيد أصحاب توجه املدرسة االصلية سيجاوبون عليه بنعم ،واملعارضني بال.
 -2يف هذا السؤال الطرفني سيجاوبون بنعم ،الن الطرفني متفقان على انه يوجد تغيّي يف املقطوعة االساسيّة
 -3يف هذا السؤال اكيد أصحاب توجه املدرسة االصلية سيجاوبون عليه بنعم ،اما املعارضني فممكن اه وممكن ال
 -4مل يذكر موضوع السؤال يف الفقرة بتاات (ملوش خص)
-5

الصحيحة هي(.)1
اإلجابة ّ

" .16معروفة اقل هي وجهة النظر فيما بتعلّق مبوضوع ال ّدين  ,والذي انشغل به يف عقود حياته األخرية .يف ذلك الوقت كان
قد متّ تطوير "...
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
يتم تشغيل نظام القمع إلرساهلا
تتم مصادفة أحاسيس أو أوضاع من ّ
الصعب التّعامل معها ّ
 .17ذكر يف الفقرة الثّانية أنّه عندما ّ
يتم قمع تلك األحاسيس لكان من املمكن أن يصاب الولد بضائقة
ّلالواعي .ويف مثال عقدة أوديبوس ذكر أنّه لو مل ّ
نفسيّة ،وابلتّايل وظيفة نظام القمع هي منع ضائقة نفسيّة.
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ

 .18يف سطر  ،14وبعد ذكر احلقيقة أ ّن نظام القمع ليس ًّ
السبب وهو أ ّن األحاسيس املقموعة قد تنفجر
حال أمثل متّ شرح ّ
مدمرة تتمثّل ابضطراابت نفسيّة .إ ًذا ،نظام القمع ليس ًّ
حال أمثل ألنّه من
بقوة ّ
ً
يتم التّعبّي عنها ّ
خارجا ومن املمكن أن ّ
سليب.
املمكن أن يؤثّر
ً
مستقبال على الفرد بشكل ّ
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ

 .19يف سطر  22ذكر أ ّن قتل األب ولّد أحاسيس ذنب وندم عمي َقني عند األبناء ولذلك متّ قمع هذه األحاسيس .وساب ًقا
تؤدي لضائقة نفسيّة إذا كنّا واعني هلا .لذلك نستنتج أ ّن قتل األب،
يتم قمع األحاسيس الّيت من املمكن أن ّ
ذكر أنّه ّ
يؤدي لضائقة نفسيّة.
الّذي ولّد أحاسيس متّ قمعها ،هو جتربة صعبة للغاية لدرجة أ ّن الوعي هلا من املمكن أن ّ
الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ
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2
املوجه لفرويد يش ّدد على عدم إمكانيّة نقل ال ّذكرايت من جيل آلخر .لذلك نبحث يف اإلجاابت عن تلك
 .20النّقد املذكور َّ
االدعاء أ ّن ال ّذكرايت قد متّ توارثها ونقلها لع ّدة أجيال ،وهو ما مذكور يف إجابة (.)4
الّيت حتوي ّ
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
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SECTION 3 : ENGLISH
.1

ترجـمة الـجملة:

للشرب.
أكثر من  97%من الـمياه فـي العالـم ماحلة جدًّا ُّ

.2

ترجـمة الـجملة:

أسسا شركة رقص الباليه األمريكيّة فـي عام .1934
لينكولن كّيستني وإدوارد واربورغ ّ

.3

ترجـمة الـجملة:

عبدا.
الشعبيّة ،لـم يكن أحد ِمن َمن بنوا األهرامات ً
بـخالف األسطورة ّ

.4

ترجـمة الـجملة:

ِ
ـمتطورة تكنولوجيًّا ابلعالـم.
منذ عام  ،1799ت ّـم تبنـّي نظام القياس ال ّ
ـمرتي من قبل معظم ال ّدول ال ّ

الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
.5

.6

ِ
الرئيس
ترجـمة الـجملة:
قومي فـي الوالايت الـمتّحدة ،إذ وقعت حينها جنازة ّ
 25نوفمرب  1963أعلن يوم حداد ّ
السابق جون كنيدي.
يكي ّ
األمر ّ
الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ
ترجـمة الـجملة:

عززوا من نـجاح
العبون أسطوريّون فـي اندي برشلونة لكرة القدم ،مثل ألكانتارا ،زامورا وساميتّي ّ
الرائع فـي اللعب.
النّادي بواسطة أسلوبـهم ّ

ترجـمة الـجملة:

ابلرغم من أ ّن خالل رحالتـهم
غاراتـهم الوحشيّة أذاعت صيت الفايكينغز على أنّـهم هـمجيّنيّ ،
االستكشافيّة هم لـم يقوموا بتدمّي الـحضارة الغربيّة.

ترجـمة الـجملة:

على مدار سنتَني متتاليتَني ،تق ّدم هيتلر ألكاديـميّة الفنون الـجميلة الـمرموقة فـي فيينّا ورفض منها.
الرسم.
لكونه لـم يكن ً
قادرا على رسم البشر ،أخربوه فـي األكاديـميّة أنّه ال يـملك موهبة ّ

الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
.7

الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ
.8

الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ

.9

ترجـمة الـجملة األصليّة:
السفر من الـهند إلـى إنـجلرتا قبل ألف سنة كان بصعوبة ال ّذهاب إلـى القمر فـي زمننا هذا.
ال ب ّد أ ّن ّ
الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ

 .10ترجـمة الـجملة األصليّة:
فـي حني أ ّن غالبيّة النّاس الّذين يعانون من األنوركسيا هم إانث فـي جيل الـمراهقةّ ،إال أ ّن االضطراب هذا قد يؤثّر على
أنواع كثّية أخرى من النّاس.
الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ

 .11ترجـمة الـجملة األصليّة:
روري لتنتج الفائض.
تدمر ّ
صحر (قطع أشجار الغاابت) ّ
ي ّدعي علماء البيئة أ ّن ظاهرة التّ ّ
الض ّ
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
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 .12ترجـمة الـجملة األصليّة:
معاصرا لرالف والدو إمّيسون.
هنري دايفيد ثورو ،فيلسوف وكاتب مقاالت من القرن التّاسع عشر ،كان
ً
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ

 .13أسطر :8 – 6
This was a pretty tough order as Burgundy and England were allies, and Joan was a
mere child.

الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
السلبيّة الوحيدة هي ( gloomyكئيب).
السياق يفهم أ ّن اتّـجاه الكلمة هو سلب ّـي .اإلجابة ّ
 .14من ّ
الصحيحة هي (.)1
اإلجابة ّ

 .15أسطر :11 – 10
she gradually won enough influential support to raise an army by the age of 17.

الصحيحة هي (.)1
اإلجابة ّ
 .16سطر :13
defeated the English army of Lord Talbot outright at the battle of Patay.

الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
 .17بـحسب األسطر الثّالثة األخّية فـي القطعة يفهم أ ّن الـملك تشارلز تـخلّى عن جون بعد أن دافعت هي عنه وعن بالده.
إ ّن فعلته هذه كانت بـمثابة خيانة.
الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ

.18
طرق إلـى أصلها (الفقرة األولـى)،
طرق فـي القطعة لـمسائل ّ
ماديّة بـخصوص الـحمضيّات ،وإنّـما تـ ّم التّ ّ
يتم التّ ّ
لـم ّ
الرابعة).
استهالكها (الفقراتن الثّانية والثّالثة) وفوائدها ّ
الص ّحيّة (الفقرة ّ
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ

 .19أسطر :9 – 8
It remains the most widely planted fruit, except for grapes, in the world today.

الصحيحة هي (.)1
اإلجابة ّ
 .20يع ّدد الكاتب الـمو ّاد الـمغ ّذية الـموجودة فـي الـحمضيّات ،ولذلك يذكر الفيتامينات من ضمنها.
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ

يتطرق الكاتب
تتطرق إليه الفقرة األخّية هو الفوائد ّ
 .21الـموضوع ّ
الص ّحيّة للحمضيّات ،ولتفصيل ذلك ّ
ئيسي الّذي ّ
الر ّ
السرطان وأمراض القلب.
للحديث عن مرض ّ
الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ

.22
حسن).
السياق يفهم أ ّن اتّـجاه الكلمة إيـجابـ ّي .اإلجابة اإليـجابيّة الوحيدة هي ( enhanceيـ ّ
من ّ

الصحيحة هي (.)1
اإلجابة ّ
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3

SECTION 4 : ENGLISH
.1

ترجـمة الـجملة:

النّاي الـمصنوعة من العظم هي أقدم آلة موسيقيّة للعزف فـي العالـم.

ترجـمة الـجملة:

وهن تـمثّلن
العلم األوليمبـي يشمل خـمس حلقات مرتابطة ببعضها البعض على خلفيّة بيضاء ّ
القارات اخلمس.
ّ

ترجـمة الـجملة:

الرائعة والّيت أثبتت
على مدار سنني مـمارستها لـمهنتها ،ق ّدمت ستيفانـي ميّي ً
الرواايت ّ
عددا من ّ
قاوم.
أبنـّها ال ت َ

ترجـمة الـجملة:

بصمات أصابع دبب الكواال ال يـمكن تـمييزها فعليًّا من بصمات أصابع البشر ،لدرجة أنـّها قد
تسبّب ارتبا ًكا فـي مسرح الـجريـمة.

ترجـمة الـجملة:

مغناطيسي فـي كوكبنا وهو النّقطة
الشمالـي للحقل الـ
القطب ال
الشمالـ ّي هو الـمركز ّ
ـمغناطيسي ّ
ّ
ّ
الّتـي تشّي نـحوها البوصالت الـمغناطيسيّة التّقليديّة.

ترجـمة الـجملة:

حكم كليوابترا أشار إلـى انتهاء الفراعنة فـي مصر وبداية كون مصر إمارًة رومانيّة لسنني عديدة.

ترجـمة الـجملة:

كان والد جوزيف ستالني مدمنًا على الكحول وكان يضرب ابنه بوحشيّة.

ترجـمة الـجملة:

فـي سنواته األولـى ،ح ّقق الفنّان إنـجازات عديدة الّتـي كانت متنبِّئَة بـمستقبل مليء ابلعظمة.

الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
.2

الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
.3

الصحيحة هي (.)1
اإلجابة ّ
.4

الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ
.5

الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
.6

الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
.7

الصحيحة هي (.)1
اإلجابة ّ
.8

الصحيحة هي (.)1
اإلجابة ّ

.9

ترجـمة الـجملة األصليّة:
واحد من األمور الفائضة ًّ
الرومانـ ّي نّيو هو بناء تـمثال ضخم لشخصه فـي مركز الـمدينة.
جدا الّتـي قام بـها اإلمرباطور ّ
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ

 .10ترجـمة الـجملة األصليّة:
الشخصيّات فـي روايته األشهر "مغامرات توم سوير" من طفولته.
حصل مارك تواين على إلـهامه فـي إنشاء العديد من ّ
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ

 .11ترجـمة الـجملة األصليّة:
حب اإلنسانية.
تربعت أوبرا وينفري بـماليني ال ّدوالرات لألعمال الـخّييّة وقد أصبح اسـمها اآلن تقريبًا مرتادفًا مع ّ
لقد ّ
الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ
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 .12ترجـمة الـجملة األصليّة:
تفشيات على
حوله ،ليس من الـمحتمل أن يتكاثر بشكل الّذي قد يسبّب ّ
إّالّ إذا ّ
غّي الـمسبّب الـمزعوم للمرض طريقة تـ ّ
صعيد الـمنطقة.
الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ
الشخص أو فشله.
 .13القطعة تتكلّم عن اآلراء الـمسبقة وأتثّيها على نـجاح ّ
الصحيحة هي (.)1
اإلجابة ّ
الشخص الـمسبقة ومدى إيـمانه
 .14الفقرة الثّانية تتكلّم ابألساس عن كيف أ ّن النّجاح والفشل يـحدَّدان بـحسب معتقدات ّ
ابلضرورة مسألة كفاءة.
بذاته
ً
مستندا على هذه الـمعتقدات ،فبحسب ما يكتبه الكاتب الـمسألة ليست ّ
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
ؤدين جيّ ًدا فـي الفراغ
السائد هو أ ّن النّساء ال ت ّ
 .15ابالستناد على الـمعلومات الـمعطاة فـي الفقرة الثّالثة أب ّن الـمعت َقد ّ
مهام بسبب إيـمانـه ّن بتلك الـمعتقدات.
يصح القول إ ّن النّساء ستفشلن فـي تلك الـ ّ
والـحسابّ ،
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
 .16أسطر :17 – 14

Just as women's…will tend to live up (or, in fact, down) to its low expectations.
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ

.17

السلبيّة الوحيدة هي .hold down
السياق يفهم أ ّن الكلمة تـحمل داللة سلبيّة .اإلجابة ّ
من ّ

الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ

 .18هدف الفقرة الثّانية هو التّفصيل عن الـمسامهة العلميّة للعالـمني الّذين قام الكاتب بتقديـمهم فـي الفقرة األولـى.
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
ِ
.19
ِ
ماما من حيث
هذه الثّ ّ
دايت الليليّة ذكرت كمثال لـ  cryptic speciesالّتـي تشبه بعضها البعض ولكنّها مـختلفة تـ ً
الفصيلة لدرجة أ ّن ال نسل مشرتك لـها.
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
 .20أسطر :20 – 19
scientists are increasingly turning to DNA to assist them in identifying and describing
species.
الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ

 .21أسطر :26 – 24

But among dogs, which are well known for their hybrid (or mongrel) varieties, different
breeds can mate and have viable offspring, so they are all found under the umbrella of a
single species, Canis familiaris.
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ

 .22أسطر :17 – 15

If the two mated, however, they may never be able to produce viable offspring; this, in
fact, is the primary criterion for dividing similar organisms into different species.
الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ
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فصل  : 5تفكري كالم ّي
.1

العالقة:

" Bجيري" يف  Aوخيرج منه.

الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ
.2

.3

يهمه . B
العالقة :من  Aال ّ
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
العالقة:

الشخص.
القيام مبصدر  Aلشخص آخر هبدف أن  Bهذا ّ

العالقة:

 Bهو جزء من  Cاملوجود يف . A

الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
.4

الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ
.5

العالقة:

كثّيا  /بش ّدة.
 Aهو ً B

الصحيحة هي (.)1
اإلجابة ّ
.6

الصحيحة – إجابة (:)3
تفسّي اإلجابة ّ
ادة
مادة "ثيتا" الّيت تبطل مفعول امل ّ
أيضا على ّ
مادة "سني" احليويّةّ ،إال ّأهنا حتتوي ً
صحيح أ ّن نبتة الطّنطوس حتتوي على ّ
فإهنا
"سني" ،ممّا يعّن أ ّن مفعول املا ّدة "سني" لن يالحظ ،ولذلك ال جيب التّوصية بتناول النّبتة .وإن متّت توصية كهذهّ ،
عندها تتجاهل هذه احلقيقة.
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ

.7

الصحيحة – إجابة (:)2
تفسّي اإلجابة ّ
املنطقي القول إنّه جيوز عدم
فارس يؤيّد عدم ضرورة تطبيق بند القانون ،أي أنّه يراه ليس ذا أمهّيّة قصوى .لذلك ،من
ّ
يتماش مع بقيّة البنود.
االلتزام به يف حالة مل
َ

.8

الصحيحة – إجابة (:)4
تفسّي اإلجابة ّ
إجيايب .لذلك ،هو يراها وسائل راحة
سعيد ال ينتمي للفئة الّيت ّ
تشك ابلتّ ّ
طورات ،أي أنّه يثق هبا وينظر إليها بضوء ّ
ومتعة ،ما عدا عندما ال ينجح بتشغيل آالت تتطلّب درجة عالية من اإلتقان.

الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ

الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
.9

الصحيحة – إجابة (:)2
تفسّي اإلجابة ّ
هنالك قسمان :العمل والتّعليم .أغلب الفقراء يعملون من سنوات طويلة ،لذلك ينبع أ ّن العمل ليس الوسيلة الوحيدة
للخروج من دائرة الفقر ،ألنّه لو كان كذلك لكانوا قد خرجوا .ابإلضافة لذلك ،األطبّاء ،الّذين تعلّموا فرتة طويلة حيصلون
ابلضرورة املفتاح للحصول على ظروف معيشيّة حمرتمة.
االدعاء أ ّن التّعليم ليس ّ
على أجور منخفضة ،وهذا يتّفق مع ّ
الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ
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أيضا هو ليس
 .10من املعطى الثّاين نستنتج أ ّن أدهم ليس األقصر إذًا ليس هو األكثر سعادة ،وفادي ليس األقصر إذًا ً
األكثر سعادة ،ومعطى أ ّن مجال اقل سعادة من ادهم .من تب ّقى؟  إنّه راين!
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
 .11نبحث عن إجابة ّاما اهنا حتوي صفتني رئيستني او صفة رئيسيّة واحدة وصفتان اثنويتان او ثالث صفات اثنوية .
اإلجابة اليت تويف ذلك هي إجابة ( )3حيث ا ّن سرعة البديهة وكثافة الشعر تعترب صفتان اثنويتان بينما اتقان اللغة يعترب
رئيسي .
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
_______________________________________________________________
املادة "ميمو أ" أو من رفع درجة احلرارة .للحسم أ ّن
 .12يف البحث نفسه غّي واضح ما إذا كان ازدايد وزن الفئران انبع من ّ
املادة ،ويلغى أتثّي رفع درجة احلرارة ،وجيب عندها أن يزداد وزن الفئران.
املادة هي املسبّب ،جيب عقد جتربة فيها تعطى ّ
ّ
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ

وصل الستنتاجها.
 .13دعاء كانت واثقة من أ ّن اجللسة قد أُلغيت .اإلجاابت (َ )2( ،)1و ( )4إبمكاهنا أن تقود دعاء للتّ ُّ
ابلنّسبة إلجابة ( :)3تواجد منّي قرب النّهر ،دون املعرفة ما إذا كان هو املستضيف ،ال يقود لالستنتاج أ ّن اجللسة ملغيّة،
مدعواّ ،إال أنّه ال يريد احلضور.
من املمكن أن يكون ًّ
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ

 .14االقتباس يشرح عن إمكانية وقوع شخص متمكن يف جمال معني يف األخطاء ،وذلك بسبب ثقته بنفسه اليت من املمكن
ان جتعله ال يتعمق يف التفاصيل .حلل هذه النوعية من األسئلة نفحص اإلجاابت واحدة تلو األخرى ونبحث عن اإلجابة
األفضل يف وصف احلالة املعطاة يف السؤال.
 " -1لن يعرض نفسه حلادث" من هنا اإلجابة خاطئة الن يف السؤال نفسه ،حتدث عن شخص يرتكب أخطاء
 -2مل يذكر يف السؤال عن حجم اخلسارة ،ومل يقارن بني شخص مع خربة وشخص بدون خربة إجابة خاطئة
 -3نفس االشي ....مل يقارن يف السؤال بني شخص مع خربة وشخص بدون خربة .إجابة خاطئة
 -4شبه الشخص الذي ميشي يف بيته ابلشخص املتمكن يف جمال معني ،وشبه عدم فحصه لتّفاصيل بتعمق كعدم معرفته
ابألشياء املنثورة على األرض ،وشبه ارتكابه لألخطاء ابلتّعثر هبذه األشياء
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ

 .15من الفقرة نفسها نستنج ان اليواننيني اهتموا ابلنجوم بشكل عقالين أكثر من غّيهم من احلضارات القدمية ،حيث ا ّن
اهتمامهم فيها كان يف علوم الفلك ،حّت يف ذكرهم النجوم يف االساطّي ،مل ينسبوا هلا (للنجوم) أتثّيا على حياة االنسان
كما فعلت حضارات أخرى .نفحص اإلجاابت ونبحث عن اإلجابة اليت تنبع من الفقرة.
الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ
األول الّذي متّت دراسته ابملركبات الفضائيّة ،أي أ ّن هنالك أجسام
 .16ذكر أ ّن القمر هو اجلسم ّ
الرّواد.
أخرى متّت دراستها ابملركباتّ ،إال أنّه ذكر أ ّن القمر هو اجلسم الوحيد الّذي زاره ّ
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ

© حلول امتحان  – E01معهد إبسوس للبسيخومتري وتطوير التّفكير م.ض.

13

5

5

5

5

5

5

_______________________________________________________________
متبق من عمليّة سبق وحدثت.
 .17النّدبة هي العالمة املتب ّقية من اإلصابة جبرح ،أي ّأهنا أثر ٍّّ
الصحيحة هي (.)1
اإلجابة ّ

عمرا من املرتفعات ،أي أ ّن املرتفعات تش ّكلت يف فرتة تسبق الفرتة الّيت تش ّكلت
 .18ذكر يف سطر  24أ ّن "البحار" أصغر ً
فيها "البحار" .إضافةً لذلك ،األجران تش ّكلت نتيجة الصطدامات الكويكبات والنّيازك بسطح القمر ،هذه
االصطدامات كانت كثّية يف بداايت تش ّكل القمر ومن مثّ أخذت ابلتّضاؤل .من هنا نستنتج أ ّن األجران موجودة على
ألهنا صادفت اصطدامات كويكبات ونيازك أكثر من "البحار".
املرتفعات أكثر من "البحار" ّ
الصحيحة هي (.)1
اإلجابة ّ
مكاًن مثاليًّا للبحث يف األحداث
سب لكوكب األرض ،يُعترب القمر ا
 .19ذكر بشكل واضح يف سطر  (( :27بفضل قربه النّ ّ
تطورها )).
الّيت وقعت يف هذه املنطقة من النّظام ال ّ
مسي يف بداايت ّ
ش ّ

الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ

 .20من بني اإلجاابت ،الوحيدة املذكورة بشكل واضح ّأهنا فارق بني األرض والقمر هي إجابة (.)4
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
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SECTION 6 : ENGLISH
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

مشهورا أكثر فـي مـماته.
مشهور خالل حياته ،لقد أصبح ألفيس برسلي
ترجـمة الـجملة:
ً
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ

السنويّة الستّيادات لبنان هي أكثر بكثّي من مكاسبها من اإلصدارات.
ترجـمة الـجملة:
التّكلفة ّ
الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ
الزواحف.
ترجـمة الـجملة:
السحالـي يش ّكلون الـجزء األكثر إاثرة لالهتمام من عائلة ّ
األفاعي و ّ
الصحيحة هي (.)1
اإلجابة ّ

الضوء األبيض موجات أبطوال مـختلفة ،فإ ّن
ترجـمة الـجملة:
بـما أ ّن لدى األلوان الّتـي تؤلّف ضوء ّ
الشمس أو ّ
كالزجاج ،تـختلف.
السرعة الّتـي تسافر بـها عرب وسط ماّ ،
ّ
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ

السماد
ترجـمة الـجملة:
مالعب الغولف ال تـحظى بسمعة على أنـّها ودودة للبيئة .إنـّها تتطلّب الكثّي من الـمياهّ ،
ضادة لألعشاب لكي تـحافظ على لونـها األخضر.
والـمو ّاد الـم ّ
الصحيحة هي (.)1
اإلجابة ّ

السائد
ترجـمة الـجملة:
لغات اإلشارات قد تكون غنيّة ومع ّقدة مثل أ ّ
ابلرغم من الـمعتقد الـخاطئ ّ
ي لغة مـحكيّةّ ،
على كونـها ليست "لغات حقيقيّة".
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
عندما يكون القضاة منحازين ،هم يـميلون لتجاهل الـحقيقة ولذلك يقومون إبطالق أحكام غّي
ترجـمة الـجملة:
خاضعة للقوانني.
الصحيحة هي (.)1
اإلجابة ّ
الشهداء
ترجـمة الـجملة:
خصص لتكريـم ّ
األول من نوفمرب ،الـمعروف ابسم يوم جـميع الق ّديسني ،هو اتريخ مـ ّ
ّ
والق ّديسني.
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ

ترجـمة الـجملة األصليّة:
الشطرنج تعود زمنيًّا للعصور القديـمة ،هنالك جدال حول الـحضارة الّتـي يـجب نسب أصلها اليها.
ابلرغم من أ ّن لعبة ّ
ّ
الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ

 .10ترجـمة الـجملة األصليّة:
ِ
األول فـي عام .1837
الرايضيّات الربيطانـ ّي تشارلز ابابج ابتكر فكرة الـحاسوب ّ
عالـم ّ
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ

 .11ترجـمة الـجملة األصليّة:
مر العصور ،ولكن القليل كانوا مسؤولني عن إاثرة مقدار
الكثّي من الكتّاب اتـّخذوا دور "الـمعلّق
االجتماعي" على ّ
ّ
التّغيّي الّذي نـجح تشارلز ديكينز أبن يـح ّققه.
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
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 .12ترجـمة الـجملة األصليّة:
فـي حني أ ّن متكلّمي بعض اللغات يـحاولون جاهدين أن يستثنوا كلمات أجنبيّة من معاجـمهم ،فـي اللغة اإلنـجليزيّة
مرحب بـها.
كلمات كهذه لطالـما كانت أكثر من ّ
الصحيحة هي (.)1
اإلجابة ّ
 .13أسطر :2 – 1
who lives in proximity to him

الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
 .14أسطر :7 – 6

The shorts are famous for using some of the most destructive and violent gags ever
devised for theatrical animation
الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ

 .15أسطر :12 – 10
Usually, neither Tom nor Jerry speak in the cartoons, with rare and brief exceptions to
these rules. Due to its lack of dialog, Tom and Jerry was easily translated into various
foreign languages.
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ

 .16سطر :15
الصحيحة هي (.)1
اإلجابة ّ

a huge success for a cartoon series from the 1940s.

الرقابة النّاتـجة عنها.
 .17الفقرة األخّية تتكلّم عن التّداعيات العنصريّة فـي توم وجّيي و ّ
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
 .18أسطر :6 – 5
Was it possible, Bender wondered, that a cruise ship was more diligent about killing
?germs than his own hospital
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ

 .19هدف ذكر حوادث الطّرق وسرطان الثّدي هو مقارنة عدد الـموتى بسببهما مع عدد الـموتى بسبب أخطاء طبّـيّة ،والغاية
من هذه الـمقارنة هي التّشديد على العدد الـهائل من الـموتى بسبب األخطاء الطّبّـيّة.
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
 .20حسب الفقرة الثّالثة ،األطفال الّذين ولدوا على أيدي أطبّاء كانوا أكثر عرضة اللتقاط الـجراثيم ،ابلـمقارنة مع األطفال
الّذين ولدوا على أيدي داايت.
الصحيحة هي (.)1
اإلجابة ّ
مطهرة ،نسبة الوفيات قد انـخفضت.
السياق أنّه عندما أصبح األطبّاء يغسلون أيديهم بـ ّ
مادة ّ
 .21مـمكن الفهم من ّ
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
 .22الفقرة األخّية تعرض كيف قام ليون بندر بتطبيق ما استخلصه من رحلته على الـمستشفى الّتـي يعمل بـها.
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
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المي
فصل  : 7تفكري ك ّ
.1

.2

كثّيا" ليصبح . B
العالقةً " A :
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
العالقة:

 Aمستعملة للـ . B

الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
.3

العالقة:

يتحرك بواسطة . B
ّ A

العالقة:

ما يوضع بواسطة  Bخيرج  /يظهر عن طريق . A

الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
.4

الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
.5

العالقة:

الشيء . B
الشيء ،فهذا ّ
إذا ّ A

الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
.6

الصحيحة – إجابة (:)4
تفسّي اإلجابة ّ
ف
الص ّ
االمتحان كان شديد التّعقيد ،لذلك كان متوقّـ ًعا أن ال ينجح مجيع الطّّالب ،وأن ال ينجح زاهر األضعف يف ّ
والّذي حصل على عالمة صفر.
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ

.7

الصحيحة – إجابة (:)3
تفسّي اإلجابة ّ
صباحا .أمّي مستع ّد لفرك
أهم من ً
مرتنيً :
صباحا ومساءً ،وإن كان وال ب ّد فمساءً ّ
ّأم أمّي تعتقد أنّه جيب فرك األسنان ّ
املنطقي أن تغضب ّأمه.
صباحا ،لذلك من
مرة واحدةً :
أسنانه ّ
ّ

.8

الصحيحة – إجابة (:)4
تفسّي اإلجابة ّ
للشركة الّيت اخرتعته ،ولذلك ميكن أن يكون هلا منافسون .وجود
القانون الّذي س ّن ال مينح حصريّة إنتاج ال ّدواء جتارًّاي ّ
الشركة مرنة يف سعر ال ّدواء الّذي تطلبه لتستطيع املنافسة ،وابلتّايل من املمكن أن خت ّفض سعر ال ّدواء،
منافسني سيجعل ّ
يسهل على األشخاص الّذين حباجته.
ممّا ِّ

الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ

الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
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بسط املعطياتّ :ادعاء  :1توظيف  معرفة يف املصارعة (إزالة فقط وعكس) ،ادعاء  :2هواة كراتيه  توظيف
ن ّ
عكسا ونفيًا حنصل على :عدم معرفة
(إزالة فقط ونفي) .دمج ّ
االدعاءَين :هواة كراتيه  معرفة يف املصارعة ،إذا أجرينا ً
يف املصارعة  ليس هاوي كراتيه .فريد ليست لديه معرفة يف املصارعة ،إ ًذا هو ليس من هواة الكراتيه.
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ

 .10نبحث عن إجابة اليت من خالهلا نثبت ان استنتاج نور بعدم حدوث إعصار وفق عدم مشاهدهتا لتقرير بنشرات االخبار
بث أحوال الطقس واالعصار بصورة منفصلة عن نشرات اخلبار مما
حبجة ّ
حول إعصار خاطئ  .نستطيع نفي استنتاجها ّ
جعلها عدم مالحظة ذلك .
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
لكل إجابة والتّفكّي فيما إذا ميكن استنتاجها من املقطع املذكور .إجابة ( )1ميكن استنتاجها ألنّه ذكر أنّه
 .11جيب التّ ُّ
طرق ّ
كل الكائنات احليّة ،إجابة ()2
كل) فئران املاء ّ
تطورت أضراس تنمو ابستمرار فبالتّأكيد ليس عند ّ
عند أغلب (وليس ّ
تطورت أل ّن الغذاء األساسي هو األعشاب ،وإجابة ()3
ميكن استنتاجها ألنّه ذكر أ ّن األضراس ذات اجلذور العريضة ّ
ّ
كل) أصناف فئران املاء ،والّيت هي من فصيلة القوارض ،هو األعشاب.
ميكن استنتاجها ألنّه ذكر أ ّن غذاء أغلب (وليس ّ
بتاات.
إجابة ( )4ال ميكن فهمها أو استنتاجها من املقطع املذكور ً
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
 .12احلل يبدأ من قول تيا" :التشبيه ال ّذي استعملتيه غّي مناسب" يعّن ان تيا ال توافق وفاء على التشبيه ,أي بقول تيا انه من
املفرط شراء دراجة جبلية لسّي يف احلارة ،تقصد ان يف تشبيه وفاء هنالك استهتار أبدهم ألنه ينفذ املهمة بطريقة ابسط
من ما تتوقعه منه وفاء  .الفكرة اليت ارادت توصيلها تيا من خالل التشبيه هو ا ّن ,استعمال شيء قوي جدا من اجل
عملية بسيطة هو امر غّي منطقي ,وبذبك فهي تصادق ا ّن ادهم قج الئم عمله من انحية صعوبة .
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
التطرق ألساس تكوين كل علم الوراثة واجلينات اال وهو جرجيور مندل الذي لواله ملا كنّا نعلم عن
 .13حلل السؤال علينا ّ
تكوين هذا العامل .
اإلجابة الصحيحة هي(.)3
_______________________________________________________________
 .14نبحث عن إجابة واليت نستنتج من خالهلا انّه على الرغم من حدوث نتيجة حقيقية ,ردة الفعل اعتمدت على سوابق
وماضي الشخص  .اإلجابة الوحيدة اليت حت ّقق ذلك هي إجابة رقم (.)2
اإلجابة الصحيحة هي(.)2

________________________________________________________________

© حلول امتحان  – E01معهد إبسوس للبسيخومتري وتطوير التّفكير م.ض.

18

7

7

7

7
 .15يف هذه النوعية من األسئلة حناول ختمني اإلجابة قبل االطّالع على األجوبة ،خملص الفقرة كالتايل:
قدرة استيعاب الشخص
כגככ قدرة االستيعاب العامة-
مركب G

-1
-2
-3
-4

يببر

قدرة استيعاب النواع البيئات مختلفة
عدّة مركبات S1-S2-S3…….. :S
يوجد بين المركبات  Sعالقة
طرديّة ،مثال  S1يكبر  S2يكبر

عالقة طرديّة  Gيكبر  Sيكبر
اإلجابة شاملة لكل األفكار يف الفقرة ،نتابع الفحص ألنه مطلوب منا أفضل إجابة
اإلجابة تذكر معلومة صحيحة لكنها ال تلخص كل الفقرة ،تذكر فقط جزء من الفقرة
مبستوايت عالية منها" ،إجابة خاطئة
ذكر لنا معلومة غّي موجودة ":معظم األشخاص يتمتعون
ّ
تتطرق فقط اىل القدرة ( Sقدرة االستيعاب البيئيّة) ومل يذكر القدرة G

الصحيحة هي (.)1
اإلجابة ّ

 .16اعتمادا على الفقرة األوىل ال ميكن استقاء معلومات عن عدد الوجبات الذي احتاجه الشخص ّاما ابقي اإلجاابت
مذكورة بشكل واضح ابلفقرة األوىل.
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
_____________________________________________________________

أيضا عمليّات أخرى ،ومنها تطوير – قبل مليون سنة تقريبًا –
 .17ذكر يف سطر  (( :15لتقليل جمهود املضغ سامهت ً
السيطرة على النّار وطهي الطّعام ،مهارات الّيت ط ّورت يف مرحلة
سهلت تليني الطّعام ،وأي ا
أدوات قطع وسحق الّيت ّ
ضا ّ
الحقة )).
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
أساسا  إجابة ( )1تشطب" .اإلنسان القادر" ذكر يف
 .18فكوك وأسنان كبّية متيّز األشخاص الّذين تغ ّذوا على النّبااتت ً
صحيّة ذكرت يف
سطر  20أنّه كان صاحب أسنان وفكوك صغّية ،لذلك إجابة ( )2تشطب .بنو بشر أصحاب شهيّة ّ
الصحيحة ألنّه
القطعة يف سياق آخر حني متّ احلديث عن املكانة االجتماعيّة ،لذلك إجابة ( )3تشطب .إجابة ( )4هي ّ
ذكر أ ّن تطوير األدوات الّيت سامهت بتقليل اجملهود املوضوع على طقم األسنان وابلتّايل ّأدت إىل تصغّي األسنان والفكوك
مليوين سنة مل تستعمل أدوات كهذه وكانت األسنان والفكوك أكرب ،عدا عن ّأهنا
كان قبل مليون سنة ،ممّا يعّن أنّه قبل َ
أساسا على النّبااتت.
بتطور اإلنسان حني كان يتغ ّذى ً
مرحلة مب ّكرة جدًّا ّ
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ

للرتتيب املعروض يف إجابة (.)1
 .19التّمعُّن وفهم سّيورة األحداث املوصوفة يف الفقرة الثّالثة يقودان ّ
الصحيحة هي (.)1
اإلجابة ّ
كميّة الطّعام .الوزراء حصلوا على  6وجبات
 .20من الفقرة األخّية يفهم أ ّن هنالك عالقة طرديّة بني املكانة االجتماعيّة و ّ
والنّبالء على  4فقط ،إذًا مرتبة الوزراء االجتماعيّة كانت أعلى من مرتبة النّبالء.

© حلول امتحان  – E01معهد إبسوس للبسيخومتري وتطوير التّفكير م.ض.

19

الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
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كم ّي
فصل  : 8تفكري ّ
.1

2
16 8 2 3
  
3 1 3 1
8

الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
.2

10
10
احتمال إخراج كرة محراء هو:

25 10  15

2
5

. 

الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
)a 4  a3b  ( 1
.3

)a3 (a  b)  ( 1
 a  b  1تعويض المعادلة الثانية بالمعادلة األولى.
)a3  ( 1
a  1

الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
.4

مير فيها ،لذلك:
ينصف ّ
ئيسي يف املس ّدس ّ
الزوااي الّيت ّ
القطر ّ
الر ّ

β
 2α  180  β / 2  β  180  2α  β  2   90  α 
2
إضافةً لذلك :زاوية املس ّدس املنتظم ال ّداخليّة هي  ، 120لذلك َ β  120و  . α  30ميكن تعويض β  120
α  90 

يف اإلجاابت لنرى أيّها تعطينا . 30
الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ
.5

إذا كان  a  1عندها تكون قيمة التعبّي  ، 2وإذا كان  a  2عندها تكون قيمة التعبّي  . 5هذا ٍّ
كاف لنستنتج أنّه
ّ
ّ
2
ال ميكن املعرفة من املعطيات.

الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
.6

a2 a
3
الصندوق (مساحة القاعدة  االرتفاع)  a :
املكعب (تكعيب ّ
الضلع) ، a :وحجم ّ
حجم ّ
2 2
2
a3
النّسبة املطلوبة. 2a  a3  2  2 :
a
a
2

الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
.7

ف20  4  5  40%  50 :
متخصصون بيولوجيا.
الص ّ
ّ
يف ّ
35  7  5  70%  50
متخصصون كيمياء.
ّ
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.

ملعرفة ما هو اكرب عدد لطالب غّي متخصصني نفرض وضع الذي يتحقق فيه ا ّن كل الطالب املتخصصني بيولوجيا أيضا
متخصصني كيمياء  ,مبا معناه هنالك  35طالب متخصص كيمياء ومنهن  20طالب متخصص بيوبوجبا .
ولذلك اكرب عدد لطالب غّي متخصصني هو . 15
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ

.8

الصغّية  5أمتار ،ونصف
مساحة املسار هي مساحة دائرة كبّية مطروحة منها مساحة دائرة صغّية .نصف قطر ال ّدائرة ّ
الصغّية وعرض املسار ،أي 7  5  2 :أمتار.
قطر ال ّدائرة الكبّية هو جمموع نصف قطر ال ّدائرة ّ
مساحة املسار 24π  49π  25π  π  72  π  52 :مرت.2
الصحيحة هي (.)1
اإلجابة ّ

.9

شاقال.
شاقال  ...يف العاشر ً 20
شاقال ،يف الثّالث ً 13
شاقال ،يف الثّاين ً 12
األول ً 11
صرفت رائدة يف اليوم ّ
إ ًذا ،علينا أن جند حاصل اجلمع. 20  ...  13  12  11 :

20  11
األول واألخّي ،أي:
من  11إىل  20هذه سلسلة أعداد متتالية ،مع ّدهلا هو نصف جمموع احلدَّين ّ
2
األايم) هو .10
عدد احلدود ( ّ

. 15.5 

شاقال.
اجملموع = عدد احلدود  املع ّدل = ً 155  15.5  10
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ

األفقي .هنالك نقطتان :مىن وروان.
العمودي ضعفا قيمتها على احملور
 .10نبحث عن النّقاط الّيت قيمتها على احملور
ّ
ّ
الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ

 .11ذكر يف املق ّدمة أ ّن عدد ساعات ال ّدراسة األسبوعيّة يف البيت هو جمموع عدد ساعات ال ّدراسة ال ّذاتيّة األسبوعيّة مع عدد
الساعات
مدرس
الساعات األسبوعيّة الّيت تدرس مع ّ
لكل واحد من الطّّالب يف اإلجاابت جند عدد ّ
ّ
خصوصيّ .
ّ
األسبوعيّة الّيت يدرسها يف البيت.
فريد 24  4  20 :ساعة ،يوسف 24  12  12 :ساعة ،مجانة 28  20  8 :ساعة ،منال22  14  8 :
ساعة.
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
السابق)،
السؤال ّ
حل ّ
 .12فريد ويوسف يدرسان نفس عدد ّ
الساعات األسبوعيّة يف البيت وهو  24ساعة (وجدان ذلك من ّ
ّإال أ ّن حتصيل فريد (ممتاز) أعلى من حتصيل يوسف (جيّد).
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ

 .13تدرس رىل أسبوعيًّا  18  10  8ساعة يف البيت ،ويف األسبوع توجد ّ 7أايم .لذلك ،ابملع ّدل ،تدرس رىل ابملع ّدل
4 18
 2 ساعة يوميًّا يف البيت.
7

7

الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ
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.14

2
1
اسرع طريقة حلل السؤال تعتمد على معرفة قيمة   100وهي تساوي
ّ
3
6
2
1
. 100  16  83
3
3
1
(علينا معرفة قيمة   100عن ظهر قلب وذلك اعتمادا على درس مسائل في النسب المئوية)
6

 16وطرحها من ال.100

الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ
 .15لكي ينقسم التعبّي على  5جيب ان تكون منرلة احاده  0او  5وبتح ّقق ذلك ابحلالتني  :عندما منزلة االحاد  2فمجموع
العدد مع  3بنتج عدد منزلة احاده ( 5تربيع العدد ال تغّي قيمة منزلة االحاد ) وكذلك االمر مع العدد  7اذا اضفنا له
العدد  3فتصبح منزلة احاده ( 0تربيع العدد ال تغّي قيمة منزلة االحاد ).
الصحيحة هي (.)4
اإلجابة ّ

.16

β
الزاوية احمليطية القابلة للقوس  CDستساوي نصف قيمة الزاوية المركزية المقابلة لنفس القوس أي تساوي
2
ومبا ا ّن قيمة القوس  ABتساوي ضعفي قيمة القوس  CDفينطبق ذلك أيضا على قيم الزوايا المحيطية :
β
β
2

.

ّ

α  2

الصحيحة هي (.)1
اإلجابة ّ
 .17مساحة الشكل  ABCDتساوي جمموع مساحة املثلثني  ACDو . ABC
املثلث  ACDهو مثلث متساوي االضالع ولذلك ميكن حساب مساحته حسب القانون :
3 2
3 2
a 
2  3
4
4
ّاما ابلنسبة للمثلث  ACDفهو عبارة عن مثلث ذهيب وفيه الضلع القائم األول املقابل للزاوية  30يساوي  2مما يعّن ا ّن

2  3 2
الضلع القائم الثاين يساوي  3  2ومساحته تساوي  2  3 :
2
مساحة الشكل  ABCDتساوي 2  3  3  3  3 :

الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
الشق اليميّن من املعادلة عبارة عن عدد فردي ولذلك جيب ان
 .18من املعادلة  b(c  1)(d  2)  2a  1نستنتج ان ّ
الشق الشمايل  ,وميا ا ّن يف عملية الضرب يكفي عدد واحد من بني االعداد املضروبة ان يكون
يتح ّقق ذلك أيضا يف ّ
زوجي لتكون النتيجة زوجية  ,جيب علينا تكوين اعداد فردية .
b(c  1)(d  2)  2a  1

فردي =(فردي)(فردي)فردي
مبا معناه :
 - bفردي
يعرب عن قيمة فردية – ولذلك  cزوجي .
)ّ - (c  1
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يعرب عن قيمة فردية – ولذمل  dفردي .
)ّ - (d  2
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ
احلل نفرض أ ّن َ b  2 ، a  1و  ، c  3وهبذا حن ّقق املعطيات.
 .19لتسهيل ّ
2πr
. πr 
كامال هو  ، 2πrلذلك طول نصف دائرة هو
حميط ال ّدائرة ً
2

ط املش ّدد. 6π  π  1  π  2  π  3 :
طول اخل ّ
نعوض  b  2يف اإلجاابت ،اإلجابة الوحيدة الّيت تعطينا  6πهي إجابة (.)3
ّ
الصحيحة هي (.)3
اإلجابة ّ

 .20لنفرض عدد األقالم اليت متّ شرائها تساوي
سيتم دفعه يف مكتبة أ. 4  (x  1)  1 :
املبلغ الّذي ّ
سيتم دفعه يف مكتبة ب. 2x :
املبلغ الّذي ّ
مبا ا ّن القيمتان متساويتان :
. x

4  ( x  1)  1  2 x
4  x  1  2x
x3
الصحيحة هي (.)2
اإلجابة ّ
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