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 المجموعة األولى – مقابالتُحلول 
 .Bالل من خ Aتُفحص قدرات  القة:عال .1

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 .Bلكي  Aيستعمل  العالقة: .2

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 .(العالقة تشمل طرفَيـن ُمـختلَفيـن) Bالّشيء فُيصبح الّشيئ  A العالقة: .3

 (: يُلّطخ = يُلّوث4إجابة )
 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل

 

 .B جب أن يّتصف بالــجّيد يـال Aالـ  العالقة: .4

 (: أرعن = أحـمق2) إجابة

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 .Bيلغي كون الّشيء  Aإستعمال  العالقة: .5

 .(1)جابة الّصحيحة هي إلا
 .)شعر أشعث = متفّرق وغري مرّتب( Aلغي َكْون الّشيء ت Bعملّية الـ العالقة: .6

 (: متصدِّع=متشّقق1إجابة )

 .(1)جابة الّصحيحة هي إلا

 .Bقال لشخص ليس تُ  A العالقة: .7
 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل

 

 .بشّدة A أي B العالقة: .8

 ملٍه عكسي(: 4إجابة )
 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل

 

 .Bبواسطة  A العالقة: .9
 .(4)األجابة الّصحيحة هي 

 .Bأّي يتظاهر بأنّه  A العالقة: .11

 (2)األجابة الّصحيحة هي 
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 المجموعة الثّانية – مقابالتُحلول 
 .A قد ُيسّبب الـ Bكثرة الـ  عالقة:ال .1

 (2)جابة الّصحيحة هي اإل        
 .Aال يشعر بالـ  Bَمن  العالقة: .2

 (1)جابة الّصحيحة هي اإل

 .Bهو  Aالـهدف األساسي من إستعمال  العالقة: .3
 (3)جابة الّصحيحة هي اإل

 .Bلتشديد/إبراز الـ  Aُتسَتعمل الـ  العالقة: .4
 (4)جابة الّصحيحة هي اإل

 .B أي ال يوجد A العالقة: .5
 (3)جابة الّصحيحة هي اإل

 .B أي الـمسامهة فـي زيادة/تضخيم A العالقة: .6

 (3)جابة الّصحيحة هي اإل

 .B أْي لـم يتصرَّف بــ   A العالقة: .7

 (: قنوط=يأس1إجابة )
 (1)جابة الّصحيحة هي اإل

 .B (من صدرامل) على اآلخرين عملّية كي ُيصعِّب  A العالقة: .8

 (3)جابة الّصحيحة هي اإل
 .B ال يوجد لديه  Aمن  العالقة: .9

 (: يتبّجح=يتكبَّـر4إجابة )
 (4)جابة الّصحيحة هي اإل

 .B ال يعود هنالك Aبعد أْن  العالقة: .11

 (1)جابة الّصحيحة هي اإل
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 المجموعة الثّالثة – سائل كالمّيةُحلول م
 .A = B العالقة: .1

 (2)جابة الّصحيحة هي اإل

 .B فيه عّدة A العالقة: .2

 ملٍه عكسيّ (: 1إجابة )

 (3)جابة الّصحيحة هي اإل
 .Bإنـهاء/إزالة األساسّية هي  Aوظيفة  العالقة: .3

 وظيفة الـجندي هي الّتغلب على العدو وليس القضاء عليه أو إزالته.(: 4) إجابة

 (2)جابة الّصحيحة هي اإل
 .Bألّن الّشيء  Aمن الّصعب أن  العالقة: .4

 (4)جابة الّصحيحة هي اإل
 العالقة تشمل طرفَيـن ُمـختلَفيـن(.دّججه = ألبسه الّسالح( )) Bالّشخص فأصبح  A  العالقة: .5

 كّبل=قّيد(: 2إجابة )

 (3)جابة الّصحيحة هي اإل
 B اآلخر، فاآلخر A العالقة: .6

 (1)جابة الّصحيحة هي اإل

 . Bْن يكون األساسّية أ A صفة العالقة: .7
 (4)جابة الّصحيحة هي اإل

 .Bيـحتاج إلـى يدل على أنّه   Aمن  العالقة: .8
 (3)جابة الّصحيحة هي اإل

 

 .على الّتنّقل Aيساعد  B العالقة: .9
 (4)جابة الّصحيحة هي اإل

 )العالقة تشمل طرفَيـن ُمـختلَفيـن(.. Bالّشخص فيجعله  A العالقة: .11

 معطوب=تالف(: 2إجابة )

 (2)جابة الّصحيحة هي اإل
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 المجموعة الّرابعة – مقابالتُحلول 
 .B من األمر ألّن األمر A العالقة: .1

 (1)األجابة الّصحيحة هي 

 ـــه شخص آخر.  Bمن الّصعب أن Aشخص  العالقة: .2

 مسرور = (: مغتبط2إجابة )
 (4)األجابة الّصحيحة هي 

 )عالقة غيـر مباشرة(. B تكّون  C عّدة وَ  Cهو جزء من  A العالقة: .3

، وعّدة بيوت . كذلك األمر بالّنسبة للباب اّلذي هو جزء من البيت، وعّدة سفن تكّون أسطولالدفّة هي جزء من الّسفينة
 تكّون حارة.

 (3)اإلجابة الّصحيحة هي 

 نفسه. B يتمّيز بـ A الـ العالقة: .4

 (4)اإلجابة الّصحيحة هي 

 )ذريعة=عذر/حّجة(..  Aبواسطة  B  العالقة: .5

 (2)جابة الّصحيحة هي اإل

 .Bبـهدف أن يزيل  A العالقة: .6

 (3)اإلجابة الّصحيحة هي 

   .B دفع الّشخص ألنيـ Aالـ  العالقة: .7
 (1)اإلجابة الّصحيحة هي 

 .A بواسطة عملّية الـ B نتخّلص من العالقة: .8
 (3)جابة الّصحيحة هي اإل

 .  Bأّي بـــ   بشكل جيِّد A العالقة: .9
 (1)اإلجابة الّصحيحة هي 

 . B أّي يـمتنع عن الـ A العالقة: .11

 يـمتثل = يطيع(: 2إجابة )

 (3)جابة الّصحيحة هي اإل
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 المجموعة الخامسة –ُحلول مقابالت 
  

 .A الّشيء، فيصبح الّشيء B العالقة: .1

 (2)األجابة الّصحيحة هي 

 ـــه. A للّشخص اّلذيأّي أنّه مل يستجب   B العالقة: .2

 خرج عن طوره = فقد رشده(: 4إجابة )
 (1)األجابة الّصحيحة هي 

  B أّي يـخّفف A العالقة: .3

 (3)اإلجابة الّصحيحة هي 

 .B = من دون A العالقة: .4

 (4)اإلجابة الّصحيحة هي 

 .خاّصة Bـ وفًقا لـ   A يصنع الـ العالقة: .5

 (3)جابة الّصحيحة هي اإل

 .B كي تسّهل للّشخص أن  Aُتستعمل  العالقة: .6

 (1)اإلجابة الّصحيحة هي 

 .B للوقاية من الـ Aـ يستعمل الـ العالقة: .7
 (4)اإلجابة الّصحيحة هي 

 .تفاوت(جدًّا )درجات  B أيّ  A العالقة: .8
 (2)جابة الّصحيحة هي اإل

 .يِّدالـج B صفة تعطى للـ A العالقة: .9
 (4)اإلجابة الّصحيحة هي 

 . Bالـ  يفقدأّي  A العالقة: .11

 (2)جابة الّصحيحة هي اإل
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 ّسادسةالمجموعة ال –ُحلول مقابالت 
  

 .Bألنّه يوجد لديه  A العالقة: .1

 (3)األجابة الّصحيحة هي 

  A تسّمى B بيـن الــالعالقة  العالقة: .2
 (1)األجابة الّصحيحة هي 

  B أفقده الـأّي  A العالقة: .3

 (4)اإلجابة الّصحيحة هي 

 .فخم/ة A  =B العالقة: .4

 (2)اإلجابة الّصحيحة هي 

 .اآلخر Bأي يلغي A العالقة: .5

 (4)اإلجابة الّصحيحة هي 

 .A  شخصٍ ل Bمن الّصعب أن نقوم باملصدر من  العالقة: .6

 (1)اإلجابة الّصحيحة هي 

 .B الـ / مكوث هو مكان مبيت A العالقة: .7
 (2)اإلجابة الّصحيحة هي 

 .(عالقة غري مباشرة) Cعلى الـ A بعد إجراء عملّية الـ Bعلى  يـمكن احلصول العالقة: .8
  (2)جابة الّصحيحة هي اإل

 .وغيـر حمّددة رةـصغي A = B العالقة: .9
 (1)اإلجابة الّصحيحة هي 

 . B هي صيغة املضارع من مرادف الفعل A العالقة: .11

 (2)اإلجابة الّصحيحة هي 
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 المجموعة الّسابعة –ُحلول مقابالت 
  

 .)نتيجة إيـجابّية( Aلّشيء بعد أْن با B  العالقة: .1

 (4)األجابة الّصحيحة هي 

 .وظيفة إيـجابّية() B جعل الّشيء غيـر من أجل Aنستعمل  العالقة: .2
 (3)األجابة الّصحيحة هي 

 .B بواسطة الـــ Aندرك الــ  العالقة: .3

 (1)اإلجابة الّصحيحة هي 

ــ العالقة: .4  .Aليس من عادته أن  Bال

 (3)اإلجابة الّصحيحة هي 

 .Aمكّونة من عّدة  Bالــ  العالقة: .5

 (1)اإلجابة الّصحيحة هي 

 .Aيتبادل األشخاص الــ  Bخالل الــ  العالقة: .6

 (4)اإلجابة الّصحيحة هي 

 .Bهو اّلذي يفتقر للـ  A العالقة: .7
 (3)اإلجابة الّصحيحة هي 

 . "A" استجابًة ملقولة Bاألشخاص  العالقة: .8
  (4)اإلجابة الّصحيحة هي 

 .Bمن دون أن  = A العالقة: .9
 (3)اإلجابة الّصحيحة هي 

 . Bالـ  أي يـختصر/ يقّلل من A العالقة: .11

 (4)اإلجابة الّصحيحة هي 
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 المجموعة الثّامنة –ُحلول مقابالت 
  

 .Bللحصول على  Aنستعمل الـ   العالقة: .1

 (3)األجابة الّصحيحة هي 

 .A فعل للقول كردّ  B العالقة: .2
 (3)األجابة الّصحيحة هي 

 .B = مليء بالـ A العالقة: .3

 (4)اإلجابة الّصحيحة هي 

 .Aهو زيادة الـ   B هدف العملّية العالقة: .4

 (4)اإلجابة الّصحيحة هي 

 .B تسبق الــ Aمرحلة الــ العالقة: .5

 (2)اإلجابة الّصحيحة هي 

 .بدرجة كبرية B لديه=  A العالقة: .6

 (3)اإلجابة الّصحيحة هي 

 .A من أجل أنْ  Bيستعمل  العالقة: .7
 (4)اإلجابة الّصحيحة هي 

 . A والّتـي تعيش فـيC من  Bؤخذ الـيُ  العالقة: .8
  (1)اإلجابة الّصحيحة هي 

 .B الـ رفع = A العالقة: .9
 (2)اإلجابة الّصحيحة هي 

 A الّشيء الّشيء ألنّ  B من الّصعب أنْ  العالقة: .11

 (3)اإلجابة الّصحيحة هي 
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 المجموعة الّتاسعة –ُحلول مقابالت 
  

 .B هو عدم القدرة على الــ A  العالقة: .1

 (1)األجابة الّصحيحة هي 

 )العالقة تشمل طرفَيـن ُمـختلَفيـن( .الّشخص اآلخر B ، يؤّدي إىل أنخص اآلخرالش A العالقة: .2
 (4)األجابة الّصحيحة هي 

 .B يـمنع الّشيء من الــ Aوجود  العالقة: .3

 (2)اإلجابة الّصحيحة هي 

 (طرفًا واحًدا)العالقة تشمل  .B ليس ألنّه A العالقة: .4

 حديث ـاليف يسهب ويكثر  = (: يطنب1إجابة )

 (3)اإلجابة الّصحيحة هي 

  .B تبطل كون الّشيء Aعملّية  العالقة: .5

 مثلوم = غيـر حادّ (: 1إجابة )

 (1)اإلجابة الّصحيحة هي 

 .Bتستعمل عند الــ  Aكلمة  العالقة: .6

 (: ويـحك = الويل لك3إجابة )

 (3)اإلجابة الّصحيحة هي 

 لآلخر. B بواسطة إعطاء A العالقة: .7

 (4)اإلجابة الّصحيحة هي 

 )العالقة تشمل طرفَيـن ُمـختلَفيـن( .B الّشيء بصورة مبالغ هبا فإنّه Aعندما  العالقة: .8
  (3)اإلجابة الّصحيحة هي 

 . Aيسّهل على الّشخص أن  Bَكْون الّشيء  العالقة: .9
 (1)اإلجابة الّصحيحة هي 

 .B هي طريقة من أجل أن A العالقة: .11

 (1)اإلجابة الّصحيحة هي 
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 المجموعة العاشرة –ُحلول مقابالت 
  

 .B لديهيوجد تقال ل من  A  العالقة: .1

 (4)األجابة الّصحيحة هي 

  .B للّشيء/للّشخص كي ال Aتوضع  العالقة: .2
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 المجموعة األولى – إكمال ُجَملُحلول 
 :األوىل -تفسري اإلجابة الّصحيحة .1

 رئيس البلديّة أكثر من حضور املناسبات وحظي بإعجاب الّسّكان. :قيقةالح
 سّكان املدينة ال يفّضلون أن يكثر رئيس البلديّة من حضور املناسبات. اعتقاد الكاتب:

 فإّن احلقيقة الواردة تدعو حقًّا للّتفاجؤ. بناء على اعتقاد الكاتب،

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 :الثّالثة - تفسري اإلجابة الّصحيحة .2

 بيضة ديك وهو تعبري يدّل على أمر نادر احلدوث. :ُجملة المربّي األولى
 هو على يقني )متأّكد( من أن يوسف لن يكّرر هذه األفعال :ُجملة المربّي الثّانية

 وىل والثّانية ملرّّ الّصّف.هذه اإلجابة الوحيدة اّليت يوجد فيها متاشي بني اجلملة األ

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 :الثّانية - تفسري اإلجابة الّصحيحة .3

سيؤّدي لزيادة الّرواتب )استخدام أداة الرّبط  رغم أنّه سُيقابل بتحّفظ )عدم رضى(، زيادة ساعات العمل :اعتقاد الكاتب
 "رغم أنّه" صحيح لوجود عالقة تناقض(

 ال تفّضل العمل لساعات أطول حّّت لو ارتفع معاشها. :تصريح سلمى
 قاد الكاتب املعروض يف بداية اجلملة وتصريح سلمى يف هنايتها.هذه اإلجابة حتتوي على تالؤم بني اعت

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 الرّابعة: -تفسري اإلجابة الّصحيحة  .4

 : قصائد الّشاعر تضّمنت هتليالً )مدحًيا( وقد كان نابًعا من دوافع صادقة.االّدعاء
قصائد املديح ُكِتَبت ألّن احلكومة كانت تدفع مبالغ طائلة ملن يعتقد الكاتب أّن هذا االّدعاء غري صادق، ويربّر ذلك بأّن 

 ميدحها.

  .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 الثّالثة: -تفسري اإلجابة الّصحيحة  .5

 سبب االرتفاع هو أساليب الّتعليم اجلّيدة :استنتاج الوزيرة  ارتفاع يف حتصيل الّسوابع :نتائج اإلحصاء
 درجة صعوبة اسئلة االمتحانات قد قّلت الحقيقة الّتي عرضها الكاتب:

 احلقيقة اّليت عرضها الكاتب ُتضِعف من استنتاج الوزيرة ألهّنا تعطينا تفسريًا بديالً الرتفاع الّتحصيل.
 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
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 األوىل: -تفسري اإلجابة الّصحيحة .6

 أىب )رفض( االعرتاف بأنّه كسر الّنافذة :الحدث  ساهر ال يتحّلى بصفة االعرتاف باخلطأ رأي الكاتب:
إذ أنّه مل يشّذ عن سلوكه االعتيادّي  هنالك متاٍش بني رأي الكاتب واحلدث، ممّا يدعم ظّن الكاتب بأنّه ال يغرّي من طباعه، 

 هذه املرّة أيًضا )تصّرف مبوجب نفس الطّباع(.

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 األوىل: -تفسري اإلجابة الّصحيحة .7

 مياه الينابيع تؤّدي ملنع مرض الباركنسون االعتقاد الّسائد في الماضي:
 أغلبّية املرضى شربوا الكثري من مياه الينابيع خالل حياهتم نتائج األبحاث األخيرة:

بأّن  –من االعتقاد الّسائد! وبالّتايل إّن ذلك يتماشى مع الفراغ الثّاين يف اإلجابة األوىل ُتضعف نتائج األحباث األخرية أًذا 
 نتائج األحباث ستغرّي من االعتقاد الّسائد.

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 الرّابعة: -تفسري اإلجابة الّصحيحة  .8

الفريق. حلسن احلّظ، فاز الفريق وبالّتايل لن خيرج من البطولة كان الّتصريح قبل املباراة بأّن الفوز فقط سيمنع إقصاء )خروج( 
 وسيواصل املشاركة.

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل

 

 األوىل: -تفسري اإلجابة الّصحيحة  .9

 : مجاهري برنادا مل حتزن بعد خسارة املنتخبالحدث
 ال يهتّمون بالفوز واخلسارة. من يعرف طباع الّشعب الربنادّي، ولو قلياًل، يعلم أهّنم :الّتفسير         

كما ورد يف الفراغ للّتفاجؤ   ال يدعوالّتفسري املعروض يعطينا سبًبا منطقيًّا لعدم حزن مجاهري برنادا، وبالّتايل فإّن احلدث  
 األّول من اإلجابة األوىل

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل

 الثّانية: -تفسري اإلجابة الّصحيحة  .11

 معارضة إجراء املقابلة الّشخصّية كشرط قبول :موقف العميد
 املقابلة لن تكشف صفات املرّشح، وبالّتايل لن تؤّدي الختيار املرّشحني األكثر مالءمةً  تفسير العميد لموقفه:

 الّتفسري املعروض يف هذه اإلجابة يعطي تربيرًا منطقيًّا للموقف!

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
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 المجموعة الثّانية –ُحلول إكمال ُجَمل 
 الثّالثة: -تفسري اإلجابة الّصحيحة .1

 ميكنه إجادة أدوار أخرى ←من غري الّصحيح اعتبار إيهاب أنّه جييد متثيل األدوار الرّتاجيديّة فقط  :الجزء األّول
 مّثل إيهاب دورًا هزليًّا )ساِخر وغري تراجيدّي!( وحظي بإعجاب املشاهدينالجزء الثّاني: 

 بة الوحيدة اّليت تضّم متاشًيا بني فحوى اجلزءين األّول والثّاينهذه اإلجا

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 األوىل: –تفسري اإلجابة الّصحيحة  .2

 أمين أفضل من ياسر يف األداء املهيّن، وباملقابّل أمين أقّل كفاءة من ياسر بالعالقات العاّمة.الُمقارنة "فمن جهة...": 
الكاتب يؤمن أّن األداء املهيّن هو اعتباّر ذو امهّّية أقّل، أّي أّن العالقات العاّمة هي االعتبار األكثر أمهّّية وبالّتايل  الحسم:

 لنيل املنصب. يختار ياسر سيكون من الطّبيعّي أن 

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 الثّانية: -تفسري اإلجابة الّصحيحة  .3

سيواجه فريًقا هزياًل )ضعيف( وسنهزمه بسهولة )إًذا نتيجة القرعة كانت إجيابّية بالّنسبة لفريقنا(،  نتيجة القرعة هي أّن فريقنا
على الّرغم من ذلك فإّن اجلماهري قابلت نتيجة القرعة باالستياء )استخدام أداة الرّبط "على الّرغم" سليم بسبب وجود عالقة 

 مواجهة خصٍم مثري.تناقض(، وتفسري هذا االستياء هو أهّنم أرادوا 

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 الرّابعة:ّ  -تفسري اإلجابة الّصحيحة  .4

 ينفي االّدعاء أنّه ال يلتزم بوعوده، أّي يؤمن أنّه يلتزم بوعوده: رأي الكاتب بحّسان
 أّي مل يتلزم بوعده –استعار حّسان كرة ووعد بإعادهتا ومل يُرِجعها  :الحدث

الكاتب حبّسان بأنّه يلتزم بالوعود، فإّن احلدث املتمّثل بعدم االلتزام بالوعد من شأنّه أن جيعل الكاتب إًذا على ضوء رأي 
 يتفاجئ كما جاء يف الفراغ الثّالث.

  .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 :الثّانية -فسري اإلجابة الّصحيحة ت .5

بدأ باالستعداد له بشكٍل مبّكر أكثر، وذلك خصوًصا ألنّه لو أّن الكاتب مل ينسى أّن امتحان الفيزياء وشيك )قريب(، لكان 
 يستصعب ماّدة الفيزياء.

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
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 الثّالثة: -تفسري اإلجابة الّصحيحة .6

 الّنبتة أفضل يف معاجلة أمل رأس الّرجال  ←الّنتبة ختّفف من أمل الرّأس لدى الّرجال أكثر من الّنساء  :نتيجة البحث
 أمل رأس الّرجال أصعب للعالج مقارنًة بالّنساء االعتقاد الّسائد:

 بني نتيجة البحث واالعتقاد الّسائد. تناقضكما جاء يف الفراغ الثّالث من اإلجابة الثّالثة؛ مثّة 

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 األوىل: -تفسري اإلجابة الّصحيحة .7

أكرب مقارنًة باملواسم الّسابقة، تفسري عصام لذلك هو أّن حسونة أصبح أكثر  عدد األهداف اّليت سّجلها حّسونة هذا املوسم
جّديّة بتدريباته. ستكون اإلحصائّية مذهلًة أكثر إذا علمنا أنّه قد سجّل عدًدا أكرب من األهداف يف عدٍد أقّل من املباريات 

 )أّي مع أنّه لعب أقّل مباريات إالّ أنّه سجل أهدافًا أكثر(.

 .(1)الّصحيحة هي  جابةاإل
 

 :األوىل -تفسري اإلجابة الّصحيحة  .8

على الّرغم من أّن نادر قلياًل )"ندرة املواقف"( ما يتصّرف بلباقة، إال أنّه كثريًا )"تكاد ال حتصى"( ما يتصّرف بتهذيب يف 
 العمل )استخدام أداة الرّبط "على الّرغم" سليم لوجود عالقة تناقض(.

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل

 

 :الثّانية -تفسري اإلجابة الّصحيحة  .9

 الّديكور هو العامل األهمّ  ←ليس صحيًحا أّن األسعار املنخفضة هي العامل احلاسم مقارنًة بالديكور  : تصريح عاصم
جهوًدا  مبوجب ذلك، قّرر عاصم أن يواصل االستثمار يف الديكور )وهذا منطقّي ألنّه العامل األهّم يف نظره( وأن ال خيّصص 

 كبرية خلفض األسعار.

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل

 لثةالثّا –تفسري اإلجابة الّصحيحة  .11

 حبسب اجلملة؛ الّنوع األّول: يسّوق نفسه والّنوع الثّاين: يذّم املنافس.
 احلزب يعتمد على ذّم املنافس. ←الكاتب يؤيّد االّدعاء بأّن حزب "األّمة" يعتمد على الّنوع الثّاين 

 امللصق يعتمد على ذّم املنافس. ←ُكِتب يف ملصق حزب األّمة "منافسونا يقدونكم للهالك" 
 هذه اإلجابة الوحيدة اّليت يوجد فيها متاٍش ما بني رأي الكاتب وبني ما كتب يف ملصق احلزب.

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
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 المجموعة الثّالثة –ُحلول إكمال ُجَمل 
 الثّالثة: -الّصحيحةتفسري اإلجابة  .1

وصف برنارد االّدعاءات اّليت تربط بني املنطقة الّصناعّية وحاالت الّسرطان بـِ "متّخض اجلبل فولد فأرًا" )أّي  :الجزء األّول
 الّضّجة الكبرية مصدرها أمٌر صغرٌي وثانوّي"، وسبب رأيه هذا هو أّن نسب حاالت الّسرطان مل تتغرّي  –"عملوا من احلّبة قّبة 

 يف فرتة وجود املنطقة الّصناعّية.
مبا أّن الكاتب يعتقد أّن برنارد ال يفقه شيًئا )ال يفهم شيًئا( يف هذه األحباث، ال جيب أن نعّول )نعتمد( على  الجزء الثّاني: 

 نتائج حبثه.

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 :الثّانية –تفسري اإلجابة الّصحيحة  .2

اّليت كانت بعنوان "فلتأجلوا الّسباق". يف وقت توصية الوزير  بخالفقّرر القائمون على الّسباق أن جيروه يف موعده وذلك 
الحق، تبنّي أّن القائمني على الّسباق مل يصيبوا )أخطؤوا( يف قرارهم )أّي أنّه مل يكن جيب أن جيروا الّسباق( بسبب وقوع 

 إصابات نتيجًة حلالة الطّقس.

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 :الرّابعة - تفسري اإلجابة الّصحيحة .3

مجيع قصائد الّديوان تقليديّة )حمافظة على الّتقاليد(، ما عدا قصيدة "ملح" واّليت ال تظهر كقصيدة حمافظة )أّي أهّنا غري 
 ختلو من الّتقليديّة(.تقليديّة(، على العكس تظهر فيا مزايا )صفات( تدّل على اإلبداع والّتجديد )صفات 

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 الثّالثة: –فسري اإلجابة الّصحيحة ت .4

نصيحة املدّرس كانت بأن يتفّحص الّطاّلب صّحة ما يقرؤون، وهذا ما حصل بالفعل؛ تبّّن الّطاّلب أقواله وتوقّفوا عن أخذ 
 املعلومات كمفهومة ضمًنا وأصبحوا يتعّمقون بفحص الّنّص.

  .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 الثّانية: -تفسري اإلجابة الّصحيحة  .5

 توّقع سليمان أن يواصل دونالد ←من غري املستبعد أن يواصل دونالد ملوسم آخر تنبؤات سليمان: 
 لن يواصل دونالد يف الفريق ←سيتّم االستغناء عن خدمات الالعب دونالد  تصريح رئيس الفريق:
 تكن صائبة، كما جاء يف الفراغ األّول من اإلجابة الثّانية. إًذا، تنّبؤات سليمان مل

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
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 األوىل: -تفسري اإلجابة الّصحيحة .6

 الكوريّة أفضل ←الّسينما اليابانّية تتخّلف عن نظريهتا الكوريّة تصريح سمير في البرنامج: 
على الكوريّة، ومبا أنّه يعلم أن مسري ال خيفي آرائه وهو ليس متمّلًقا فإّن يعلم الكاتب أّن مسري يف احلقيقة يفّضل اليابانّية 

 الّتصريح دفعه للّتفاجؤ كما جاء يف الفراغ الثّاين من اإلجابة األوىل.

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 األوىل: -تفسري اإلجابة الّصحيحة .7

 األيسر من اجلسم، والعكس صحيح.جلطة يف القسم األمين من الّدماغ تؤّدي لضعف حركة يف القسم 
 ←لذلك، إذا كان لدى شخص ما ضعف حركة يف القسم األيسر، نستنتج أّن اجللطة كانت يف القسم األمين من الّدماغ 

 أن تكون اإلصابة يف القسم األيسر من الّدماغ. من غير المرّجح

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 :الثّالثة -اإلجابة الّصحيحة  تفسري .8

فستان وداد حاز على تعليقات ساخر، مبا أهّنا هتتّم بآراء الّنفس مل يكن غريًبا )ال عجب( أهّنا قررت عدم ارتداء هذا الفستان 
 ثانيًة.

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل

 

 الرّابعة: –تفسري اإلجابة الّصحيحة  .9

 كافية جلعل القارئ متحّررًا.  ال يعتقد الكاتب أّن قراءة الكتب اللربالّية واملتحّررة:  الجزء األّول
 هشام يقرأ كتب متحّررة ولكن ال ميكننا وصفه كشخص يؤمن باحلرّيّات. :الجزء الثّاني

 مبوجب اإلجابة الرّابعة، إّن هشام يشّكل مثااًل جّيًدا على رأي الكاتب اّلذي عرضه يف اجلزء األّول من اجلملة.

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل

 :الثّالثة –تفسري اإلجابة الّصحيحة  .11

 قد ضاعت سدًى.حّّت لو بذلت جهًدا كبريًا يف الّدعاية االنتخابّية، لن تتغّلب عن عايد وستفهم حينها أّن جهودك 

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
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 المجموعة الّرابعة –ُحلول إكمال ُجَمل 
 الثّانية: -تفسري اإلجابة الّصحيحة .1

املرض ميكن عالجه باملضاّدات احليويّة، رغم أّن العالج يتضّمن أعراًضا جانبّية غري خطرية )استخدام "رغم أّن"  :األّولالجزء 
 سليم نظرًا لوجود عالقة تناقض.

ولذلك، ال نتوّقع أن تتّم املعاجلة باملضاّدات احليويّة )مبا أّن العالج ناجح، واألعراض اجلانبّية غري خطرية(!  الجزء الثّاني: 
 يتفّهم الكاتب امتناع الطّبيب عن املعاجلة باملضاّدات احليويّة

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 :األوىل –تفسري اإلجابة الّصحيحة  .2

)مل ينجح( بالّتعّرف على أنّه صاحب الّنّص )استخدام "على  فلحلم أ، فإّنين أسلوب شوقي لم يتغّيرمن أّن  على الّرغم
الّرغم" صحيح بسبب وجود عالقة تناقض(. يف القسم الثّاين من اجلملة يعطي الكاتب سبب عدم تعرّفه على أّن شوقي هو 

 صاحب الّنّص بأنّه مل يكن يتوّقع أن حيتوي نّص شوقّي على اقتباسات من األدب اليونايّن.

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 :الثّالثة - تفسري اإلجابة الّصحيحة .3

 قادة اجليش مل يقوموا بتصعيد اهلجوم.  ←مناشدة شيخ القبيلة لقادة جيشه بتصعيد اهلجوم مل تلقى آذانًا صاغية 
اجليش تصرّفوا توصيات الّشيخ )استخدام أداة الرّبط "خبالف" صحيح لوجود عالقة تناقض، ألّن قادة بخالف قادة اجليش 

بعكس توصيات شيخ القبيلة(، قاموا بتوقيع هدنة )فرتة صلح( مع القبيلة املعادية أّي أهّنم قّرروا اخّتاذ خطوة سلمّية وعدم 
 تصعيد اهلجوم.

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 الثّالثة: –تفسري اإلجابة الّصحيحة  .4

غالًبا ما تكون نتنة الرّائحة. زد على ذلك، أّي أنّه مثّة أمر مفاجئ آخر، وهو كان من املفاجئ أن جيد نبتة أنيمونا عطرة ألهّنا 
 حقيقة أهّنا نادرة الوجود يف هذه املنطقة.

  .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 الثّانية: -تفسري اإلجابة الّصحيحة  .5

متنع من عملوا أكثر من ألف ساعة باملشاركة عمل سامر أقّل من ألف ساعة، وهو كان يرغب باملشاركة باملؤمتر. مبا أّن الّشركة 
باملؤمتر فإّن ذلك سيتيح له جمال املشاركة )مبا أنّه عمل أقّل من ألف ساعة(. وبالّتايل، من املنطقّي أن تكون عبارته كما جاء 

 يف الفراغ األّول من اإلجابة الثّانية "كم أنا حمظوظ".
 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
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 :رّابعةال -الّصحيحةتفسري اإلجابة  .6

 بناء أسئلة مرّكبة يتطّلب الرّتكيز الكبري. القسم األّول من الجملة:
 مثّة أسئلة يف غاية جودة ُسِئلت أثناء اإلهنماك بأمٍر آخر )أي بدون تركيز كبري(. من الجملة: القسم الثّاني

اإلجابة،  بسبب وجود عالقة تناقض بني اجلزءين األّول لذلك، فإّن استخدام كلمة الرّبط "على الّرغم" منطقّي حبسب هذه 
 والثّاين.

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 الثّانية: -تفسري اإلجابة الّصحيحة .7

ال يويل مرّّ الّصّف اهتماًما للّتصرّفات غري املهّذبة لطالّبه. وكمثال على ذلك، اعتدى حسن على زميله وتغاضى )جتاهل( 
 املرّّ فعلته.

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 الرّابعة: –تفسري اإلجابة الّصحيحة  .8

 اخنفضت فيها نسبة حوادث الطّرق.بحسب اإلحصائّيات في الّدول الغربّية: 
 ُصِدموا ملعرفتهم أّن دولة سلوانيا حتتّل املراكز األوىل يف عدد حوادث الطّرق. في دولة سلوانيا:

 بسبب وجود عالقة تناقض بني اجلزءين.استخدام كلمة الرّبط "خبالف" منطقّي، 

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل

 

 األوىل: –تفسري اإلجابة الّصحيحة  .9

 عادًة ما تتضّمن أفالمه إشارات سياسّية. ←انعدام وجود إشارات سياسّية يف أفالم عدنان أمٌر نادر 
الّسياسّية، فإّن ذلك لن يكون غريًبا كما ورد يف الفراغ الثّاين من إذا أخذنا بعني االعتبار أّن عدنان ترىّب يف بيئة هتتّم بالقضايا 

 اإلجابة األوىل.

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل

 الثّالثة: –تفسري اإلجابة الّصحيحة  .11

 رغم تبّحره )ضلوعه وتعّمقه( يف تصليح احلواسيب مل ينجح بإصالح احلاسوب )استخدام "رغم" منطقّي(.الجزء األّول: 
 يربط الكاتب ذلك بأّن العطب اّلذي كان باحلاسوب شائك )معّقد( وأحلق ضررًا باحلاسوب ال ميكن تصليحه.الجزء الثّاني: 

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
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 المجموعة الخامسة –ُحلول إكمال ُجَمل 
 الثّانية: -تفسري اإلجابة الّصحيحة .1

زميلك، ولذلك حني شاهدت الّتلفاز بصوت عاٍل أثناء نوم زميلك )قمت يعلم الكاتب أّنك ال تتعّمد إغاظة )إغضاب( 
 بإزعاجه!( فإّن ذلك دعى الكاتب لالستغراب كما جاء يف الفراغ الثّاين.

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 :الثّانية –تفسري اإلجابة الّصحيحة  .2

 يسمع موسيقى صاخبة عندما تكون نفسّيته هادئةفاروق: 
 يسمع موسيقى حتاكي )تتماثل( مشاعره )أّي أنّه يسمع موسيقى صاخبة حني تكون نفسّيته مضطربة!( أيهم:

إًذا، مثّة اختالف يف طريقة مساع فاروف وأيهم للموسيقى. بالّتايل، استخدام "خبالف" صحيح كما جاء يف الفراغ الثّالث من 
 اإلجابة الثّانية.

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 رّابعة:ال –تفسري اإلجابة الّصحيحة  .3

 القاضي أظهر نوًعا من الّتفهم الّدعاءات املّتهم اّلذي طالب بتخفيف عقوبته. الجزء األّول:
 مل يغرّي القاضي قراره. ←قرر القاضي يف هناية األمر االمتناع عن العدول عن قراره الجزء الثّاني: 

 استخدام الكاتب لكلمة الرّبط "على الّرغم"

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 الثّالثة: –تفسري اإلجابة الّصحيحة  .4

أؤيّد املنافسة الّنزيهة، وأنا ممتعض )َغِضب ومتربّم( من مسّوقي الّشركة اّلذين  أقوال مدير الّشركة في المحادثات المسّجلة: 
 حبسب هذه األقوال، ال عالقة له بنشر اإلشاعات. ←نشروا إشاعات كاذبة عن الّشركات املنافسة 

 بالّتايل، مضمون هذه احملادثات من املرّجح أن تساهم يف تربئة مدير الّشركة

  .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 :األوىل -سري اإلجابة الّصحيحة تف .5

 كّلما ارتفع قسط الّتعليم كان مستوى الّتعليم أكثر سهولة  ←عالقة عكسّية بني الّصعوبة وقسط الّتعليم الجزء األّول: 
 : الطّالب اّلذي يدفع مبالغ كبرية "تفوق اخليال" يقول أن مستوى تعليمه سهل للغايةالجزء الثّاني

 األوىل صحيح.مثّة تالؤم بني مضمون اجلزءين األّول والثّاين، وبالّتايل استخدام كلمة الرّبط "ليس غريًبا" كما جاء يف اإلجابة 
 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
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 :وىلاأل -تفسري اإلجابة الّصحيحة .6

القليل من قوانني القرن الّتاسع عشر طرأ عليها تغيريات، يـَُتوقَّع أن يكون من الّصعب )"لن يكون مهّمة سهلة"( أن جند  مبا أنّه
 عشر. اختالفات بني كتب القوانني يف أيّامنا وبني تلك يف القرن الّتاسع

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 الثّالثة: -تفسري اإلجابة الّصحيحة .7

حبسب رأي مهّام، كون عدد الّنسخ املباغة للّرواية متواضع يدّل على أّن الّروية مل تصل لعدد كبري من القرّاء. مثّ يعرض الكاتب 
مهام يضرب بذلك عرض احلائط )يتجاهل متاًما(  سبب معارضته لرأي مهّام ويعطي تفسريًا لعدد الّنسخ املباعة املنخفض: إنّ 

 احلقيقة أّن الّروايا متوفّرة على االنرتنت ومن املمكن أن تكون وصلت هبذه الطّريقة لعدد كبري من القرّاء.

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 ة:الثّالث –تفسري اإلجابة الّصحيحة  .8

فشتاينيوك يّدعي أنّه ال جيب أن تُعطى الّنصائح ألّن اجلاهل ال يفهما، حبسب هذه اإلجابة إعطاء الّنصيحة عدمي الفائدة، 
 واحلكيم ليس حباجة هلا وبالّتايل لن يستفيد منها أّي من اجلهلة أو احلكماء.

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل

 

 :الثّانية –تفسري اإلجابة الّصحيحة  .9

 اعتقد أّنك لن تتخّلص من عادة الكسل. مل يطلب الكاتب منك أن تغسل سّيارته ألنّهالجزء األّول: 
يضيف الكاتب أنّه يبدو أنّه أخطأ يف اعتقاده، إذ أنّه الحظ أّنك تغسل سيارة أخيه بعد طلبه بذلك ممّا يدل  الجزء الثّاني:

 على أّنك قد تكون ختّلصت من عادة الكسل!

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل

 الثّالثة: –تفسري اإلجابة الّصحيحة  .11

 ليس قرارًا موضوعيًّا، الّدافع من ورائه هو صداقة املدير مع عدنان )دافع غري موضوعّي( تعيني عدنانالجزء األّول: 
 حسن يستحّق الّتعيني أكثر من عدنان ←قرار املدير يتجاهل أّن عمل عدنان أقّل جودة من حسن الجزء الثّاني: 

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
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 المجموعة الّسادسة –ُحلول إكمال ُجَمل 
 الثّالثه: -تفسري اإلجابة الّصحيحة .1

أداء  ←ميكن الكيل باملديح )اإلكثار باملدح( ألداء الفريق الّدفاعّي، ولكن ال ميكننا مدح األداء اهلجومّي الجزء األّول: 
 الفريق اهلجومّي ليس جّيًدا!

 الفريق يفتقدون املوهبةأخذت االنطباع أّن مهامجي  الجزء الثّاني:
 إًذا مثّة تالؤم بني فحوى اجلزءين األّول والثّاين يف هذه اإلجابة.

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 األوىل: –تفسري اإلجابة الّصحيحة  .2

ا. يف هذه احلالة، مل خيِف سامح حقيقة أّن نادر هتّرب من الّتربّع )أّي أنّه مل يتصّرف  سامح يصّور نادر غالًبا كإنسان كرمي جدًّ
أّي أنّه صّوره كشخص غري كرمي. هذا األمر غريب )كما جاء يف الفراغ الثّاين( حقًّا مبا أّن سامح مييل لتصوير نادر   –بكرم( 

 كشخص كرمي.
 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل

 

 :الثّانية –تفسري اإلجابة الّصحيحة  .3

، امتالك مدير املدرسة صالحّية فصل الّطاّلب بدون استشارة الّنائب َعدَل )تراجع( عن تأييده = يعارض الجزء األّول:
 فهوى يرى أّن هذا القرار ال جيب أن يصدر من شخص واحد.

الّنائب قد كان متربًّما )غري راٍض(، حني علم أّن املدير قد فصل طالًبا بدون استشارة  لذلك مل يكن غريًبا أنّ الجزء الثّاني: 
 أحد.

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 الثّالثة: –تفسري اإلجابة الّصحيحة  .4

على أنّه ذاك  يف هذه الّدولة، حُيظر )مُينع( على الّصحفيني انتقاد رجال الّسلطة، وعالًة على ذلك الّصحفّي املثايل مّت تصويره
استخدام "عالوة على ذلك" سليم، لوجود عالقة توافق بني جزءي  - )ال يتواىن يف  ال يتقاعس يف( اّلذي ميدح رجال الّسلطة

 .اجلملة
  .(3)جابة الّصحيحة هي اإل

 

 األوىل: -تفسري اإلجابة الّصحيحة  .5

أنا أؤمن أنّه جيب أن يتّم حتضري الّشخص  ←أنا أؤمن بعد صدق املقولة "أفضل طريقة لتعليم الّسباحة..." الجزء األّول: 
 قبل بدءه مبمارسة مهّمة ما.

 مل أعارض القرار بأن يباشر مندوبو املبيعات العمل بدون دورة حتضرييّة: الجزء الثّاني
 دام أداة الرّبط "رغم أّنين" يف بداية اجلملة سليم.عالقة تناقض بني جزءي اجلملة، ولذلك فإّن استخمثّة 
 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
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 :الرّابعة -تفسري اإلجابة الّصحيحة .6

حبسب اجلملة الّشخصّيات يف األسطورة هي طيبة القلبة أو غنّية ولكن ليس األمرين مًعا. إذا حتّقق أّن "جام" طيب القلب 
ا!( حينها سيدعو األمر لالستغراب كما ورد يف الفراغ الثّالث وذلك ألنّه عندها سيتحّقق وأيًضا ميتلك ثروة طائلة )غين  جدًّ

 األمرين مًعا؛ الطّيبة والغّن.

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 :نيةالثّا -تفسري اإلجابة الّصحيحة .7

يكن له وقع )أثر( كبري )استخدام كلمة الرّبط  احلرب األهلّية اجلزائريّة ُصوِّرت كصاحبة تأثري كبري، خبالف حرب الّرمال اّليت مل
 خبالف صحيح لوجود عالقة تناقض(. بالّتايل، فإّن الكثريين ال يعتقود أّن حلرب الّرمال تأثري مصريّي على تاريخ اجلزائر.

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 :الرّابعة –تفسري اإلجابة الّصحيحة  .8

كان سامي الوحيد اّلذي اعتقد أّن قرار وزيرة املعارف باستبدال كافّة الكتب لن حيّسن من مستوى الّطاّلب. بعد مرور مخس 
سامي ال  ولكن ←اتّضح أّن سامي قد صدق يف رأيه  ←سنوات، اتّضح أنّه مل يتحّسن مستوى الّطاّلب بعد تنفيذ القرار 

 ام كلمة الرّبط ولكن سليم، لوجود عالقة تناقض(.يتباهى بأنّه قد صدق يف توقّعه )استخد

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل

 

 :الثّالثة –تفسري اإلجابة الّصحيحة  .9

 نستنتج أّن الّتقرير كان جّيًدا بشكٍل عاّم! ← تقرير الّصحفّي املبتدئ، مل يتطّلب إجراء تعديالت عليه جهوًدا كبرية
يقبل اّدعاء املستشارين بأّن تقارير الّصحفّي يف املستقبل جيب أن يُكّرس هلا جهوًدا نتيجًة لذلك، فإّن حمّرر الّصحيفة ال 

 وتفكريًا أعمق

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل

 الثّالثة: –تفسري اإلجابة الّصحيحة  .11

أداة الرّبط رغم أّن رغم أّن املوّظف هالل مل خيِف احلقيقة )كان صادقًا( إالّ أّن املدير اضطر لالستغناء عن خدماته )استخدام 
 صحيح لوجود عالقة تناقض(. ولكّن الّسبب وراء هذا القرار هو أّن مصاحل الّشركتني متضاربة.

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
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 المجموعة األولى – 1منطق ُحلول 
 . C، ذوقه مجيل= B، بنت= Aحيّب املالبس=نرمز:   .1

 B    =A ←Bليس  Aالفرضّية األوىل: ال يوجد 
C)الفرضّية الثّانية:  )* A 

نتيجة دمج الفرضّيتني )عاّمة وجزئّية( = حنذف اجملموعة املشرتكة اّليت تظهر قبل الّسهم يف الفرضّية العاّمة، والّنتيجة: 
(C )* B 

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 .سريع ←رياضي  األوىل: العبة الفرضيّ  .2
 يتعب بسرعة.   ← سريع :الفرضية الثانية

 ندمج فرضّيتني عاّمتني؛ حنذف اجملموعة املشرتكة )سريع( اّليت تظهر مرّة بعد الّسهم ومرّة قبله والّنتيجة: 
 يتعب بسرعة. ←العب رياضي 

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 . C، حمبوب= B=ر، مغرو  Aالسمر= نرمز:    .3

B                                     دعاء أ : ا A  
C                                    دعاء ب: ا B (شرط كاف  ـِ:هي الفرضية املكافئة لB C ) 

A          :استنتاج مسري C  
Aالطّرفني )حصل على  فإنّه يدمج الفرضّيتني ويعكسوفقاً " لطريقة تفكري" مسري  C   بدالً منC A) 

 علينا أن نتبع نفس " طريقة تفكري" مسري يف الفرضيتني املعطاتني:
 . C، حتبه الفتيات= B، رائحته مجيلة = Aنرمز؛ أمحر=
B        أدعاء أ :  A                :أدعاء ب C B .حنذف ال يوجد وننفي الطرف الثاين 

Aاستنتاج مسري :   C   
Cاإلجابة الرّابعة ) حيحة هيالصّ اإلجابة  A ،) عملّيتان: نفي الطّرفني  لنا لهلالستنتاج الذي توصّ  ئةكافامل(

 .وعكس الطّرفني(

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 من حيّب الّدراسة هو ذكيّ  نتمّعن باإلجابة الرّابعة؛ االّدعاء )أ(: كلّ  .4

 االّدعاء )ب(: يوجد من حيّب الّدراسة وهو ليس ذكي                        

 االّدعاء )ب( عبارة عن فرضّية جزئّية تناقض الفرضّية العاّمة )أ( 

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل        
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وبالّتايل لن جيد  كّل من هي طويلة القامة ال تجيد الطّبخإذا حذفنا اإلجابة الثّالثة، ستكون نتيجة دمج بقّية االّدعاءات:   .5
 عروًسا تالئمه )طويلة القامة وأيًضا جتيد الطّبخ!(

 .(3)جابة الّصحيحة هي إلا
 .النظّارات يب يضعونمن دمج االّدعاءين األّول والثّاين ينتج: كّل مهندسي احلواس .6

معظم مهندسي احلواسيب أغنياء(، ستنتج الفرضّية: يوجد من يضع  –من دمج هذه الّنتيجة مع املعطى الثّالث )فرضّية جزئّية 
 الّنظّارات وهو غيّن )حنذف اجملموعة املشرتكة اّليت تتواجد قبل الّسهم يف الّنظريّة العاّمة(. 

 .(2)جابة الّصحيحة هي إلا
يشّجع فريق  وهو يوجد من جييد لعب كرة القدم" نستنتج ان ربيع نقض فرضية تامر العامة من خالل فرضية جزئية وهي  .7

 .كل مشجعي فريق مانشستير ال يجيدون لعب كرة القدم ممكن أن تكون من هنا نستنتج ان مقولة تامر ،يسرت"مانش
 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل

 .C، وقحني=B، جيتهد=Aنرمز؛ صيين= .8

Bادعاء أ:          A ،      ّعلى الفرضية  طرفني وعكس طرفني عملية نفي :اذننفA B   
Aادعاء ب:        C ،    ّوإزالة فقط على الفرضية فقط طرفني عملية عكس :ذنانفC A   

Bدمج االدعائيني :  C   دمج عاّمتني: حنذف اجملموعة املشرتكة(A )اّليت تظهر مرّة قبل الّسهم ومرّة بعده 
) املناقضة للّنتيجة اّليت توّصلنا هلا هي الفرضّية اجلزئّية:الفرضية اجلزئية  C)*B   

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل

 

 . D، طويل القامة= C، مثابر= B، أشقر= Aأجنيب= نرمز:   .9

Bادعاء أ:            A  
Cادعاء ب:          B حذفنا ال يوجد ونفينا الطرف الثاين ، 
D)ادعاء ج:         )* A  
)دمج االدعاءات: )*D C  

 .(4)األجابة الّصحيحة هي 

 . D، حيب املوسيقى اهلادئة= C، جييد التعامل مع الناس= B، يشتغل سياحة= Aنرمز؛ حيب السفر= .11

Bادعاء أ:         A  
Dادعاء ب:       C                     

  ?ادعاء ج:         
Dنتيجة الدمج:    A          

 (1)األجابة الّصحيحة هي 
 
 

 
 
 
 

 

 أّّنما جمموعتانلذلك نستنتج  Cـو ال B ـيف نتيجة الدمج ال تظهر جمموعة ال
Cهو  (ج)يف ادعاء ج، لذلك ادعاء  انتظهر  تانمشرتك B .  

Cال يوجد  للفرضّية:  مكافئة وهي B   )اإلجابة األوىل( 
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 المجموعة الثّانية – 1منطق ُحلول 
" )حذف ال يوجد  أجنبيّ  ← مثير لالهتمام " مع الفرضّية الثّالثة "مثير لالهتمام ←شعر أحمر الفرضّية الثّانية "من دمج  .1

" ، اإلجابة الثّالثة عبارة عن فرضّية جزئّية تناقض نتيجة  أجنبيّ  ← شعر أحمر ستنتج الفرضّية: " ونفي الطّرف الثّاين(
 الّدمج اّليت توّصلنا إليها.

أسئلة دمج حتتوي على عّدة فرضّيات، ال حنتاج بالّضرورة لدمج مجيع الفرضّيات! يف هذا الّسؤال، مثاًل، مل نستخدم  يفانتبه! 
 الفرضّية األوىل للحّل!

 (3)جابة الّصحيحة هي اإل        
فقط الفرق اإلجابة األوىل "وبني الفوز يف مجيع املباريات: الفرضّية املعروضة يف حنتاج اىل فرضية عامة تربط بني شرب احلليب  .2

" تعين أّن الفرق اّليت ُتكثر من شرب احلليب تفوز يف مجيع املباريات الّتي تفوز في جميع المباريات تكثر من شرب الحليب
 . بالتّايل، من الطّبيعّي أن جتعلنا نستنتج أّن أّي فريق سيخسر أمام فريق اجملد!)حذف فقط وعكس الطّرفني(

 (1)جابة الّصحيحة هي اإل

  Dب الكالب=، حي C، ناجح= Bواسع= ، خيال A=نرمز:   رّسام .3

B     ادعاء أ:  A  
C   ادعاء ب:  B .حنذف شرط كاٍف ونعكس االطراف ،  
  ?     ادعاء ج : 

Dنتيجة الدمج:  A  
 
  (2)جابة الّصحيحة هي اإل

 . B، ذهب= Aنرمز؛ يلمع= .4

Bاملعطى:  A  

اإلجابة  الرّابعة: "فقط  B A إذا حذفنا فقط ونفينا الطّرفني، سنحصل على فرضّية مكافئة لـ ،"B A. 
 (4)جابة الّصحيحة هي اإل

Bالفرضية املكافئة للمعطى ليس فقط  .5 A   هي( )* B A  هو يابايّن وال يأكل أي بالكلمات؛ يوجد من
 احلشرات )يف الفرضّية اجلزئّية ال يهّم الرّتتيب!(.

 (1)جابة الّصحيحة هي اإل

يوجد من يستأجر شّقة فنا اإلجابة الثّالثة: ستكون الّنتيجة من حذف اإلجابة األوىل والثّانية )دمج جزئّية مع عاّمة(: إذا حذ .6
يوجد من يحب المطر دمج هذه الّنتيجة مع الفرضّية الثّالثة سيعطينا الّنتيجة املطلوبة يف الّسؤال: لوحده ويركض بالليل. 
 ويستأجر شّقة لوحده.

 (3)جابة الّصحيحة هي اإل

 

 Cو ال Bيف نتيجة الدمج ال تظهر جمموعة ال 
يف  انتظه تانمشرتك أّّنما جمموعتانلذلك نستنتج 

Dادعاء ج، لذلك ادعاء ج هو  C .  

Cوهي تظهر كجملة مكافئة  D  . 
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نبحث عن فرضّية إذا دجمناها مع الفرضّية األوىل ألمحد )شرط كاٍف ألن تكون حماٍم هو أن تكون لبًقا( ستوصلنا لالستنتاج  .7
 كّل كّل صاحب أخالق محيدة هو حمامي.أّن  

 حمامي← الّنتيجة: أخالق محيدة   ؟ ←حمامي       فرضّية أمحد الثّانية:  ؟  ←فرضّية أمحد األوىل: لبق 
 ، وهي تكافئ الفرضّية الواردة يف اإلجابة الثّانية.كّل من أخالقه حميدة هو لبقإًذا، الفرضّية الثّانية ألمحد جيب أن تكون: 

 (2)جابة الّصحيحة هي اإل        

اجملموعة املشرتكة )مثاًل: أغلبّية  ال ميكن دمج فرضيات جزئية اال حبالتني؛ االوىل هي دمج فرضيتني اغلبية لنفس اجملموعة .8
اىل  انتعود عبارة عن فرضّيتان جزئّيتان، والثانية هي املعّلمون حكيمون، أغلبّية املعّلمون صلعان سنستنتج "يوجد معّلم أصلع(

 . )مثاًل: حسن سريع َو حسن أنيق، سنستنتج "يوجد من هو سريع وأنيق" نفس الشخص
ت دمج الفرضيات اجلزئية املذكورة، بالّتايل ال ميكننا للّتوّصل إىل أّي إجابة من يف هذا السؤال ال توجد أّي من امكانيا

 اإلجابات املقرتحة.

 (4)جابة الّصحيحة هي اإل
سنستنتج  يحّب الحلويّات" ←رومانسّي والفرضّية الثّالثة: "رومانسّي"  ←يتابع مسلسل تركّي الفرضّية األوىل "من دمج  .9

 )حذف اجملموعة املشرتكة رومانسّي ألّّنا تظهر مرّة قبل الّسهم ومرّة بعده يف فرضّيتني عاّمتني(: 
ة عن فرضّية جزئّية تناقض هذا االّدعاء وبالّتايل هي غري اإلجابة الثّالثة عبار يحّب الحلويات"، ← يتابع مسلسل تركّي  "

 ممكنة!

 (3)جابة الّصحيحة هي اإل
 ليس مثقفهو يوجد من لديه شهادة جامعية و  املعطى األّول:  .11

 ومثقف.  وهو يوجد من ليس لديه شهادة جامعية املعطى الثّاين: 
لنستنتج أّن اإلجابة الثّالثة صحيحة! أنّه يوجد على األقّل شخص واحد مثّقف وليس لديه  المعطى الثّاني يكفي لوحده

 شهادة جامعّية )يف فرضّيات جزئّية ال أمهّّية للرّتتيب!(.

 (3)جابة الّصحيحة هي اإل
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 المجموعة الثّالثة –1نطق ُحلول م
 الفرضّيات بالّضرورة يف أسئلة تظهر هبا عّدة فرضّيات.كما ذكرنا يف أسئلة سابقة! ال جيب أن نستخدم مجيع  .1

← حذف فقط ونفي الطّرفني  ←فقط من ليس نشيط ال يدّخن" تكفي حلّل الّسؤال: " لوحدهاالفرضّية الثّالثة املعطاة 
 ايل هي غري ممكنة.اإلجابة الرّابعة عبارة عن فرضّية جزئّية تناقض هذه الفرضّية العاّمة وبالتّ ← كّل من هو نشيط هو مدّخن 

 (4)جابة الّصحيحة هي اإل

نتمّعن باإلجابة الثّانية: إذا ذهب عالء للعمل يوم األربعاء، هنالك إمكانّيتان: أنّه ذهب للعمل بسّيارته الّزرقاء حبسب االّدعاء  .2
)وهذا مل حيصل أيًضا حبسب األّول )وهذا مل حيصل حبسب اإلجابة الثّانية(، أو أنّه ذهب للعمل بسّيارة صدقه سليم الّزرقاء 

 اإلجابة الثّانية(. بالّتايل، الوضع املقرتح يف اإلجابة الثّانية هو غري ممكن!

 (2)جابة الّصحيحة هي اإل
 ( اجلزئية.3هو سؤال دمج اكثر من فرضية لكي نستنتج كل من يأكل بطيخ ال يأكل اللحوم، أي نشطب إجابة ) .3

  D، يأكل حلوم=C، جييد الرقص=B، حيب السباحة=Aيأكل البطيخ= نرمز:
Bادعاء أ:    A  
Cادعاء ب:  B   

   ?ادعاء ج:       
Dاستنتاج:   A   

 

 

 (2)جابة الّصحيحة هي اإل
  يوجد من ال يعاني من الّسمنة وهو مصاب بالمرض إكس": فرضية جزئية املعلومة اّليت قرأهتا لينا هي .4

إكس كّل من هو مصاب بالمرض هذه الفرضّية اجلزئّية تناقض اّدعاء وائل، إًذا اّدعاء وائل عبارة عن فرضّية عاّمة فحواها: 
 يعاني من الّسمنة.

 (3)جابة الّصحيحة هي اإل
 الفرضّية الثّانية تكفي لوحدها حلّل الّسؤال! .5

 من حيّب الّشمس يسافر يف العطل.  ←فقط من ال حيّب الّشمس ال يسافر يف العطل  
 بالّتايل هذه اإلجابة غري ممكنة.اإلجابة الرّابعة عبارة عن فرضّية جزئّية تناقض الفرضّية الثّانية من بني الفرضّيات املعطاة، 

 (4)جابة الّصحيحة هي اإل
تناقض بشكٍل مباشر الفرضّية الثّانية من بني الفرضّيات  ال يأكالن الّسلطة(يف مطعم طلياين علي وسمير اإلجابة الثّالثة ) .6

 ممكنة.، وبالّتايل هذه اإلجابة غري إذا لم يأكل سمير السلطة إذا علي ليس برفقته(املعطاة )

 (3)جابة الّصحيحة هي اإل

 .كلب ذكيكّل كلب طويل القامة هو  من االّدعاء األّول "مجيع طوال القامة أذكياء" نستنتج أّن  .7
 .هو أبيض اللونكّل كلب ذكّي االّدعاء الثّاين: 

 كّل كلب طويل القامة هو أبيض اللون.ندمج فرضّيتني عاّمتني، سنحصل على الفرضّية العاّمة: 
 (2)جابة الّصحيحة هي اإل

B !هي جمموعة مشرتكة "حُتذف" وال توجد يف االستنتاج 
Dاالّدعاء الّناقص "ج" هو  C  !وهو يكافئ اإلجابة الثّانية 

Dفقط  C   =D C  
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 كّل من هو سريع البديهة يحّب أكثر من فتاة واحدة.ين الثّاين والثّالث سنتوّصل لالستنتاج: من دمج االدعاء .8
 اإلجابة الرّابعة عبارة عن فرضّية جزئّية تناقض هذا االستنتاج )فرضّية عاّمة( وبالّتايل هي االّدعاء غري املمكن.

 الستخدام الفرضّية األوىل يف حّل الّسؤال!()مل تكن هناك حاجة 
 (4)جابة الّصحيحة هي اإل

 

ميكن حّل الّسؤال عن طريقة الّتعويض: حنذف اإلجابة األوىل، ندمج بني الفرضّيات املوجودة يف بقّية اإلجابات وسنصل  .9
 بذلك لالستنتاج املطلوب!

بعد  ما هو معلوم فأّنا ال تظهر يف االستنتاج، فكاجملموعات املشرتكةقنا اىل نستطيع حل هذا السؤال بطريقة سريعة اذا تطرّ 
من الّضرورّي  (2) لذلك اإلجابةهو فرضية جزئية  املطلوب "يوجد من حيب كونان وال يلعب البنانري" االستنتاج الّدمج!

 وىل" اطفال اذكياء" والثانية ؛ األ . حتتوي هذه الفرضّية على جمموعتنياجلزئية الوحيدة املوجودة استخدامها الّنا الفرضّية
 و (3)من خالل دمج اجابة  ن يف االستنتاج لذلك حنن حباجة الن نتخلص منهماحيبون قراءة الروايات" واالثنتان ال تظهرا"
 .(1). لذلك حنذف اجابة (2)مع اجابة  (4)

 (1)جابة الّصحيحة هي اإل

قضة: وهي وجود فرضية جزئية مناواسطة لذلك ننقضها ب .القهوةكل بريطاني ال يحب  من دمج الفرضيتني نستنتج أنّ  .11
 شخص بريطايّن حيّب القهوة.

 (2)جابة الّصحيحة هي اإل
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 المجموعة الّرابعة – 1منطق  ُحلول
 في اّدعاء "شرط ضرورّي" ال نغّير ترتيب المجموعات، وفي اّدعاء "شرط كاٍف" نعكس ترتيب المجموعات! .1

 الفرضّيتني العاّمتني، نستنتج: كّل من يدخل مقهى األحالم هو غري حمّب للّتدخني.من دمج 

 (1)األجابة الّصحيحة هي 

هذه  يوجد فندق ضخم حصل على تقييمات منخفضة جًدا على الطّعام"اجلملة اّليت قالتها رواند عبارة عن فرضّية جزئّية: " .2
كّل الفنادق الّضخمة تحصل على الفرضّية تشّكل دعًما للفرضّية العاّمة اّليت يُفرتض أن تكون قد صّرحت هبا سهى بأّن "

 تقييمات منخفضة على الطّعام"

 (.2)األجابة الّصحيحة هي 

عيش في قصر يرتدي معطًفا أحمر. كل من يمن دمج الفرضّيتني العاّمتني الثّانية والثّالثة من الفرضّيات املعطاة، نستنتج أّن  .3
 هذا االستنتاج مكافئ للفرضّية املوجودة يف اإلجابة الثّانية.

)يف هذا الّسؤال أيًضا مل تكن حاجة الستخدام الفرضّية األوىل! املطلوب من الّسؤال هو "اّدعاء ميكن استنتاجه" وليس 
 "نتيجة دمج مجيع الفرضّيات"(.

 (2)اإلجابة الّصحيحة هي 
 : كل اسباين حيب االناناس ) حذفنا ال يوجد ونفينا الطرف الثاين(الفرضّية األوىل .4

 ونغلبية االسبان عصبيّ الفرضّية الثّانية: أ
دمج فرضّية عاّمة وفرضّية جزئّية؛ نشطب اجملموعة املشرتكة اّليت تتواجد قبل الّسهم يف الفرضّية العاّمة. االستنتاج هو بأنّه يوجد 

 ناس وهو عصيّب.من حيب األنا

 (2)اإلجابة الّصحيحة هي 

 تطري ←االّدعاء األّول: فقمة  .5
 !(فرضّية ثنائّية االّتجاه)فرضّية "وفقط هي" عبارة عن فقمة  ←االّدعاء الثّاين: له ذيل 

 االستنتاج: كّل ما له ذيل يطري. الفرضّية اّليت تناقض ذلك هو وجود شيء له ذيل وال يطري.

 (2)جابة الّصحيحة هي اإل

 اّدعاءين متناقضني؛ إذا كان أحدمها عبارة عن فرضّية عاّمة، فإّن الثّاين جيب أن يكون فرضّية جزئّية.حنتاج اىل  .6
 ادعاء أ: يوجد من حيب الغناء وصوته ليس مجيل اإلجابة األولى:
 ) نفي وإزالة فقط( ء ب: كل من حيب الغناء صوته مجيلادعا                 

 االّدعاءان متناقضان!

 (.1)اإلجابة الّصحيحة هي 
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 جميع الفرضّيات المعطاة ثنائّية االّتجاهالحظ أّن  .7
 )ألّن الفرضّية ثنائّية االجّتاه!(فرح  ←ليس أمير من املعطى الثّاين نستنتج: 

 ال يضع تاج ←فرح من املعطى الثّالث نستنتج: 
 اإلجابة الثّالثة غري ممكنة ألّّنا تناقض هذا االستنتاج.ال يضع تاج.  ←ليس أمير من هنا نستنتج: 

 (3)اإلجابة الّصحيحة هي 
 من يأكل التّـّفاح حيّب القطط ←معطى أ:  حذف فقط وعكس الطّرفني  .8

 من ال حيّب القطط يأكل التّـّفاح← نفي الطّرفني وعكس الطّرفني ب:  معطى
 ميكن احلصول على استنتاج من الّدمج! )ال توجد جمموعة مشرتكة مرّة قبل الّسهم ومرّة بعده(. من االّدعاءين املعطيني ال

االستنتاج املطلوب "إذا كان فراس حيّب القطط هو ال يأكل التّـّفاح" ال ينبع من كّل واحد من املعطيني أ َو ب، وكذلك ال 
 ينبع من دجمهما.

 (4)اإلجابة الّصحيحة هي 

كل من ينجح بامتحان الرياضيات حيل  تنجح بامتحان الرياضيات هو أن حتل "كتاب العباقرة" شرط ضرورّي لكي  .9
 ."كتاب العباقرة"

"كتاب العباقرة" حيصل على لقب  كل من حيل حتل "كتاب العباقرة" لكي حتصل على لقب "عبقور" يكفي أن
 كّل من ينجح بامتحان الّرياضّيات يحصل على لقب "عبقور".أّن  ينتج دمج الفرضيتنيعبقور". من "

 اإلجابة الثّانية عبارة عن فرضّية جزئّية تناقض االستنتاج الّذي توّصلنا إليه، ولذلك فهو االّدعاء غري املمكن.
 (2)اإلجابة الّصحيحة هي 

 . C، يبحث عن أمريته= Bخيل أبيض= ، ميتطي Aفارس= نرمز:    .11

Bدعاء أ :                                         ا A  
Cدعاء ب:                                        ا B  

Aاستنتاج روان بعد تنفيذ عمليتا النفي وإزالة فقط:  C  
 يقوم بعكس النتيجة. فإنّه تنييقة تفكري" مسري عند دمج الفرضيوفقاً " لطر 

 علينا أن نتبع نفس " طريقة تفكري" مسري يف الفرضيتني املعطاتني:
 . C، غين= B، حيب مهنته = Aكهربائي= نرمز؛ 

Bأدعاء أ :          A  
Cأدعاء ب:         B .حنذف ال يوجد وننفي الطرف الثاين 

A:   سيكون استنتاج روان C   
C) تكافئ هذا االستنتاج الثّانية اإلجابة A ). 

 (2اإلجابة الّصحيحة هي )
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 المجموعة الخامسة – 1نطق ُحلول م
  

 ي )ثنائّية االجّتاه(أزياء حنيفة، وفقط ه كل عارضة  –معطى أ  .1
 (حنذف ال يوجد وننفي الطرف الثاين) شقراء كل فتاة حنيفة هي   -معطى ب   
 غري حنيفهو يوجد من يأكل اخلضروات و  –معطى ج   

االستنتاج املطلوب جيب أن يكون كّل من ال تأكل اخلضار ليست عارضة أزياء. عملّيات الّدمج يف اإلجابات املقرتحة ال 
 توصل لالستنتاج املطلوب.

 (4)األجابة الّصحيحة هي 

كّل ما ال يزحف ليس ومن املعطى الثّاين ميكننا أن نستنتج "كّل أفعى ال تزحف"، الّثالثة مًعا نستنتج "من دمج الفرضيات  .2
 غير خطيرة. ←ال تزحف  ←أفعى )ألّن الفرضّية ثنائّية االجّتاه(. إًذا، خطير" 

 مبوجب ذلك، وجود األفعى املذكورة يف اإلجابة األوىل ممكن.

 (1)األجابة الّصحيحة هي 

غري مسيك هو مفيد"، الفرضية اجلزئية اليت تناقض النتيجة هي وجود ما  ا هووالثانية نستنتج "كل موىل من دمج االجابتني األ .3
لذلك الفرّضّيات املعروضة يف اإلجابات األوىل، الثّانية، والثّالثة يوجد بينها تناقض؛ (، 3هو غري مسيك وغري مفيد أي اجابة )

 ناقض.هذا التّ لن نلغي إذا قمنا حبذف اإلجابة الرّابعة 

 (4)اإلجابة الّصحيحة هي 

  حبسب شكلها فقط. نفحص اإلجابة األوىل:ال كانت سامة أم  ذااملطلوب هو معرفة الفاكهة إ .4
حلوة المذاق ومن اإلجابة األوىل )"وفقط هي" فرضّية ثنائّية االجّتاه(: حلوة المذاق،  ←فاكهة دائريّة من املعطى األّول: 

 .ساّمة ←فاكهة دائريّة من دمج هذين االّدعاءين نستنتج:  ساّم. ←
ومن اإلجابة األوىل )فرضّية غير حلوة المذاق  ←فاكهة غير دائريّة من املعطى األّول )"وفقط هي" فرضّية ثنائّية االجّتاه(: 

 ساّمة. ←فاكهة غير دائريّة من دمج هذين االّدعاءين نستنتج: غير ساّمة.  ←غير حلوة ثنائّية االجّتاه(: 
 بذلك، ميكننا معرفة إذا كانت الفاكهة ساّمة أم ال حبسب شكلها )إذا كانت دائريّة أم ال(.

 (1)اإلجابة الّصحيحة هي 

فحوى مجلة علي عبارة عن فرضّية جزئّية: "يوجد طالب جامعّي يذهب حلفالت موسيقّية"، وهذه الفرضّية اجلزئّية تناقض  .5
 اإلجابة الثّالثة تكافئ هذه الفرضّية.الّطالب الجامعّيون ال يذهبون لحفالت موسيقّية، الفرضّية العاّمة: 

 (3)جابة الّصحيحة هي اإل
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 . C، اشقر=B، مهذب=Aنرمز؛ سفراء= .6

Bادعاء أ:  A  
Cادعاء ب: B  ( اليوجدB C :معناها ، B C  وتكافئها الفرضّية C B) 
Cالنتيجة:   A   الثّانية تكافئ هذه الفرضّية.، االجابة 

 (2)اإلجابة الّصحيحة هي 
 . Cاسود= ، شعرBزرقاء= ، عيونAمتكلم ايطالية= نرمز: .7

B: املعطى األّول A  
A :املعطى الثّاين C )نفي وعكس( 

B    النتيجة:   C  
 (3)اإلجابة الّصحيحة هي 

 املعطى "ب".. هذه الفرضّية تناقض يوجد من يتسّلق الجبال وال يحّب فيروز"أ" َو "ج" ينتج:  من دمج املعطيني .8
 (2)جابة الّصحيحة هي اإل

 كل من يشربون احلليب هم اطفال ادعاء أ:  .9

 ) نفي وإزالة فقط( كل من حييب يشرب احلليبادعاء ب:  
 ليس طفل.هو أي ال ميكن وجود من حييب و  النتيجة:    كل من حييب هو طفل        

 (2)اإلجابة الّصحيحة هي 

 ملعطيني ينتج " كل الدكاكني اّليت ليست كبرية تفتح بأيام العيد".ا من دمج .11
 اإلجابة الرّابعة تكافئ هذا املعطى.

 (4)جابة الّصحيحة هي اإل
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 ّسادسةالمجموعة ال – 1نطق ُحلول م
   

 (إزالة فقط وعكس طرفني(سيارات سريعة  ادعاء أ: سيارات سباق .1

  )ثنائّية االجّتاه( سباق سيارة محراءادعاء ب: ليست 
 من غري املكن ان جند سيارة ليست محراء وغري سريعة.لذلك،  سريعة.سيارة  ←  ليست حمراءنتيجة:    

 
 (2)األجابة الّصحيحة هي 

 مضحكفيلم  مثل فيه سعيد: كل فيلم 1إجابة  .2

 حصل على اوسكار مضحك : فيلم2إجابة 
نتيجة دمج اإلجابتان األوىل والثّانية  تناقضهذه اإلجابة  ←  : فيلم حركات شباب مل حيصل على جائزة أوسكار 3إجابة 
 ثالث إجابات يوجد بينها تناقض.إذا حذفنا اإلجابة الرّابعة سيبقى ← 

  (4)األجابة الّصحيحة هي 
 حنافظ على الرّتتيب( –هذه الكعكة مكونة من طبقتني )"شرط ضرورّي"  لونا اشرتت كعكة   ادعاء أ:  .3

 نعكس الرّتتيب( –خمبز "كعك عاملاشي" يبيع هذه الكعكة )"شرط كاٍف"  كعكة مكّونة من طبقتنيادعاء ب:  
 إذا اشرتت لونا كعكة، فإّن هذه الكعكة تُباع حتًما يف خمبز "كعك عاملاشي".ن نستنتج: من دمج االدعاءي

 إًذا، من غري املمكن أن تشرتي لونا كعكة ال تباع يف خمبز "كعك عاملاشي".

 (1)اإلجابة الّصحيحة هي 

 . D، يأكل الطعام املكسيكي= C، جييد الرسم= B، فنان= Aشوارب= نرمز:  .4

Bادعاء أ:   A  
Cادعاء ب: B ( إزالة فقط وعكس ترتيب) 
Bادعاء ج:  D  

Cحبسب االستنتاج  A.فإّن اإلجابة الرّابعة غري ممكنة ،  
  (4)اإلجابة الّصحيحة هي 

حبسب اإلجابة الثّالثة، يتحّقق الّشرطان مًعا )طالب هندسة كهربائّية ناجح أي أنّه يدرس مخس ساعات على األقل، وكذلك  .5
 األمرين مًعا".ليس هذه اإلجابة غري ممكنة ألنّه حبسب املعطى الثّاين جيب أن يتحّقق " –يف املكتبة!( 

 (3)اإلجابة الّصحيحة هي 

بالّتايل، اإلجابة الثّالثة  كّل من يقع مّرتين باليوم هو شخص محظوظ.عاء االول ،الثاين والرابع ينتج لدينا: من دمج االدّ  .6
 صحيحة بالّتأكيد.

 (3)اإلجابة الّصحيحة هي 

 

 حصل على اوسكار  ←ل فيه سعيد مثّ كل فيلم 

C A   أي ال ميكن ان جند من لديه شوارب وال جييد الرسم 

C D   وال جييد الّرسمأي ال ميكن ان جند من ال يأكل الطعام املكسيكي 
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 قدمية )نفي طرفني وعكس طرفني( ←املعطى الثّاين: لوحة ليست مستوردة من فرنسا  .7
 مستوردة من الّنمسا )نفي طرفني وعكس طرفني( ←املعطى الثّالث: قدمية 

 مستوردة من الّنمسا ←لوحة غير مستوردة من فرنسا االستنتاج: 
 (3)اإلجابة الّصحيحة هي 

 عصبّيون ←فرضّية أ: طوال  .8
 متسّرعون ←فرضّية ج: عصبّيون 

 )الفرضّية ب( متسّرعون ←طوال االستنتاج: 
   (2)جابة الّصحيحة هي اإل

 خضراء كّل األعشاب       المعطى الثّاني: .9

 )اإلجابة الثّانية( أعشاب ←كّل ما هو سام إذا أضفنا المعطى:  

 اخضر ل ما هو سامكسنستنتج:            
 (2)اإلجابة الّصحيحة هي 

 غير أمينة يوجد ثعالب: من املعطى األّول نستنتج فرضّية جزئّيةانتبه!  .11
 جميع الثّعالب تحّب الفستقمن املعطى الثّاين نستنتج الفرضّية العاّمة: 

 يوجد من يحّب الفستق وهو غير أمين.من دمج هذين االّدعاءين نستنتج: 
  الّدمج اّليت توّصلنا إليها.اإلجابة الرّابعة تناقض نتيجة 

 (4)اإلجابة الّصحيحة هي 
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 المجموعة الّسابعة – 1ُحلول منطق 
 من ليس طموح ليس غنيموح، نفي وعكس الطرفني حنصل على الفرضّية املكافئة: كل غين هو ط ادعاء أ: .1

 يوجد ناجح غير طموحادعاء ب: 
 يوجد ناجح ليس غنياً نتيجة الدمج: 

 (.1الصحيحة هي )االجابة 
 

 انتبه أّن فرضّية "وفقط هو" هي فرضّية ثنائّية االجّتاه!(يأكل الّنبات ) ←دّب غير أسود من املعطى الثّاين:  .2
 )انتبه أّن فرضّية "وفقط هو" هي فرضّية ثنائّية االجّتاه!(ينام بالّشتاء  ←يأكل الّنبات من املعطى الثّالث: 

 .بالّتايل، اإلجابة الثّانية عبارة عن فرضّية غري صحيحةينام بالّشتاء. ← دب غير أسود االستنتاج من دمج هذين املعطيني: 
 (.2االجابة الصحيحة هي )

 .فرضّية عاّمة(من يحصل على شهادة تقدير ال يتعّلم الموسيقى )اإلجابتني الثّانية والثّالثة ينتج:  دمجمن  .3
 يوجد من حصل على شهادة تقدير ويتعّلم الموسيقىاإلجابة األوىل عبارة عن فرضّية جزئّية: 

 اإلجابات األوىل، الثّانية والثّالثة يوجد بينها تناقض! لذلك، حذف اإلجابة الرّابعة سيبقي هذا الّتناقض.

 (.4االجابة الصحيحة هي )       
 أو مّتسخ ولكن ليس األمران مًعاقديم  ←شرشف غير ملّون حبسب اّدعاء سامر:  .4

الّشرشف املذكور يف اإلجابة الرّابعة ال يتحّقق فيه أّي من الّشرطني )ليس قدمي وليس مّتسخ!( وبالّتايل فإّن وجوده يثبت خطأ 
 اّدعاء سامر.

 (.4االجابة الصحيحة هي )       
 ليس مصّفف شعر. ←ال يثرثر حبسب املعطى األّول: كّل من ال يثرثر ال ميكن أن يكون مصّفف شعر. نفهم من ذلك:  .5

. وجود هذا الّشخص يناقض املعطى، وبالّتايل يوجد شخص ال يثرثر وهو مصّفف شعراإلجابة الثّالثة عبارة عن فرضّية جزئّية: 
 هذه اإلجابة عبارة عن فرضية غري صحيحة.

 (.3جابة الصحيحة هي )اال
 

حبسب احلوار املعطى نفهم أّن فرضّية سعيد )اجلزئّية( تناقض أقوال نور  يوجد من هو نحيف ويّتبع حمية.فرضّية سعيد:  .6
 )العاّمة(.

اإلجابة األوىل عبارة عن كّل من يّتبع حمية هو غير نحيف. إًذا، فحوى أقوال نور جيب أن يكون عبارة عن فرضّية عاّمة: 
 ضّية مكافئة هلذا االستنتاج.فر 

 (.1االجابة الصحيحة هي )
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 يفوز بمسابقة الّراقص األفضل ←يجيد رقص الجاز املعطى الثّاين عبارة عن فرضّية "شرط كاٍف":  .7

 يوجد من يجيد الّرقص المعاصر ويجيد رقص الجازاملعطى الثّالث عبارة عن فرضّية جزئّية:       

اإلجابة الثّالثة ← يوجد من يجيد الّرقص المعاصر ويفوز بمسابقة الّراقص األفضل من دمج هاتني الفرضّيتني نستنتج: 
 عبارة عن اّدعاء صحيح.

 ميكن حّل الّسؤال كذلك عن طريق حذف باقي اإلجابات.

 (.3الجابة الصحيحة هي )ا      
اإلجابة األوىل عبارة عن فرضّية كّل من يعزف على العود ال يعزف على البيانو. من دمج اإلجابتني الثّانية والرّابعة نستنتج:  .8

يوجد بينها تناقض، بالّتايل حذف   (4( َو )2( َو )1اإلجابات ) ←جزئّية تناقض نتيجة دمج اإلجابتني الثّانية والرّابعة 
 اإلجابة الثّالثة سيبقى وجود الّتناقض.

 (.3االجابة الصحيحة هي )       
 .عبارة عن فرضية جزئية تيجة املطلوبة وهيعاءات كي حنصل على النّ ادّ  ةاملطلوب دمج ثالث .9

 من يحّول قطط إلى كالب يضع قّبعة سوداءمن دمج اإلجابة األوىل والرّابعة ينتج: 
 يوجد من يحّول القطط إلى كالب وال يضع قّفازات بيضاءاإلجابة الثّالثة عبارة عن فرضّية جزئّية: 

 نتاج من الفرضّية العاّمة )نتيجة دمج اإلجابة األوىل والرّابعة( مع الفرضّية اجلزئّية )اإلجابة الثّالثة(:االست
 مل نستخدم الفرضّية املوجودة يف اإلجابة الثّانية. ←)املطلوب!( يوجد من يضع قّبعة سوداء وال يضع قّفازات بيضاء 

 (.2االجابة الصحيحة هي )      

 يحّب الّسفر← رجل أعمال حبسب املعطى األّول نستنتج:   .11
 يسافر كثيًرا← يحّب الّسفر حبسب املعطى الثّاين:          

اإلجابة األوىل عبارة عن فرضّية جزئّية تناقض هذا االستنتاج وبالّتايل هي إجابة كّل من هو رجل أعمال يسافر كثيًرا. نستنتج: 
 غري ممكنة.

 (.1ة هي )االجابة الصحيح    
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 المجموعة األولى – 2نطق مُحلول 
تيب وال يـمكن أن يهمس لـها أشرف (2)نشطب اإلجابة  .1 ألنر هزار  (3) نشطب اإلجابة ،ألن نردين هي األوىل يف الّتر

هزار مهست بأذن شخص لذلك ال يـمكن أن تكون يف  (4) مهست يف أذن شخص امسه يبدأ باأللف. ونشطب اإلجابة
 الـمكان األخري.

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

املكعرب األصفر سيكون بالترأكيد حتت الكرأس الزرقاء )ألنره حسب املعطيات: ال ميكنه أن يكون حتت كأس بنفس اللرون، ال  .2
ا تـحوي الـمكعب   األخضر، أمرا الكأس اخلضراء فمفصولة عن هذا املكعرب(ميكنه أن يكون حتت الكأس احلمراء ألّنر

)الريت  وبذلك يتحترم على الكأس الزرقاء ،الصرفراء بالثرالث حسب اإلجابة الثرالثة، الكأس احلمراء ستكون يف املكان الررابع،
 تناقض.   حتوي املكعب األصفر( والكأس اخلضراء أن تكونان متالصقتيـن 

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

( اإلجابة تتكلم 2( ممكن أن تكون األماكن ذات املساحات الكبيـرة كثيفة األشجار. اإلجابة )1شطب إجابات: اإلجابة ) .3
 ( تضمن لـمنذر وشفيق أن يسكنا يف نفس الـمكان.4اإلجابة ) كن الريت عدد سكرانـها ليس قليل "ال توجد عالقة!!"عن األما 

 مجيع األماكن الريت ميكن أن يسكن فيها شفيق ال ميكن أن يسكن فيها منذر.اإلجابة الثرالثة تقول أنر 
 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل

 

إذا كان شريف صادقًا يكون االثنان أوالد خاالت، ولذلك يكون موريس صادقًا أيًضا. أمرا إذا كان شريف كاذبًا فيكون  .4
 االثنان أخوين، ولذلك يكون موريس كاذبًا أيًضا.

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

5.  

 
 

 

 .(3)جابة الّصحيحة هي إلا
سينتج بأنره يف يوم األحد سّتتدي هيفاء ← الطرريقة األجنع حللر السرؤال هي من خالل الترعويض؛ إذا حذفنا اإلجابة الثرانية  .6

فستاّنا األخضر )حسب اإلجابة األوىل(، يف هذا اليوم سّتتدي مىن ايًضا اللون األخضر )حسب اإلجابة الثرالثة( وهذا 
← سيولرد تناقض مع اإلجابة الررابعة والريت حبسبها ال ميكن أن يرتدي أكثر من شخص واحد ثياب خضراء يف يوم األحد 

 الثرانية بقي هنالك تناقض بني بقيرة اإلجابات.ما حذفنا اإلجابة عند

 .(2)جابة الّصحيحة هي إلا

 

 أنور
 كارال
 مالك

 نورا

 سرعة االلتقاط )األسرع )األبعد( بعد الكرة

 أنور مالك

  كارال

 نورا
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، إذا كان سامر صادق )وهذا غري ممكن!( اذا كان كامل صادق ستكون مهنة النرجارة تابعة لسامر وماهر يف الوقت نفسه .7
لذلك اإلمكانيرة الوحيدة هي أن يكون ماهر هو ، )وهذا غري ممكن( ستكون مهنة النرجارة لكامل وماهر يف الوقت نفسه

 الشرخص الصرادق.
 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل

 

بضرورة مقتنعة بالّرغم من أنّها عن الترصويت االمتناع بات، نعورض اإلجابة الررابعة: خلود تريد احلل بواسطة تعويض اإلجا .8
)استخدام كلمة الرربط "بالررغم" صحيح لوجود عالقة تناقض ما بني ما جاء قبلها وما جاء بعدها(، وبرررت ذلك الّتصويت 

ا   حزبًا ميثرلها، وليس ألنر وجهة نظرها السرياسيرة فريدة من نوعها )الترربير منطقير!(.لم تجد بأّنر
 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل

 
 

( 3حتت آدم )آدم يف الطرابق  سيسكن فوق عزيز، إبراهيم سيكون كاذب لذلك سيسكن أي آدم هو الصرادقالـحالة األولـى:  .9
 )ال يوجد تناقض( .2وسيكون عزيز كاذب لذلك ابراهيم سيكون يف طابق 

(، عزيز سيكون 1يسكن فوق آدم، أمرا آدم فيسكن تـحت عزيز وابراهيم )طابق س أيإبراهيم هو الصرادق  الـحالة الثرانية:
)األمر املشّتك للحالة األوىل والثرانية هي كون ابراهيم يسكن يف  . )ال يوجد تناقض(2، وإبراهيم يف طابق 3يف طابق عندها 
 ( 2طابق 

، وسيكون آدم 1، إبراهيم سيسكن حتت آدم مما حيترم عليه أن يكون يف طابق 2أمرا إن كان عزيز صادق سيسكن يف طابق 
 على شخص واحد فقط أن يكون صادقًا وبالترايل هذه احلالة ممكنة.حني أنره جيب ممرا جيعله صادقًا، يف  3يف طابق 

 .2إًذا، توجد حالتان ممكنتان )أن يكون الشرخص الصرادق هو آدم أو ابراهيم(، يف كلتا احلالتني سيسكن ابراهيم يف الطرابق 
 .(1)األجابة الّصحيحة هي 

)سايل  دخولـها آللة النرحافة سيجعلها نـحيفةمن مثر أطول ممرا كانت عليه، و دخول سايل آللة الطرول وهي سـمينة سيجعلها  .11
. دخول لوريا آللة النرحافة سيجعلها نـحيفة، دخولـها وهي نـحيفة آللة الطرول سيجعلها ممرا كانت عليه(أنحف وأطول ستكون 

ر سايل ولوريا سيكون لديهما نفس الوزن، ولكن . فـي نـهاية األمممرا كانت عليه(أنحف وأطول )ستكون  أقصر ممرا كانت عليه
 سايل ستكون أطول من لوريا.

 (1)األجابة الّصحيحة هي 
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 المجموعة الثّانية – 2نطق مُحلول 
الشرخص ، اإلجابة الثرانية أيًضا ممكنة ألنر اإلجابة األوىل ممكن أن يكون الشرخص فيها حيقرق الشررط الثرانـي لذلك فهي ممكنة .1

فيها حيقرق بالضررورة الشررط األورل، أما صفاته األخرى فال نعرفها، اإلجابة الثرالثة ممكنة ألنر الشرخص فيها ممكن أن حيقرق 
 الشررط الثرالث، الشرخص يف اإلجابة الررابعة يـحقرق مجيع الشرروط، لذلك ال ميكنه أن يكون صاروًخا.

 (4)جابة الّصحيحة هي اإل        
 إىل األمام، يف املرحلة الثرانية تسري باقي السريارات. 2اإلجابة األوىل ممكنة: يف املرحلة األوىل تسري سيارة رقم  .2

 يف نفس املرحلة. 4و  2تسريان يف نفس املرحلة، والسيرارتان  3و  1اإلجابة الثرانية ممكنة: السريارتان 
  يف املرحلة الثرالثة. 4و  1يف املرحلة الثرانية،  3، يف املرحلة األوىل 2اإلجابة الررابعة ممكنة: سيارة 

 (3)جابة الّصحيحة هي اإل

 اإلجابة األوىل ممكنة: إذا كانت سهى أخت مريا، سوار أخت لينا، وسهى ابنة عم لينا ستكون مريا ابنة عم سوار. .3

سهى فوق لينا، سيكون الوضع كالترايل: اإلجابة الثرانية ممكنة: اذا كانت سهى تسكن تـحت مريا، سوار تسكن حتت لينا، 
 مريا تسكن أعلى من سهى، سهى أعلى من لينا ولينا أعلى من سوار، وبالترايل يتحقرق أنر مريا فوق سوار.

اإلجابة الررابعة ممكنة: سهى أطول من مريا، سوار أطول من لينا، وسهى أقصر من لينا، سكون الوضع كالترايل: سوار أطول 
 أطول من سهى، وسهى أطول من مريا وبالترايل يتحقرق أن مريا أقصر من سوار. من لينا، لينا

 (3)جابة الّصحيحة هي اإل

 . ال ميكن أن يقول شخص عن نفسه أنا جائع ) أي أنا كاذب( .4
 (3)جابة الّصحيحة هي اإل

يف نفس الطرابق، ونبال حتت الشرخص الذري يسكن جبانب فيوليت، أسامة وسناء لن اإلجابة الررابعة: إن سكن نبيل ويوسف  .5
 .يستطيعا أن يسكنا يف شقق متالصقة

 

 
 (4)جابة الّصحيحة هي اإل

بعد حذف اإلجابة الررابعة: سيكون الفيل أبطأ من السرلحفاة، السرلحفاة أبطأ من األرنب ) أي أن األرنب هو األسرع مث تأيت  .6
 ومثر الفيل( ولكن وفًقا لإلجابة الثرالثة األرنب أبطأ من الفيل مما خيلق تناقًضا بني االدرعاءات. السرلحفاة

 (4)جابة الّصحيحة هي اإل

األوىل هي أنر االثنيـن  :وجد حالتان ممكنتانمبا أنره حسب املعطى واحد من بني االثنني على األكثر يصدق دائًما إًذا ت .7
ولكن عندما يقول شخص لآلخر أنت صادق ممكن أن يكون  يكذبان، والثرانية هي أنر أحدمها صادق واآلخر كاذب.

 اإلثنان صادقني أو اإلثنان كاذبرني. اإلمكانيرة املمكنة حسب معطيات السرؤال هي أن يكون اإلثنان كاذبني.
 (1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 أسامة/سناء فيوليت

 نبال سناء/أسامة

 نبيل يوسف
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ا ستنام عليه وختررب ترتيبه ثانيًة وبذلك توفرر على نفسها اجلهد مجلة  .8 نردين تنبع من كسل، فهي ال تريد أن ترترب سريرها ألّنر
ا كلر مررة تترسخ من جديد! ومل تذكر بديل لّتتيب السررير.  اإلجابة الثرالثة حتتوي على مبىن مشابه؛ ال تريد االستحمام ألّنر

 على الفيتامينات من مأكوالت أخرى وبذلك يوجد بديل للفطريرات. يف اإلجابة الثرانية حتصل
 (3)جابة الّصحيحة هي اإل

 فحص إجابات .9

، 2يف غرفة رقم  صادقًا ويسكن سيكون داوود 1مهنرد سيسكن يف غرفة رقم  إذا كان مهنرد صادقًا وحيىي كاذبًا،(: 1إجابة )
 فيكون كاذبًا وصادقًا يف اآلن نفسه. 3وبذلك يضطر أن يكون حيىي يف غرفة رقم  4وكرمي يف غرفة رقم 

عندها لن يكون باإلمكان أن ، 3حيىي يف غرفة رقم ، 1مهنرد سيسكن يف غرفة رقم  :كرمي صادقًا وداوود كاذبًا  (:3إجابة )
 يكون كرمي وداوود يف غرف مع حائط مشّتك.

، ألنه إذا كان داوود صادقًا ممكن أن يكون مهنرد  بالضررورةقع يف فخرها إن مل ننتبه لكلمة هذه اإلجابة ممكن أن ن (:4إجابة )
 ويـحيـى هو الكاذب كما يف اإلجابة األوىل(  يف اآلن نفسهنْي كاذبًا ولكن ليس بالضررورة، )ممكن أن يكون االثنان صادقـ  

 (2)جابة الّصحيحة هي اإل
حسب الـمعطى األورل: السريارة اخلاصرة وسيرارة األجرة متالصقتان، وفًقا للمعطى الثرالث احلافلة والدرراجة النرارية تفصلهما  .11

كونان يف ست، وبذلك السريارة اخلاصة وسيارة األجرة متالصقتيـن بالترايل يتحترم عليهما أن تكوناو  األكثروسيلة نقل واحد على 
 احلافلة والدرراجة النرارية يف اجلهة األخرى مًعا.جهة واحدة مًعا، 

ما تقعان على اجلانبني وبينهما ين توجد وسيلة واحدة على األقل ستمبا أنره بني وسيليت النرقل الصرفراو  كون لدينا حالتان إمرا أّنر
 تقعان سيارتان محراوان، وإمرا أنره كلر سيرارة ستجاورها سيرارة بلوٍن آخر.

  (3)حيحة هي جابة الصّ اإل
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 المجموعة الثّالثة – 2منطق ُحلول 
جدان مًعا، هذا حيترم على القطعتني القطعتان الزررقاوان كلر واحدة منهما على رفر خمتلف مبا أنر اللرون األزرق واألخضر ال يتوا .1

 القطعتني كل واحدة من مًعا على رفٍّ واحد وبذلك مها مصنوعتان من نفس نوع القماش، ومن هنا اخلضراوين أن تكونا
كون مع قطعة زرقاء على رفٍّ واحد. أي لدينا رفر فيه قطعتني خضراوين، رفر فيه قطعة زرقاء وقطعة الصرفراء واحلمراء ت

 صفراء، ورفر فيه قطعة زرقاء وقطعة محراء.

 (2) جابة الّصحيحة هياإل

عالًجا  يستوجباحللر بواسطة تعويض اإلجابات، نعورض اإلجابة الثرالثة: "الترربرعات غري كافيرة، فقد انتشر مرض معٍد واملرض  .2
استخدام كلمة فقط )أصبح الترربير منطقيًّا(، كما تبنير أن الترربرعات تغطري تكلفة نصف عالج املصابني  –باهظًا )حذفنا "ال" 

 تربيرًا منطقيًّا إضافيًّا لكون الترربرعات غري كافية(."فقط" يعطي 
 (3)جابة الّصحيحة هي اإل

 
 
 ممكنة إذ أنر نوع الشربابيك غري مذكور (:1إجابة ) .3

 ممكنة يوجد شبراكان فقط (:2إجابة )
 ممكنة ألنره غري مذكور أنر البيت فخم (:3إجابة )
األشكال الثرالثة ووجود اثنني منهما الواحد فوق اآلخر، بالترايل هذا البيت هو غري (: حتترم وجود أنواع الشربابيك من 4إجابة )

 فخم بالضررورة

 (4)جابة الّصحيحة هي اإل
ا كاذبة وهذا أمر غري ممكن. لذلك أروى هي  .4 ال ميكن أن تقول رميا أنت كاذبة مثلي، ألّنا يف هذه احلالة تقول عن نفسها أّنر

 تصدقان دائًما.الكاذبة، رميا ويارا 

 (1)جابة الّصحيحة هي اإل
إذا حذفنا اإلجابة الثرالثة: حنان أصغر من لينا، لينا ودمية توأم لذلك حنان أصغر من دمية أيًضا، ولكن وفًقا لإلجابة الررابعة  .5

 ممرا خيلق تناقًضا.دمية أكرب من حنان 

 (3)جابة الّصحيحة هي اإل
أندريه لعب ضد شادي وأشرف، مجيل لعب ضد شادي وشاهر. وهبذا  - وفًقا للمعطيات: كل شخص لعب ضد شخصني .6

 .شادي يكون قد لعب ضد أندريه ومجيل، أمرا شاهر فيلعب ضد مجيل وأشرف

 (2)جابة الّصحيحة هي اإل

كالم سامر يناقض كالم يزن أي انر احدمها صادق واآلخر كاذب ، كالم نضال يناقض كالم يزن أي انر احدمها صادق  .7
 كاذب، مبا أنر يزن يناقض سامر ونضال، لذلك يزن هو الكاذب.  واآلخر

 (4)جابة الّصحيحة هي اإل
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رأس نْي الـمتوسِّط ني )ألنر شطائرمها مل تسخرنا على شطريتا عامر وفراس ُسخِّنتا على الشطرية هبة ُسخِّنت على الررأس الصرغري،  .8
مبا  لعجرة( ُسخرنت على الرراس الكبري.شطرية رشا )ا من هنا الرراس الكبري حبسب املعطى األورل، والرأس الصرغري لشطرية هبة(. 

نت على الص غري واألخرى على أنر شطريتـ ي الـجبنة واللربنة مل ُتسخرنا على رأسني بنفس الكرب، أي أنر واحدة منهما ُسخِّ 
 املتوسِّط هذا حيترم على شطرية النرقانق أن ُتسخَّن على الرأس املتوسرط اآلخر.

بالترايل، على أحد الررؤوس املتوسرطة توجد النرقانق، على الررأس املتوسرط اآلخر يوجد جبنة / لبنة وعلى الررأس الصرغري يوجد 
 هي جبنة )على الررأس املتوسرط( ستكون شطرية هبة على الررأس الصرغري باجلبنة. إذا كانت شطرية عامر ←جبنة / لبنة 

  (3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

سلرم اجلمال من األمجل إىل األقبح يكون كالترايل: ناديا مىن مرمي، سلرم كرب قياس احلذاء  إذا كانت ناديا صادقة ومرمي كاذبة .9
 من األكرب إىل األصغر يكون كالترايل: مىن، مرمي ناديا.

 إذا كانت مرمي صادقة ونادية كاذبة سيكون تناقض يف املعطيات لذلك هذه اإلمكانية ملغيرة.
 (2)جابة الّصحيحة هي اإل

األوىل،  املعطيات نستنج أن سليم لـم يهزم رجا ومل يهزم منار، لذلك فمعه بطاقة األمري أير أنه اخلاسر، من هنا اإلجاباتمن  .11
 أير جديد على املعطيات الرتـي نعرفها. الثرانية والررابعة مل تضف

 (3)جابة الّصحيحة هي اإل
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 المجموعة الّرابعة – 2منطق ُحلول 
سيكون فريد حتته وبذلك اجلهة الُيمىن من العمارة تكون مسكونة، مبا أنر حليم  6كان ندمي يف شقرة رقم   : إن(1)إجابة  .1

ومعني يسكنان بنفس الطرابق سيتحترم على بـهيج ومفيد أن يسكنا يف الشرقتني املتبقري تـ نْي يف طابق واحد، وبذلك يضطر 
 أحدمها أن يسكن يف الوسط ممرا يناقض املعطيات.

 (1)األجابة الّصحيحة هي 

 ال ميكن أن يقول شخص عن نفسه أنره كاذب(: 1إجابة ) .2

 ، ال ميكن لوديع أن يصادق على كالمه، ألنره ال ميكن أن يقول عن نفسه أنره كاذب.كاذب  (: رامي يقول أنر وديع2إجابة )
 عن نفسه أنره كاذب. ميكن أن يقول ألنه المصادقة على كالم إميل، ـعلى وديع ال إميل يقول أن وديع صادق، (:4إجابة )

 (3)األجابة الّصحيحة هي 

 ال ينطبق على منايا وتسنيم(: 1إجابة ) .3

 ال ينطبق.(: 2إجابة )
 ال ينطبق. (:4إجابة )

 (3)اإلجابة الّصحيحة هي 

 الصرادقتان هـما ياسـمني ومجانة، الكاذبتان هـما ريـم ولبنـى. –ممكنة (: 1)إجابة  .4

 الصرادقتان هـما ريـم ولبنـى، الكاذبتان مها ياسـمني وجـمانة. –ممكنة (: 2إجابة )
 الصرادقتان هـما ريـم ولبنـى، الكاذبتان مها ياسـمني وجـمانة. -ممكنة  (:4إجابة )

 (3)اإلجابة الّصحيحة هي 

احللر عن طريق تعويض اإلجابات؛ إذا حذفنا اإلجابة الثرانية سينتج من اإلجابات الثرالثة والررابعة مًعا أنر اجلدرة واألمر ختبزان   .5
 حذف اإلجابة الثراين يبقي وجود تناقض بني باقي اإلجابات. ←كعكة التـرفراح وهذا يناقض ما جاء يف اإلجابة األوىل 

 (2)اإلجابة الّصحيحة هي 
 

يف مسار رمادير، أنر قصي هو معلرم البيولوجيا،  ضبناًء على املعطى األورل والثراين نستنتج أنر حازم هو معلرم الفيزياء والرذي رك .6
 أمرا معلرم الررياضيرات فهو منعم. بناًء على املعطى الثرالث نستنتج أنر قصي يركض يف املسار األسود، ومنعم يف املسار األبيض.

 (3)يحة هي اإلجابة الّصح

أقوال هناء ومجيل متناقضة أير أنر أحدهـما صادق واآلخر كاذب. إذا كان مجيل صادق وهناء كاذبة إًذا فهما موجودان فـي  .7
إًذا فهناء موجودة يف مكتب مجيل أمرا مجيل فليس موجوًدا يف مكتبه  مكان عمل هناء. إذا كانت هناء صادقة ومجيل كاذب

 أو يف مكتب هناء.
 (4)اإلجابة الّصحيحة هي 

جب على تاال أن ـخني على جدار طوله ثالثة أمتار مكورن من حجارة صفراء، لذلك يـيف اإلجابة الررابعة حتتوي قرية الشرام .8
 .وضع غري ممكن –خني، تاال ال تقفز يف هذه القرية بتاتًا ـتقفز عنه، ولكن اجلدار موجود يف قرية الشرام

 (4)جابة الّصحيحة هي اإل
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 بلوزة سوداء. ←تنرورة كحليرة  ← (: ممكن أن نضع يف البداية فستان رمادي1إجابة ) .9

 (: غري ممكنة ألنره بعد غسلتني ال ميكن أن حنصل على تنرورة، أو على لون رمادير.2إجابة )
 غسلتني سيتحول لبلوزة.(: غري ممكنة ألنره ال يوجد أي قطعة ممكن أن تتحورل إىل فستان، كما أنر الفستان بعد 3إجابة )
 (: غري ممكنة ألنره بعد غسلتني ال ميكن أن حنصل على لون رمادير.4إجابة )

 (1)اإلجابة الّصحيحة هي 

هبا رياضًة صعبًة وخطرة، بداًل من أن تعلرمهم الررياضة الـهيرنة، مربررة ذلك مبخاطر الررياضة  الـهير  .11 نة املعلرمة ختتار أن تعلرم طالر
االنزالق، دون االنتباه ملخاطر الررياضة الصرعبة الكثرية، كما أن قائد اجليش حيث العسكر على استخدام السريوف البدائية وهي 

 الريت ممكن أن تضعهم مبخاطر جـمـرة أمام العدو، بداًل من استخدام األسلحة النرارية ألنـرها من املمكن أن تتعطرل.

 (3)جابة الّصحيحة هي اإل
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 المجموعة الخامسة – 2نطق ُحلول م
الرذي يدفع بواسطة  يقف وراء من يدفع بواسطة بطاقة اعتماد وأمام سليمان يقف أمام من يدفع بواسطة بطاقة اعتماد، أيـمن .1

 .شيكات، من هنا سليمان هو األوَّل

 (2)األجابة الّصحيحة هي 

لدينا ثالث إمكانيرات األوىل أنر الفأر صادق والكلب كاذب، الثرانية أنر الفأر كاذب والكلب صادق، والثرالثة أنر كليهما   .2
أير أنره إذا كان أحدمها كاذب ممكن أن يكون اآلخر صادقًا أو كاذبًا، أمرا إذا إذا كان أحدمها صادق فيتحترم على كاذبان. 

 طب اإلجابتـ نْي األوىل، الثرانية والررابعة.ا نشاآلخر أن يكون كاذبًا. من هن

 (3)األجابة الّصحيحة هي 

كان األخوان جبانب بعضيهما، الكاذب سيكذب وجييب بنعم أقف لوحدي، والصرادق سيكذب ألنه   وفق اإلجابة األوىل إذا .3
، والصرادق بنعم.  جبانب أخيه ويقول نعم أقف لوحدي. أمرا إذا كان األخوان كلر منهما مبفرده الكاذب سيجيب بكالر

 (1)اإلجابة الّصحيحة هي 

خ(. من ت إىل ح سوف مير الشرخص أيًضا بثالثة حروف من ث إىل خ سوف مير الشرخص بثالثة حروف )ث، ح، .4
 )ت،ث، ح(، من ب إىل خ سوف مير الشرخص خبطَّنْي، أمرا من أ إىل ح فسوف ميرر الشرخص بأربعة حروف )أ،ب،ث،ح(

 (4)اإلجابة الّصحيحة هي 

 من ث إىل خ يوجد خطرني مع أسهم متعاكسة لذلك الطرريق ليست مستحيلة. .5

 (3)جابة الّصحيحة هي اإل

إذا حذفنا اإلجابة األوىل، سوف متر دمية ورمي يف النرفق الترحيت بينما ال ميكن أن مير من هناك أكثر من شخص، ممرا يكورن  .6
 تناقًضا.

 (1)اإلجابة الّصحيحة هي 

سيف يصدق عندما يتكلرم مع عدي لذلك اإلجابة  نمبا أنر الثرالثة هم أصدقاء لذلك الشخصني املتحدرثني يكذبان، ولك .7
 الثرانية هي وضع غري ممكن وهي اإلجابة الصرحيحة.

 (2)اإلجابة الّصحيحة هي 

 من املمكن أن تكون أغنية هيفاء كالسيكية لذلك سوف يسمعها غادي، دمية وكارين.وفًقا لإلجابة الثرالثة  .8
 (3)جابة الّصحيحة هي اإل

تيب النرهائي  .9  للسريارات هو: سوداء، بنفسجيرة، برتقاليرة، بنُـيرة، رماديرةالّتر
 (4)اإلجابة الّصحيحة هي 
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 إذا بدأ بالتراء وفًقا للشرط األول عليه أن ينتهي بتاء ومن هنا ينتج تناقض مع الشررط نْي الثراين والثرالث.(: 1إجابة ) .11

 (1)جابة الّصحيحة هي اإل
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 ّسادسةالمجموعة ال – 2نطق ُحلول م
  

وفًقا لإلجابة الثرالثة، مبا أنر هزار تعيش يف كندا فهي صاحبة العيون العسليرة، حسب املعطى سوار ليست صاحبة العيون  .1
 السوداء لذلك فهي صاحبة العيون الزررقاء، من هنا ينبع أنر لينار هي صاحبة العيون السروداء.

 (3)األجابة الّصحيحة هي 

ألمر األكيد هو أنر ملك هي صادقة أير أّنا أحدمها يكذب واآلخر يصدق، من هنا ا لذلك، ةمتناقض وإيهابأقوال رمي  .2
 وضعت احلزام.

 (2)األجابة الّصحيحة هي 

إن كانت رنا هي الصرغرى، وحسب املعطيات رامي أكرب من سهري وملى، سوف يكون بني رنا ورامي شخصان مما يتناقض مع  .3
 املعطى األورل.

 (4)اإلجابة الّصحيحة هي 

امسا ليلى وكميل بالفعل هلما نفس عدد األحرف، القول واإلجابة يتطابقان مع بعض ْيهما والواقع، لكن وفق (: 1إجابة ) .4
 املعطى ال ميكن أن يكون شخصان صاِدقـ نْي.

 (1)اإلجابة الّصحيحة هي 

 تأخذه اآللة إىل املاضي دون تغيري املكان، لذلك ال ميكن أن ينتقل من حيفا لبغداد ا وليس طوياًل،إذا كان الشرخص ذكيًّ  .5

 (4)اإلجابة الّصحيحة هي 

 نا اإلجابة الثرالثة سنحصل على مجلة ذات منطق سليم.حنلر بواسطة تعويض اإلجابات؛ إذا عورض .6
 (3)اإلجابة الّصحيحة هي 

 

ميلكان النراي، لذلك النراي هي ملك عبراس، عادل ال ميتلك العود لذلك فهو ميتلك مبا أنر ثالثتهم كاذبون، عادل ورىل ال  .7
 الكمان، امرا رىل فتمتلك العود.

 (3)اإلجابة الّصحيحة هي 

الطرالب مل يأكل اجلوز لذلك فهو غري متفورق يف امتحانه، ممكن أن يكون قد أكل بندق قبل االمتحان ومن هنا  (:3إجابة ) .8
 لن يكون على شهادته إشارة سالبة.

  (3)جابة الّصحيحة هي اإل

والعربيرة بنفس اليوم مما يتناقض مع إذا قمنا بإرسال الررسالتـ نْي يف اإلجنليزيرة والفرنسية يف نفس اليوم، سنضطر أن نضع اليونانيرة  .9
 املعطى الثرالث.

 (4)اإلجابة الّصحيحة هي 
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 (: من أ حّتر ت متر الكرة بـ )أ،ب،ت(1إجابة ) .11

 (: من ب حّتر ح مترر الكرة بـ )ب،ت،ث،ج،ح(2إجابة )
 (: من ت حّتر ح مترر الكرةبــ )ت،ث،ج،ح(3إجابة )
 مباشر ألنر كليهما حيمالن نقطة واحدة(: من ب حّتر خ متر الكرة بشكل 4إجابة )

 (4)اإلجابة الّصحيحة هي 
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 المجموعة الّسابعة – 2نطق ُحلول م
  

من املعطيات نستنتج أنر رزان ولؤي جيلسان بلصق بعضيهما، جمدي وسوار ال جيلسان بلصق بعضيهما، ومن هنا أحدمها  .1
)ألن سوار جيلس بلصق رزان واآلخر بلصق لؤي بينما جيلس بينهما عفو. مبا أنر عفو مررر الوثيقة أواًل فهو سيمرررها للؤي 

)ألنره ال يستطيع الترمرير لرزان، عفو  ، لؤي سيمررر ا لسوار( يعِط لرزان وحسب املعطى هو مل وجمدي جيلسان بلصق عفو
 سوار ستمرررها جملدي وجمدي لرزان.ن سوار(، وجمدي جيب أن يأخذها م ،لن يستطيع أن ميسك الوثيقة مررة أخرة

 (2)األجابة الّصحيحة هي 

يستطيعا أن يعمال بالوقت نفسه يف املدرسة، من هنا ومبا أنره أمري ال يعمل يف املدرسة، طوين ووئام ال يعمالن مًعا لذلك فلن  .2
 يوجد شخصان يعمالن يف املدرسة، من املؤكرد أن عمر يعمل فيها.

 (4)األجابة الّصحيحة هي 

وفًقا لإلجابة األوىل، بدر خترج من منزهلا فيستطيع أشرف أن يلعب الشرطرنج، أندريه يذهب إىل السروق فال تستطيع مرام أن  .3
ا تلعبها فقط إذا ذهب أندريه إىل العمل.  تلعب الشرطرنج ألّنر

 (1)اإلجابة الّصحيحة هي 

أقوال روزيت وسناء متناقضة من هنا على األقل واحدة منهما تكذب، أقوال متيمة ونوال متناقضة من هنا على األقل واحدة  .4
 ألكثر اثنتان تصدقان.منهما تكذب، لذلك اثنتان على األقل تكذبان من األربع جارات، وعلى ا

 (3)اإلجابة الّصحيحة هي 

 .بعد حذف اإلجابة األوىل سيكون ترتيبهن من اليمني إىل اليسار كالترايل: رمي أسيل سوار .5

 (1)اإلجابة الّصحيحة هي 

 حنلر السرؤال بواسطة تعويض اإلجابات؛ عند تعويض اإلجابة الررابعة سنحصل على مجلة ذات منطق سليم. .6

 (4)اإلجابة الّصحيحة هي 
 

 ألنر شعر جنالء طويل، ومن هنا جنالء هي الصرادقة. إذا كانت املتكلرمة هي هيفاء ستكون كاذبة .7
 (1)اإلجابة الّصحيحة هي 

 يكون األصغر سنًّا يف عائلته وبذلك حيقرق الشررط الثرالث فقط. (: ممكن أن1إجابة ) .8

 ممكن أن حيقرق مجيع القوانني.(: 2إجابة )
 ممكن أن تكون قبرعته زرقاء وبذلك حيقرق الشررط األورل فقط.(: 3إجابة )
 ال جيوز. –حيقرق الشررط األول والشررط الثرالث فقط : (4إجابة )

  (4)اإلجابة الّصحيحة هي 
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قواًل كاذبًا  جيب أن جند إجابة حتقرق قول واحد/ة من األخوة فقط، مبا أنر قول جانيت عام ومشّتك للثرالثة ال ميكن أن يكون .9
 ألنره حينها سيكون مجيعهم كاذبني.

 (4)اإلجابة الّصحيحة هي 

من الواضح يف السرؤال أنر رئيس احلكومة أراد تربير ارتفاع الضررائب وعدم رفع معاشات الطرالب فاستخدم أمن الدرولة كويسلة  .11
 ستخدم األموال هلذا الغرض.لتربير ذلك قائاًل أنر األزمة املاديرة تؤثر على األمن ولذلك فاحلكومة ت

 (3)اإلجابة الّصحيحة هي 
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 المجموعة الثّامنة – 2 نطقُحلول م
  

هي الريت  إن اختارت صبحيرة املثلرث ستضطر سامية أن ختّت املربرع، ومبا أنر فتحيرة مل ختّت املستطيل فستأخذ الدرائرة، وسعاد .1
 املستطيل. تأخذ

 (1)األجابة الّصحيحة هي 

فؤاد أمين حسب عدد األغراض املباعة من الكثري إىل القليل هو: األغراض  بائعيمن أقوال فؤاد وابراهيم نستنتج أنر ترتيب  .2
. مبا أنر ابراهيم ليس هو البائع الرذي باع أصغر عدد من األغراض هذا يعين أن سهيل هو الرذي باع أصغر عدد من ابراهيم

 أن يكون كاذبًا، اإلجابة الثرالثة هي الصرحيحة.األغراض ومبا أنره على سهيل 
 (3)األجابة الّصحيحة هي 

مبا أن حممود وطارق توأم جيب أن ينطبق عليهما القانون الثراين، وبذلك جيب أن يدخل طارق قبل حممود ألن عدد أحرف  .3
 أقل من حممود.امسه املتكرررة 

 (3)اإلجابة الّصحيحة هي 

ستكونان كاذبتني ومن هنا لن تُقال هذه اجلملة، وإذا كانتا يف أمكنة خمتلفة ستكونان صادقت ني إن كانتا يف نفس املكان  .4
 وأيًضا لن تُقال هذه اجلملة.

 (2)اإلجابة الّصحيحة هي 

مبا أنره بدأ بالقلم الصرامد فسيكتب احلرف الثراين واألخري أوراًل )لت(، مث باشر بالقلم اجلامد لذلك فسيضيف أورل وخامس  .5
حرف )سا(، الكلمة املكتوبة حّتر اآلن هي )لتسا( املمحاة اجلبرارة حتذف احلرف ما قبل األخري من الكلمة املكتوبة وليس من 

 ألصلية من هنا ستصبح الكلمة )لتا(الكلمة ا

 (2)اإلجابة الّصحيحة هي 

غسران هو األقل من بني اخلمسة،  حسب املعطى األول نقوال لديه أوالد أكثر من عازر، حسب املعطى الثراين عدد أبناء .6
وعدد أبناء أنور أكثر من عدد أبناء غسران وأقل من عدد أبناء البقية )سامي، نقوال وعازر( ولذلك جيب على سامي أن حيّتم 

 أنور.

 (2)اإلجابة الّصحيحة هي 

اثنان يصدقان ينتج أنر سهيل صادق، ولذلك أقوال رنا ومسر متناقضة، من هنا إحدامها تكذب واألخرى تصدق، مبا أنره يوجد  .7
 مسر أثقل من رنا وبالترايل اإلجابت ني األوىل والثرالثة صحيحتني، ال حاجة لفحص اإلجابة املتبقية. 

 (4)اإلجابة الّصحيحة هي 

 

 

 



 2ُحلول منطق    تفكير كالمي –كتاب الوظائف البيتّية 

 
 

   . ©ض.لمعهد إبسوس بسيخومتري م محفوظة الطّبع حقوق
 

 (: ممكن أن يكونا غري طويل نْي.1إجابة ) .8

 يكونا صبور ْين.(: ممكن أن 2إجابة )
 يكون بسام صبورًا وغري معقرد، وأن تكون منرية معقردة وغري صبورة.ممكن أن (: 4إجابة )

  (3)اإلجابة الّصحيحة هي 

اجلملة يف السرؤال ممكن أن يقوهلا قاصر أو بالغ، إذا قاهلا قاصر سيكون املتلقي أيًضا قاصر ومن هنا يستطيع اإلجابة جبملة  .9
 املتلقري أيًضا بالغ ومن هنا يستطيع اإلجابة جبملة اإلجابة الثرانية أو الثرالثة.اإلجابة األوىل أو الثرالثة، وإذا قاهلا بالغ سيكون 

 (4)اإلجابة الّصحيحة هي 

مبا أنر الفتاة الريت تلبس األخضر جتلس على املقعد األزرق )أي أنر املقعد األزرق ممسوك(، الفتاة الريت تلبس األصفر ال جتلس  .11
لى األصفر )ال ميكن أن يكون املقعد والفستان بنفس اللرون(، ستضطر أن جتلس على البنفسجي حسب املعطى وال جتلس ع

على املقعد األخضر. ومن هنا إذا جلست ذات الفستان البنفسجي على املقعد األصفر سيتبقى لذات الفستان األزرق أن 
 جتلس على املقعد البنفسجي.

 (3)اإلجابة الّصحيحة هي 
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 المجموعة األولى – 3منطق ُحلول 
احتوت الّصحف على قصائد للّشاعر منصور ألّن اليوم يصادف ذكرى وفاته وليس ← تعطي تفسريًا بديالً  (2)اإلجابة  .1

 استنتاج ياسر. هذه اإلجابة ُتضِعف من← ألنّه أشهر شاعر يف بروتيا 

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

نفهم من عبارة سناء أّّنا تعتقد أنّه قبل حتقيق اهلدف املرجّو جيب أن جييد الّشخص قدرات معّينة لتساعده يف بلوغ هدفه.  .2
أمل رنا من عدم ، إذ أّن عبارة سناء ميكن أن تكون ردًّا على خيبة (3)الوضع األكثر مالءمًة لذلك هو املقرتح يف اإلجابة 

د حّّت اآلن تعّلم عزف الّنوتة. هبذه العبارة تنصح سناء رنا بأن ُتيد عزف الّنوتة  قدرهتا على عزف أغنيتها املفّضلة ألّّنا مل ُتُِ
 وفقط بعدها ستتمّكن من وصول هدفها بعزف أغنيتها املفّضلة.

  .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

لون  مبا أّن رامي قد حقن فأرًا رماديًّا باملاّدة "جاما" وتغرّي لون فروته، فإّن ذلك يدعم االستنتاج بأّن املاّدة "جاما" تؤّدي لتغيري .3
 نتيجة ُتربة رامي تدعم االستنتاج األّول ←فروة الفأر 

ّكننا من استنتاج أّي شيء خبصوص الفئران الّصفراء ُتربة رامي مل ُُترى على فأٍر أصفر، وبالّتايل فإّن نتيجة هذه الّتجربة ال مت
 نتيجة ُتربة رامي ال تدعم وال تضعف من االستنتاج األّول ←بالّذات  

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

ءة مستمرّة عاشت لفرتة أطول من جمموعة فئران حبسب نتيجة الّتجربة؛ الفئران املصابة بأمراض قلب وراثّية واّليت تعّرضت إلضا .4
هذه الّنتيجة تشّكل دعًما لالّدعاء أّن اإلضاءة املستمرّة تؤثّر بشكٍل إجيايّب على فرتة  ←مشاهبة تعّرضت إلضاءة متقطّعة 

(؛ هل ميكن أن 2ميكنها أن توفّر إجابة على الّسؤال املقرتح يف اإلجابة )←  صّحة الفئران املصابة بأمراض قلب وراثّية 
 يكون هناك تأثري لنمط اإلضاءة على صّحة الفئران املصابة بأمراض قلب وراثّية.

  .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

تطبيق الربنامج، خالل فرتة ثالث سنوات، أّدى إلنقاذ حياة أكثر من عشرة آالف شخص بواسطة تقليل األخطاء الطّبّ ّية  .5
هذا ← لوال تطبيق الربنامج ملات خالل الّسنوات الّثالث أكثر من عشرة آالف شخص نتيجًة لألخطاء الطّبّ ّية    ←

 االستنتاج هو عبارة عن اإلجابة الثّالثة بكلماٍت أخرى!

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
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على  لوحدها xاملاّدة نفحص تأثري  علينا أن xيزيد من مفعول املاّدة  x مع املاّدة yتناول املاّدة إذا كان  لكي نفحص .6
 على نشاط القطط. مًعا xمع املاّدة  yاملادتني نشاط القطط وأن نفحص كذلك تأثري إعطاء 

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

القّط  ←  xأكرب من درجة نشاط قّط صغري تناول املاّدة  xُتربة "أ":  درجة نشاط قّط طاِعن يف الّسّن تناول املاّدة  .7
)اليّت  xبوجود املاّدة  ←عكسّية( )ذُِكر يف الّسؤال عالقة  yالّصغري يف الّسّن حيتوي جسمه على نسبة أكرب من املاّدة 

نتيجة هذه الّتجربة تدعم االّدعاء  ←أّدت لتقليل درجة نشاط القطط  yتزيد من الّنشاط(، وجود  نسبة أكرب من املاّدة 
 املطلوب.

ن ومل يتناول املاّدة   ← xمساوية لدرجة نشاط قّط صغري مل يتناول املاّدة  xُتربة "د": درجة نشاط قّط طاعن يف السِّ
نتيجة هذه الّتجربة تدعم  ← yمل يكن هنالك تأثري للماّدة  xميكننا أن نستنتج من هذه الّتجربة أنّه بغياب املاّدة  

 يف جسمه. xتُقلِّل من نشاط القط فقط بوجود املاّدة  yأيًضا االّدعاء املطلوب بأّن املاّدة 

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

اختارت شركة كورب االستثمار يف تربية املواشي بدالً من شركة املطّاط رغم أّن اإلجابة الثّالثة ُتكمل اجلملة بشكٍل منطقّي؛  .8
وذلك ألّن إنشاء شركة مطّاط يتطّلب ضعفي المبلغ المطلوب لتربية المواشي هذا اخليار جيلب رحًبا أقّل ويدّمر الغابات 

 توفّر هذه اإلجابة تفسريًا منطقيًّا الختيار شركة كورب االستثمار يف اجملال اّلذي حيّقق رحًبا أقّل! ←

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل

 

حبسب اإلجابة الرّابعة؛ أحد عوارض املرض "شقلبة" هو الّنفور )االبتعاد( من اجلزر، وبذلك نستنتج أّن املرضى ال يصابون  .9
وهذا بل على العكس، إنّهم يمتنعون عن أكل الجزر كجزء من أعراض المرض باملرض بسبب امتناعهم عن أكل اجلزر، 

 د من احتمال اإلصابة باملرض.ُيضعف من االستنتاج أّن عدم تناول اجلزر يزي

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل

قًتا اإلجابة الثّانية تعطي تفسريًا منطقيًّا لالّدعاء املعطى؛ إذا كانت الّدالفني البالغة اّليت يتّم إطعامها على يد اإلنسان تكرِّس و  .11
، فإّن ذلك من شأنه أن جيعل نسل هذه أخرىأقصر يف تعليم نسلها كيفّية اصطياد االمساك بالبحر مقارنًة بدالفني بالغة 

الّدالفني تواجه صعوبًة يف إجياد مصادر الغذاء، مما سيضّر طبًعا بصّحتها! وبالّتايل من املنطقّي أن يكون متوّسط أعمارها 
 أصغر مقارنًة بنسل دالفني تعتمد على نفسها يف احلصول على الغذاء.

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
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 المجموعة الثّانية – 3منطق 
 الثّالثة: -تفسري اإلجابة الّصحيحة .1

تفسري بديل لنفاذ تذاكر "خيال" )سبب نفاذ الّتذاكر هو أّن سعرها  ←سعر تذكرة "خيال" أقّل من سعر تذكرة "هلب" 
 يضعف االستنتاج بأّن سريك "خيال" أفضل من "هلب".← أرخص وليس ألّن "خيال" أفضل! 

تفسري بديل لنفاذ تذاكر "خيال" )سبب نفاذ الّتذاكر هو أّن عددها  ←قّل من عدد تذاكر "هلب" عدد تذاكر "خيال" أ
 يضعف االستنتاج بأّن سريك "خيال" أفضل من "هلب".← وليس ألّن "خيال" أفضل! 

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

ولكن مع ذلك، تحقيق ، ... جزًءا من جودتهاقد يُفِقد الّرواية صحيح أّن ترمجة عمل أديّب من العربّية إىل الفرنسّية " .2
نستنتج من ذلك أّن عصام مستعد أن يضّحي جبودة الّرواية من  ←". الّشهرة في فرنسا تبدو لي كفكرة يصعب مقاومتها

 الّروايةاحتمال حتقيق الّشهرة يف فرنسا أهّم بالّنسبة لعصام من الّتخّوف من املّس جبودة ← أجل أن حيّقق الّشهرة يف فرنسا 
 اإلجابة الثّالثة صحيحة. ←

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
غطية ديناصور عمالق بواسطة زهرة" بأّن االنتصار يف مباراة واحدة ال ميكنك أن تتوّقع بأن تنجح بتيقصد الّسامي بقوله "ال  .3

اإلجابة الثّالثة صحيحة؛ يقصد بكلمات أخرى  ←ميكنه أن ُتعل املتابعني يتغاضون عن سلسلة اخلسائر العشرة املتتالية 
 سامي أّن الفوز يف املباراة األخرية ال ميكن أن جيعل الّناس تتغاضى عن اهلزائم العشر املتتالية.

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

مثّ يتّم اخلطّة اّليت اقرتحها العلماء تقتضي إنشاء مزارع أعشاب حبريّة لكي تستوعب فائض ثاين أكسيد الكربون من اجلّو ومن  .4
 هذه اخلطّة؛ عند حرق األعشاب الّتخّلص من هذه األعشاب بواسطة حرقها. اإلجابة الثّانية ُتشري إىل نقطة ضعف هائلة يف

طلق كّمّيات من ثاين أكسيد الكربون وبالّتايل لن يتّم الّتخّلص من فائض ثاين أكسيد الكربون ولن يتحّقق اهلدف من وراء ستُ 
 اخلطّة.

  .(2)حيحة هي جابة الصّ اإل
 

اإلجابة الرّابعة تقرتح تفسريًا بدياًل الرتفاع معّدل حتصيالت الّصّف؛ أّي أّن الّتحصيل مل يرتفع بسبب تكييف غرفة الّصّف،  .5
 اّّنا ارتفع بسبب نقل الّطاّلب ذوي الّتحصيالت املنخفضة إىل صفٍّ آخر.

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
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جانيلون ستكّف  يحّقق الحزب االشتراكّي الفوز في هذه االنتخابات، مّما يبعث المخاوف بأن ثّمة احتمال كبير ألن" .6
إذا   ← "وستتبّنى موقًفا غير منحاز أو حّتى أن تعلن مناهضة الواليات المّتحدة، عن تحالفها مع الواليات المّتحدة

رّجح أن يّتخذ سياسة منحازة أو معارضة للواليات فاز احلزب االشرتاكّي باالنتخابات وشّكل احلكومة يف جانيلون، من امل
 بكلمات أخرى، ما ورد يف اإلجابة األوىل هو استنتاج صحيح.  ←املّتحدة أكثر من غريه من أحزاب 

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

نبحث عن تشبيه يالئم الوضع بأنّه من املفّضل االعتماد على العبني شباب وحتسني موهبتهم، بداًل من الّتعاقد مع العبني  .7
"من األفضل أن تزرع حقاًل من الّتفاح الفاخر، بداًل من أن اّلذي يالئم هذا الوضع: حمرتفني يتقاضون مبالغ هائلة. الّتشبيه 

تشبيه حتسني أداء الالعبني الّشباب بزراعة التّ ّفاح الفاخر، وتشبيه  ←ح الباهظ كّل يوم" تذهب للدّّكان لشراء التّ ّفا 
 الالعبني املتحرفني اّلذين يكّلفون مبالغ كبرية بالتّ ّفاح الباهظ.

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

أّي أنّه رغم أّن شجرة الليمون يفرتض أن تنمو  ←حبسب االّدعاء الرّابع تنمو شجرة الربتقال بوترية أكرب من شجرة الليمون   .8
بوترية أبطأ إاّل أّّنا ّنت بشكٍل أسرع من شجرة الربتقال وقد يكون الفضل يف ذلك لوجود فضالت مصنع البالتينوم على 

 اإلجابة الرّابعة تقّوي من استنتاج مصطفى. ←مقربة من شجرة الليمون واّليت قد تكون سامهت يف ّنّوها 

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل

 

 يؤّدي للصلعال   AA ←يؤّدي للصلع   AAانعدام وجود املاّدة اإلجابة األولى:  .9

 ← تقليل ّنّو الّشعر ← )عالقة عكسّية(   BB= القليل من  AAالكثري من ←   تزيد الّشعر  BB اإلجابة الثّانية:
AA  يؤّدي للصلع 

 يؤّدي للصلع  AA ←ويزيد من الّصلع  AAالعيش يف بيئة ملّوثة يزيد من استيعاب  اإلجابة الثّالثة:
 يؤّدي للصلع  AA ←مما يزيد من ّنّو الّشعر  AAيُبطل مفعول  CCالكثري من  اإلجابة الّرابعة:

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل

ا أشاطر رأي هذه المنصب، وأنا شخصي  "ال يوجد سوى قّلة قليلة تساورها الّشكوك حول مؤّهالت ِعصام إلدارة هذا  .11
ملك مؤّهالت هذا األغلبّية ترى أّن عصام يذا املنصب = هل ميلك املؤّهالتاألقّلّية تشّك يف أّن عصام ← القّلة القليلة" 

شاهر ملنصب = ؤّهالت هذا اعصام ملامتالك شّك يف ر )يشارك( رأّي األقّلّية= هو ياملتحّدث شاهر ُيشاطِ ← المنصب 
 يخالف رأي األغلبّية.

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
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 المجموعة الثّالثة – 3منطق 
رغم أّن حيفا أبعد من القدس إالّ أن نادر يزور حيفا أكثر   ←حبسب اإلجابة األوىل؛ حيفا أبعد من القدس بالّنسبة لنادر .1

 بأّن نادر حيّب حيفا أكثر من القدس.يدعم استنتاج ربى وهذا األمر 

اإلجابتان الثّانية والثّالثة ُتضعفان من استنتاج رىب ألّّنما تعرضان تفسريات بديلة لقيام نادر بزيارة حيفا أكثر من القدس. 
 اإلجابة الرّابعة "ال عالقة هلا باالستنتاج!"  وبالّتايل ال تقّوي وال تضعف.

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

تُعزف موسيقى "تفاجئت جد ا عند سماعي أّن مطعم "سمكنا" يحّقق نجاًحا ... لم أكن سُأذهل هكذا لو سمعُت أنّه  .2
اإلجابة ← نستنتج من ذلك أّن املطاعم اّليت تُعزف فيها املوسيقى الفرنسّية حتّقق الّنجاح عادًة   ←فرنسّية في المطعم" 

 الثّالثة صحيحة.

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

"قّوة سلسلٍة ما تُقاس بقّوة أضعف حلقاهتا!"، يعتقد حسام أّن نزار )احللقة الّضعيفة يف فريق األمل( سيكون له تأثري سليّب  .3
 اإلجابة الثّالثة صحيحة.← على قّوة وأداء الفريق بشكٍل عاّم )الّسلسلة( 

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

لنتخّيل وضًعا تعرب ←  مبنطقة قريبة من مسك الّسّلور جيعله يسبح بطريقة مضطّربة ُعبور ُسُفن ضخمةحبسب اإلجابة الثّانية؛  .4
سيسبح حينها مسك السّلور بطريقة  ←مبنطقة قريبة من مسك الّسّلور يف يوم عادّي خيلو من اهلزّات األرضّية فيه سفن 

 "إنذارات خاطئة"!← توجد هزّة أرضّية مضطربة وسيفّسر العلماء ذلك على أنّه اقرتب وقوع هزّة أرضّية رغم أنّه ال 

  .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

← " ميكنها أن تفّسر نتائج الّتجربة تتحّرك الريقة اّليت تفقس حديثًا باُّتاه مصدر الّضوء األكثر قّوة يف بيئتهااإلجابة األوىل؛ " .5
ستتحّرك الريقة حنوه. عندما وضع نائل مصدر ضوء يف الوضع الطّبيعّي؛ القسم العلوّي للّشجرة يتعّرض لضوء أكرب ولذلك 

 أقوى يف القسم الّسفلّي للّشجرة توّجهت حنوه الريقة.

 
 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
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← شبَّه هيثم الّضريبة يف دولته )سومرا( بالقّشة الّصغرية، وشّبه الّضريبة يف دولة برودا )األكثر ارتفاًعا بنظره( بالقّشة الّضخمة  .6
 اإلجابة الرّابعة صحيحة.

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

ميكن اقتناء كتاب حازم من شبكة مكاتب واحدة، بينما ميكن شراء كتاب مرزوق من العديد من شبكات اإلجابة الرّابعة؛ " .7
هذه اإلجابة تعرض تفسريًا بدياًل! بأّن كتاب مرزوق بيع بكّمّيات أكرب من كتاب مرزوق ألنّه متوفّر يف العديد ← " املكاتب

 اإلجابة الرّابعة تضعف من االستنتاج. ←من شبكات املكاتب وليس ألّن القرّاء أحّبوه بدرجة أكرب 

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

هدفه زيادة األمان على الطّريق. بعد رسم اخلطّوط حصل أمر غري متوّقع؛ ازدادت نسبة دهن اخلطوط يف حواشي الطّريق كان  .8
احلوادث يف هذه الطّرق. اإلجابة الثّانية ميكنها أن تعطي تفسريًا هلذه الّنتيجة؛ إذا ازداد إقبال الّسائقني على هذه الطّرق بعد 

  ، األمر اّلذي ميكنه أن يفّسر الزّيادة يف حوادث الطّرق.فهذا بطبيعة احلال زاد من ازدحام هذه الطّرق دهن احلواشي

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل

 

 حتتوي على حدبة، باملقابل، متحّجرات الغزالن ال حتتوي على هذه احلدبات.  يف الكهوف رسومات الغزالن الربّيّة .9

أّي أّن الّرسومات دقيقة )الغزالن بالفعل  ←"ال يوجد أي سبب ألّن نستنتج بأّن الّرسومات هي غري دقيقة" جاء يف السؤال؛
حتّقق ما جاء يف اإلجابة  الواقع على حدبة، وقد ُرمست يف الكهوف بدقّة. إذاالغزالن حتتوي يف  إًذاحتتوي على حدبة(. 

سنستنتج أّن " دهنّية، وهذه الطّبقة ال تتحّول ملتحّجرات بعد موت احليواناحلدبة يف احليوانات تتكّون من طبقة الثّالثة؛ "
 الغزالن اّليت حتتوي على حدبات )وقد ُرمِسَت مع احلدبة يف الكهوف( عند حتّوهلا ملتحّجرات فإّّنا ستصبح بدون حدبة.

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل

حبسب الّسؤال، كان الّدواء ناجًعا يف عالج الّشعور بالغثيان بصورة أكرب يف اليوم املاطر )نسبة أقل شعرت بالغثيان(، وقد   .11
 يف اليوم املشمس. نبحث عن اإلجابة اّليت ال تعطي تفسريًا للفرق بني اجملموعتني؛ كانت جناعته أقلّ 

يعطي تفسريًا للفرق بني ←  تقّل جناعته يف اليوم املشمس ←لّدواء أشّعة الّشمس تقّلل من استيعاب ااإلجابة األولى: 
 اجملموعتني

األيام املاطرة تتمّيز بدرجة حرارة منخفضة، إذا كان ذلك يؤّدي لزيادة بالّشعور بالغثيان كّنا نتوّقع أن يكون اإلجابة الثّانية: 
 الّدواء أقّل جناعة يف عالج الغثيان يف األيّام املاطرة

من املمكن أن اجلرعة الزّائدة من الّدواء يف اليوم املاطر كانت سببب الزّيادة يف جناعة الّدواء يف اليوم املاطر اإلجابة الثّالثة: 
 يعطي تفسريًا للفرق بني اجملموعتني← 

عطي تفسريًا للفرق بني ي← قد تكون احلركة القليلة يف األيّام املاطرة هي سبب اخنفاض الّشعور بالغثيان  اإلجابة الّرابعة:
 اجملموعتني

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
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 لمجموعة الّرابعةا - 3منطق 
 حبسب اجلملة املعطاة: .1

نشطب  ←الوضع اإلنسايّن الّصعب وصعوبة إجياد قيادة مسؤولة  قّوات األمم المّتحدة:بقاء األمور الّتي تؤيّد 
 .(3)َو  (2) وَ  (1)اإلجابات 

 صحيحة (4)اإلجابة ← ارتفاع عدد الّضحايا  قّوات األمم المّتحدة:سحب األمور الّتي تؤيّد 

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 نفهم من مجلة أمحد أّن الّناس حياولون عرقلة وإيذاء األشخاص الّناجحني فقط. نبحث عن وضع يالئم هذا الّتشبيه: .2

 هذا الّتشبيه.اإلجابة الثّالثة هي الوحيدة اّليت تالئم 

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

مادة الفولريين ُوِجدت يف املختربات حتت ظروف معّينة من درجة احلرارة والّضغط )خمتلفة عن الظّروف القائمة على الكرة  .3
"املعّينة" قد توفّرت على الكرة األرضّية يف أيّامنا(، حقيقة أّّنا ُوِجدت يف الطّبيعة يف املاضي تقودنا لالستنتاج أّن هذه الظّروف 

 (3)اإلجابة ←  األرضّية يف املاضي. بالّتايل، ميكننا أن نستنتج أّن ظروف درجة احلرارة والّضغط قد تغرّيت مع الّزمن

 صحيحة

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

← ة غري حامسة من ِقَبل البوليغراف" أحيانًا يقوم املشّغلني برفض تعيني متقّدمني لوظيفة معّينة بسبب نتيجحبسب الّسؤال: " .4
أّي مثّة إمكانّية ألن يقوم املشّغلني برفض شخٍص ما رغم أنّه صادق جملّرد أّن نتيجة البوليغراف غري حامسة، وبالّتايل سُيظلم 

 صحيحة (2)اإلجابة ← هؤالء األشخاص! 

  .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

خنفساء الّنمر حينما ُتري بسرعة كبرية فإّن املعلومات البصريّة اّليت تصلها خالل فرتة الّتفسري اّلذي وصل إليه العامِل هو أّن  .5
اإلجابة الثّالثة   اجلري متغرّية بشكل سريع لدرجة تصيبها بالعمى املؤّقت، فتتوّقف حلظة حّّت تعود هلا الّرؤية وتتابع اهلجوم.

فساء حملّفزات بصريّة يف حلظة توقّفها ميكننا أن نفحص فيما إذا  كفيلة بفحص صّحة هذه الّنظريّة؛ إذا فحصنا استجابة اخلن
 كان سبب الّتوّقف هو إصابتها بالعمى )اّلذي سيؤّدي لعدم االستجابة حملّفزات بصريّة(.

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
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"البيتلز"! أّي أّّنا هّزها لرأسها ال يعّد حبسب اإلجابة الثّالثة هتّز القردة رأسها ألّّنا تريد أن تقّلل من اإلنصات ملوسيقى   .6
"طربًا" واستمتاًعا مبوسيقى البيتلز. بل على العكس، هي ترغب بتقليل درجة اإلنصات هلذه املوسيقى ممّا يضعف حتًما من 

 استنتاج ثائر.

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

زراعة الفاصولياء بدالً من عدم بعد أن أعّد املزارعون احلقول لزراعة الذرة، ولكّن أحوال الطّقس منعت زراعتها. قّرر املزارعون  .7
 الّذرة رغم أّن زراعة الفاصولياء مرحبة. علينا أن نبحث عن سبب منطقّي ووجيه لقرارهم هذا:

املزارعني؛ وجود مواد كيميائّية اُسُتخدمت لتحضري حقول الّذرة سيضّر بنمّو  اإلجابة الثّانية توفّر لنا تفسريًا منطقيًّا لقرار
قرار االمتناع عن زراعة الفاصولياء هو قراٌر  ←الفاصولياء وبالّتايل لن يكون حكيًما أّن يزرع املزارعني حقوهلم بالفاصولياء 

 منطقّي.

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

سربينغفيلد أكرب من عدد سائحي هاريستاون، وكان صحيح أيًضا أّن عدد الّسائحني الّذين إذا كان صحيًحا أّن عدد سائحي  .8
ينزلون يف الفندق األكرب يف مدينة هاريستاون أكرب من عدد الّنازلني يف فندق "رويال" يف سربينغفيلد، نستنتج أنّه بالّضرورة 

سربينغفيلد  يكون هنالك إمكانّية ألن يكون عدد سائحي يوجد فنادق أخرى )باإلضافة لرويال( يف مدينة سربينغفيلد لكي
 بالّتايل املعلومة املقرتحة يف اإلجابة الثّانية هي بالّضرورة خاطئة )وهو املطلوب!(.← أكرب من عدد سائحي هاريستاون 

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل

 

فإّن موقفه ُتاه صديقه يعقوب، وبشكٍل استثنائّي، مل "يتغرّي من الّنقيض إىل الّنقيض"، بل كان يستمتع  حبسب أقوال سامح .9
 إًذا، إلجابة الوحيدة اّليت تنبع من أقوال سامح هي اإلجابة الرّابعة.← معه يف املاضي، وهذه املتعة تزايدت وتعّززت مع األيّام 

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل

املعطى يف اإلجابة الرّابعة ُيضعف من افرتاض الباحثني؛ يف املنطقة القاحلة )اّليت ختلو من األزهار بطبيعة احلال( استمّر إفراز  .11
 ال تُفرز فقط من أجل قيادة باقي الّنحالت إىل مكان الّزهور. xبدون أّي تغيري، ممّا يقودنا لالستنتاج أّن املاّدة  xاملاّدة 

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
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 المجموعة الخامسة – 3منطق 
" ُتضعف من اّدعاء فريد مبا ُحسام مل يقم بإطعام كلبه باستمرار، وقد ازداد حجم الكلب يف الّسنة األخريةاإلجابة األوىل  " .1

أّن حسام أيًضا مل يطعم كلبه أّن كلب حسام بنفس الُعْمر وقد ازداد حجمه، ويف نفس الوقت ُتضعف من اّدعاء مىن مبا 
 باستمرار.

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 اإلجابة الثّانية تعرض بكلمات أخرى بالّضبط ما جاء يف الفقرة املعطاة! .2

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

معاجلة االكتئاب؛ نبحث عن إجابة ُتكمل مجلة نائل، حبيث أّن اإلجابة عليها أن توضح أّن طريقة منع الّنوم غري ناجعة يف  .3
اإلجابة الثّانية توفّر معلومة تؤّدي لالستنتاج أّن منع الّنوم لن يؤّدي للقضاء على االكتئاب؛ ألّن االكتئاب سيعود بنفس احِلّدة 

 .اّليت كان عليها بعد نوم الّشخص لبضع دقائق

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

نابلس )واّليت يتطّلب شراؤها جهًدا بسبب بعد نابلس( ليست بالّضرورة أفضل يقصد عماد جبملته أّن الكنافة الّنابلسّية من  .4
من الكنافة الّنابلسّية يف دكاكني احللويات احملّلّية )وهو احلل املوجود يف متناول اليد(. أّي أن عماد يعتقد أنّه جيب على حممود 

 صعب.أن خيتار احلل املتوفّر يف متناول اليد بداًل من اختيار احلل األ

  .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

إذا كانت األجزاء املغطّاة بلوحات يف مكتب منال لوّنا أغمق من بقّية أجزاء احليطان، ميكننا أن نستنتج أنّه اإلجابة األولى:  .5
هذه اإلجابة حتًما ال ُتضِعف من  ←ميكن أن يكون ألشّعة الّشمس دور يف جعل باقي أجزاء اجلدران املكشوفة باهتًة أكثر 

 استنتاج أمل.

اإلجابتان الثّانية والثّالثة ُتضعفان من االستنتاج ألّّنما تقرتحان تفسريات بديلة لبهتان حيطان منال. اإلجابة الرّابعة ُتضعف 
 ل.بشكٍل مباشر من استنتاج أمّل ألنّه حبسبها وصلت ملكتب أمل أشّعة مشس بدرجة اكرب مقارنًة مبنا

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
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قرود ذات عالقات اجتماعّية ←  أعلى Tستوى خاليا لديها م قرود ذات عالقات اجتماعّية أقوى   اكتشاف الباحثين: .6
 أكثر اخنفاًضا Tأضعف لديها مستوى خاليا  

 Tمستوى خاليا   ← أعلى لدى القرود واإلنسان  يصغر خطر اإلصابة بأمراض العدوى Tمستوى خاليا   اإلجابة األولى:
 منخفض لدى القرود يزيد خطر اإلصابة بأمراض العدوى

كّلما كان الّضغط الّنفسّي   ← جتماعّية ثابتة أكثراال هالقاتتكون ع فسّي أقّل للقرد نّ الغط ضّ كّلما كان ال اإلجابة الثّانية:
 أقّل ثباتًاأكرب للقرد تكون عالقاته االجتماعّية 

 ال تبين عالقات اجتماعّية ثابتة ←تعاين من أمراض العدوى  ةقرد اإلجابة الثّالثة:
 مشاهبة لدى القرود ولدى اإلنسان Tالعالقة بني الّضغط الّنفسّي وخاليا  اإلجابة الّرابعة:

اإلجابة ← ة الثّانية،  اكتشاف الباحثني، اإلجابة األوىل واإلجابة الرّابعة يؤّدي للوصول لالستنتاج املطلوب ّدمج بني اإلجابال
 الثّالثة هي املعطى الزّائد.

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

احرتق املتحف، فإنّه سيختار  قصد فارس جبملته أنّه عندما حيتار يف أمٍر ما فإنّه خيتار احلّل األكثر أمانًا )واألقّل جمازفًة(؛ إذا .7
إنقاذ اللوحة القريبة ولن جيازف مبحاولة إنقاذ اللوحة البعيدة حّّت لو كانت أفضل. بذلك، فإنّه ينصح صديقه أمري بأّن خيتار 

لوحة القريبة من مكان العمل املؤّكد واّلذي يستطيع املباشرة بالعمل به فورًا. أي أنّه شبَّه مكان العمل األّول )العمل املؤّكد( بال
 الباب )وجه الّشبه؛ كالمها جيدر اختيارمها(.

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

بسبب  ←اإليطالّية وذلك إذ أنّه..."  رغم أّن أنيس ينتمي حلزب العّمال، ال جيب أن نستغرب من أنّه حيّب املوسيقى " .8
اإلجابة ← وجود أداة الرّبط "رغم أّن..." نستنتج من ذلك أنّه عادًة املنتمون حلزب العّمال ال حيّبون املوسيقى اإليطالّية 

 األوىل ال تنبع من اجلملة املعطاة.

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل

 

 اإلجابة الثّالثة هي اإلجابة غري املمكنة؛ شاهر هو الوحيد اّلذي صّوت "ال" . .9

عندها لن  ←إذا صّوت علي ب ِ "نعم"، عندها ربيع جيب أن يصّوت "ال" )لكي يتحّقق املعطى األّول يف الّسؤال(  -
 يكون شاهر هو الوحيد اّلذي صّوت "ال"

 إذا صّوت علي ب  "ال"، عندها أيًضا لن يكون شاهر هو الوحيد اّلذي صّوت "ال" -

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل

األوىل ألّن راوية مل تعترب القرار خاطًئا يف أقواهلا، نشطب اإلجابة الثّانية كذلك ألّن رئيس احلزب مل يلتزم  ميكننا شطب اإلجابة  .11
علمه برّد  رغم وليس بسبب" فعاًل بتصرحياته، ونشطب أيًضا اإلجابة الثّالثة إذ أّن رئيس احلزب قّرر االنضمام للحكومة "

 فعل اجلمهور. اإلجابة الرّابعة تعرّب فعالً عن الفكرة املركزيّة من وراء أقوال راوية.

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
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 المجموعة الّسادسة – 3منطق 
تفسريًا بديالً حبسب اإلجابة الثّانية؛ تعترب الّشركة "ب" حاالت أكثر كحوادث عمل مقارنًة بالّشركة "أ". هذه اإلجابة تعطيًنا  .1

لوجود عدد حوادث أكرب لدى الّشركة "ب" وهو أّن الّشركة "ب" تعترب حوادث معّينة كحوادث عمل يف حني ال تعتربها 
 الّشركة "أ" كذلك، وليس ألّن موظّفي الّشركة "ب" معرضني أكثر للحوادث.

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

مبا أنّه يتّم "تلطيف" املعلومات عند انتقاهلا من منصب معنّي إىل منصب أعلى، واستنتج الكاتب من ذلك أّن الرّئيس  .2
لديه قدٌر أقّل من املعلومات فيما يتعّلق باملناصب األكثر اخنفاًضا مقارنًة باملوظّفني اّلذين يتواجدون يف هذه الّتنفيذّي للّشركة 

ميكننا أن نفهم أّن هنالك افرتاٌض كامن بأّن هذه املعلومات اّليت تصل للرّئيس الّتنفيذّي تصله فقط من أشخاص  املناصب.
 اإلجابة الثّانية صحيحة. ←ذوي مناصب أكثر اخنفاًضا منه 

 

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

مور إىل أضّداد، ويف مثال الّشمس والقمر مّت الّتطّرق يف اجلملة األخرية من أقوال خليل قيل أّن اإلنسان اعتاد بطبعه لتقسيم األ .3
اإلجابة األوىل تنبع من أقوال  ←إىل أّّنما ليسا أضداًدا بصورة مطلقة ألنّه من املمكن أن يظهرا مًعا يف بعض األحيان 

 خليل.

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

تواجد ذُِكر يف الفقرة املعطاة أّن عملّية "الفرك" بواسطة نبتة البيدو تتّم عادًة فقط يف الفرتات املاطرة، ومل يُذكر بأّن هذه الّنبتة ت .4
 اإلجابة الثّالثة ال تنبع من الفقرة املعطاة. ←بدرجة أكرب يف الفرتات املاطرة 

  .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

"صحيح أّن الديوان ال يتناول مواضيع سياسّية، ولكّنه حيتوي على لغة غنّية، ولذلك أنصح به للقرّاء من أقوال الّناقد:  .5
← البالغني"، هذه اجلملة تكفي لكي نفهم أنّه بالّنسبة للّناقد وجود لغة غنّية أهّم من مسألة احتوائه على مواضيع سياسّية 

 اإلجابة الثّانية صحيحة.

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

مجلة املدّرب هتدف لوصف أمٍر ما يبدو واعًدا وناجًحا يف مظهره اخلارجّي ولكّنه ليس كذلك يف احلقيقة. اإلجابة الوحيدة  .6
اّليت تصف وضًعا كهذا هي اإلجابة الثّانية؛ الالعب حسن بدى كالعٍب واِعد ألنّه لعب يف أكرب فرق البالد، ولكن تبنّي 

 الحًقا أّن أداءه ضعيف.

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
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حقيقة أنّه عندما يتغرّي طول شجرة األلنوس فإّن لوّنا يتغرّي أيًضا، ُعرِضت كدليل على أّن نوع الرّتبة يؤثّر على لون أوراق  .7
 اإلجابة الرّابعة صحيحة.← نستنتج من ذلك أّن طول الّشجرة يتعّلق بنوع الرّتبة اّليت تُزرع فيها  ←الّشجرة 

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

اإلجابة الثّانية ُتضعف من استنتاج الباحثني ألّّنا تعرض تفسريًا بدياًل لسبب تدهور وضع املرضى وهو عدم تناول األدوية،  .8
اإلجابة الثّالثة ُتضعف من االستنتاج  فعي كذلك تعطي تفسريًا بديالً بأّن الّتدهور هو جزء طبيعة من عملّية تقّدم مرض 

← و، اإلجابة الرّابعة تضعف االستنتاج أيًضا إذ أّّنا متنحنا تفسريًا بديالً بأّن سبب الّتدهور هو املواد الكيميائّية املرشوشة  الرّب
 اإلجابة الوحيدة اّليت ال تضعف من االستنتاج هي اإلجابة األوىل.

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل

 

إذا كان موظّفو  ←اإلجابة الرّابعة ميكنها أن تربّر سبب عدم وجود حمّفز لدى شركة رينكو لتبيّن نفس سياسة شركة جارنيت  .9
شركة رينكو يعملون لفرتة أقصر بكثري مقارنًة مبوظّفي جارنيت، لن يكون هناك مّتسع من الوقت لتوّلد ظروف تتطّلب أموال 

رتول )هذه الفرتة ُحّددت يف الفقرة كخمس سنوات(. بالّتايل، بالّنسبة لشركة رينكو، ليس باهظة جرّاء ارتفاع مستوى الكولس
هناك داعي الخّتاذ سياسة ختصيص األموال لفحص ومعاجلة الكولسرتول املرتفع، ألنّه على األغلب سيخرج املوّظف من 

 ه.الّشركة قبل أن حيصل الظّرف الّصّحّي اّلذي يتطّلب أمواالً طائلة لعالج

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل

شكال أّن والد عماد ير عماد واقًفا، حبسب طلب والده" ال ميكننا أن نستنتج بأّي شكٍل من األ"قام املصّور بتصو من مجلة  .11
اإلجابة الثّانية هي اإلجابة  ← قد كان واقًفا، ألّن اجلملة ال تعطينا أيّة معلومة عن والد عماد سوى أنّه هو من قام بالطّلب

 اّليت ال ميكن أن تنبع من اجلملة املعطاة.

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
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 المجموعة الّسابعة – 3منطق 
ال  ←بطبقة أوزون ضعيفة، ستتمّكن أشّعة ضوء ذات أطوال أمواج إضافّية من الوصول لسطح ألرض"  جاء يف الفقرة: " .1

اإلجابة الثّالثة هي اإلجابة ← ميكننا استنتاج أّي من أطوال األمواج تلحق ضررًا أكرب فيما إذا كانت الّطويلة أم القصرية 
 اّليت ال تنبع من الفقرة املعطاة.

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

أنّه ال يبذل اجلهود الكافية  القصد من وراء مجلة مروان هو أّن حسن يبحث عن هدفه فقط يف األماكن الّسهلة، أيّ  .2
 الوضع الوحيد من بني اإلجابات واّلذي يالئم ذلك هو الوضع املعروض يف اإلجابة الرّابعة. ←)واألصعب( لتحقيق هدفه 

 

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

رغم أّّنا ليست آسيويّة  ←" شجرة الفاغوس، رغم أّّنا ليست آسيويّة األصل، فإّن لوّنا ليس أخضرمبوجب مجلة بشري " .3
← أداة الرّبط "رغم أّّنا" توضح وجود عالقة تناقض؛  األشجار غري اآلسيويّة هي خضراء عادًة ← فإّّنا ليست خضراء 

 اإلجابة األوىل صحيحة.

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

جهات غري حكومّية فإّن عصام يستطيع بواسطة إذا حتّقق ما جاء يف اإلجابة الثّانية؛ بأّن فّناين العصر لديهم دعم ماّدّي من  .4
هذه املعلومة أن يشّكك بصّحة أقوال مسري بأنّه بدون دعم احلكومة سيرتك الفّنانون املوهوبون الفّن )ألنّه سيكون بوسعهم 

 االستمرار وعدم ترك الفّن بفضل الّدعم من جهات غري حكومّية.

  .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

ضّية بأّن لون ورائحة الّدودة تفرزان من نفس الغّدة هي دليل على أّن للون الّدودة ورائحتها نفس اهلدف، مبا أنّه من الفر  .5
فرزة من نفس الغّدة ُتستخدم لنفس اهلدف 

ُ
وهذا هو االّدعاء املذكور يف  ←نستنتج أنّه الفرضّية الكامنة هي بأّن املواد امل

 اإلجابة الثّانية.

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

اإلجابة األوىل هي األكثر مالءمًة لتكمل احلوار بشكٍل منطقّي؛ جبملة "املظاّلت كفيلة مبنع وصول املطر األرض" مّت تشبيه  .6
طاّلب الّصف املزعجني باملظاّلت والعلومات يف احملاضرات باملطر، فكما أّن املظاّلت كفيلة بأن متنع وصول املطر إىل األرض 

 عجني سيمنعوا وصول املعلومات كما جيب إىل عّمار.فإّن طاّلب الّصّف املز 

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
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اإلجابة الرّابعة تعرض تفسريًا بدياًل لكون ذاكرة آكلي اللحوم بكثرة أضعف ممّن يأكلون اللحوم بدرجة قليلة، وهو أّن ذلك ال  .7
اللحوم بدرجة قليلة يكثرون من تناول اخلضراوات اّليت يعود لكون أكل اللحوم ُيضعف من الّذاكرة بل ألّن جمموعة آكلي 

 حتّسن الّذاكرة.

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

أقوال أمين تُبدي معارضة لقرار رئيس احلزب، وسبب هذه املعارضة هو أّن مطلب املصّوتني هلذا احلزب هو متثيل مصاحلهم يف  .8
 تابٌع للمجال العسكرّي. وهذا يتوافق مع ما ورد يف اإلجابة األوىل.اجملال االقتصادّي وليس العسكرّي، وقرار رئيس احلزب 

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل

 

 امللح يزيد الرّتكيز ←الّرسم يزيد الّرغبة بتناول امللح وللّرّسامني درجة تركيز أعلى اإلجابة األولى:  .9

 امللح يقّلل الرّتكيز اإلجابة الثّانية:
اإلفراط بامللح يؤّدي ألمراض البنكرياس ← االمتناع عن امللح يقّلل من أمراض البنكرياس املضرّة بالرّتكيز  اإلجابة الثّالثة:

 امللح يقّلل الرّتكيز← املضرّة بالرّتكيز 
 امللح يقّلل الرّتكيز← قّلة امللح زادت من تركيز األطفال   اإلجابة الّرابعة:

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل

األشخاص املذكورون يف اإلجابة الثّالثة حصلوا على قرص قيل هلم أّن اهلدف منه هو الّتوّقف عن القضم، مع أّن هذا القرص  .11
عن القضم. هذه الّنتيجة تدعم من استنتاج مىن أّن أقراص كهذه  قد توقّفت هذه اجملموعةجند أّن ال توجد له فعالّية طبّ ّية 

ناول القرص يعرف اهلدف من ورائها. )لإلثراء: هذا ما تؤّدي للّتوّقف عن القضم ليس بفّضل خاصّيات طبّ ّية إّّنا ألّن مت
 يسّمى بتأثري البالسيبو، ميكنك القراءة عنه!(.

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
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 المجموعة الثّامنة – 3منطق 
يقصد أمني بواسطة مجلته هذه، أّن إمكانّياته بالقيام بأمٍر ما حمدودة "بالكاد يستطيع شراء اخلبز البسيط" واالقرتاح اّلذي  .1

قّدمه باسل على أمني يفوق قدراته بكثري! "يعرض عليه شراء الكعك الفاخر". املقصود، أمني يقرتح أمرًا ما على باسل 
االقرتاح يفوق قدرات وإمكانّيات باسل. اإلجابة األكثر مالءمًة هلذه العبارة هي اإلجابة الثّالثة؛ باسل يقرتح على  وهذا

 أمني تعلُّم اللغة األملانّية اّليت تفوق قدرات أمني "فهو يعتربها أشّد صعوبة" مع العلم أّن أمني مرتّدد يف مسألة تعّلم الفرنسّية
 هولة.اّليت يعتربها أكثر س

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

ة( وفًقا ملا جاء يف الفقرة، فإّن إكساب اجملال الّطيّبّ نظاًما آليًّا )أّي أّن تتّم حوسبة جمال الّطب وجعله أكثر آلّية وأوتوماتيكيّ  .2
سيساهم يف زيادة اإليرادات )األرباح( وختفيض الّتكاليف ولكن باملقابل ال جيب الّتمادي )املبالغة( يف ذلك، ألّن حتويل نظام 

ميكننا أن نستنتج من هذه  ←بالّنظام اّلذي يفتقر للعالقات اإلنسانّية نظام آيل بدرجة متطرّفة سُيفقد ثقة املريض الّصّحة ل
ولكن ال يجب أن يتحّول الّنظام الفقرة أّن كاتبها يعتقد أّن إكساب اجملال الّصّحّي طابًعا آليًّا سيزيد من الرّبح اإلقتصادي 

اإلجابة األوىل هي اإلجابة الوحيدة من ← ال يفقد املريض ثقته بالّنظام كما جاء يف الفقرة  لكيالّصحّي آللي بدرجة كبيرة 
 بني اإلجابات املعروضة اّليت تعرض الرّأّي املذكور بطريقة سليمة.

 

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

سيكون هنالك دائًما انعدام يقين بالّنسبة لواحد من المتغّيرين االثنين )المكان واّتجاه حبسب تصريح الربوفيسور:  .3
ألنّه إذا كانت اإلضاءة قويّة سنمّيز مكانه ولكن لن نستطيع أن نقّدر بشكٍل صحيح حركته، وإذا كانت اإلضاءة الحركة( 

ا، معرفة واحد من املتغرّيين سيكون "على حساب" إذً  ←ضعيفة سنمّيز اُّتاه حركته ولكن لن نقّدر مكانه بصورة صحيحة 
املتغرّي اآلخر، فإذا كّنا مثاًل على يقني كبري بالّنسبة ملكان اجلسيم فسنكون حتًما على درجة أقّل من اليقني بالّنسبة الُّتاه 

 هذه هي الفكرة اّليت تقرتحها اإلجابة الثّالثة وهي اإلجابة الّصحيحة.← حركته والعكس صحيح 

 .(3)جابة الّصحيحة هي إلا
 

" )أّي ميكنهم تناول أّي موضوع( ما دام غير ملزمون باالمتناع عن تناول أّي موضوعحبسب قوانني الّصحيفة: الّصحفّيون " .4
لطة  لطة وهذا ما جاء يف اإلجابة الرّابعة. ←هذا املوضوع ال يوّجه انتقاًدا للسُّ  مُيكنهم تناول أّي موضوع ال يوّجه انتقاًدا للسُّ

  .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

نبحث عن تفسرٍي ممكن للّنتيجة بأّن استخدام املبيدات قد زاد من احملاصيل بشكٍل كبري خالل سّت سنوات، ولكّن احملاصيل  .5
اإلجابة الثّانية تقرتح تفسريًا منطقيًّا للّنتيجة املعروضة؛ الزّيادة الكبرية يف اإلنتاج الّزراعي  يف الّسنة األخرية قد كانت ضئيلة.

لألرض )كما حصل خالل الّسنوات الّسّت( يؤّدي الستنفاذ )هلدر( مواد غذائّية هاّمة يف الرّتبة، وبالّتايل من املنطقّي أنّه يف 
 لعناصر الغذائّية اهلاّمة، كان احملصول ضئيالً. هذه الّسنة، وبسبب افتقار الرّتبة هلذه ا

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
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، ألّن ذلك سيزيد من حرّيّة األفراد ال يجب أن تسيطر الحكومة على وسائل اإلعالممن أقوال عوض نستنتج أنّه يعتقد أنّه  .6
نستنتج أّن عوض من املرّجح أن يوافق على ما جاء ومن تنوّع اآلراء وسيزيد من صّحة اجملتمع على املدى الّطويل. ميكننا أن 

يف اإلجابة الثّالثة؛ القرار اّلذي ينّص على الّسماح حملطّات الّتلفاز لنشر حمتويات دون أخذ موافقة جهات حكومّية. من 
 املرّجح أن يؤيّد عوض على قرار كهذا ألنّه خيّفف من سيطرة احلكومة على وسائل اإلعالم.

 .(3)حة هي جابة الّصحياإل
 

 
اإلجابة الرّابعة تقرتح عالقة عكسّية من شأّنا أن ُتضعف من االستنتاج! ففي حني أّن الباحثني قد استنتجوا أّن الّتدخني  .7

لتجريب لقّلة الرّتكيز، فإّن اإلجابة الرّابعة تّدعي أّن العالقة هي عكسّية متاًما، بأّن قّلة الرّتكيز ُتعل اإلنسان معّرًضا أكثر يؤّدي 
 الّتدخني وبالّتايل ُتضعف من االستنتاج.

يف هذا الّسؤال من الّسهل حذف باقي اإلجابات، اإلجابة األوىل ال تقّوي وال ُتضعف االستنتاج، اإلجابتان الثّانية والثّالثة 
 تقويّان االستنتاج.

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

مبا أنّه توجد أداة الرّبط "رغم أّن" قبل الفراغ وهي أداة ربط توضح وجود عالقة تناقض بني جزءي اجلملة علينا أن نُكمل  .8
اإلجابة األوىل ُتكمل اجلملة بصورة منطقّية حبيث يكون فيها استخدام "رغم أّن" سليًما؛ رغم أّن  ←اجلملة حبسب ذلك 

عدد املفاعل النوويّة مل يزدد يف العشرين سنة األخرية فإّن اإلنتاج النووّي الكّلّي يزداد من سنة ألخرى بسبب تطّور هذه 
 الّتكنولوجيا.

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل

 

أن تساعد يف اصطياد مسكة قرش كبرية )املقصود ال يمكنها  صم يف مقولته اخلطّة االقتصاديّة بالّصنارة الّصغرية اّليتيشّبه معت .9
أّي أنّه يعتقد أّن خطّة اإلشفاء االقتصاديّة املقرتحة ال ميكنها أن حتّل املشكلة االقتصاديّة الّصعبة وهذا  ←األزمة االقتصاديّة( 

 يتالءم مع ما ورد يف اإلجابة الثّانية.

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل

عكسّية"؛ االّدعاء اّلذي يعرض هذا الّسؤال يشبه بصورة كبرية الّسؤال الّسابع من هذه احلقبة فيما يتعّلق بفكرة "العالقة ال .11
 عالقة عكسّية ُيضعف من االستنتاج!

اإلجابة األوىل،  حبسبكان استنتاج الباحث بأّن تصرّفات األطفال غري الالئقة تؤّدي ألن يقوم األهل بالّصراخ على أطفاهلم. 
حبسب هذه اإلجابة صراخ األهل هو الّذي يسّبب تصرّفات  ←حني توّقف األهل عن الّصراخ حتّسن تصّرف األطفال 

وبذلك فهو حيتوي على عالقة عكسّية ملا جاء يف استنتاج الباحث بأّن تصرّفات األطفال  وليس العكس األطفال غري الالئقة
 غري الالئقة تؤّدي لصراخ األهل.

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
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 المجموعة الّتاسعة – 3منطق 
حبسب ما جاء يف بداية الفقرة املعروضة فأّن استخدام اهلندسة الوراثّية سيؤّدي لعدم استخدام املبيدات ولكّن باملقابل بذور   .1

ّن اهلندسة الوراثّية أغلى مثًنا وتتطّلب درجة أكرب من الّتسميد والّرّي. اإلجابة الرّابعة ُتكمل اجلملة بصورة منطقّية؛ مع ذلك )مع أ
مكلفة أكثر( وألّن )عالقة سببّية( هنالك طلب متزايد على الّنباتات اّليت تتّم تربيتها بدون مبيدات من املمكن أن  هذه البذور

 ينتشر استخدام هذه البذور.

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

مجلة "شخصان نباتّيان يتنافسان على قطعة من اللحم" تصف وضًعا يتنافس فيه شخصان للحصول على أمٍر غري مالءم ألّي  .2
منهما. بالّتايل نستنتج أّن عدي يعتقد أّن حسام وعّباس يتنافسان على مكان عمل رغم أّن مكان العمل هذا ال يالئم أّي 

 . منهما، وهذا ما ورد يف اإلجابة الثّانية

 

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 الثّالثة ُتشري حتًما ملخالفة للّتعليمات: يف يوم غري مشمس ال ميكن الّتخييم إالّ بتحّقق واحد من الّشرطني:اإلجابة  .3

 ُعمر املخيِّم يتجاوز اخلمسني )ال يتحّقق ألّن عمر شادي هو أربعني سنة(. -

 حيمل املخيِّم بطاقة "املتجّول املتمّيز" وأيًضا جييد الّسباحة )ال يتحّقق هذا الّشرط ألّن شادي ال جييد الّسباحة(.  -

 .(3)اإلجابة الّصحيحة هي 
 

اإلجابة الرّابعة هي اإلجابة الّصحيحة ألّّنا تقّوي من استنتاج الباحث مسعود بأّن عصري امللفوف يزيد من ساعات الّنوم.  .4
حبسب هذه اإلجابة يف احلارة اّليت مّت فيها حتديد اجليل اّلذي يسمح بشرب عصري امللفوف )بطبيعة احلال، يف حارة كهذه يتّم 

شرب امللفوف بدرجة أقّل( كان عدد ساعات الّنوم أقّل من احلارات اّليت تسمح بشرب عصري امللفوف بكّل جيل. وبالّتايل 
 الستنتاج بأّن شرب عصري امللفوف يزيد من ساعات الّنوم.فإّن هذه اإلجابة توفّر دعًما ل

 اإلجابات الّثالث املتبقّية تقرتح تفسريات بديلة لالستنتاج وبذلك فهي تضعفه.

  .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

ألنّه هنالك اختالف الفكرة املركزيّة اّليت تعرضها الفقرة هي بأنّه مثّة اختالف يف حجم جمموعات الفئران خالل الّسنة؛ وذلك  .5
يف معّدل الوفّيات خالل الّسنة من فصٍل آلخر )ميكننا أن نستنتج من ذلك أّن حجم جمموعات الفئران خالل فرتة الرّبيع حّّت 
بداية اخلريف يكون صغريًا ألّن معّدل الوفّيات يكون عاليًّا بالّذات خالل هذه الفرتة من الّسنة(. حبسب الفكرة املركزيّة 

 !عروضة هو املعروض يف اإلجابة األوىلضة، العنوان األكثر مالءمة ليكون عنوان الفقرة من بني العناوين املاملعرو 

خالل الّسنة من فرتة  انتبه! اإلجابة الرّابعة قد تكون مضّللة بعض الّشيء! الفكرة املركزيّة هي اختالف تعداد جمموعات
 تبحث يف أسباب اختالف معّدل الوفّيات من فرتة ألخرى خالل الّسنة.ألخرى بسبب اختالف معّدل الوفّيات والفقرة ال 

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
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سب ما جاء يف الفقرة، طرأ اخنفاض يف تعداد املخلوقات اّليت تسكن قعر احمليط خالل العصر اجلليدّي ليس بسبب تغيري يف حب .6
درجات احلرارة يف قعر احمليط، بل أّن سبب ذلك هو اخنفاض عدد املخلوقات اّليت تعيش يف سطح البحر بسبب هبوط 

تسكن يف قعر احمليط من الغذاء )كانت تتغّذى على خملوقات تعيش يف سطح  درجات احلرارة هناك ممّا سلب املخلوقات اّليت
ميكننا أن نستنتج من ذلك أنّه خالل العصر اجلليدّي كان هبوط درجات احلرارة أكرب بكثري على سطح البحر  ←البحر( 

 مقارنًة بقعر البحر، وبالّتايل فإّن اإلجابة الثّانية هي عبارة عن اّدعاء صحيح.

 .(2)ة الّصحيحة هي جاباإل
 

 
اإلجابة اّليت نبحث عنها عبارة عن حقيقة ُتعلنا نستنتج أّن طريقة بناء العصافري ألعشاشها هي صفة مكتسبة من البيئة  .7

منطقة خمتلفة وتعيش يف  متشاهبة(وليست وراثّية. نتمّعن باإلجابة األوىل؛ إذا كانت العصافري اّليت تنتمي لنفس الّصنف )وراثة 
 ←تبين أعشاشها بطريقة خمتلفة نستنتج أّن سبب هذا االختالف يف طريقة بناء األعشاش هو البيئة املختلفة ة( خمتلف)بيئة 

 هذه احلقيقة من شأّنا أن تدعم االستنتاج أّن بناء األعشاش عبارة عن صفة مكتسبة من البيئة وليست صفة وراثّية.

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

على غرف الفنادق تنوي شركة العقارات حتويل املكاتب إىل فنادق جلين قدر أكرب من األرباح. نبحث بسبب تزايد الطّلب  .8
 عن اإلجابة اّليت ميكنها أن تتنّبأ فيما إذا كانت هذه اخلطّة ناجعة أم ال. الّسؤال املعروض يف اإلجابة الثّانية هو سؤاٌل ميكنه أن

ان من املتوّقع أن يزيد الطّلب على املكاتب يف املستقبل فإّن هذا سيقّلل من جناعة يساهم يف تقييم جناعة اخلطّة؛ ألنّه إذا ك
 اخلطّة والعكس صحيح. وبالّتايل اإلجابة الثّانية هي اإلجابة الّصحيحة.

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل

 

لديهم كولسرتول منخفض االستنتاج اّلذي يريد فهد فحصه هو فيما إذا كان أبناء األشخاص ذوي الكولسرتول املنخفض  .9
أيًضا. علينا أن خنتار اإلجابة اّليت تفّسر استثناء فهد األشخاص الّنباتيني من البحث. اإلجابة الثّانية ميكنها أن تفّسر سبب 

ستثناء؛ إذا كان االمتناع عن تناول اللحوم خيّفض من مستوى الكولسرتول لدى األشخاص الّنباتيني من املنطقي أن هذا اال
ين فهد فحص هؤالء األشخاص من حبثه ألنّه يريد أن يفحص فيما إذا كان األشخاص لديهم كولسرتول منخفض يستث

 بسبب عوامل وراثّية )حبسب مستوى كولسرتول اآلباء( وليس بسبب عوامل أخرى )كاالمتناع عن تناول اللحوم(.

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل

شّبه سامح االجتماع اّلذي دعى مدير املصنع العّمال إليه بإطعامهم باملعلقة الفارغة )وجه الّشبه: العملّية غري جُمدية(، أّي أّن  .11
 اإلجابة الثّالثة هي اإلجابة الّصحيحة.← سامح يعتقد أّن هذا االجتماع لن يؤّدي الستجابة املدير ملطالبهم بزيادة رواتبهم 

 .(3)هي  جابة الّصحيحةاإل
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 المجموعة العاشرة – 3منطق 
ولكن اشتُ ّقت  الفقرة فإّن نظريّة الّتحليل الّنفسّي مل تُقبل كمجال حبث علمّي ألنّه ال ميكن فحصها بالّتجربةحبسب ما جاء يف   .1

إًذا، مثّة ّناذج ميكن فحصها بواسطة  ←من نظريّة الّتحليل الّنفسّي ّناذج نفسّية كثرية واّليت ميكن اختبارها بواسطة الّتجربة 
 الّتجربة واّليت ترتكز على نظريّة أخرى ال ميكن فحصها بالّتجربة وهذا يتماشى مع جاء يف اإلجابة األوىل.

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

خيتلق األعذار واحِلَجج إلخفاقه. عبارة "من ال ينجح بتسجيل الكرة يف املرمى ويّدعى أّن الكرة غري كرويّة" ُتالئم أن نقوهلا مل  .2
 اإلجابة األكثر مالءمًة لذلك هي اإلجابة الثّالثة؛ يربّر اسحاق فشله يف حّل االسئلة بأّّنا قد ُكِتبت خبط صغري.

 

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

صربهن. اإلجابة الثّالثة تدعم من استنتاج الباحثني هو أّن نبتة األلنوس اّليت تأكلها الّنساء بكثر تزيد من ذكائهن وتقّلل من  .3
هذا االستنتاج؛ يف الّسنة اّليت مل تتوفّر نبتة األلنوس كانت درجة الذّكاء والّصرب لدى الّنساء والّرجال متشاهبة، أّي أّن ذلك 

 يعّزز االستنتاج أّن ما يزيد الذّكاء لدى الّنساء وما يقّلل صربهن هو تناوهلن لنبتة األلنوس.

 .(3)اإلجابة الّصحيحة هي 
 

ل الطّباعة يعتقد قاسم أّن على سعيد أن يتوّقف عن البحث عن طابع ألنّه يعلم أن جواد لديه خربة عشرين سنة يف جما .4
 وبالّتايل استنتج قاسم أّن جواد هو حتًما طاِبع ناجع. وهذا يتالءم مع ما جاء يف اإلجابة األوىل.

  .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

مثّة اقرتاح لقانون بإعطاء معاش للّسجناء بعد اإلفراج عنهم ملنعهم من اللجوء للجرمية ثانيًة. األشخاص اّلذين يعارضونه يربّرون  .5
علينا أن نكمل اجلملة بصورة  –ذلك بأنّه ال جيب مكافأة اجملرمني. باملقابل، مؤيّدو هذا االقرتاح ينتقدون هؤالء املعارضني 

الثّانية تكمل اجلملة بصورة منطقّية؛ يعتقد مؤيّدو االقرتاح أّن هؤالء املعارضني يرفضون اقرتاح القانون ألّّنم  اإلجابة –منطقّية 
مهتّمون مبعاقبة اجملرمني )ال يريدون مكافئة الّسجناء بعد اإلفراج عنهم( أكثر من اهتمامهم مبنع تكرار اجلرمية )ألّن مؤيّدي 

 طاء املعاش للّسجناء سيمنعهم من اللجوء ثانيًة للجرمية(.اقرتاح القانون يعتقدون أّن اع

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 

عبارة "إضافة كّمّية صغرية من هذه الفاكهة إىل الّسلطة..." وردت كمثال فقط، وال ميكننا أن نفهم من هذه العبارة بأّي  .6
 تنبع من الفقرة الواردة. الاإلجابة الثّالثة  ←شكل من األشكال أّن فاكهة "امال" ميكن اضافتها للّسلطة فقط 

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
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يتّم يف أقوال صائب حبث توجهني؛ الّتوّجه األول يرى احلضاريّة على أّّنا صفة ويرى بأّن عامل "الربجوازيني" هو العامَل  .7
باملقابل ال يعترب احلضارة كصفة، ويرى بكّل سلوك احلضارّي الوحيد )كفعالّيات مثل مشاهدة املسرحّيات(. الّتوّجه الثّاين 

إنسايّن أمرًا حضاريًّا فهو يرى بأّن عامَل البسطاء هو حضارّي أيًضا وبأّن العادات البسيطة كاألكل واللعب عبارة عن فعالّيات 
تربون كّل سلوك إنسايّن أمرًا حضاريًّا حضاريّة كذلك. اإلجابة اّليت ال تنبع الفقرة هي اإلجابة الثّالثة؛ أصحاب الّتوّجه الثّاين يع

 سواء كان فعالّيات بسيطة كاألكل واللعب أو فعالّيات "ذات طابع برجوازّي" كمشاهدة العروض املسرحّية.

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

دد اإلصابات مبرض من شأّنا أن تقّوي االستنتاج بأّن الّسلطات مل تنجح بالّتقليل من الباعوض إذ أّن ع اإلجابة الثّانية .8
 املالريا أيًضا )إضافة حلّمى دانغي( واّلذي ينتقل هو أيًضا بواسطة الباعوض قد تضاعف كذلك.

لطات ألّّنا تعطي تفسريًا بدياًل لسبب الزّيادة يف عدد املصابني حُبّمى دانغي.  باقي اإلجابات ُتضعف من استنتاج السُّ

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل

 

انعدام احلماس لدى الّناس باملسامهة يف إنقاذ الّضفادع استنتج اخلبري أّن الّناس مييلون للمساعدة يف إنقاذ خملوقات من حقيقة  .9
ميتلكون مشاعر إجيابّية ُتاهها، واحليوانات اّليت ال يشعرون  مبشاعر كهذه ُتاهها )يعتربون الّضفدع خملوقًا غري مرغوب به( 

 يف إنقاذها.فإّّنم ال يتحّمسون للمساعدة 

اإلجابة الثّانية توفّر مثااًل إضافيًّا يعّزز من استنتاج اخلبري؛ ُتاوب الّناس مع احلملة إلنقاذ اخلفافيش وذلك ألّن اخلفافيش يف 
 هذه احلالة مرتبطة مبشاعر إجيابّية ُتاه اخلفافيش نظرًا كون شعار فريق كرة القدم احملبوب قد ُرسم به خّفاش.

 .(2)ة هي جابة الّصحيحاإل

راوي يف مجلته املسمار باختبار الفيزياء، عملّية اقتالع املسمار بزيادة الّنقطتني على العالمة والثّقب البشع الّناتج بعالمة شّبه  .11
 اإلجابة الّصحيحة هي اإلجابة الثّالثة.← الّطالب بعد الزّيادة 

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
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 القطعة األولى –فهم المقروء ُحلول 
حبسب ما جاء يف الفقرة األوىل؛ "صاحب هذا الكتاب )ميشيل دي مونتيني( ال يقبل أبًدا االّدعاء بأّن اهلنود اّلذين يعيشون  .1

صه خارج حدود أوروبا هو بربرّي وينقيف أمريكا متوّحشون وبربريّون" وهذا الرأي كان خيالف االعتقاد الّسائد بأّن كل من هو 
 ة جاءت عبارة "ما اّلذي دفعه )دفع ميشيل( ليخرج بتصريح متطّرف كهذا.ويف هناية الفقر  ←الّتحّضر

 فحوى الّتصريح "املتطّرف" إًذا هو تصريح ميشيل بأنّه يعترب اهلنود يف أمريكا ليسوا متوّحشني وبربريني.

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

قة تناقض؛ لقد كان مفاجًئا أّن عائلة مونتيني قد متّيزت بالّتسامح جاءت لكي توضح وجود عال ( 9"بشكل مفاجئ" )سطر  .2
الّدييّن وسبب كون ذلك مفاجًئا هو أّن تلك الفرتة قد متّيزت بالعداوة والعنف على خلفّية أيديولوجّية ودينّية )فرتة متّيزت 

 اإلجابة اّليت تعرّب عن هذه الفكرة هي اإلجابة األوىل. ←حبدثني عنيفني( 

   .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

. بالّتايل فإّن اهلدف من والِعلم اّلذي تلّقاه الفقرة الثّانية تبدأ بوصف الفرتة الّزمنّية اّليت ُوِلد فيها مونتيني، العائلة اّليت ترعرع فيها .3
 اإلجابة الثّالثة. هذه الفقرة كان وصف اخللفّية اّليت جاء منها مونتيني ليصبح الّشخصّية اّليت هو عليها كما جاء يف

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

" هو اقتباس شهري يف كتابه. يصف لم أَر في حياتي أبًدا كائًنا غريًبا أو معجزًة بمثل غرابتي"))  يف الفقرة الثّالثة  جاء .4
الحدوث عن مخلوق ويرفض االفتراض بأنّه يدور مونتيني يف هذا الكتاب لقاء بينه وبني اهلندّي "الوحشّي" يف أمريكا 

اّلذي يرفض الّتعّرف على  تعريفه كبربرّي من قبل المجتمع األوروبّي نابع من قصر نظر األوروبيّ . يّدعي مونتيني أّن بربريّ 
 )كأورويّب( حني يلتقي مونتيني باهلندي "الوحشّي" يف كتابه فإنّه يرى نفسه ←حضارات وتقاليد ختتلف عّما يراه يف بالده" 

ا وحشي ا، بربري ا وغريًبا. أكثر غرابًة، وهو يريد بذلك أن يدحض الّتوّجه األورويّب العاّم واّلذي حبسبه يعترب كّل ما هو ليس أوروبي  
 هذه الفكرة تتالءم مع فحوى اإلجابة الرّابعة.← هذا الّتوّجه نابع من احلكم على كّل ما هو خمتلف على أنّه غريب 

إجابة صحيحة ألهّنا ال ُُتيب على ليست ثّالثة هي "ُُجلة صحيحة" ألهّنا وردت يف نفس الفقرة، ولكّنها انتبه! اإلجابة ال
 الّسؤال!

  .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

جاء يف هناية الفقرة الثّالثة: "من غري املنطقّي أن تقوم أوروبا بفرض معايري حضاريّة وأخالقّية وأن تتوّقع أن تكون هذه املعايري  .5
أّي أّن مونتيني ينتقد توّجه   ←قائمًة يف الطّرف اآلخر من العامل، بدون أن يعلم الّساكنون يف الطّرف اآلخر بوجودها" 

كمون على كّل من هو ليس أورويّب بأنّه غري حضارّي رجمّرد أهّنم يستوعبون احلضارة واألخال  بصورة األوروبّيني اّلذي حي
ميكننا أن جند هذه "الّنظرة ← بواسطة معايري خمتلفة )هنالك نظرة استعالئّية ومتكرّبة يف توّجه األوروبيني لغري األوروبيني( 

 ت األوىل، الثّانية والرّابعة. اإلجابة الثّالثة ال تتالءم مع هذه الّنظرة.االستعالئّية" يف األمثلة الواردة يف اإلجابا

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
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 القطعة الثّانية –ُحلول فهم المقروء 
تتناول القطعة موضوع منوذج الّتحليل الّنفسّي  يدور احلديث عن سؤال عاّم، لذلك يُفّضل حّله بعد حّل بقّية األسئلة. .1

اخلاّص بفرويد، ويتم شرح كّل واحد من مرّكباته الّثالثة لذلك فإّن اإلجابة الثّانية هي األكثر مالءمًة لتكون عنوان القطعة. 
 قطعةاإلجابات املقرتحة الباقية ذُِكرت يف الفقرات ولكّنها ال تعرّب عن الفكرة الرّئيسّية من وراء ال

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

يف الفقرة الثّانية يتّم عرض مرّكب "اهلَُو" كدوافع غرائزيّة تواجد منذ قبل مئات ماليني الّسنني يف صور احلياة األوىل، ومن مثّ  .2
على مّر ماليني الّسنني من الّتطّور  بقيت كامنًة في ماهّية الكائنات الحّيةيأيت االقتباس املوجود يف الّسؤال "هذه الغرائز 
املقصود إًذا أّن هذه الغرائز كانت موجودة منذ بداية وجود الكائنات احلّية  ←ولذلك فهي موجودة يف نفس اإلنسان" 
 اإلجابة الثّالثة هي اإلجابة الّصحيحة.← وتواصل وجودها )بقيت كامنًة( حّّت اآلن 

   .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

كمراقب أخالقّي )اإلجابة األوىل صحيحة(، مينع "اهلو" من الفقرة الثّالثة تتناول مرّكب "األنا األعلى"؛ يوصف هذا املرّكب   .3
اإلجابة  ←فعل ما يشاء )اإلجابة الثّانية صحيحة(، جيعل اإلنسان مطيًعا لألعراف االجتماعّية )اإلجابة الثّالثة صحيحة( 

 ة من وظائف "األنا األعلى" هي اإلجابة الرّابعة.الوحيدة اّليت مل تذكر كواحد

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

اّلذي ُوِجد  تقّبل الّرضيع الّصغير لواقع الحياةبل هو نتيجة  ال يولد معنا،حبسب ما ورد يف الفقرة الرّابعة: "مرّكب األنا  .4
 اإلجابة األوىل هي اإلجابة الّصحيحة. ←نفسه ملقًى فيه" 

  .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

ُوِصف مرّكب "األنا األعلى" يف القطعة على أنّه األمر اّلذي مينعنا من الّتصّرف بطريقة غري حمرتمة، وحيّفزنا للّتصّرف حبسب  .5
األمر اّلذي جعل جوين إًذا من متالك أعصابه وانتظار زميله حّّت ينهي كالمه هو مرّكب "األنا  ←املعايري االجتماعّية 

 اإلجابة الثّانية صحيحة.← األعلى" 

إجابة "األنا" قد تكون مضّللة؛ ولكن "األنا" كما وصف يف القطعة احلّل اّلذي يتوّسط بني "اهلَُو الغرائزّي" وبني "األنا األعلى 
 بالّتايل، املرّكب الرّئيسّي اّلذي جيعلنا نتصّرف بطريقة أخالقّية وحضاريّة هو باألساس "األنا األعلى"األخالقّي". 

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

البحوثات احلديثة ← من الّنظريّات اّليت ألّفها فرويد..."  خرجت ضّد الكثيرمبوجب الفقرة األخرية: "البحوثات احلديثة  .6
 فرويد.تنتقد نظريّات 

يتّم االعتماد على نظريّات فرويد يف تعليم علم ←  تلّقن في معظم مدارس علم الّنفس"وذُِكر الحًقا: "تعاليم فرويد 
 الّنفس.

 اإلجابة الثّانية صحيحة.← إًذا، البحوثات احلديثة تنتقد نظريّات فرويد ولكّنها تعتمد عليها يف تعليم علم الّنفس 

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 



 ُحلول فهم المقروء   تفكير كالميّ  –كتاب الوظائف البيتّية 

 
 

   . ©ض.لمعهد إبسوس بسيخومتري م محفوظة الطّبع حقوق
 

 القطعة الثّالثة –ُحلول فهم المقروء 
اإلجابة الثّانية هي األكثر ← القطعة تدور باألساس حول املذنّبات؛ ماهّيتها وطريقة تكّوهنا وحقائق حوهلا مثل املسارات الثّابتة .1

 مالءمًة لتكون عنوان القطعة.

  .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

، يف املرحلة القادمة هالةتنتشر الغازات لتتكّون حرارة الّشمس ؛ عندما تقرتب الكتلة من الّشمس بسبب حبسب الفقرة الثّانية .2
 اإلجابة األوىل هي اإلجابة الّصحيحة. ←"رياح الّشمس" ومن مثّ تبّث الّشمس ما يسّمى بـ  تحرير الغبار والحجارة يتّم 

   .(1)اإلجابة الّصحيحة هي 
 

هذا األمر يتناقض باألساس مع ← بزمٍن ثابت االكتشاف املركزّي للعامِل هايل هو أّن املذنّبات تدور يف مسارات دوريّة  .3
 اإلجابة الثّانية وبالّتايل هي اإلجابة الّصحيحة.

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

)ألهّنم مل يعرفوا سبب ظهوره واختفائه(، ومن مّث جاءت بدأت الفقرة الثّالثة بوصف الّتوّجه يف املاضي للمذنّبات كنبؤة سّيئة  .4
لتصف الّتغيري يف هذا الّتوّجه من اعتبار املذنّبات كنبؤة معّينة إىل اعتبارها ظاهرًة طبيعّية ال تتعّلق  هذا الّتحّول..."ُجلة "...

 بالّنبؤات، وهذا يتماشى مع ما جاء يف اإلجابة الثّانية.

  .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

يف مطلع القرن العشرين قوبل ظهور مذّنب هايل "حالة من اهللع وهذه املرّة، خبالف الّسابق، بسبب املعرفة اّليت كانت لدى  .5
 اإلنسان )املقصود أنّه خبالف املاضي هذه املرّة مل يكن اهللع بسبب اعتبار املذنّبات كنبؤة سّيئة أو ألهّنم ال يعرفون ماهّيتها(

املسّبب للهلع كان الّتخّوف من أن مرور املذّنب سيهّدد اإلنسانّية بسبب خطر  .وبالّتايل اإلجابتان األوىل والثّانية خاطئتان
  اإلجابة الثّالثة صحيحة. ←الغازات والغبار 

ّناس وليس لتسبيب اهللع هذا الرّأي من املفرتض أن يؤّدي لتهدئة ال← ني كان بأّن تأثري املذّنب سيكون طفيًفا رأي املتخّصص
 وبالّتايل هذه اإلجابة الرّابعة خاطئة.

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ُحلول فهم المقروء   تفكير كالميّ  –كتاب الوظائف البيتّية 

 
 

   . ©ض.لمعهد إبسوس بسيخومتري م محفوظة الطّبع حقوق
 

 القطعة الّرابعة –ُحلول فهم المقروء 
قَطع بالوالء لسّيِده وكذلك ملن كا سّيده ميّثل مقطًعا له"  .1

ُ
ميكننا أن نفهم من هذه اجلملة أنّه  ←حبسب الفقرة الثّانية "يلتزم امل

 فإّن اإلّدعاء املوجود يف اإلجابة الثّالثة هو غري صحيح.ميكن أن يكون للُمقَطع أكثر من سّيد واحد، وبالّتايل 

  .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

"كان )الّسّيد( يفعل ذلك... بواسطة إعطائه قطعة من األرض واّليت كانت مدخوالهتا تابعة للُمَقَطع".  ذُِكر يف الفقرة الثّانية .2
وذُِكر الحًقا بالّنسبة للعبيد؛ "األرض اّليت كانوا يعملون هبا مل تكن ملكهم، وكافّة مدخوالهتا كانت تنتقل للّسّيد كضريبة". 

اإلجابة الثّانية  ←قطعني، مل تكن مردودات األرض من نصيبهم  نستنتج من ذلك أّن عبيد األرض، خبالف امل ←
 صحيحة.

   .(2)اإلجابة الّصحيحة هي 
 

الفكرة املركزيّة من الفقرة الثّانية هو عرض الفكرة بأّن األرض هي العامل األهّم لتنظيم العالقات االجتماعّية الطّبقّية يف ذلك  .3
 ملاذا يرتكز نظام اإلقطاع على األراضي باألساسالوقت. وبالّتايل فإهّنا تعطي تفسريًا 

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

حبسب الفقرة الرّابعة، يف حالة الّزواج "خيّفضون من املنصب العايل وال يرفعون من املنصب املنخفض سواء كان رجاًل أو أمرأة.  .4
أعلى من املقطعني( فإّن هذه املرأة ستصبح منتميًة للطّبقة إذا تزّوج ُمقَطع امرأة من عائلة األسياد )وحنن نعلم أن طبقة األسياد 

 اإلجابة الثّانية صحيحة. ←وستصبح من طبقة املقطعني  األكثر اخنفاًضا

  .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

ميّيز العصور األقدم ورد يف الفقرة األخرية: "والدة نظام اإلقطاع كانت نتيجة تفّتت اإلطار الّسلطوّي الكبري واملرّكز واّلذي كان  .5
 واإلمرباطوريّات"، وهذا يتوافق مع ما جاء يف اإلجابة األوىل.

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

  فإّن اإلجابة الرّابعة هي األكثر مالءمًة لتعرّب عن موضوع القطعة.القطعة تتناول ماهّية اإلقطاع وأسباب نشأته، وبالّتايل .6

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 ُحلول فهم المقروء   تفكير كالميّ  –كتاب الوظائف البيتّية 

 
 

   . ©ض.لمعهد إبسوس بسيخومتري م محفوظة الطّبع حقوق
 

 القطعة الخامسة –ُحلول فهم المقروء 
يف بداية القطعة ذُِكر أّن املعّلمني يستخدمون القصص )قصص الّنجاح اّليت حيتذى هبا( املتعّلقة بالعلم كطريقة لتعليم الّطالب  .1

ه)مثل تعليم "الطّريقة العلمّية"(. إًذا، يف ُجلة "إىل جانب املّيزات اإلجيابّية  املقصود هو الّتوّجه اّلذي يرتكز "، كان لهذا الّتوجُّ
 على الّتعليم بواسطة عرض قصص متعّلقة بالعلم متّثل مثااًل حُيتذى به. هذا يتوافق مع اإلجابة الثّانية.

  .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

، وأّن "االكتشافات فقط"حول الّنجاحات الفقرة الثّانية تناولت موضوع "عبادة األبطال"؛ والّذي بسببه "متيل املواد للّتمحور  .2
ميكننا أن  ← "وليست نتيجة سنوات متواصلة من العمل، الّتفكير والفشل أحيانًاالّناجحة هي نتيجة احلّظ والعقل 

نتسنتج أّن "عبادة األبطال" ُتعل الطّالب يتعّلم عن قصص جناح العلماء بدرجة أكرب بكثري من قصص الفشل، وهذا يتالءم 
 .مع اإلجابة الرّابعة

   .(4)اإلجابة الّصحيحة هي 
 

"...سيوحى له أّن العلماء ال خيطؤون  8اإلجابة األوىل ذُِكرت يف القطعة كعيب من عيوب هذا الّتوّجه الّتعليمّي يف الّسطر  .3
"صحيح أّن اصطالح الطّريقة العلمّية ما زال مستخدًما لوصف تسلسل عملّيات..." يف هذه  21-21يف األسطر  أبًدا". 

 األسطر يُفهم أّن الطّالب يأخذ صورة خاطئة عن الطّريقة العلمّية بأهّنا سلسلة من العملّيات وبالّتايل فإّن اإلجابة الثّانية هي
ذُِكر: "سيوحى لنا أنّه مثّة طريقة واحدة ال غري"، وبالّتايل فإّن اإلجابة  21 الّسطر يف واحدة من عيوب هذا الّتوّجه. أيًضا

ًضا واحدة من عيوب هذا الّتوّجه. لذلك، فإّن اإلجابة الثّالثة هي الوحيدة اّليت مل ُتذَكر كعيب من عيوب هذا الرّابعة هي أي
 الّتوّجه الّتعليمّي.

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

كما جاء يف الفقرة الرّابعة؛ "هل مُيكن أن يكون منوذج الّذرّة، كما نتعّلمه اليوم، ليس هو الّنموذج احلقيقّي؟ ُيسمح لنا أن  .4
نستنتج أنّه حق ا ميكن أن نكتشف مستقباًل منوذًجا يصف  ←نعرتف أنّه من املمكن أن يُكتَشف مستقباًل منوذج أفضل." 

اإلجابة على الّسؤال ← نفهم أّن منوذج الّذرّة يف يومنا هذا ليس على أكرب درجة من احلقيقة بصّحة أكرب الّذرّة وسيجعلنا 
 املوجود يف هذا اإلقتباس هي باإلجياب.

مبا أّن املدّرس يؤمن بعمله فإّن ذلك ← "كمدّرسني نؤمن بعملنا، علينا أن جنيد... هل هناك فائدة من ما نتعّلمه اآلن؟" 
 مثّة فائدة كبرية من ما يعّلمه لطالّبه، وبالّتايل فإّن اإلجابة على الّسؤال أيًضا هي باإلجياب. يعين أنّه يؤمن بأنّ 

  .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

نظريّات كانت مقبولة جد ا يف املاضي، واليوم ال شّك بأهّنا خاطئة. أحد األمثلة املمتازة على ذلك هو ورد يف الفقرة األخرية: " .5
 اإلجابة الرّابعة صحيحة.← نظريّة الفلوجستون هي عبارة عن نظريّة خاطئة ومّت استبداهلا  ←نظريّة الفلوجستون." 

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

توّجه تعليمّي حبسبه يتّم تعليم العلوم بواسطة عرض قصص ناجحة لعلماء. لذلك، من بني تتناول القطعة حماسن ومساوئ  .6
 اإلجابات املقرتحة كتاب يتناول "كيفّية تدريس املوضوع العلمّية" هو األكثر مالءمًة ليكون الكتاب اّلذي يضّم هذه القطعة.

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 



 ُحلول فهم المقروء   تفكير كالميّ  –كتاب الوظائف البيتّية 

 
 

   . ©ض.لمعهد إبسوس بسيخومتري م محفوظة الطّبع حقوق
 

 القطعة الّسادسة –ُحلول فهم المقروء 
يف هناية الفقرة األوىل ذُِكر أّن اإلبر الّزجاجّية اخلاّصة باسفنجّيات الّزجاج مشاهبة لأللياف البصريّة املستخدمة يف صناعة  .1

 ←الّتطّورات الّتكنولوجّية األكثر تقّدًما لم تنجح بعد بالوصول لجودة اإلبر اإلسفنجّية"  االّتصاالت، مع فرٍ  واحد: "
 ج أنّه يف جماالت معّينة الّتكنولوجيا املتطّورة ال تستطيع الّتفّو  على انتاجات الطّبيعة وهذا يتوافق مع اإلجابة الثّالثة.نستنت

  .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

هندسّية خمتلفة كإبر، كرات، قران، أسالك وغريها". أّي بأشكال جاء يف الفقرة الثّانية: "من املمكن أن يظهر اهليكل الّزجاجّي  .2
 شكل ممكن لإلبر وليست الماّدة الّتي تترّكب منها اإلبر!هي عبارة عن األسالك أّن 

   .(2)اإلجابة الّصحيحة هي 
 

بل حّتى مثل شبكة من األلياف تستطيع اإلبر إيصال الّضوء بالّضبط كما يفعل الليف البصرّي، ورد يف الفقرة الثّالثة: " .3
 هذه اجلملة تكفي لنستنتج أّن شبكة األليف البصريّة توصل الّضوء بصورة أفضل من ليف بصرّي واحد. ←البصريّة" 

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

)الطّبيعّية( ووظيفة األلياف البصريّة هي إيصال الّضوء؛ وقد ذُِكر ذلك بشكٍل مباشر  ميكننا أن نفهم أّن وظيفة اإلبر االسفنجّية .4
ّيات قدرة أفضل على إيصال الّضوء من األلياف املتسخدمة يف يف الفقرة الرّابعة: "هذه الّصفات متنح أللياف اإلسفنج
 ات قدرة أفضل على إيصال الّضوء.( هي أن تصبح ذ33االّتصاالت". لذلك فإّن الّنتيجة "األكثر جودة" )سطر 

  .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

الّضوء أبًدا، إىل نظام متطّور  يف أعما  البحر حيث ال يصل  سفنج، اّلذي يعي يف بداية القطعة ذُِكر الّسؤال: "ملاذا حيتاج اإل .5
الّسؤال اّلذي طرحناه يف بداية حديثنا قائًما كهذا يف إيصال الّضوء؟". يف هناية الفقرة قبل األخرية ذُِكرت اجلملة "ولكن يبقى 

يف إشارة للّسؤال حول سبب وجود نظام إليصال الّضوء لدى اإلسفنج. الفقرة األخرية جاءت لتحاول أن تعطي إجابًة على 
رّابعة هي اإلجابة هذا الّسؤال؛ اإلجابة املقرتحة بأّن نظام إيصال الّضوء هذا يساعد اإلسفنج يف توفري الغذاء. إًذا، اإلجابة ال

 الّصحيحة.

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
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   . ©ض.لمعهد إبسوس بسيخومتري م محفوظة الطّبع حقوق
 

 القطعة الّسابعة –ُحلول فهم المقروء 
ذُِكر يف الفقرة األوىل أّن الـ "كامريا أوبسكورا" متّكننا فقط من رؤية املنظر املوجود داخل الغرفة على اجلدار املقابل ولكن هذه  .1

الّصورة مل ُُتفظ. اُختُِتمت الفقرة األوىل جبملة "ارجمهودات اّليت بُذِّلت "للقبض على" هذه الّصورة وحفظها أّدى لتطوير عملّية 
آلة الّتصوير اّليت أُخرُتعت الحًقا، وخبالف الكامريا أوبسكورا، بإمكاهنا حفظ وختليد الّصور، وهذا يتوافق مع  ← الّتصوير"

 اإلجابة الثّالثة.

  .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

من كّل نجح في التقاط صور أكثر حّدة قام )داجر( بوضع خبار الزّئبق على ألواحه الّنحاسّية، وهكذا جاء يف الفقرة األخرية: " .2
نستنتج أّن الّداجروتيب هو اخرتاع داجر وأّدى  ←الّصور اّليت اُلُتقطت قبله. حصل اّلداجروتيب على جناٍح باهر..." 

 اللتقاط صور أكثر حّدة.

   .(3)اإلجابة الّصحيحة هي 
 

آلة الّتصوير، وتتطّر  الفقرة الثّالثة لتطّورات مهّمة يف هذا ارجمال. تتمحور الفقرة الثّانية حول عرض احملاوالت األّولّية الخرتاع  .3
 تصف مواضيع الفقرتني بأفضل طريقة، إًذا، هي اإلجابة األوىل. اإلجابة اّليت

  .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
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   . ©ض.لمعهد إبسوس بسيخومتري م محفوظة الطّبع حقوق
 

 القطعة الثّامنة –ُحلول فهم المقروء 
الّسؤال املطروح هو إذا كانت اخلاليا العصبّية املسؤولة عن الّتخّيل هي نفسها املسؤولة عن الّرؤية. حبسب املعلومات األّولّية  .1

املوجودة للباحثني كانت اإلجابة هي باإلجياب ألّن األحباث الّسابقة تشري إىل أّن نفس األجزاء يف املّخ تعمل يف كلتا العمليّتني. 
اّلذين لديهم قدرة واحدة من بني هاتني القدرتني )من بني الّتخّيل والّرؤية(، وجود هؤالء األشخاص قد األشخاص  مّث مّت ذكر

يقودنا لإلجابة بالّنفي على الّسؤال املعروض ألّن كوهنم قادرين على تأدية عملّية واحدة من بني العملّيتني يدعم االّدعاء أّن 
ن العملّيتني وبالّتايل فإّن وجود هؤالء األشخاص يقودنا لالستنتاج أّن ال توجد إجابة واحدة هنالك خاليا خمتلفة لكّل واحدة م

 قاطعة على هذا الّسؤال.

  .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

دى املفحوصني بواسطة عرض الّصور وفحصوا فعالّية لالّرؤية يف الّتجربة اّليت قام هبا العلماء، يف اجلزء األّول فحصوا عملّية  .2
 الّتخيُّلاخلاليا العصبّية عن القيام هبذه العملّية. يف اجلزء الثّاين طلبوا منهم ختيُّل نفس الّصور، هذا اجلزء جاء ليفحص عملّية 

واالستجابة العصبّية عند القيام هبذه العملّية. إًذا، ختّيل الّصور املعروضة جاء لكي ميّكن العلماء من املقارنة بني االستجابة 
 العصبّية عند تأدية العملّيتني؛ الّرؤية الفعلّية والّتخّيل.

   .(3)اإلجابة الّصحيحة هي 
 

خيّمنوا بأّي من الّصور كان املفحوص حيّد ، أو ما الّصورة اّليت يتخّيلها حبسب ما جاء يف هناية القطعة: "... يستطيعون أن  .3
حني يغمض عيونه. هل يبّشر هذا البحث باقرتاب هناية خصوصّية اخليال؟". حنن نعلم أنّه يف الواقع عملّية الّتخّيل هي عملّية 

ّن الباحثني لديهم القدرة على "قراءة" وختمني ما خصوصّية )خاّصة بالّشخص املتخيِّل وحده(، ولكن هذا االقتباس يشري إىل أ
 يتخّيله املفحوصني وإذا ُتّقق ذلك فإنّه يهّدد اخلصوصّية يف عملّية الّتخيل، وهذا يتالءم مع اإلجابة الرّابعة. 

  .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ُحلول فهم المقروء   تفكير كالميّ  –كتاب الوظائف البيتّية 

 
 

   . ©ض.لمعهد إبسوس بسيخومتري م محفوظة الطّبع حقوق
 

 القطعة الّتاسعة –ُحلول فهم المقروء 
ُوِضع الّتحّرك مبزدوجني ((، "يتحّرك" حنو أّي زمن، يف املاضي أو يف املستقبل بكبسة زّر واحدة فقط )) جاء يف الفقرة األوىل:  .1

ألنّه يف الّسفر عرب الّزمن ال يدور احلديث عن حركة فعلّية باملعىن العادي بل بانتقال من زمن إىل آخر، ولذلك اإلجابة 
 الثّالثة.الّصحيحة هي اإلجابة 

  .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

حبسب الفقرة الثّانية: "يكفي الّسفر بسّيارة أو طائرة حّّت نتحّرك حنو املستقبل. سبب عدم شعورنا بذلك هو أّن سرعات كهذه  .2
 الّسرعة اّليت نتحّرك هبا منخفضة نسبي ا  لكي ختلق لدينا الّشعور باالنتقال عرب الّزمن. ←ختلق تأثريًا ميكن إمهاله" 

   .(3)اإلجابة الّصحيحة هي 
 

مّت شرح مصطلح "تناقض اجلّد" يف الفقرة الثّالثة، واّلذي حبسبه إذا قام املساِفر إىل املاضي بقتل جّده فإّن هذا املسافر سيكون  .3
من غري املنطقّي أن يولد بعد ذلك وأن يسافر عرب الّزمن وهذا هو الّتناقض! اإلجابة اّليت نبحث عنها هي عبارة عن عمل إذا 

املاضي عند سفره إىل املاضي سيتّم خلق وضع غري منطقّي ومتناقض. لنتمّعن باإلجابة الثّانية، لنفرتض أّن  قام به املساِفر إىل
هنالك آلة سفر للماضي، وسافر هبا شخص إىل املاضي وقام هناك مبنع اخرتاع آلة الّزمن. هو بذلك يناقض املستقبل اّلذي 

 لن يسافر هبا مستقباًل(! وبالّتايل هذه هي اإلجابة الّصحيحة.  سافر به عرب الّزمن )إذا منع اخرتاع آلة الّزمن،

  .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

املذكورون يف هناية الفقرة الثّالثة يّدعون أنّه لو كان هنالك سفر عرب الّزمن حق ا، لكّنا نتوّقع أنّه سيصل إىل واقعنا المشّككون  .4
إّدعاء املشّككني هذا يعارض إمكانّية وجود سفر عرب الّزمن، وبالّتايل ميكننا أن نستنتج أّن هؤالء  ←زّوار من املستقبل 

 املشّككني ال يعتقدون أنّه من املمكن الّسفر عرب الّزمن.

  .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

ًضا العلماء لطرح أسئلة فيما إذا كان من حبسب ما جاء يف الفقرة األوىل: "اخليال كان أداة العمل الوحيدة لباحثي... يتجرأ أي .5
حبسب هذا االقتباس، نستنتج أّن الكاتب أنّه خبالف املاضي ميكن للِعلم يف أيّامنا أن يبحث  ←املمكن القيام برحلة كهذه" 

 هو اآلخر إىل جانب اخليال يف مسألة الّسفر عرب الّزمن. 

  .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ُحلول فهم المقروء   تفكير كالميّ  –كتاب الوظائف البيتّية 
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 القطعة العاشرة –ُحلول فهم المقروء 
ُتّول كتاب توماس كون ألكثر الكتب مبيًعا... كان هذا حتًما حدثًا نادرًا. الّسبب وراء ذلك هو أّن )) جاء يف الفقرة األوىل:  .1

نستنتج من ذلك أّن الكتب اّليت ُتّقق عادًة  ←توماس كون مل يكتب قّصة إثارة أو رواية رومانسية بل كتب كتاب فلسفة" 
 الّنجاح واالنتشار هي كتب اإلثارة والّروايات الّرومانسّية. بالّتايل، اإلجابة الثّالثة صحيحة.

  .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

الّنظريّات اجلديدة ال تأخذ مكان القدمية بتدريجّية، تعرض الّتوّجه والّذي حبسبه يتقّدم العلم خطوة بعد خطوة  لثةالفقرة الثّا .2
مّث ذُِكر الحًقا: "هكذا مثاًل، نرى أّن الّنظريّة الّنسبّية ألينشتاين ترتكز على نظريّات نيوتن وجاليليو واألخرية بل تكملها. 

سبه يتقّدم العلم بواسطة العلماء املذكورون جاؤوا كمثال لدعم الّتوّجه اّلذي حب ←بدورها ترتكز على أفكار اليونان القدمية". 
 اكتساب املعلومات بشكل تدرجيّي كما جاء يف اإلجابة الثّانية.

   .(2)اإلجابة الّصحيحة هي 
 

، هكذا فإّن الّنظريّات احلديثة هي صّحة نظريّة علمّية تتعّلق بالعين الّتي تفحصها"الّرسالة من وراء الفقرة الرّابعة هي أّن " .3
، وحنن نرى أّن نظريّات أريسطو القدمية هي خاطئة )بواسطة املعايري احلديثة( بواسطة الّنموذج احلديثصحيحة ألهّنا نفحصها 

وهو في هذه  – إذا فحصناها بواسطة الباراديغم أو الّنموذج المالئم"ألنّنا نفحصها بواسطة الّنموذج احلديث، ولكن "
 – الّنظرة إلى العالم بواسطة المنظور اليونانّي آنذاكأّي  أرسطو الحالة الباراديغم الّنموذج اّلذي كان مّتبًعا في أيّام

 سنجد أّن هذه الّنظريّات ُتتوى على حقيقة معّينة وليست خاطئة بالكامل.

  .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

املعىن أن نقوم حبسب رأي املعارضني املعروض يف الفقرة اخلامسة فإّن "كون" يناقض نفسه، ألنّه حبسب توجهه "سيكون عدمي  .4
بطرح اّدعاءات خبصوص العامَل اليونايّن القدمي أو أن حناول أن ننظر للعامَل بواسطة باراديغمات أخرى". أّي أنّه مبا أّن احلضارة 
الءم اليونانّية ليست جزًءا من الغربّية ال ميكننا تناوهلا بواسطة الّنموذج الغريّب احلديث اّلذي يشمل نظريّة توماس كون. هذا يت

 مع اإلجابة الرّابعة. إذا كان من الّصعب الوصول إىل هذا االستنتاج، ميكننا بسهولة أن حنذف باقي اإلجابات.

  .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 الثّالثة ، الفقرتانلنظريّة معّينة حول الِعلمالفقرة الثّانية تتطّر  مقّدمة حول كتاب توامس كون، الفقرة األوىل عبارة عن  .5
ال يوافق هذه الّنظرة للِعلم وكتابه يحتوي على تجديدات بخصوص هذا لرأي توماس كون اّلذي  انتتطرّق والرّابعة

حبسب ذلك، اإلجابة لتلخيص القطعة. ،  الفقرة األخرية جاءت نقًدا آلراء توماس كونالفقرة اخلامسة تعرض الموضوع، 
  وىل.األكثر منطقّية لوصف تسلسل القطعة هي اإلجابة األ

  .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

حبسب نفس فكرة الّسؤال الثّالث؛ إذا قام الفيلسوف اليونايّن أرسطو بزيارة القرن العشرين وفحص الّنظريّات الِعلمّية املوجودة  .6
فيه فإنّه سيفحصه بواسطة الّنموذج أو الباراديغم اليونايّن وليس بواسطة الّنموذج احلديث، ولذلك من الطّبيعّي أن يعترب هذه 

 بالّتايل، اإلجابة األوىل هي الّصحيحة."صّحة الّنظريّة تتعّلق بالعين الّتي تفحصها". حبسب توماس كون الّنظريّات خاطئة! 

  .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
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 القطعة الحادية عشر –ُحلول فهم المقروء 
ما زالت قائمة رغم أنّها تعتبر احلّية" يف الفقرة األوىل بأهّنا "بقي منها عدد صغري من األفراد...-ُوِصفت األصناف "املّيتة .1

أّي ألنّه قد بقي منها بعض األفراد )احلّية( رغم اعتبارها منقرضًة )مّيتة( وصفها الكاتب باألصناف  ←منقرضة علميًّا" 
 احلّية" وبالّتايل فإّن اإلجابة الثّالثة صحيحة.-"املّيتة

  .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

نجح صنفه بالّتكاثر ، مثل الّتوكي البورتوريكّي، واّلذي ُتصلح من وضعهاحبسب الفقرة الثّانية: "هنالك أصفنا بوسعها أن  .2
أّي أنّه مثال على حيوان كان مهّدًدا باالنقراض ولكّنه جنح  ←بدرجة ما بعد تناقص عدده حّتى إثني عشر فرًدا فقط" 

 لّصحيحة هي اإلجابة األوىل.بزيادة عدده الحًقا. لذلك، اإلجابة ا

   .(1)اإلجابة الّصحيحة هي 
 

يف أكثر من مرّة يف الفقرة الثّالثة، واحدة من هذه املرّات: "توّقع الكثر من املختّصني أنّه حّّت سنة ُوصفت حالة عدم الّتالؤم  .3
املقصود أنّه مثّة كائنات حّية  ←" لكّن ذلك لم يحدثمن األصناف البيولوجّية يف العامل.  % 11قرابة الـ  سينقرض 1111

 مل تنقرض رغم أّن العلماء، حبسب مناذجهم الرّياضّية، توقّعوا انقراضها كما جاء يف اإلجابة الرّابعة.

   .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

بني سبعة حّّت مئة مليون من ال يعون الّتنّوع البيولوجّي...حبسب ما جاء يف الفقرة الرّابعة: "مشكلة رئيسّية تقلق العلماء...  .4
ميكننا أن نفهم ممّا ذُِكر أّن عدم معرفة العدد احلقيقّي لألصناف املوجودة يف العامَل يصّعب من تقدير  ←األصناف" 

 األصناف املنقرضة.

  .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

من غاباهتا بعد بداية االستيطان يف أوروبا، عادت يف % 51ُوِصفت بورتوريكو يف الفقرة األخرية كمثال على مكان "اختفت  .5
يف فرتة ما  ←العقود األخرية لتكون غنّية بالغابات، ويعي  فيها اآلن أصناف أصلّية كثرية إىل جانب أصناف غريبة جديدة" 

 بة األوىل.اختفت منها أصناف معّينة، ولكّنها يف هناية األمر تزايد تنوّع األصناف فيها وهذا يتالءم مع اإلجا

  .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

املوضوع الرّئيسّي اّلذي تتناوله القطعة، هو احلقيقة بأّن املعلومات حول انقراض األصناف "مبالغ هبا ومضّخمة" وُتتوي القطعة  .6
حيات حول انقراض على حقائق تدعم هذا الرّأي. لذلك، فإّن اإلجابة الرّابعة هي األكثر مالءمة لتكون عنوان القطعة: "الّتصر 

 .غير دقيقة"أصناف بيولوجّية 

  .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
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 القطعة الثّانية عشر –ُحلول فهم المقروء 
أشبه بغريزة أو تصّرف محّدد مسبًقا، حاسة طبيعّية تولد " كامبوس يف الفقرة األوىل على أّن مسؤول عن عملّياتُوِصف اهليبو  .1

 مسؤول عن ردود فعل طبيعّية ال عالقة هلا بالّتعّلم كما جاء يف اإلجابة الثّانية. ←" الّتعّلم معنا وال نكتسبها بواسطة

  .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

مّت يف الفقرة الثّانية تعريف احملفِّز احملايد على أنّه حمّفز جديد لإلنسان أو احليوان وايّل مل يكن يؤّدي لوحده قبل عملّية خلق  .2
الّذاكرة الغرائزيّة الستجابة معّينة. يف ُتربة فابلوب عملّية قرع اجلرس كانت مبثابة احملّفز اجلديد للكلب واّلذي مل يكن يؤّدي 

ة خلق الّذاكرة يؤّدي لنتيجة معّينة ولكّنه بعد عملّية خلق الّذاكرة أصبح يؤّدي إلفراز اللعاب حّّت بدون تقدمي قبل عمليّ 
 قرع اجلرس هو عبارة عن احملّفز احملايد ←الطّعام 

   .(2)اإلجابة الّصحيحة هي 
 

 يقوم بعملّية معّينة دون تخطيط أو تفكيرُشرَِح مصطلح الّذاكرة اإلجرائّية يف الفقرة الثّالثة؛ على أهّنا ما يشّغل اجلسم وجيلعه  .3
أشبه برّد فعل ألمر ما تّم تعّلمه وأصبح . وُوِصفت يف هناية الفقرة على أهّنا "حّّت لو كان ذلك بعد سنني طويلة من ختزينها

لذلك اإلجابات األوىل، الثّانية والثّالثة ميكنها أن تكون أمثلة صحيحة للّذاكرة اإلجرائّية. باملقابل، اإلجابة  ← بمثابة غريزة"
الرّابعة "معرفة عاصمة دولة معّينة" ال تعتمد على الّذاكرة اإلجرائّية بل تعتمد على ذاكرة الّتعلُّم املوجود يف الكورتيكس 

 )ُشرحت يف الفقرة األخرية(.

   .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

واّليت تساهم يف الّتكاثر،  البحث دون حاجة لتفكير جاء يف الفقرة الرّابعة: "...ردود الفعل اّليت تعتمد على "ذاكرة" إجرائّية  .4
الّتغيريات  ←أو حّتى الّتغييرات في وتيرة الّتنفُّس أو درجة حرارة الجسم" عن غذاء... وميكن مقارنتها مع العط ، اجلوع 

 يف وترية الّتنّفس هي عبارة عن مثال لردود فعل يقوم هبا اجلسم بدون حاجة لتفكري وهذا يتالءم مع ما جاء يف اإلجابة الثّانية.

  .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

يف تعّلمه... استيعاب معلومات   ، بخالف الحيوان،حبسب ما جاء يف الفقرة األخرية: "الّذاكرة اّليت يعتمد عليها اإلنسان .5
نستنتج من ذلك أّن احليوانات ال تتمّتع  ←كاملة وحّّت الرّبط بني معلومات عديدة حّّت نستخدمها الحًقا يف حياتنا" 

ك، بذاكرة تعلُّم تؤّهلها ملعاجلة املعلومات بطريقة معّقدة )االستيعاب والرّبط بني املعلومات( كما هو احلال لدى اإلنسان. لذل
 اإلجابة الّصحيحة هي اإلجابة األوىل.

  .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
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 القطعة الثّالثة عشر –ُحلول فهم المقروء 
تطّر  هذا الّتوّجه للمّخ كحاسوب...انشغل  بالّذات بعملّيات داخلّية.حبسب الفقرة األوىل فإّن الّتوّجه املعريّف قد انشغل  .1

أّي أّن طر  معاجلة املعلومات عبارة عن  ←مبواضيع كاسرتاتيجّيات الّتفكري، عملّيات الّذاكرة وطر  ملعاجلة املعلومات..." 
 مثال لعملّيات داخلّية.

  .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

أحاسيس، انطباعات وُتارب شخصّية، ويف هناية الفقرة ذكر أنّه يف يف بداية الفقرة األوىل ذُِكر أّن الوعي يشتمل على  .2
الّسنوات األخرية ذُِكر أنّه علماء الّنفس، باحثي املّخ والفالسفة يناقشون إمكانّية حبث فعلّية للوعي. لذلك، اإلجابة الثّالثة 

 هي اإلجابة الّصحيحة.

   .(3)اإلجابة الّصحيحة هي 
 

على سؤال يتعّلق بالّتجربة الّشخصّية اّليت ميّر هبا اإلنسان جرّاء عملّيات املّخ. حبسب الفقرة الثّانية: اإلجابة الثّانية ُتتوي  .3
وكيف تتوّلد  ما هي طبيعة الّتجربة الّشخصّية لإلنسان، ال تتعّلق بعملّيات املّخ املوضوعّية، إمّنا بالّسؤال: المشكلة الّصعبة"

الّسؤال املوجود يف اإلجابة الثّانية عبارة عن سؤال صعب وليس من "األسئلة  ←ت؟" هذه الّتجربة بواسطة هذه العملّيا
 الّسهلة".

   .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

ماري تعرف ُجيع احلقائق حول وظيفة املّخ )تعرف ُجيل حلول "األسئلة الّسهلة"(، حبسب الّتجربة املقرتحة يف الفقرة الثّانية:  .4
ولكّنها مل متّر بتجربة األلوان )عدا اللونني األبيض واألسود(. أّي أّن العامِل قد وضعها يف غرفة تبصر فيها اللونني األبيض 

اإلجابة  ←ينقصها هو فقط الّتجربة )ُتربة رؤية األلوان( واألسود، لكي خيلق وضًعا فيه ُجيع "األسئلة الّسهلة" حملولة وما 
 الرّابعة هي اإلجابة الّصحيحة.

  .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

حبسب ما جاء يف هناية الفقرة الثّانية: "حّّت لو كانت كّل املباين ووظائف املّخ املتعّلقة بالوعي مفهومة لنا )األسئلة الّسهلة  .5
حملولة!(، كان سيبقى هذه الّسؤال ملاذا تُرافق هذه الوظائف بتجربة الوعي وكيف يتّم خلق هذه الّتجربة )الّسؤال الّصعب 

ابة على كافّة األسئلة الّسهلة لن يضمن حّل املشكلة الّصعبة وبالّتايل فإّن االّدعاء املوجود يف اإلج ←سيبقى دون حّل( 
 اإلجابة األوىل ال ينبع من القطعة.

  .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

حجية غامضة مل تتناول القطعة موضوع الوعي اإلنسان، ماهّيته واإلشكالّيات )الّسهلة والّصعبة( املتعّلقة به واّليت جعلته أ .6
يفهمها اإلنسان بشكٍل كامل حّّت اآلن. لذلك، فإّن اإلجابة الثّانية هي األكثر مالءمة لتكون عنوان القطعة: "الوعي 

 أحجية مل حنّلها بعد". –اإلنساينّ 

  .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
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 القطعة الّرابعة عشر –ُحلول فهم المقروء 
، لذلك كان اّلذين صّوتوا لألحزاب الّديمقراطّية هم ديمقراطّيون بالفعلإذا كان األشخاص اهلدف من حبث فروم هو معرفة  .1

من الطّبيعّي أن يهتم بأن يفحص من بني االستمارات املعّبئة بالّذات استمارات األشخاص اّلذين صّوتوا لألحزاب الّدميقراطّية 
 %.95ونسبتهم 

  .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

حبسب الفقرة الثّانية فإّن فروم قّد قّسم املصّوتني لألحزاب الّدميقراطّية إىل أربعة أصناف. الّصنف األّول يف أحد األطراف هم  .2
" اّلذين مل الال ديمقراطيينذوي االقتناع العميق بالّدميقراطّية. يف الطّرف اآلخر هنالك جمموعة " الّديمقراطّيون الحقيقّيون

، ارجمموعة ذوي مواقف ديمقراطّية ولكن ينقصهم االقتناع العميقحقيقي بالّدميقراطّية، الّصنف الثالث  يكن لديهم التزام
أّي أّن تقسيم املصّوتني ألربعة أصناف جاء حبسب درجة  ← غير مّتسقين في إجاباتهم بالّنسبة للّديمقراطّيةالرّابعة 

 .التزامهم بالّدميقراطّية كما جاء يف اإلجابة الرّابعة

   .(4)اإلجابة الّصحيحة هي 
 

ال يكفي عدم وجود صفة االستبداد والّتسّلط لدى الّشخص لكي يقوم بالمعارضة الفّعالة ذُِكر: " 23يف الّسطر  .3
قّلة  – ذات اآلراء الّديمقراطّية، ولكن االلتزام الّسياسّي ذو بنية هّشةمّت وصف ارجمموعة  19-15". يف األسطر للّنازيين

. أّي أّن ارجمموعة اّليت أُشري إليها يف الّسطر ولم يظهروا معارضة مبدئّية للعدوانّيةمن بينهم عرّبا عن معارضة للعدوانّية املتطرّفة 
 .19-15هي نفس ارجمموعة اّليت ُوِصفت يف األسطر  23

   .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

اإلجابات الثّانية، الثّالثة والرّابعة كصفات خاّصة بالّدميقراطّي احلقيقّي. باملقابل، مشلت الّصفات املذكورة يف  11-13األسطر  .4
 اإلجابة األوىل: "االلتزام ُتاه الّدولة" ُوِصفت كصفة خاّصة بالالدميقراطيني وبالّتايل هي اإلجابة الّصحيحة.

  .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

ُوصفت هذه ارجمموعة  –ُوِصفت ارجمموعة اّليت صّوت ألحزاب دميقراطّية ولكّنها كانت "مستبّدة" وال دميقراطّية  12يف الّسطر  .5
، وليست حرّية الفرد وحّقه بالّسعادة واملساواة. وأنّه إذا طرأت قيمها األهم هي الّتضحّية وااللتزام تجاه الّدولةعلى أّن 

. مبوجب هذه الّصفات إذا أصبح نظام احلكم غري وا لحركات معادية للّديمقراطّيةمن الممكن أن ينجذبتغيريات سياسّية 
دميقراطّي )توّقف عن مكافئة األشخاص على الّسلوك الّدميقراطّي( سنتوّقع منهم االلتزام ُتاه نظام احلكم والّدولة وأن ال 

 ذلك باالعتماد على ما جاء يف الفقرة األخرية(.اإلجابة األوىل صحيحة )ميكن حّل الّسؤال ك ←يدعموا قيم الّدميقراطّية 

  .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

لم تؤّكد هذا االّدعاء فحسب، بل ورد يف هناية الفقرة الثّالثة: "الّتطورات احلاصلة يف أملانيا خالل سنوات حكم الّنازيّة  .6
هذه اجلملة توضح أّن فروم قد كان صادقًا باّدعائه بأّن معظم األشخاص اّلذين أظهرت كم كانت متفائلة مقارنًة بالواقع". 

أثبت صّوتوا ألحزاب دميقراطّية ال ميلكون االقتناع العميق بالقيم الّدميقراطّية وأّن الواقع بعد حصول الّنازية على احلكم قد 
أّن الفقرة الثّالثة جاءت لتعّلل سبب عدم   لذلك، من غري الّصحيح االّدعاء ← صدق توقّعات فروم بل أكثر من ذلك

 اإلجابة الثّالثة غري صحيحة.← ُتّقق توقّعات فروم  

  .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
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 القطعة الخامسة عشر –ُحلول فهم المقروء 
يعمل مديرو الّتسويق في يتطّر  الكاتب يف الفقرة األوىل للفر  بني اإلعالنات الّتلفزيونّية وبني اإلعالنات يف االنرتنت: " .1

تضع أمام المسّوقين تحّديات  ، الّدينماكّية الّسريعة في مجال االنترنتبالمقابل...  نسبيًّاثابتة الّتلفاز بوسائل إعالن 
من هذه االقتباسات نفهم أنّه خبالف إعالنات الّتلفاز اّليت مل يطرأ إذ تجبرهم على الّتكّيف مع ممارستها وتقنّياتها".  خاّصة

بسبب الّتغيريات الكبرية يف طر  املمارسة والّتقنّيات وهذا بالّديناميكّية الّسريعة عليها تغيريات جذريّة، إعالنات االنرتنت تتمّيز 
 يتماشى مع ما جاء يف اإلجابة الثّالثة.

  .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

من الفقرة الثّانية نفهم أّن الشركات الّتجاريّة هي اّليت استخدمت اإلعالنات املنبثقة تلقائي ا جلذب الزّبائن، وبفضل هذه  .2
هي اجلهة اّليت تفّضل عدم الّشركات الّتجاريّة من الطّبيعّي أن تكون  اإلعالنات رفعت من مبيعاهتا وبتكلفة منخفضة. لذلك،

 نات املنبثقة ألّن ذلك سيمنع رفع مبيعاهتا.تطوير وسائل ملنع اإلعال

   .(2)اإلجابة الّصحيحة هي 
 

الفقرة الثّالثة تتطّر  لنوع جديد من اإلعالنات وهي إعالنات الّدفع مقابل الّنقر. شرحت الفقرة املزايا اخلاّصة هبذا الّنوع من  .3
فإّن املقصود هو استخدام هذا الّنوع من اإلعالنات استخدامها" اإلعالنات وبالّتايل يف ُجلة "هتافتت الّشركات الّتجاريّة على 

 إعالنات الّدفع مقابل الّنقر. –

   .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

تج مّت شرح اصطالح "الّنقر االحتيايّل" يف هناية الفقرة الثّالثة على أنّه "قيام ممّثل شركة معّينة دون أن تكون له رغبة باقتناء املن .4
" زيادة تلكفة الّتسويق لدى الّشركة المنافسةاملنافس، بالّنقر على إعالنات الّشركة املنافسة وذلك لتحقيق هدف بسيط وهو 

الّشركة اّليت يعمل هبا املوّظف "احملتال" ولكّنه سيؤّدي حتًما سلوب لن يؤّدي لتغيري يف مبيعات أو مصروفات إًذا، هذا اال –
 لزيادة مصروفات الّشركة املنافسة )ستزداد تكلفة الّتسويق لديهم(.

  .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

مصري "تقنّيات الّتسويق اّليت سبقتها"؛ املقصود بـ "اّليت سبقتها" هي اإلعالنات املنبثقة وإعالنات الّدفع مقابل الّنقر. كان  .5
بالّنسبة لإلعالنات ) يتّم كشف سلبّياتها، وبالّتالي يقّل استخدامها ويتّم تبّني تقنّيات جديدةمصري هذه اإلعالنات أن 

... دفع املسّوقني لتطوير وسائل مقارنًة باأليّام األوىل لألنرتنت" وبالّنسبة إلعالنات الّدفع مقابل الّنقر: "املنبثقة: "أقّل بروزًا 
ّتقنّيات اجلديدة نفس هذا املصري، وهذا يتماشى مع . الكاتب يتوّقع أن يكون للجديدة بعيدة عن نظام الّدفع مقابل الّنقر"

 اإلجابة األوىل.

  .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

تتناول القطعة باألساس الّتطّورات الّسريعة اّليت حدثت يف جمال الّتسويق عرب اإلنرتنت، حيث تعرض القطعة عدًدا من تقنّيات  .6
 الّتسويق هذه. لذلك فإّن اإلجابة الثّانية هي األكثر مالءمًة لتكون عنوان القطعة: "تطّورات يف جمال الّتسويق عرب االنرتنت".

اإلجابات الثّالثة والرّابعة تتناول أجزاء صغرية فقط من القطعة وال تتناول القطعة ككّل، وبالّتايل ال تصلح لتكون الحظ أّن 
 عنوانًا هلا.

  .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 



 ُحلول فهم المقروء   تفكير كالميّ  –كتاب الوظائف البيتّية 

 
 

   . ©ض.لمعهد إبسوس بسيخومتري م محفوظة الطّبع حقوق
 

 القطعة الّسادسة عشر –ُحلول فهم المقروء 
عدد كبير من االضطرابات الّصحّية، ابتداًءا ضروريّة لفهم ... المعرفة في علم جهاز المناعة مبوجب الفقرة األوىل: " .1

حبسب هذا االقتباس نستنتج أّن جهاز املناعة له دور يف الكثري من األمراض  ←بالّرشح وانتهاًءا بأمراض سرطانّية خبيئة".
 )االضطرابات الّصّحّية( اّليت تتفاوت يف درجة خطورهتا. اإلجابة الثّانية صحيحة.

  .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

وهو حبث طريقة دفاع اجلسم عن نفسه من األمراض وعوامل يف علم جهاز املناعة )اإلميونولوجيا(، المعرفة يف الفقرة األوىل: " .2
اجلملة اّليت ُرِسَم بأسفلها خّط عبارة عن ُجلة هي ضروريّة لفهم عدد كبير من االضطرابات الّصحّية".  غريبة أخرى،

 يف جهاز املناعة. المعرفة –اعة، واملقصود بـ "هي" إًذا اعرتاضّية تفّسر معىن جهاز املن

   .(1)اإلجابة الّصحيحة هي 
 

من الممكن في بعض األحيان أن تهاجمه ... بالّذات )خاليا جهاز املناعة(لماذا هذه الخاليا جاء يف الفقرة الثّانية: " .3
مثل مرض بداًل من مهاجة عوامل ضارّة غريبة وبالّتالي يمكن أن تسّبب أوضاًعا غير اعتياديّة  )هتاجم اجلسم(نفسه 

التهاب املفاصل الرّاوماتويدّي واللوبوس جاء كمثال على أوضاع تقوم  ←". التهاب املفاصل الرّاوماتويدّي أو مرض اللوبوس
 فيه خاليا جهاز املناعة مبهاُجة جسم اإلنسان بداًل من مهاجم أجسام غريبة ضارّة. هذا يتماشى مع جاء يف اإلجابة الرّابعة.

   .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

يذكر الكاتب يف هناية الفقرة الثّالثة: "...االنشغال املتزايد خبصائص وبتطبيق الّتطعيم الطّبيعّي يؤّدي لرتسيخ أفكار وأساليب  .4
من هذه اجلملة ميكننا أن نستنتج أّن الكاتب ال يؤمن بأّن مبنتجاب الّطّب البديل  ←عالقتها بالمعالجة هي محض صدفة" 

 املتعّلقة بالّتطعيم الطّبيعّي قادرة على ُتقيق الفائدة ملستخدميها، بل يعتقد أهّنا تعاجل فقط عن طريق الّصدفة! بالّتايل، اإلجابة
 األوىل صحيحة.

  .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

يف الفقرة األخرية ذُِكر أنّه يف الوقت احلايّل هنالك ذي ورد يف الفقرة األخرية: "هل اقرتبت هناية الّتطعيم الطّبيعّي؟". الّسؤال الّ  .5
يصعب أن نصّدق أنّه استعداد لدى الّناس إلعطاء ثقتهم هبذه الّتطعيمات الّتابعة للّطّب البديل. مّث ذُِكر يف هذه الفقرة: "

". أّي مكانته... إذا لم يحصل اكتشاف عظيم وتقدم كبير... في درجة فهمنا لعمل جهاز المناعةسيحدث تغيير في 
أنّه إذا مل يطرأ ُتّسن كبري على فهمنا لعمل جهاز املناعة فإّن اإلقبال على الّتطعيم الطّبيعّي سيبقى كبريًا )ستكون اإلجابة 

 اإلجابة الثّالثة صحيحة. ←على الّسؤال اّلذي طُرِح يف الفقرة األوىل بالّنفي( 

  .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ُحلول فهم المقروء   تفكير كالميّ  –كتاب الوظائف البيتّية 

 
 

   . ©ض.لمعهد إبسوس بسيخومتري م محفوظة الطّبع حقوق
 

 القطعة الّسابعة عشر –ُحلول فهم المقروء 
هذا االقتباس يكفي  ←مبوجب الفقرة األوىل: "األوروبّيون فرضوا تقاليدهم، قيمهم وعاداهتم على الّشعوب اّليت تعاملوا معها"  .1

غري األوروبّية الـُمستَـْعَمَرة. بالّتايل، اإلجابة لكي نستنتج أّن الّدول األوروبّية أحدثت تغيريًا يف قيم، عادات وتقاليد الّشعوب 
 األوىل صحيحة.

  .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

تحقيق المكاسب االقتصاديّة على المدى مصبوبًا حنو الّرئيسّي )اهتمام األوروبيني(  اهتمامهم"كان يف الفقرة األوىل:  .2
 اإلجابة الثّالثة صحيحة. ←القصير" 

   .(3)اإلجابة الّصحيحة هي 
 

ة اإلجابات األوىل، الثّانية والثّالثة ذُِكرت كخطوات قامت هبا احلكومة اليابانّية للحّد من التأثري األورويّب على احلضارة اليابانيّ  .3
 اإلجابة الرّابعة صحيحة. ←

   .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

أبدت احلكومة... استعداًدا لتصعيد خطواهتا وألن تذهب ألبعد من ذلك بغية احلفاظ على )) جاء يف هناية الفقرة الثّانية:  .4
البند الثّامن جاء كمثال لبند  ← ((طقوسها الّدينّية وحضارهتا. وذكر البند الثّامن من اإلعالن: "علينا أن ال نتواىن...." 
 اإلجابة الثّانية صحيحة. ←متطّرف لكي يُظِهر مدى إصرار احلكومة على محاية احلضارة اليابانّية من الّتأثري األورويّب  

  .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

لشعوب أخرى والّتي اختارت أن إذا ما أخذنا بالحسبان مثال اليابان أو أمثلة عّدة ذكر الكاتب يف بداية الفقرة األخرية: " .5
الّدول األخرى واّليت، خبالف اليابان، مل تعارض الّتأثريات األوروبّية( تستجيب بشكل مختلف للّنفوذ والّتسّلط األوروبّي )

يعتقد الكاتب أّن قرار اليابان بعزل نفسها  ← ليس بأمر مستبعد أن نستنتج أّن اليابان قد أصابت في قرارها..."ربما 
 اإلجابة الثّالثة صحيحة.←  عن األوروبّيني كان قرارًا صائًبا إذا ما  قارنّا اليابان بدول أخرى مل تعارض الّتأثريات األوروبّية

  .(3)اإلجابة الّصحيحة هي 
 

الفكرة اّليت تتناوهلا القطعة هي مناقشة عواقب االستعمار، الّتجارة والّتوّسعات األوروبّية على الّشعوب اّليت استعمروها. ومّت  .6
 اإلجابة الثّالثة تصف بأفضل صورة اهلدف من وراء القطعة! ←عرض وُتليل رّد فعل دولة اليابان على هذا الّتوسُّع 

 لثّانية تتطرّقان للهدف من وراء فقرات معّينة من القطعة، وليس القطعة ككّل.الحظ أّن اإلجابتان األوىل وا

 (3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ُحلول فهم المقروء   تفكير كالميّ  –كتاب الوظائف البيتّية 

 
 

   . ©ض.لمعهد إبسوس بسيخومتري م محفوظة الطّبع حقوق
 

 القطعة الثّامنة عشر –ُحلول فهم المقروء 
مبوجب الفقرة األوىل: "ما زال معظم املستخدمني غافلني عن احلقيقة بأّن املعلومات اّليت يقومون بنشرها على اإلنرتنت بدون  .1

الكثري من مستخدمي االنرتنت ال يعرفون أّن االنرتنت من املمكن أن يُلحق الّضرر  ←ترّدد ميكن أن تعود عليهم بالّضرر" 
  اإلجابة الثّالثة.هبم، وهذا يتماشى مع ما جاء يف

  .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 اإلجابة الرّابعة هي اإلجابة الّصحيحة. ←اإلجابات األوىل، الثّانية والثّالثة ذُِكرت يف القطعة كأضرار ممكنة ناُجة عن االنرتنت  .2

   .(4)اإلجابة الّصحيحة هي 
 

حبسب ما جاء يف هناية الفقرة الثّالثة، مّت معاقبة مخسة عشر طالب بتهمة شرب الكحول بواسطة احملكمة بعد الّتوّصل لصور هلم  .3
ميكننا أن نستنتج من ذلك بأنّه من املمكن أن ُتستعمل مواد موجودة يف االنرتنت   ←متلّبسني على موقع انرتنت )الفيسبوك( 

 لّتايل، اإلجابة األوىل صحيحة.كدليل إدانة يف احملكمة. با
 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل

 

مّت ذكر اخلطوات اّليت جيب استخدامها يف االنرتنت يف الفقرة األخرية؛ اإلجابة الثّانية هي الوحيدة اّليت مل تُذكر كواحدة من هذه  .4
 اخلطوات.

  .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

اّليت تتناوهلا القطعة )املعلومات املوجود يف االنرتنت من املمكن أن تضّر  المشكلة عرض يف اجلزء األّول من الفقرة األوىل متّ  .5
عرض أمثلة لطرق يتّم فيها إلحاق الّضرر باملستخِدم(، يف اجلزء الثّاين من الفقرة األوىل، يف الفقرة الثّانية ويف الفقرة الثّالثة مّت 

ويف اجلزء الثّاين من الفقرة  عرض خطوات لحّل هذه المشكلةء األّول منها . يف الفقرة األخرية مّت يف اجلز بمستخدم االنترنت
 اإلجابة األوىل تصف بأفضل طريقة تسلسل القطعة. ←تقييم وتلخيص للمشكلة المعروضة األخرية ذُِكر 

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ُحلول فهم المقروء   تفكير كالميّ  –كتاب الوظائف البيتّية 

 
 

   . ©ض.لمعهد إبسوس بسيخومتري م محفوظة الطّبع حقوق
 

 القطعة الّتاسعة عشر –ُحلول فهم المقروء 
حبسب الفقرة األوىل: "أثناء رؤية ميخائيل غورباتشوف...تلبيًة ملطالب الّناس... إضافًة لتصاعد االضطرابات الّداخلّية يف صيف  .1

أّي أّن االضطرّابات دفعت  ←، قام باملبادرة بإدخال سلسلة من اإلصالحات املعروفة باسم "برييسرتويكا" 1991عام 
اإلجابة الثّانية ← ا"، ومل يُذَكر يف هذه الفقرة أّن الـ "برييسرتويكا" أّدت حلدوث اضطرابات غورباتشوب لكتابة الـ "برييسرتويك
 عبارة عن اّدعاء غري صحيح.

  .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

باستخدام المزيد من ُوِصف االقتصاد يف االُّتاد الّسوفييّت بالّشكل الّتايل: "ترّكزت األعمال حينها  حبسب الفقرة الثّانية .2
الموارد، من أجل توظيف المزيد من الّناس، بداًل من زيادة نجاعتها. بالّتالي، أنتجت الّدولة منتجات ذات جودة رديئة 

حبسب هذا االقتباس من الّصحيح االّدعاء أّن االقتصاد كان مهتم ا أكثر بزيادة وغير مؤّهلة لمنافسة االقتصاد العالمّي". 
 اإلجابة الثّالثة صحيحة. ←رنًة بانتاج منتجات عالية اجلودة الّتوظيف مقا

   .(3)اإلجابة الّصحيحة هي 
 

 مطلع الفقرة الثّالثة: "هذا االقتصاد وّلد اضطرابات اجتماعّية، فمع تفاقم املصاعب االقتصاديّة نتج البؤس حبسب ما جاء يف .3
 اإلجابة الثّانية صحيحة. ←االجتماعّي" 

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 " على عكس الهدف اّلذي ُأِعَدت ألجلهحبسب الفقرة األخرية: "لكّنها أّدت بذلك يف الواقع لتسريع اهنيار االُّتاد الّسوفييّت  .4

 ولكّن ما حصل هو عكس ذلك. نستنتج أّن البيريسترويكا قد ُكِتَبت بهدف منع انهيار االّتحاد الّسوفيتيّ  ←
..." تتعارض مع فلسفة القادة الّشيوعيينوذُِكر الحًقا: "هذه الّتغيريات مل تكن واردًة باحلسبان لدى أّي شيوعّي بل كانت 

 ما آمن به الّشيوعّيون اّلذين سبقوه.الّتغييرات المقترحة كانت متناقضة مع  ←

  .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

أتاحت قدرًا أكبر من االنفتاح والّشفافّية، بحيث أصبح يرى المواطن ما تقوم جاء يف الفقرة األخرية: "خطّة غورباتشوف  .5
البرييسرتويكا سّرعت من اهنيار االُّتاد الّسوفييّت  ←لتسريع انهيار االّتحاد الّسوفيتّي"  أّدت بذلكبه الحكومة، ولكّنها 

 ء يف اإلجابة الثّالثة.ألهنا جعلت املواطن يعرف أكثر عن أعمال احلكومة، وهذا يتماشى مع ما جا

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

تناولت القطعة موضوع إصالحات "البرييسرتويكا"، حيث تطرّقت ملاهّيتها، األسباب اّليت دفعت غورباتشوف لكتابتها، والّنتائج  .6
من بني اإلجابات املقرتحة، اإلجابة الثّانية تعرّب بأفضل طريقة عن اهلدف من  ←اّليت جنمت عن إصدار هذه اإلصالحات 

 وراء القطعة.

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 

 

 

 

 

 



 ُحلول فهم المقروء   تفكير كالميّ  –كتاب الوظائف البيتّية 

 
 

   . ©ض.لمعهد إبسوس بسيخومتري م محفوظة الطّبع حقوق
 

 القطعة العشرون –ُحلول فهم المقروء 
نظرنا إذا ما وهي فترة مدهشة في مدى قصرها حبسب الفقرة الثّانية: "... بوسعه إخضاع بولندا يف غضون بضعة أسابيع،  .1

فرتة "بضعة أسابيع" هي فرتة ← ..." واالشتباكات العسكريّة األوروبّيةاّليت سبقتها مثل حروب اخلناد   لألحداث الّتاريخّية
ا مقارنًة باالشتباكات العسكريّة األوروبّية، نستنتج من ذلك أّن االشتباكات العسكريّة األوروبّية قد امتّدت على فرتة  قصرية جد 

 ة نسبي ا.زمنّية طويل

  .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

ورّكزت الفقرة الثّالثة على أّن اجلي  األملايّن يتمّتع بصفة ، "الّسرعة"رّكزت الفقرة الثّانية على أّن اجلي  األملايّن يتمّتع بصفة  .2
 هي الطّريقة األفضل لتصف اجلي  األملاين يف تلك الفرتة. "الوحشّية الّسريعة"من بني اإلجابات املقرتحة،  ←  "الوحشّية"

 .(2)اإلجابة الّصحيحة هي  
 

، وجهة الّنظر هذهسيغفل الّتاريخ عن سلوكه غير اإلنسانّي هذا. لدعم الفقرة الثّالثة: "اعتقد هتلر أنّه يف هناية األمر حبسب  .3
ذكر هتلر في خطابه مثااًل ساذًجا حول الّزعيم اآلسيوّي جنكيز خان... أرسل ماليين الّنساء واألطفال إلى الموت... 

وجهة نظره  ذكر هتلر جلنكيز خان كان ليربّر ←ولكّن الّتاريخ نظر إليه دائًما كواحد من أعظم مؤّسسي اإلمبراطوريّات" 
بقسوة وبدون رمحة، فجنكيز خان قد كان قاسًيا وعنيًفا وعلى الّرغم من ذلك يُذكر يف بأنّه جيب على جيشه الّتصّرف بعنف، 

 الّتاريخ كشخصّية عظيمة. اإلجابة األوىل صحيحة.
 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل

 

أعاد ارتكاب الخطأ ذاته اّلذي ارتكبه نابليون... آمن هتلر بأنّه يستطيع الّتقّدم أكثر وأن هتلر قد حبسب الفقرة األخرية: " .4
فإنّه لم يكن يتوّقع وجود حاجز يستحيل تخطّيه يمليه عليه الوضع في جزيرة  على غرار نابليون،يتحّل بريطانيا، ولكّنه 

منا بأّن بإمكاهنما احتالل بريطانّيا ولكّنهما أخطآ بتقدير هتلر ونابليون، كالمها آ← على غرار= بشكٍل شابه  ←بريطانيا" 
 قدرهتم على ُتقيق ذلك. هذا يتماشى مع اإلجابة الثّالثة.

  .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

بإلحاق ، الفقرة األخرية أشارت إىل الّنجاح استدعاء الجنراالت إلى أوبيسالزبيجحبسب الفقرة األوىل: كان احلدث األّول  .5
الهزيمة في ويف الّنهاية جاءت هزيمة األلمان في معركة بريطانيا بعدها جاءت الّدنمارك. ومن ثمّ الهزيمة ببولندا 

 اإلجابة األوىل صحيحة. ←ستالينغراد 

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

تناولت القطعة الفلسفة العسكريّة اخلاّصة هبتلر، حيث عرضت الفقرات الّثالث األوىل املبادئ العسكريّة اّليت آمن هبا هتلر  .6
وطّبقها على جيشه وجعلته يؤمن بأنّه سينجح يف إحلا  اهلزمية بكّل أعدائه. مثذ تناولت الفقرة األخرية األخطاء اّليت انطوت 

اإلجابة الثّانية تصف بأفضل طريقة اهلدف من وراء ← ريّة واّليت أّدت يف هناية األمر لسقوط هتلر عليها هذه الفلسفة العسك
)ألّن القطعة مل تتطّر  لردود فعل العامَل على فلسفة هتلر(، اإلجابة الثّالثة مل جزئي ا القطعة. الحظ أّن اإلجابة األوىل صحيحة 

جابة الرّابعة مّت الّتطّر  هلا يف الفقرة األخرية فقط وحتًما مل تكن اهلدف من وراء راء القطعة، اإلتكن املوضوع املركزّي من و 
 القطعة ككّل.

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
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 القطعة الواحدة والعشرون –ُحلول فهم المقروء 
  A1 المستقبالت )أي:يرتبط بكال الّنوعين من الكفايين... يمكنه أن افرتاض شنايدر املعروض يف الفقرة األوىل: " حبسب .1

مّما سيمنع حصول تخفيض في عمل الخاليا العصبّية، وبالّتالي سيكون  ( وبذلك يمنع ارتباط األدينوزين بها  A2وَ 
الكفايني سريتبط بكال نوعي املستقبالت، ولكّن ذلك سيكون على حساب األدينوزين  ← هنالك تنشيط في الّسلوك".

 اإلجابة الثّالثة صحيحة. ←اّلذي سيقل ارتباطه هبذه املستقبالت 

  .(3)اإلجابة الّصحيحة هي    
 

الفقرة الثّانية تقارن بني موقف "فئة كبرية من العلماء" وبني موقف شنايدر ُتاه الكفايني: هؤالء العلماء يوافقون أّن الكفايني  .2
"( ولكّنهم، خبالف شنايدر، يعتقدون أّن ذلك يتّم لتنشيط سلوك اإلنسانيؤّدي لتنشيط سلوك اإلنسان )"...وبالّتايل تؤّدي 

 ←"( يثّبط من انتاج الفوسفودياسترازياسرتاز وليس على األدينوزين )"تأثري الكفايني منسوب لكون بالّتأثري على الفوسفود
 اإلجابة األوىل صحيحة.

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

يف الفقرة الثّانية مّت عرض اّدعاء "فئة كبرية من العلماء" من أّن الكفايني يؤثّر على اجلسم بواسطة تثبيط انتاج الفوسفودياسرتاز.  .3
يعمل بواسطة منع ارتباط األدينوزين ملستقبالته...". بدال من ذلك، الفقرة الثّالثة بدأت جبملة "لدعم اّدعائهم بأّن الكفايني، 

بداًل من ّن شنايدر وزمالئه أرادوا دعم اّدعائهم بأّن الكفايني يؤثّر على اجلسم بواسطة منع ارتباط األدينوزين املقصود أ ←
 ← االعتقاد اّلذي آمن به فئة كبيرة من العلماء بأّن تأثير الكفايين على الجسم مربوط بتثبيط انتاج الفوسفودياستراز

 اإلجابة الرّابعة صحيحة.

  .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

الفقرة الرّابعة ترّكزت بعرض االّدعاء الرّئيسّي اخلاّص بشنايدر وزمالئه بأّن تأثري الكفايني مرتبط مبنع ارتباط األدينوزين  .4
: والّذي حيتوي على االكتشاف الرّئيسّي لتجارب شنايدر من مقال شنايدر مبستقبالته. يف هذه الفقرة، مّت عرض اقتباس

 ←ائج اّليت توّصل إليها شنايدر بواسطة ُتاربه عام، قدرة ماّدة الكفايني..."، هذا االقتباس جاء إًذا ليلّخص الّنت "بشكل
 اإلجابة الثّانية هي اإلجابة الّصحيحة.

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

تكمن املشكلة بأّن هذه املاّدة تؤّدي لتأثريات خمتلفة على ... IBMXيف الفقرة األخرية ذُِكر: "واحدة من بني هذه املواد ماّدة  .5
 اإلجابة الثّانية صحيحة. ←الّدماغ..". 

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

، هذا )بواسطة منع ارتباط األدينوزين مبستقبالته( تتناول القطعة عرض افرتاض خاّص بشنايدر وزمالئه حول الكفايني .6
ويتّم الّتطّر  للّتجارب  –)تثبيط انتاج الفوسفودياسرتاز(  كان سائًدا قبل ذلك يف أوساط العلماءاالفرتاض يستبدل افرتاًضا قد  

  اإلجابة الثّالثة هي اإلجابة اّليت تعرض هدف القطعة بأفضل طريقة. .اّليت تدعم افرتاض شنايدروالّنتائج 

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
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 القطعة الثّانية والعشرون –ُحلول فهم المقروء 
 مبوجب ما جاء يف مطلع الفقرة الثّانية: "بشكٍل تقليدّي، فإّن اللغة اإلجنليزيّة تستبدل اللغة األصلّية رجمموعة مهاجرة ما يف اجليل .1

.  الّتاريخيّ  للخروج عن هذا الّنمطللفئة الّناطقة باإلسبانّية توحي بوجود إمكانّية الثّاين أو الثّالث. ولكن بعض اخلصائص 
ارجمموعة الّناطقة باإلسبانّية "تشّذ عن القاعدة" مقارنًة مبجموعات  ←كثري من األسر ُتتفظ بعالقاهتا مع أمريكا الالتينّية..." 

وهذا يتماشى مهاجرة أخرى يف أنّه حّّت يف اجليل الثّاين والثّالث فإهّنا ال تقوم باستبدال لغتها االسبانّية األصلّية باللغة اإلجنليزيّة 
 مع ما جاء يف اإلجابة الرّابعة.

  .(4)اإلجابة الّصحيحة هي    
 

من الّدعوة لإلندماج في مع أجندة سياسّية مختلفة، جاء يف هناية الفقرة الثّالثة: "هذه القضّية تعترب مهّمة بالّنسبة ألشخاص  .2
الّدرجة اّليت  أّي أّن االختالف بني هذه األجندة يكمن يف مسألة ← قطٍب واحد إلى الّدعوة للفصل في القطب اآلخر".

جيب أن تندمج هبا ارجمموعة الّناطقة باإلسبانّية بارجمتمع األمريكّي )من الّدعوة للّدمج وحّّت الّدعوة بالفصل( وهذا يتماشى مع 
 ما جاء يف اإلجابة الرّابعة.

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 ا

لتوحيد قيادات المجتمعات الّناطقة باإلسبانّية في الواليات حبسب الفقرة الرّابعة: "قضّية نظام الّتعليم ثنائّي اللغة أّدت أيًضا  .3
ببساطة فحوى هذا االقتباس، يتماشى مع ما  ←المّتحدة... المطالبة بالحفاظ على اللغة اإلسبانّية كغاية مشتركة.." 

 جاء يف اإلجابة الثّالثة.

  .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

إذا ما نظرنا للوضع احلايل خبصوص قدرتنا على تقييم تأثريات األنظمة، ثنائّية اللغة أو تلك اّليت تعتمد حبسب الفقرة األخرية: " .4
الفقرة ويف مطلع   على اإلجنليزيّة فقط، على الّتعليم سيكون من غري احلكيم أن نطلب استخداًما شاماًل للغة اإلجنليزيّة".

يعتقد  ←". اللغة اإلنجليزيّة كلغة رئيسّية هو غير حاسمعليم ثنائي اللغة أو االعتماد على تقييم تأثير التّ الرّابعة ذُِكر أّن "
الكاتب أنّه من غري احلكيم أن نطالب باستخدام شامل لإلجنليزيّة يف ظّل احلقيقة أنّنا ال منلك تقييًما حامسًا حول نتائج 

 واحد من نظامي الّتعليم، وهذا يتماشى مع اإلجابة األوىل.وتأثريات كل 

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

على ارجمموعات الّناطقة لعدم فرض اإلندماج ميكنا أن نفهم من الفقرة األخرية أّن املوقف اّلذي يدعو إليه الكاتب يدعو  .5
أن باإلسبانّية، ويتجّلى ذلك يف العديد من اجلمل يف هذه الفقرة، مثل: "ميكن جلهود مباشرة أخرى هتدف لفرض اإلندماج 

يعتقد الكاتب أنّه ال  ←حّدثون اإلجنليزيّة كلغتهم األّم" واّلذين ال يتلنفور عشرين مليون نسمة َو "تؤّدي تكون مضّللة" 
 االندماج على املهاجرين بغري إرادهتم كما جاء يف اإلجابة األوىل.جيب فرض 

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
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 القطعة الثّالثة والعشرون –ُحلول فهم المقروء 
ومدى شّدة  فقط بواسطة األحداث الّتي ظهر تظهر على أنّها حقيقّية،ُتستثار العواطف حبسب ما جاء يف الفقرة األوىل: " .1

كّلما واجهنا حدثًا نعلم أنّه حقيقّي ستكون االستجابة   ← هذه العواطف يتوافق مع درجة تقييما لها كحقيقّية وواقعّية
 العاطفّية عليه أكرب، وهذا يتماشى مع اإلجابة الثّالثة.

  .(3)اإلجابة الّصحيحة هي    
 

إًذا، كما شرحنا يف الّسؤال الّسابق، يّدعي أنّه كلما كان احلدث حقيقي ا ستكون االستجابة  )قانون الواقع الظّاهرّي، قانون فريدا .2
ة. العاطفّية عليه أقوى. يتطّر  الكاتب لإلشكالّية يف هذا القانون واّليت تتعّلق بردود الفعل على األعمال الفنّـّية يف الفقرة الثّاني

ا يحاول أن يشرح جميع ردود الفعل العاطفّية، ال ينبغي أن يكون هنالك أّي إذا كان قانون فريدورد يف هناية الفقرة: "
أّي أّن الكاتب أّن  ←..." ألنّنا نعلم جّيًدا أنّها ليست حقيقّيةردود على اإلطالق على األجسام أو األحداث الفنّ ّية، 

فيّنّ نكون على علم بأنّه ليس حقيقّي ونعرف  ألّن هذا القانون يتجاهل حقيقة أنّنا حني نستوعب عمل قانون فريدا ال يتحّقق،
 أنّنا منّر بتجربة ختيُّل، وهذا يتماشى مع اإلجابة الثّالثة.

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 ا

مبوجب نفس الّشرح اّلذي أوردناه يف الّسؤال الّسابق؛ يعترب الكاتب أّن ردود الفعل على األعمال الفنّـّية تثري لدينا ردود فعل  .3
رغم أنّنا نعلم أهّنا ليست حقيقّية وبالّتايل فإنّه يعترب هذه الّردود كأمر يناقض قانون فريدا. هكذا هو األمر بالّنسبة  عاطفّية

للّشعور باحلزن عند رؤيتنا للوحة فيها سفينة توشك على الغر  رغم أنّنا نعلم أهّنا جمّرد لوحة. لذلك، اإلجابة الرّابعة هي 
 اإلجابة الّصحيحة.

  .(4)بة الّصحيحة هي جااإل
 

تمتّد ردود الفعل بعد أن مّت الّتطرُّ  ملشاعر الذُّعر الّناُتة عن رؤية ظواهر واقعّية )كأفعى يف فيلم سينمائّي(، ذُِكر: " .4
واالستجابات هذه إلى ظواهر ال يتقّبلها اإلنسان بشكٍل تقليدّي على أنّها حقيقّية. فيلم يتناول موضوع األشباح على 

ظواهر غري واقعّية من املمكن أن ُتعل املشاهد ميّر بنفس ُتربة الّذعر اّليت يشعر هبا جرّاء مشاهدة  ←مثال..." سبيل ال
 ظواهر حقيقّية، وهذا يتماشى مع اإلجابة الثّانية.

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 ولكّنها تختلف..."،حقيقّية، هذه المشاعر هي حبسب رأي "معظم علماء الّنفس" اّلذي ذُِكر يف بداية الفقرة الثّالثة: "... .5
بتجربة يمّرون حقًّا الّناس وحبسب رادفود: ""، مصطنع "االستجابة العاطفّية للفّن هي عبارة عن شعورحبسب غومربيت : 

إًذا، معظم علماء الّنفس وكذلك رادفورد يوافقون على أّن املشاعر الّناُتة عن األعمال الفنّـّية ← االكتئاب أو الفرح..." 
مقارنًة  رأي رادفود أقرب لرأي معظم علماء الّنفس← هي مشاعر حقيقّية، وغومريت  يعتقد أهّنا مصطنعة وغري حقيقّية 

 صحيح.ير غبرأي غومريت . بالّتايل، اإلجابة الثّانية عبارة عن تصريح 

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 تتناول القطعة قانون فريدا )قانون الواقع الظّاهرّي( وكيف أنّه ال ينطبق على ردود الفعل العاطفّية ُتاه األعمال الفنّـّية. .6

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
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 القطعة الّرابعة والعشرون –ُحلول فهم المقروء  ا
هذا األمر يترك الباحثين تنجذب للمواد الّتي هي بحاجة إليها... واّليت مّت مناقشتها يف الفقرة األوىل: "املّيزة اخلاّصة بالبكترييا  .1

قدرة البكترييا على  ←كيف يمكن لبكتيريا كهذه أن تجد طريقها لجاذب معين مثل الغذاء أو الّضوء...؟" مع الّسؤال:  
 الّتغيريات.اإلحساس بوجود تغيريات يف بيئتها واالستجابة هلذه 

  .(2)اإلجابة الّصحيحة هي    
 

الّرحلة باّتجاه تركيز مرتفع من الماّدة الجاذبة تصبح أكثر استقامة وطواًل نتيجًة حبسب ما جاء يف هناية الفقرة الثّانية: " .2
رحلة االبتعاد عن ماّدة مضّرة تتّم بصورة معاكسة تماًما، أّي أنّها تكون أقصر وذلك بواسطة زيادة لتقليل الّشقلبة، بينما 

عندما يكون تركيز مرتفع للماّدة الّضارة ستزداد الّشقلبة وبالّتايل سيزداد االبتعاد عن  ←ميل البكتيريا للّشقلبة وتغيير االّتجاه 
 ماّدة الّضارّة أكثر اخنفاًضا ستقّل الّشقلبة، هذا يتالءم مع اإلجابة الرّابعة.املاّدة الّضارة، وحني يكون الرّتكيز لل

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 ا

حين ُتضاف ماّدة كيمّيائّية... فإّن البكتيريا تسبح على طول منحدر الماّدة حبسب ما جاء يف مطلع الفقرة الثّانية: " .3
منط  ←الجاذبة... يتكّون الجراديينت من منطقة تحتوي على تركيز منخفض... وصواًل إلى منطقة مع تركيز عاٍل" 

ة من منطقة ألخرى، هذا يتماشى مع حركة البكترييا مرتبط بالـ "جراديينت" واّلذي يصف الّتغيري يف تركيز ماّدة جاذبة معّين
 اإلجابة األوىل.

  .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 طريقةعرض كتفسريات ممكنة لقدرة البتكرييا على كشف تغيريات تركيز ماّدة معّينة، مّث يتّم   بعرض آليتين اثنتينتبدأ الفقرة  .4
 ←عرض اآللّية المرّجحة بحسب األدلّة الّتجريبّية ، ويف هناية الفقرة يتّم افتراضّية لتحديد أّي اآللّيتين أكثر صّحة
 اإلجابة الثّاين تعرض مبىن الفقرة بأفضل طريقة.

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

ستعرف البكتيريا أنّها تتحّرك صعوًدا في الجراديينت؛ مّت شرح اصطالح "صعوًدا يف اجلراديينت" يف مطلع الفقرة األخرية: " .5
ببساطة، اإلجابة الرّابعة هي اإلجابة  ← أّي من منطقة تحتوي على تركيز منخفض إلى منطقة تحتوي على تركيز عاٍل" 

 الّصحيحة.

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

بالمقابل، إذا كانت البكتيريا تكتشف وجود جراديينت لماّدة معّينة بواسطة قياس تركيزها في آن حبسب الفقرة األخرية: " .6
واحد بنقطتين مختلفتين، الجزء األمامّي والجزء الخلفّي لجسم الخلّية، حينها فإنّها لن تستجيب للقفزة في درجة 

اآللّية األوىل )مقارنة الرّتكيز يف اجلزءين األمامّي مد على إًذا، لكي ندعم االّدعاء بأّن البكترييا تعت ←تركيز الماّدة..." 
سنتوّقع أنّه إذا قمنا بنقلها من وعاء ذو تركيز منخفض وموّحد إىل وعاء ذو تركيز عاٍل وموّحد لن تكون هنالك  -واخللفّي(

 استجابة للّتغيري يف الرّتكيز؛ لن يطرأ تغيري على منط احلركة.

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
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 القطعة الخامسة والعشرون –ُحلول فهم المقروء 
وجود من إجل إثبات أّن شركة معّينة قد أساءت استخدام قّوة االحتكار... يجب الّتحّقق من مبوجب الفقرة األوىل: " .1

أّواًل، يجب أن نثبت أّن الّشركة تملك قّوة االحتكار، وثانًيا، أن تكون هذه  في آٍن واحد؛من الحقائق األساسّية  اثنتين
بالّتايل، إذا كان هنالك شركة معّينة متتلك قّوة االحتكار )ُتقُّق الّشرط  ←القّوة قد استخدمت الستبعاد المنافسة..."  

مكن أهّنا مل تستخدمها الستبعاد املنافسة )مل يتحّقق الّشرط األّول(، فإّن ذلك ال يعين أهّنا ختر  القانون بالّضرورة إذ أنّه من امل
 اإلجابة األوىل صحيحة. ←الثّاين( 

  .(1)اإلجابة الّصحيحة هي    
 

وحبسب ما جاء يف مطلع  يمنع رفع األسعار لدرجة تفوق الّسعر الّتنافسّي.ملنتوج معنّي حبسب الفقرة الثّانية: توفّر عّدة بدائل  .2
من هنا، توفّر عّدة  ←ترتبط األسعار الّتي تفوق األسعار الّتنافسّية بخسارة المستهلكين لرفاهّيتهم..." الفقرة الثّالثة: "

 بدائل ملنتوج معنّي مينع رفع األسعار وبالّتايل مينع خسارة املستهلكني لرفاهّيتهم وهذا يتماشى مع اإلجابة الثّالثة.

 .(3)بة الّصحيحة هي جااإل
 ا

هتدف الفقرة الثّالثة للمقارنة بني حاالت تعترب خرقًا لقوانني مكافحة االحتكار ألهّنا تضّر برفاهّية املستخدم وبالّتايل ُتاول  .3
حماربتها، وبني حاالت أخرى ال يتّم فيها خر  هذه القوانني )أعطَي مثال شركة تتمّتع بـِ "وفورات احلجم"( وال تقوم هذه 

 اإلجابة الرّابعة صحيحة.← القوانني مبحاربتها 

  .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

عن طريق نظام الرّبط )بواسطة اشرتاط بيع منتج  استبعاد المنافسة في الّسوقشركة االّتصاالت املذكورة أُعِطَيت كمثال على  .4
تتمّتع بقّوة وذُِكر كذلك أهّنا ال تبيع منتجاهتا ملستهِلك معنّي إاّل إذا قام بشراء نظام احلوسبة اخلاّص هبا(  –يف سو  واحدة 

هذه الّشركة تستويف الّشروط املعروضة يف الفقرة األوىل )واّليت ُشرِحت يف الّسؤال األّول( ألّن قّوة االحتكار  ←االحتكار
 جابة الرّابعة صحيحة.اإل ←استخدمت الستبعاد املنافسني! 

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

مثالً استخدام نظام الرّبط الّذي ذُِكر يف الفقرة الرّابعة(. مثّة حاالت تقوم هبا الّشركة بتقليل املنافسة معها وال يقبلها القانون ) .5
 باملقابل، مثّة حاالت تقوم هبا شركة معّينة بتقليل املنافسة معها بشكل يقبله القانون )مثاًل، املثال اّلذي ورد يف الفقرة الثّالثة

ضة بالّنسبة للمستهلك حبيث ال تستطيع لشركة "ُتصل على حّصة كبرية من الّسو  بواسطة فرض أسعار مرحبة لكّنها منخف
نستنتج أنّه بالّنسبة للقانون، مثّة طر  مقبولة وطر  أخرى غري مقبولة  ←الّشركات املنافسة األصغر احملافظة على وجودها" 

 ألن تقوم شركة بتقليل املنافسة ضّدها، وهذا يتالءم مع اإلجابة الثّانية.

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

فإّن الرّتكيز هو على استخدام قّوة االحتكار بداًل من االحتكار نفسه نابع من أّن القوانني هتدف  الفقرة األخريةحبسب  .6
باألساس حلماية رفاهّية املستهلك! قّوة االحتكار لوحدها ال تضّر بالّضرورة برفاهّية املستخدم بل من املمكن أن ختدمها. 

  بالّتايل، اإلجابة األوىل صحيحة.

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
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 القطعة الّسادسة والعشرون –ُحلول فهم المقروء  ا
بالّنسبة للمواقف العاّمة تجاه هذه الّسكك بين المؤرّخين الثّقافيين  خالف ليس بصغيرثّمة مبوجب الفقرة األوىل: " .1

ماهّية موقف عاّمة الّناس من اخرتاع ال يوجد إُجاع حول  ←..."   1331سواء كان ذلك في بدايتها قرابة سنة  الحديديّة
 سكك احلديد، هذا يتماشى مع اإلجابة األوىل.

  .(1)اإلجابة الّصحيحة هي    
 

هو رّد فعل أقلّّية من  بل ما كان في الحقيقة  ال يعكس الّصورة الحقيقّية للواقع،"عصر إساءة الّظّن حبسب الفقرة الثّانية:  .2
يعترب الكاتب أّن تسمية "عصر إساءة الّظّن" غري صحيحة، ألهّنا توحي أّن املوقف  ← الُكّتاب، الفّنانين والمثّقفين..."

وال يعكس املوقف ألقّلّية فقط اخلاّص بعاّمة الّناس هو سليّب ُتاه سكك احلديد، ولكّن الكاتب يرى أّن هذا املوقف قد كان 
 . هذا يتماشى مع اإلجابة الثّالثة.العامّ 

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 ا

بعد أن عرض الكاتب يف الفقرة الثّالثة اّدعاء ستيغلو خبصوص الّتناقضات يف املواقف ُتاه سكك احلديد، قال الكاتب أّن  .3
، وهذا في اّدعاءات ستيغلو إضافًة ألمر مضّلل آخراملقصود بذلك:  – 11أمر مضّلل" يف الّسطر أيًضا هذا األمر "هو 

يف الّسؤال الّسابق خبصوص األمر املضّلل اآلخر قد ذُِكر يف الفقرة الثّانية: األمر املضّلل )حبسب رأي الكاتب( هو ما ناقشناه 
قة. اإلجابة عدم صّحة اّدعاء ستيغلو بأّن املوقف بشكٍل عاّم ُتاه سكك احلديد قد كان سلبي ا ومتّيز بإساءة الّظّن وانعدام الثّ 

 األوىل صحيحة.

  .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

... إذا كان ستيغلو يقصد من ورائها إثبات أّن انعدام الثّقة اّلذي جاء في وقت مبّكر من قبل مبوجب الفقرة األخرية: " .4
عالوًة على ذلك، وبشكٍل غريب، الكثير من األدلّة الّتي عرضها ستيغلو . 1331قّلة من المثّقفين لم يدم بعد سنة 

إذا ما نظرنا إلى تعامل كّتاب مثل هنري جيمس، سنكلير لويس وسكوت فيزجيرالد مع  ،تشير إلى أّن ذلك قد حصل
، واملقصود أنّه ذلك قد حصلفإّن جيمس، لويس وفيزجريالد يثبتون أّن  مبوجب هذا االقتباس ←الّسكك الحديديّة" 

 اإلجابة الثّانية صحيحة. ←بعكس اّدعاء ستيغلو  1993أظهروا نوًعا من انعدام الثّقة بالّسكك احلديديّة بعد سنة  

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

قام ستيغلو بكشف كّمّية مثير لإلعجاب من المواد، أعمال رّسامين غير معروفين، صحفيين مبوجب الفقرة األخرية: " .5
نستنتج من ذلك أّن ستيغلو  ← وأدباء... هذه األعمال الخاّصة بالثّقافة الّشعبّية قد ازداد انتشارها في ذلك الوقت".

قد اعتمد يف عمله كمؤرّخ على األعمال اخلاّصة بالثّقافة الّشعبّية لكي تشري للموقف العاّم الّذي كان مّتخًذا يف زمٍن معنّي، 
 ة الرّابعة صحيحة.اإلجاب ←ُتاه قضّية معّينة 

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 

\ 

\ 

\ 
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 القطعة الّسابعة والعشرون –ُحلول فهم المقروء 
تغييرات سريعة في استخدام الكائن الحّي ألجهزته تنطوي االستجابات الّتنظيمّية على مبوجب الفقرة األوىل: " .1

اإلجابة الثّانية تقرتح مثااًل على استجابة تنظيمّية؛ زيادة يف  ←الفسيولوجّية؛ زيادة أو خفض في وتيرة العملّيات المختلفة
 نبضات القلب أثناء الّتدريب ألنّه عبارة عن زيادة سريعة يف وترية عملّية معّينة يف اجلسم.

  .(2)اإلجابة الّصحيحة هي 
 

يحدث تكّيف في الّسمات البيولوجّية  قدالّتنظيمّية، الّتأقلمّية والتنمويّة( في ثالثتها جميًعا )جاء يف الفقرة األوىل: " .2
 .يف كلتا االستجابتني الّتأقلمّية والّتنمويّة من املمكن أن حيصل تغيري شكليّ  ←" الّشكلّية

ويف بداية كال االستجابتين الّتنظيمّية والّتأقلمّية يمكن أن يتّم فيهما العودة للوضع األصلّي". ذُِكر يف هناية الفقرة األوىل: "
االستجابة الّتنمويّة، خبالف التّأقلمّية، ← االستجابات الّتنموية عادًة ما تكون دائمة وال رجعة فيها" ثّانية ذُِكر أنّه: "الفقرة ال

 بالّتايل، اإلجابة الرّابعة صحيحة. .تؤّدي لتغيري دائم

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 ا

الّربيع، يتكاثر في الّصيف ويموت بعدها )ولذلك يسّمى ل يخرج للحياة في فصل األوّ الجيل "حبسب الفقرة الثّانية:  .3
صفة وضع البيوض وتفقيسها  ←ض الّتي توضع خالل الّصيف تفقس وتتيح تطّور الجيل الثّاني" الجيل الّصيفّي. البيو 

← خالل الّصيف هي صفة خاّصة باجليل األّول )اجليل الّصيفّي( وليست خاّصة باجليل الثّاين )ذو الّسبات الّشتوّي( 
 اإلجابة الثّالثة ال متّثل صفة للباعوض ذو الّسبات الّشتوّي.

  .(3)اإلجابة الّصحيحة هي       
 

ولكّن البرك الّصغيرة تجّف أحيانًا خالل الّصيف، مّما ُيجِبر باعوض الماء على ": انيةمبوجب ما جاء يف هناية الفقرة الثّ  .4
إذا  ←البحث عن مواطن جديدة، األفراد اّلذين يتمّيزن بالماكروبتيروس يتمّتعون بطريقة للّتكّيف مع حدث كهذا" 

جّفت بركة معّينة، الباعوض ذو أجنحة "املاكروبتريوس" ستنجو وستحّقق البقاء، بينما ذات أجنحة "امليكروبتريوس" األقّل 
صفة إزدواجّية الّشكل )ماكروبتريوس وميكروبتريوس( ستجعل جزًءا من الباعوض حيّقق البقاء وجزء  ←تطّورًا لن ُتّقق البقاء 

 .الرّابعة صحيحة. آخر سيالقي املوت. اإلجابة

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

البيوض الّتي توضع بواسطة األفراد ذات الّسبات الّشتوّي في فصل الّربيع... تتكّون في مرحلة مبوجب الفقرة األخرية: " .5
مبّكرة من الخريف وفي بداية الّربيع... تتعّرض لدرجات حرارة الّشتاء البارد، ولذلك تُنِتج باعوض بالغ ذو 

)تتعّرض لدرجة حرارة الّشتاء(. عندما تكون بيوضه يف اخلريف  باعوض الماء ذو الّسبات الّشتويّ بضع  ←ميكروبتيروس" 
 .وستزداد نسبة الماكروبتوريسدرجات احلرارة أكثر دفًئا )أكثر ارتفاًعا( ستقّل نسبة الباعوض ذو امليكروبتوريس 

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 

( الّتجربة املعروضة يف الفقرة األخرية، تبنّي الّتأثري اخلاّص بدرجات احلرارة )خالل الّشتاء البارد، مّت احملافظة عليه بظروف دافئة .6
 يؤثّر على تطّورها كما جاء يف اإلجابة الثّالثة. تغيري درجات حرارة البيوض –حيث أّدى ذو لوالدة نسل ذو ماكروبتريوس فقط 

 .(3)يحة هي جابة الّصحاإل
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 القطعة الثّامنة والعشرون –ُحلول فهم المقروء 
كان يحّق للّدولة أن تشمل في داخل سيادتها... والّتي كانت حّتى منتصف القرن العشرين...  مبوجب الفقرة األوىل: " .1

 ←للّدولة الّسلطة عليها، بما يشمل فرض القوانين... لم تضع معظم الّدول قوانين إلدارة وحماية مياهها اإلقليمّية" 
حيّق للّدولة أن تفرض القوانني ملنع االعتداء على مياهها اإلقليمّية، ولكن حيّق هلا أيًضا عدم القيام بذلك وهذا يتماشى مع 

 اإلجابة الثّانية.

  .(2)اإلجابة الّصحيحة هي 
 

الّتي تطّبق في البحار المفتوحة، كان هنالك القليل  ونظًرا لوجود معايير قليلة لقواعد الّسلوكجاء يف هناية الفقرة الثّانية: " .2
 اإلجابة الثّانية صحيحة. ←فقط من الّنزاعات بين الّدولة حول هذه القضّية" 

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 ا

لم يكن ألي ويف الفقرة الثّانية: "لم تضع معظم الّدول قوانين إلدارة وحماية مياهها اإلقليمّية"، الفقرة األوىل: "جاء يف  .3
ميكننا أن نستنتج من ذلك أّن الّدول مل تعِط أمهّّية كبرية  ←دولة المسؤولّية على تنظيم فعالّيات كهذه في المياه الّدولّية" 

 اإلقليمّية والّدولّية يف تلك الفرتة، وهذا يتماشى مع اإلجابة األوىل.ملسألة إدارة املياه 

  .(1)اإلجابة الّصحيحة هي       
 

لطة اإلقليمّية بقدر مائتي ميل من الفقرة األخرية: "مبوجب ما جاء يف  .4 إنشاء مناطق واسعة لصيد األسماك وبسط السُّ
 اإلجابة الرّابعة صحيحة. ←سيتيح للّدولة فرصة إدارة نظام إيكولوجّي أكبر بشكل منفرد" ساحل الّدولة، 

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
 

للحفاظ على أعداد مرفقًة بالمصلحة الوطنّية )فرصة إدارة نظام إيكولوجّي أكرب( "هذه الفرصة مبوجب الفقرة األخرية:  .5
اهلدف ← ، والمباشرة بمعالجة مشكلة..." سياستها بخصوص صيد األسماكإلعادة تقييم ، قد تقود الّدول األسماك

من إعادة تقييم الّسياسة هو احلفاظ على أعداد األمساك اّليت تضاءلت بسبب الّصيد، لذلك ميكننا أن نستنتج أّن ذلك سيتّم 
 عن طريق فرض قيود على عملّية  صيد األمساك كما جاء يف اإلجابة الثّالثة.

 .(3)لّصحيحة هي جابة ااإل
 

 

ظور تارخيّي تعرض القطعة اإلشكالّية القانونّية، واّليت تتطّلب حال  واهتماًما دولي ا أكرب، املتعّلقة بالّنفوذ على املياه الّساحلّية من من .6
 اإلجابة الرّابعة صحيحة. ←يف الفقرات الّثالث األوىل. الفقرة الثّالثة تعرض تطّورات حديثة قد تساهم يف حّل هذه اإلشكالّية 

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل 
\ 
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 القطعة الّتاسعة والعشرون –ُحلول فهم المقروء 
. م تحصل إاّل مؤّخًرا على االهتمام المستحقّ مشاركة الّنساء في األحداث الّثوريّة في فرنسا... لمبوجب الفقرة األوىل: " .1

بواسطة تناولوا موضوع الّثورة الفرنسّية،  عن المؤرّخين في بداية القرن العشرين واّلذين نأخذ فكرة نموذجّيةيمكننا أن 
لم يكّلف نفسه حّتى بذكر جذورها الّراسخة في الّثورة ، واّلذي رغم تعاطفه مع الحركات الّنسائّية في زمنه، فإنّه جوريس

العشرين واّلذي مل يعطي ملشاركة الّنساء يف الّثورة االهتمام اّلذي إًذا، جوريس هو مثال ملؤرّخ يف بداية القرن  ←".  الفرنسّية
 تستحّقه، هذا يتالءم مع ما جاء يف اإلجابة الرّابعة.

  .(4)اإلجابة الّصحيحة هي 
 

الّرجال...وكانت وظيفتها تعزيز كوسيلة مساعدة ألندية  1971ُشّكلت هذه األندية في سنة جاء يف الفقرة الثّانية: " .2
" تدعو لتعزيز المشاركة العسكريّة للّنساءبدأت تظهر نواد نسائّية مستقّلة  1971، مع حلول أواخر سنة الخيريّ العمل 

كان اهلدف من الّنواد الّنسائّية يف بداية تأسيسها مساعدة أندية الّرجال وتعزيز العمل اخلريّي، ولكّن يف هناية األمر كان  ←
 يز مشاركة الّنساء العسكريّة. هذا يتالءم مع اإلجابة األوىل.هدفها خمتلًفا حبيث أصبحت هتدف لتعز 

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 ا

 (... شملت الّنساء اللواتي كتبن كراريس سياسّية... واّلذي كان بحسب رأي املرحلة األوىل"األولى )الثّانية: جاء يف الفقرة  .3
كانت  ... رأى جودينيو أنّها  )الثّالثة(في المرحلة األخيرة الحًقا: "، وذُِكر "ال ينطوي على وجود تأثير عمليّ جودينيو 

إًذا، حبسب جودينيو، أنّه خبالف املرحلة الثّالثة، فإّن املرحلة األوىل متّيزت بانعدام تأثري  ←" ذات تأثير سياسّي محسوس
 عملّي كبري، هذا يتالءم مع اإلجابة الثّالثة.

  .(3)اإلجابة الّصحيحة هي       
 

سبب اهنيارة احلركة الّنسائّية بالّنسبة لالنديس وبادنتري؛ واّلذي كان باألساس بسبب تبيّن تقاليد ووجهات تشرح الفقرة الثّالثة  .4
حين أظهرت الّنساء رغبًة بعقد تحالف مع رجال متطّرفين، يؤّكد بادنتير، أنّهن تبّنين مفردات ووجهات نظر تقليديّة؛ "

لو أّن احلركات الّنسائّية تبّنت وجهات  ←والّتي لسوء الحّظ أضّرت أكثر بمصالحهن الّسياسّية" نظر عنيفة ومتطّرفة، 
نظر خاّصة هبا )غري وجهات الّنظر العنيفة واملتطرّفة الّتقليديّة( لكانت ستمنع إحلا  الّضرر هبا وستحّقق جناًحا أكرب. هذا 

 يتالءم مع اإلجابة األوىل.

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 الفكرة املركزيّة من وراء القطعة هو عرض حقيقة أّن دور املرأة يف الثّورة الفرنسّية مل حيَظ باالهتمام اّلذي يستحّقه يف الّدراسات .5
اإلجابة اّليت تصف  ←الّسابقة، ومن مثّ عرض دراسات حديثة تعطي تقييًما أفضل لألدوار اّليت لعبتها املرأة يف أحداث الثّورة 

 ل شكل هي اإلجابة الرّابعة.ذلك بأفض

 .(4)جابة الّصحيحة هي اإل
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 القطعة الّثالثون –ُحلول فهم المقروء 
؛ وبما أّن الغابات الماطرة واالستوائّية في منطقة األمازون تماثل أعماق البحريعتقد سناديرز أّن مبوجب الفقرة األوىل: " .1

درجة عالية من وذُِكر قبل ذلك يف نفس الفقرة: " "أن يكون االنقراض نادرًا، ينبغي تمتلك مناًخا ثابًتاالغابات الماطرة 
الّتنوّع بين الحيوانات الّتي تعيش في الطّين في أعماق المحيطات. يّدعي ساندرز أّن درجة تنّوع كهذه من الممكن أن 

وجه الّشبه بني أعما  البحر وبني حوض األمازون  ←  وفي الّظروف الماّديّة..." لغياب تقّلبات كبيرة في المناخنعزوها 
 كما جاء يف اإلجابة الثّانية.  يف عدم وجود تغيريات كبرية يف املناخ،هو 

  .(2)اإلجابة الّصحيحة هي 
 

من حوض نهر األمازون على الّرغم من الحقيقة  ي زوايا مختلفةأصناف مختلفة من الطّيور تعيش فجاء يف الفقرة الثّانية: " .2
تقوم أصناف مختلفة بالّسكن في لغًزا محيّ ًرا... لماذا هذا الّنمط أّن الغابات الخضراء تنتشر وبدون انقطاع.... قّدم 

صنف معنّي املقصود بالّنمط احملرّي، هو سكن ، إذا كان للمكان اّلذي يعيشون به مناخ مستقّر؟". أجزاء مختلفة من الغابة
 فقط يف منطقة معّينة من منطقة األمازون، وهذا يتماشى مع ما جاء يف اإلجابة الثّالثة.

 .(3)جابة الّصحيحة هي اإل
 ا

أصبحت المناطق المنخفضة أشبه بأرض قاحلة شبه صحراويّة...المناطق األكثر ارتفاًعا الثّالثة: "... جاء يف الفقرة  .3
 املناطق املرتفعة أكثر رطوبًة مقارنًة باملناطق املنخفضة، كما جاء يف اإلجابة الرّابعة. ←أصبحت أشبه بجزر تتمّيز بالّرطوبة". 

  .(4)اإلجابة الّصحيحة هي       
 

لمجموعات الكائنات الحّية )كان هنالك ما يقّدر بثالثة عشر عصر  الّدوريّةالُعزلة الجغرافّية الثّالثة: "ورد يف هناية الفقرة  .4
عملّية العزل اجلغرايّف مّتت عّدة مرّات )بصورة  ←جليدّي على مّر الّتاريخ( قد سّهلت من تطّور أصناف جديدة..." 

رة لوجود عدد كبري من عملّيات العزل اجلغرايّف )بواسطة العصور ذُِكر الرّقم ثالثة عشر عصر جليدّي لإلشا –دوريّة( 
اجلليديّة(، األمر اّلذي أّدى إلنشاء درجة عالية من تنوّع األصناف يف منطقة األمازون. هذا يتماشى مع ما جاء يف اإلجابة 

 األوىل.

 .(1)جابة الّصحيحة هي اإل
 

أصناف مختلفة بالّسكن في أجزاء مختلفة من الغابة، إذاكان للمكان اّلذي لماذا تقوم ذُِكر يف هناية الفقرة الثّانية: " .5
نظريّة املناخ املستقّر هي الّنظريّة اخلاّصة بساندرز وهي ال توفّر تفسريًا لطريقة توزّع سكن  ←" يعيشون به مناخ مستقّر؟

هافير تفسيًرا مقنًعا لمسألة توزيع األصناف"  اقترحاء يف بداية الفقرة الثّالثة: "األصناف املختلفة يف منطقة األمازون. ج
 نظريّة هافري تفّسر طريقة توزّع سكن األصناف املختلفة يف األمازون. ←

 إًذا خبالف نظريّة فرضّية هافري، فإّن نظريّة ساندرز تفشل بإعطاء تفسري لطريقة توزّع األصناف املختلفة يف األمازون.

 .(2)جابة الّصحيحة هي اإل
 

 

عرض حقيقة ُتضعف من حول استقرار املناخ يف منطقة األمازون، يف الفقرة الثّانية يتّم  الفقرة األولى نظريّة ساندرزتعرض  .6
هذه عرض نظريّة هافير الّتي تعطي تفسيًرا ل)حقيقة توزّع األصناف املختلفة بأماكن خمتلفة(، ومن مّث يتّم  هذه الّنظريّة

 جابة األوىل تصف مبىن الّنّص بأفضل شكل. اّليت مّت عرضها. إًذا، اإل لحقيقةا

  .(1)اإلجابة الّصحيحة هي       
 

 


