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 TestAS السادة األعزاء املشاركون يف اختبار الطالب األجانب

لقد قررتم الدراسة يف أملانيا. وتفكرون يف نوع الدراسة املناسبة لكم، ويف أفضل الطرق التي ُ�َكِّنكم من االلتحاق بالدراسة يف إحدى الجامعات 
األملانية من أجل التعليم األكادÙي.

وبالتايل أنتم تتخذون قرارات مهمة بشأن مستقبلكم: ما هو التخصص الذي ترغبون يف دراسته؟ وما هي الجامعة األملانية التي ترغبون يف 
الدراسة بها؟

نرغب من خالل هذا الُكتَيِّب أن نقدم لكم املشورة من أجل اتخاذ أفضل القرارات؛ فاختبار TestAS يساعدكم أنتم والجامعات يف أملانيا عىل 
االختيار املناسب.

إن اختبارات القبول مثل اختبار الطالب األجانب - TestAS -  تتيح فرصة التنبؤ الدقيق بشأن النجاح الدرايس، إىل جانب درجات شهادة 
الثانوية العامة (املؤهلة لاللتحاق بالجامعة). وهذا هو السبب يف أن الكث2 من الجامعات يف أملانيا تستخدم بالفعل اختبار القبول هذا من أجل 

اختيار وقبول الطالب األجانب؛ نظرًا ألنه موضوعي ودقيق وذو معاي2 موحدة.

أين> توجد مراكز االختبارات األكادÙية (APS)، مثل> هو الحال يف جمهورية الص; الشعبية أو يف فيتنام، تجدون اختبار TestAS جزًءا من 
الخدمات التي تقدمها مراكز APS. يستطيع الطالب املوهوبون بشكٍل خاص الذين يتمتعون بدراية جيدة باللغة األملانية، والذين Ùكنهم 

ح يف العديد من الدول إىل برنامج مبادرة املدارس الرشيكة (PASCH) عن طريق الهيئة األملانية للتبادل الثقايف (DAAD)، أن يشاركوا  الرتشُّ
.TestAS أيًضا يف اختبار

ى باالختبار األسايس الذي يُجريه كل املشارك;، وكذلك من جميع الوحدات  يوجد يف هذا الُكتَيِّب عينات من األسئلة الواردة في> يَُسمَّ
املتخصصة - املناهج - التي Ùكنكم االختيار من بينها بناًء وفًقا لتخصصكم الدرايس. سوف تحصلون عىل العديد من النصائح املفيدة بخصوص 
التعامل مع أسئلة االختبار وطريقة حلها عىل أفضل وجه. ومن خالل نتيجة االختبار الجيدة سوف تزداد فرصكم يف الحصول عىل مقعد درايس 

جيد ومالئم ألهدافكم واهت>ماتكم.
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لقد كلََّفت الهيئة األملانية للتبادل الثقايف DAAD رشكة ITB لالستشارات ش. ذ. م. م. يف بون بتطوير اختبار TestAS ، ك� كلفت الجمعية 
املختصة باإلعداد الدرايس األكادäي وتطوير االختبارات ج. م. (g.a.s.t.)، املتثلة يف معهد TestDaF "اختبار اللغة األملانية كلغة أجنبية"، بتنظيم 

.îاالختبار عىل مستوى العا

ويتمتع كال الرشيك$ بخربة كبöة بشأن االختبارات التي تحدد األهلية الدراسية والكفاءة اللغوية. ويعرف الكثö منكم بالفعل الجمعية 
املختصة باإلعداد الدرايس األكادäي وتطوير االختبارات من اختبار اللغة األملانية كلغة أجنبية (TestDaF)، ومعهد TestDaF. وهناك أيًضا 
العديد من االختبارات التي تقدمها رشكة ITB مثل اختبار الدراسات الطبية (TMS)، واختبار دراسات درجة املاجستö يف االقتصاد والعلوم 

ح الذا4 للمؤسسة الدراسية للشعب األملا1. تأكَّد وكُن واثًقا من أن اختبار TestAS سوف يحدد  االجت�عية (TM WISO)، واختبار الرتشُّ
أهليتك وقدراتك >وضوعية ونزاهة وموثوقية.

نطلب منكم االستعداد بجدية لالختبار؛ حتى äكنكم إثبات قدراتكم عىل النحو األمثل. وبالنيابة عن فريق اختبار TestAS ، نتمنى لكم أن 
تحصلوا عىل املقعد الدرايس الذي ترغبون فيه، وأن تدرسوا يف أملانيا بنجاح وتفوق، وأن تحظوا باملتعة و>كافأة مهنية كبöة.

مع أطيب األمنيات بالنجاح والتوفيق

أ. د./ جوينرت تروست
رشكة ITB لالستشارات ش. ذ. م. م.

د./ هانز يواخيم آلتهاوس
جمعية اإلعداد الدرايس األكادäي وتطوير االختبارات 

.TestDaF معهد /(g.a.s.t)
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6  ________________________________________________________________________________  TestAS معلومات حول اختبار

6  ___________________________________________________________________________ ملاذا يتع/َّ عيلَّ إجراء اختبار TestAS ؟ 
6  __________________________________________________________________________________ َم اختبار TestAS ؟  كيف ُصمِّ
7  ______________________________________________________________________ ما هو املنهج الدرايس الذي يتع/َّ عيلَّ اختياره؟ 
8  ___________________________________________________________________________ ما هي املهام التي يجب عيلَّ أن أحلها؟ 
9  ___________________________________________________________________________________ نصائح للتعامل مع االختبار 

مهام 4وذجية _____________________________________________________________________________________________  10

11  ___________________________________________________________________________________________ االختبار األسايس 
19  ________________________________________________________________________ منهج العلوم الروحية والثقافية واالجتdعية 
29  ________________________________________________________________________________________ منهج علوم الهندسة 
منهج الرياضيات وتقنية املعلومات والعلوم الطبيعية __________________________________________________________________  39
45  ________________________________________________________________________________________ منهج علوم االقتصاد 

53  ______________________________________________________________________________________ الحلول وخطوات الحل 

54  ___________________________________________________________________________________________ االختبار األسايس 
58  ________________________________________________________________________ منهج العلوم الروحية والثقافية واالجتdعية 
61  ________________________________________________________________________________________ منهج علوم الهندسة 
منهج الرياضيات وتقنية املعلومات والعلوم الطبيعية __________________________________________________________________  65
68  ________________________________________________________________________________________ منهج علوم االقتصاد 

71  _____________________________________________________________________________________________ هيئة التحرير 

ما الذي سأجده يف هذه الكراسة؟
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ملاذا يتع.َّ عيلَّ إجراء اختبار TestAS ؟

يَُعد اختبار TestAS هو أهم اختبار لألهلية الدراسية بالنسبة للمرشح الدرايس الدويل الذي يرغب يف الدراسة يف أملانيا.

ويقيس اختبار TestAS القدرات املهمة الالزمة لدراستك الناجحة مثل التفكÛ املنطقي أو التعرُّف عىل البنيات أو حل املشاكل.

وتستخدم الجامعات األملانية شهادة اختبار TestAS الختيار وقبول الطالب املناسبü للدراسة بها. وبفضل اختبار TestAS ، تزداد فرصك يف الحصول عىل 
مقعد درايس يف أملانيا.

َم اختبار TestAS ؟ كيف ُصمِّ

يتوفر اختبار TestAS باللغتü األملانية و اإلنجليزية . وعند التسجيل يف االختبار 'كنك اختيار اللغة التي تجيدها عىل نحو أفضل أو التي تطلبها 
الجامعة.

سوف تَُقيَّم الكفاءة اللغوية الخاصة بكم قبل بداية اختبار TestAS من خالل اختبار اللغة عرب اإلنرتنت onScreen،  الذي سيُجَرى عىل الشاشة ('كنكم 
.(www.testas.de  3إجراء عينة من االختبار عىل املوقع اإللكرتو

بعد ذلك يُجَرى االختبار األسايس؛ وهو يخترب القدرات التي تحتاج إليها لض7ن دراسة ناجحة يف جميع التخصصات.

ويف النهاية، سوف تتعامل مع املنهج املتخصص. ويقيس املنهج املتخصص القدرات التي تحتاج إليها لتوفÛ الظروف النمطية يف مجال الدراسة الذي 
اخرتته.

منهج ”العلوم الروحية والثقافية واالجتGعية” Æ

Æ

Æ

Æ

+

+

+

+

االختبار  األسايس

أو

أو

أو

110 دقيقة 150 دقيقة30 دقيقة

منهج ”علوم الهندسة”

منهج ”الرياضيات وتقنية املعلومات والعلوم الطبيعية”

منهج ”علوم االقتصاد”

TestAS اختبار onScreen

Æ+ فحص اللغة
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ما هو املنهج الدرايس الذي يتع�َّ عيلَّ اختياره؟
تحدد الجامعة، التي ترغب يف الدراسة بها، املنهج املتخصص الذي يجب عليك إجراء االختبار فيه من أجل االلتحاق باملجال الدرايس الذي تريده.

وفيâ ييل أمثلة لبعض املناهج املتخصصة وما تناسبه من مجاالت دراسية.

علوم االقتصاد الرياضيات وتقنية   علوم الهندسة  العلوم الروحية والثقافية  

املعلومات والعلوم واالجت2عية  

الطبيعية   

إدارة األعâل  الرياضيات  هندسة ميكانيكية  اللغة األملانية وآدابها  

علم االقتصاد  الكيمياء   هندسة إلكرتونية   علم اللغة 

اإلدارة الفيزياء  امليكاترونيك  علوم اجتâعية 

إدارة الرشكات علوم الكمبيوتر  هندسة مدنية  علوم سياسية 

إدارة التعليم علم النفس  هندسة السيارات  الفلسفة 

إدارة الطاقة واملياه علم الصيدلة  هندسة بيئية  التاريخ 

الطب  هندسة العمليات  علم القانون 
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سوف تتعامل يف االختبار األسايس واملنهج املتخصص مع أسئلة االختيار من املتعدد فقط.

املناهجاالختبار األسايس

علوم الهندسة

العلوم الروحية والثقافية واالجت*عية

علوم االقتصاد

الرياضيات وتقنية املعلومات والعلوم الطبيعية

أو

أو

أو

حل املشكالت الكمية

+

استنتاج العالقات

+

إك,ل الن,ذج

+

إك,ل التسلسالت الرقمية

التعرف عىل البنية اللغوية++ استخدام أنظمة العرض
فهم النصوص وتفس<ها بصورة مرنة 

+ +

فهم عمليات العرض الشكلية+تحليل الحقائق الخاصة بالعلوم الطبيعية

+

ما هي املهام التي يجب عيلَّ أن أحلها؟

يف االختبار األسايس واختبار املنهج املتخصص سوف تحل يف كل اختبار من 2 إىل 4 مجموعات مختلفة من املهام. توجد نبذة عن مجموعات
 املهام يف األسفل.

توجد معلومات مفصلة حول كل مجموعة من مجموعات املهام (عىل ما تدور هذه املهام؟ ما هو عدد املهام املتاحة؟) يف بداية كل مجموعة من املهام 
النموذجية يف هذا الُكتَيِّب.

تحليل العالقات التقنية إيجاد منظورات صياغة القضايا التقنية

تحليل العمليات تحليل السياقات والروابط االقتصادية
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نصائح للتعامل مع االختبار

م الوقت املتاح لك بشكل جيد: َقسِّ

 تعامل برسعة ولكن بعناية.

من املهم أن تقرأ األسئلة جيًدا. إذا µت القراءة برسعة وبصورة غ� دقيقة، قد تُغَفل معلومات مهمة.

      تعامل مع األسئلة بالرتتيب.

عادًة ما  تكون املهمة األوىل املوجودة يف مجموعة املهام أسهل من املهام التي تأ0 الحًقا. لذلك، نوصيكم بحل املهام وفًقا للرتتيب الوارد يف الكتيب. 
ولكن:

      إذا وجدت أن مهمًة صعبًة للغاية، من األفضل أن تحاول أن تجيب عليها الحًقا.

من األفضل استغالل هذا الوقت يف حل املهام األخرى التي ترى أنها األسهل. 
يف املتوسط، يحل املشاركون ما يقرب من نصف األسئلة.

      يف حالة املهام التي تحتاج إىل عمليات حسابية، ابحث بنفسك عن الحل.

 B إذا كان حلك الخاص متاًحا ضمن اإلجابات املذكورة. إذا تم النظر أوالً إىل الحلول املمكنة املعروضة، قد يَُسبِّب ذلك بعض االرتباك. إذا Nابحث ع
تستطع حل املهمة، Sكنك أن تحاول استبعاد الحلول التي تبدو خاطئة عىل األرجح بشكل كب�.

      إذا كان لديك وقت قليل للغاية ...

لن يتم خصم نقاط عىل اإلجابات الخاطئة. لذلك أجب عىل كل املهام املوجودة يف ورقة اإلجابة. 
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TestAS – مهام �وذجية  
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مهام �وذجية 

االختبار األسايس

سيؤدي جميع املشارك2 االختبار األسايس وسيتم حله أوالً.

يتع2 حل املهام املوجودة يف االختبار األسايس داخل أربع مجموعات مهام. ولديك 110 دقيقة لالختبار األسايس. Iكنك االطالع أدناه عىل النظرة 
العامة حول عدد املهام يف كل مجموعة مهام وكذلك وقت الحل املخصص لذلك.

وعىل سبيل االستعداد، Iكن حل املهام الست الواردة يف الصفحات التالية داخل كل مجموعة مهام.
تتسم املهام املوجودة يف بداية كل مجموعة بالسهولة مقارنة باملهام املوجودة يف النهاية. يف بداية كل مجموعة مهام، يوجد توضيح بسيط بخصوص 

نوع املهمة وتعليfت حل املهام.

وIكن العثور عىل الحلول بدًءا من الصفحة 53.

الوقت عدد املهام  مجموعة املهام 

45 دقيقة  22 حل املشكالت الكمية 

10 دقائق  22 استنتاج العالقات 

20 دقيقة + 5 دقائق لقراءة التعليfت  22 إكfل النfذج 

25 دقيقة + 5 دقائق لقراءة التعليfت  22 إكfل التسلسالت الرقمية 

110 دقائق إج4يل الوقت  



يف مجموعة املهام „حل املشكالت الكمية”، يتم عرض مشكالت نصية قا�ة عىل التطبيق 
يتعÚ حلها باالستعانة باملهارات الحسابية األساسية. ويشمل نوع املهمة التفكÌ الحسا¾ أو 
القدرة عىل حل املشكالت الحسابية األساسية. يتسم مستوى العمليات الحسابية املطلوبة 

بالبدائية.

22 مهمة يف االختبار، زمن الحل 45 دقيقة

التعلي�ت

يُرجى قراءة هذه التعلي!ت قبل حل املهام.

أمامك يف هذا الجزء من االختبار مجموعة من املسائل النصية التي ينبغي عليك حلها.

مثال:

يعمل طالب يف أحد املصانع خالل العطلة. ويحصل عىل 10 يورو لكل ساعة. يعمل 8 
ساعات يف اليوم و5 أيام يف األسبوع. ما مقدار ما سيحصل عليه بعد مرور 4 أسابيع؟

(A)  800 يورو
(B)  1200 يورو
(C)  1600 يورو
(D)  2000 يورو

اإلجابة:

(C)  1600 يورو

خطوات الحل:

يحصل الطالب عىل 10 يورو يف الساعة x  8 ساعات يوميًا = 80 يورو يوميًا x  5 أيام يف 
األسبوع = 400 يورو يف األسبوع x  4 أسابيع = 1600 يورو.

املهمة 1: درجة الصعوبة بسيطة

تحتوي 2600 زجاجة عىل 650 لرتًا من عصÌ الليمون. 
كم لرتًا من عصÌ الليمون بداخل 5000 زجاجة؟

(A)  338 لرتًا
(B)  1000 لرت
(C)  1250 لرتًا
(D)  1300 لرت

املهمة 2: درجة الصعوبة بسيطة

يوم العمل به 8 ساعات ويستمر أسبوع العمل ملدة خمسة أيام. تحصل سيدة عىل أجر 
يبلغ 25 يورو يف الساعة. ويف حالة عملها ألكM من 8 ساعات يوميًا، تحصل عىل 30 يورو 

مقابل كل ساعة إضافية. وبالتايل فهي تحصل عىل 4600 يورو يف أربعة أسابيع. 
كم عدد ساعات عملها يف األربعة أسابيع هذه؟

195  (A)
180  (B)
175  (C)
160  (D)

املهمة 3: درجة الصعوبة متوسطة

لدى كورينا صورة يبلغ عرضها 9 سم وارتفاعها 6 سم. تريد تكبÌ عرضها إىل أن يبلغ 15 
سم. يتعÚ أن تظل النسبة بÚ العرض والطول ك! هي. 

كم سيكون ارتفاع الصورة؟

(A)  11 سم
(B)  10 سم
(C)  9 سم
(D)  8 سم

املهمة 4: درجة الصعوبة متوسطة

يبلغ متوسط عمر دورا وأخوتها أنطون وبيرتا وكارل 5 سنوات. أنطون يبلغ من العمر 
سنتÚ وبيرتا 6 سنوات وكارل 7 سنوات. يبلغ متوسط عمر دورا وابنة عمها هنا وأخو هنا 

إ\يل (18) وأخت هنا فرانكا (6) وأخو هنا جوستاف (1) 10 سنوات. 
كم يبلغ عمر هنا ابنة عم دورا؟

5  (A)
10  (B)
15  (C)
20  (D)

املهمة 5: درجة الصعوبة عالية

_ةناديان رياضيان („A” و „B”) لديه! مجتمعÚ عدد „x” من األعضاء حيث لدى 
 .Úبعض األشخاص أعضاء يف كال النادي .b األعضاء B ولدى النادي a األعضاء A النادي

أي عبارة \كن من خاللها وصف عدد األشخاص
األعضاء يف أحد الناديÚ فقط؟

  (A)
  (B)
  (C)
  (D)

املهمة 6: درجة الصعوبة عالية

 تم ملء الزجاجة X بعصÌ الربتقال بالكامل. وتحتوي عىل لرت من عصÌ الربتقال. قامت 
 .Zو Y !وه Úفارغت Úالربتقال املوجود يف هذه الزجاجة يف زجاجت Ìلء عصl ماريا

 Ìبعد التعبئة، ال يزال يوجد 0,6 لرت من عص .X نصف حجم الزجاجة Y وحجم الزجاجة
الربتقال يف الزجاجة X؛ وتم ملء 1/5 الزجاجة Y بعصÌ الربتقال؛ ك! تم ملء نصف 

الزجاجة Z بعصÌ الربتقال. وقامت ماريا يوضع مياه داخل الزجاجة Z حتى تم ملؤها 
بالكامل. 

كم يبلغ حجم السوائل يف الزجاجة Z؟

(A)  0,1 لرت
(B)  0,3 لرت
(C)  0,4 لرت
(D)  0,6 لرت

!

حل املشكالت الكمية

x + a - b
2(a + b) - 2x
ab - 2x
2x - (a + b)
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µكنك العثور عىل زوج� من الكل�ت يف املهام التي داخل مجموعة املهام „استنتاج 
العالقات”. هناك كلمتان مفقودتان. يتع� عليك معرفة الكل�ت التي ينبغي وضعها يف 

الفراغ� حتى تنشأ عالقة تناظرية (أي متشابهة أو م�ثلة) ب� الجانب األيرس واألµن من 
„=”. حيث يتع� معرفة العالقة التي ب� أول كلمت�. فهي نفسا العالقة التي ب�

الكلمت� األخرت�. 
يقيس نوع املهمة مستوى التفكý املنطقي من الناحية اللغوية. يتع� تحديد املعنى 
وكذلك تعميمه للوصول إىل القاعدة. ويف نهاية األمر، ينبغي تحديد القاعدة لتكملة 

املصطلحات الناقصة.

22 مهمة يف االختبار، زمن الحل 10 دقائق

التعلي�ت

يُرجى قراءة هذه التعلي�ت قبل حل املهام.

"داكن : فاتح = ساخن : بارد" – كلمة "داكن" هي نقيض كلمة "فاتح" وكلمة "ساخن" 
هي نقيض كلمة "بارد". العالقة ب� الكلمت� األوىل والثانية والعالقة ب� الكلمت� الثالثة 

والرابعة ه� إذاً عالقتان مت�ثلتان.
كل مسألة من املسائل التالية فيها فراغان. ويتع� عليك أن 7يز أي زوج من الكل�ت µأل 
هذين الفراغ� عىل نحو يجعل العالقة عىل الطرف األيرس والعالقة عىل الطرف األµن من 
"=" عالقت� مت�ثلت�.يُرجى االنتباه إىل ما ييل: يف حالة وجود كلمة قبل أو بعد النقطت� 

الرأسيت�":"، فإنها تكون رضورية للحصول عىل الحل الصحيح املتعلق بالتناظر.

مثال:

بيت : ______ = شجرة : ______

نافذة – شجرة تفاح  (A)
فيال – جذع الشجرة  (B)

سقف – غصن  (C)
باب البيت – أثاث  (D)

فقط عند اختيارك "(C) سقف – غصن" سوف تحصل عىل عالقت� مت�ثلت� ب� زوجي 
الكل�ت كليه�: السقف جزء من البيت. والغصن جزء من الشجرة. 

.Lالكلمة األوىل مخصصة دوماً للفراغ األول، والكلمة الثانية مخصصة للفراغ الثا

املهمة 1: درجة الصعوبة بسيطة

الكمOى: فاكهة = ______ : ______

محرك – دراجة بخارية   (A)
مطرقة – آلة   (B)

أعشاب – بقرة   (C)
حيوان – فيل   (D)

!

استنتاج العالقات

املهمة 2: درجة الصعوبة بسيطة

يقطّع : ______ = ______ : كرة

حاد – دائري   (A)
خبز – كرة قدم   (B)
سك� – يلعب   (C)

دم – يلقي   (D)

املهمة 3: درجة الصعوبة متوسطة

سخونة: ______ = رياح: ______

درجة حرارة – إعصار   (A)
برودة – قوة الرياح   (B)

لهب – مطر   (C)
حرارة – عاصفة   (D)

املهمة 4: درجة الصعوبة متوسطة

سميك : رقيق = ______ : ______

ُمرَهق – نعسان   (A)
حزين – سعيد   (B)
دافئ – ساخن   (C)
جائع – ظUن   (D)

املهمة 5: درجة الصعوبة عالية

اختالف : ______ = ______ : فعل

تكافؤ – نجاح   (A)
مسافة – سلبية   (B)

فارق – عمل   (C)
تكافؤ – ترصُف   (D)

املهمة 6: درجة الصعوبة عالية

عمًدا : ______ = بالصدفة : ______

محدد – غý مخطط   (A)
غý مقصود – غý مخطط   (B)

مخطط – فوضوي   (C)
منظم – غý منظم   (D)
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لحل إحدى املهام، يتع� وجود قاعدة أو قاعدت� أو ثالث قواعد. ك� �كن أن تكون 
إحدى القواعد أفقية واألخرى رأسية.

يف الخانة التاسعة، �كنك العثور عىل ستة أشكال (A وB وC وD وE وF). يُرجى اختيار 
الشكل الذي يجب أن يحل مكان عالمة االستفهام. جدير بالذكر أنه يتم تقديم طريقة 

الحل للمثال يف املهمة 3.

املهمة 1:
درجة الصعوبة بسيطة

املهمة 2:
درجة الصعوبة بسيطة

?

(A) (B) (C)

(D) (E) (F)

 

 

(A) (B) (C)

?

(D) (E) (F)

إك#ل الن#ذج

يف مجموعة املهام „إك�ل الن�ذج”، يتم ترتيب املنحنيات والدوائر واملربعات واألشكال 
الهندسية األخرى حسب قاعدة معينة يف مخطط. واملهام التي عىل عاتقك هي معرفة 

هذه القاعدة وتطبيقها وتكملة األشكال الناقصة يف الخانة األخ/ة بهذه الطريقة. يقيس 
نوع املهمة مستوى التفك/ املنطقي باملواد التصويرية. ليس للغة أو التعليم أي دور يف 

ذلك.

22 مهمة يف االختبار، زمن الحل 20 دقيقة

التعلي#ت
يُرجى قراءة هذه التعلي�ت قبل حل املهام. 

تتم خالل االختبار قراءة اإلرشادات املوجودة يف مجموعة املهام هذه قبل بداية الوقت 
املخصص للحل. ويبدأ الوقت املخصص للحل بعد قراءة اإلرشادات من خالل عالمة يضعها 

مسؤول االمتحان. 
تتكون كل مهمة من املهام التالية من تسع خانات. تحتوي >ا; خانات عىل أشكال. ويف 

الخانة التاسعة (يف الجزء األ�ن السفيل) توجد عالمة استفهام.

يتبع ترتيب األشكال قواعد محددة. يتع� معرفة هذه القواعد وتطبيقها للعثور عىل 
الشكل التاسع. 

ترسي هذه القواعد
• من اليسار إىل اليم� أو

• من أعىل إىل أسفل أو
• سواء من اليسار إىل اليم� أو من أعىل إىل أسفل.

ال توجد اتجاهات أخرى (مثل الخط القطري) للقواعد!

!

 

?

(A) (B) (C)

(D) (E) (F)
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املهمة 5:
درجة الصعوبة عالية

املهمة 6:
درجة الصعوبة عالية

املهمة 3:
درجة الصعوبة متوسطة

املهمة 4:
درجة الصعوبة متوسطة

?

(A) (B) (C)

(D) (E) (F)

 

(D) (E) (F)

?

(A) (B) (C)

 

 

(A) (B) (C)

?

(D) (E) (F)

 

(A) (B) (C)

(D) (E) (F)

?
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إك�ل التسلسالت الرقمية

يف مجموعة املهام „إك�ل الن�ذج”، يتم ترتيب املنحنيات والدوائر واملربعات واألشكال يف 
مجموعة املهام „إك�ل التسلسالت الرقمية” يتم تقديم سلسلة من األعداد موضوعة وفق 

قاعدة معينة. يتعç معرفة هذه القواعد وتطبيقها من أجل تكملة العدد األخÛ الناقص 
املوجود يف سلسلة األعداد. ويقيس نوع املهمة مستوى التفكÛ املنطقي يف مجال األعداد. 

ولحل املهام، تكفي معرفة العمليات الحسابية األساسية وهي الجمع والطرح والرضب 
والقسمة.

22 مهمة يف االختبار، زمن الحل 25 دقيقة

التعلي�ت
يُرجى قراءة هذه التعلي�ت قبل حل املهام.

تتم خالل االختبار قراءة اإلرشادات املوجودة يف مجموعة املهام هذه قبل بداية الوقت 
املخصص للحل. ويبدأ الوقت املخصص للحل بعد قراءة اإلرشادات من خالل عالمة يضعها 

مسؤول االمتحان.

 çتتكون كل مهمة من سلسلة من األعداد موضوعة وفق قاعدة محددة. ويتع
العثور عىل العدد التايل الذي يجب أن يحل يف سلسلة األعداد مكان عالمة 

االستفهام (؟).

مثال 1:
5      15      13      23      21      31      29      ؟

تتكون سلسلة األعداد من خالل العملية الحسابية التالية:
   -2    +10    -2    +10    -2    +10

10+5=15   15-2=13   13+10=23   وما إىل ذلك.
إًذا العدد الذي يجب أن يحل مكان عالمة االستفهام (؟) هو 39 (29+10).

مثال 2:
35      30      120      60      55      220      110      ؟

تنص قاعدة سلسلة األعداد هذه عىل ما ييل:
قاعدة هذه السلسلة العددية تقول:

 .÷2   ×4   -5   ÷2   ×4   -5 
إًذا العدد الذي يجب أن يحل مكان عالمة االستفهام (؟) هو 105(110 – 5).

Jكن أن تحتوي أي قاعدة عىل العمليات الحسابية األساسية األربعة فقط وهي 
(الجمع (+) والطرح (-) والرضب (x) والقسمة (÷)).

اتبع الخطوات التالية:
يتعç إلقاء نظرة عىل سلسلة األعداد أوالً.  .1

يتعç معرفة القاعدة التي تم Lوجبها وضع سلسلة األعداد.   .2
ينبغي استخدام القاعدة حتى يتثنى إيجاد العدد التايل. يُرجى إجراء   .3

العمليات الحسابية الالزمة واحتساب العدد الذي يجب أن يحل مكان  
عالمة االستفهام (؟).  

العدد املطلوب للحل هو عدد صحيح داOًا.

Jكن أن يكون العدد سالبًا أو موجبًا أو صفرًا.
يظهر كل رقم يف العدد املطلوب للحل مرة واحدة فقط، أي أنه ال Jكن أن تظهر أعداد 

مثل 11 أو 44 أو 100.

يُرجى تحديد األرقام التي تظهر يف العدد املطلوب للحل داخل است�رة اإلجابة. إذا كان 
العدد سالبًا، فÛُجى تحديد „-” املوجود بجانب األرقام داخل است�رة اإلجابة. وليس 

لرتتيب األرقام أي دور يف ذلك.

!

أمثلة:
يُرجى تحديد „1” و”4” للعدد „14”.

يُرجى تحديد „1” و”4” للعدد „41”.

يُرجى تحديد „1” و”4” و”-” للعدد „14-”.

املهمة 1: درجة الصعوبة بسيطة
25   35   15   45   5   55  ؟

الحل:

املهمة 2: درجة الصعوبة بسيطة
5   50   20   200   170   1700   ؟

الحل:

املهمة 3: درجة الصعوبة متوسطة
60   66   96   100   120   122   ؟

الحل:

املهمة 4: درجة الصعوبة متوسطة
2   6   16   64   640   644   ؟

الحل:

املهمة 5: درجة الصعوبة عالية
2048   32   1   16   128   32   ؟

الحل:

املهمة 6: درجة الصعوبة عالية
6   18   0   24  6-   30   ؟

الحل:

  – 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 02

  – 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 01

  – 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 03

  – 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 01

  – 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 04

  – 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 05

  – 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 06

  – 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 02

  – 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 03
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مهام �وذجية - منهج

العلوم الروحية والثقافية واالجت�عية

يف منهج العلوم الروحية والثقافية واالجتIعية، يُرجى حل املهام يف ثالث مجموعات مهام. لديك 150 دقيقة للمنهج. 2كنك االطالع أدناه عىل نظرة 
عامة حول عدد املهام يف كل مجموعة مهام وزمن الحل املخصص لذلك.

وعىل سبيل االستعداد، 2كن حل املهام الست الواردة يف الصفحات التالية داخل كل مجموعة مهام. تتسم املهام املوجودة يف بداية كل مجموعة 
بالسهولة مقارنة باملهام املوجودة يف النهاية. يف بداية كل مجموعة مهام، يوجد توضيح بسيط بخصوص نوع املهمة وتعليIت حل املهام.

و2كن العثور عىل الحلول بدًءا من الصفحة 53.

الوقت عدد املهام  مجموعة املهام 

45 دقيقة  22 فهم النصوص وتفسlها 

55 دقائق  22 استخدام أنظمة العرض بصورة مرنة 

50 دقيقة  22 التعرف عىل البنية اللغوية 

150 دقائق إج�يل الوقت  



فهم النصوص وتفس�ها

يف مجموعة املهام „فهم النصوص وتفس�ها”، سيتم عرض نصوص قص�ة يتع� اإلجابة 
عىل األسئلة املوجودة بها.

يقيس نوع املهمة هذا القدرة عىل قراءة النصوص القص�ة من مختلف األشكال 
واملحتويات، وفهمها وتفس�ها بصورة صحيحة، وكذلك استنتاج العالقات ب� عنارص النص 

وتلخيص معلومات النص.

22 مهمة يف االختبار، زمن الحل 45 دقيقة

التعلي7ت

يُرجى قراءة هذه التعلي$ت قبل حل املهام.

يخترب التمرين التايل قدرتك عىل فهم محتوى النصوص القص�ة وتفس�ها واستنباط 
االستنتاجات الصحيحة منها. ستحل عدة نصوص من مجاالت مختلفة. ييل كل نص سؤاالن 

أو ثالثة أسئلة تستند إىل النص األسبق. يرجى وضع عالمة عىل اختيار واحد من األربعة 
اختيارات املوجودة يف ورقة اإلجابة.

تجربة

من كان عىل صداقة مع طالب أستاذ علم االجت$ع „تش جارفينكل” منذ أربع� عاًما، 
عليه أن يستعد للمفاجأة: Bكن لطالبه أن يترصفوا بطريقة غ� معتادة دون سابق إنذار. 

عىل سبيل املثال، أشارت إحدى الطالبات إىل زوجها الذي كان يجلس أمام التلفاز يف املساء 
وذكرت أنه يشعر بالتعب يف الحوار التايل:

„كيف تشعر بالتعب؟ تعب جسدي أم ذهني أم تشعر بامللل ليس أكK؟”
„ال أدري، وأعتقد أنه جسدي بصفة خاصة.”

„هل تقصد أن هناك أP يف عضالت وعظام جسدك؟”
„أعتقد أن األمر كذلك! ولكن ال تأخذي األمور هكذا داTًا!” وبعد فرتة صمت قص�ة قال:

„يف كل هذه األفالم القدBة، يرتدي الناس داTًا املالبس األنيقة يف املنزل!”
„ما الذي تود أن تقوله من خالل ذلك؟ هل تقصد جميع األفالم القدBة أو بعضها أو فقط 

الفيلم الذي شاهدته؟”
„ماذا بِك؟ أنِت عىل دراية Xا أقصده!”

املهمة 1: درجة الصعوبة بسيطة

ما هو شعور الزوج املحتمل يف نهاية الحوار؟

فضويل.   (A)
مرسور.   (B)
مستاء.   (C)

يشعر بامللل.   (D)

املهمة 2: درجة الصعوبة متوسطة

ما الذي Bكن معرفته من التجربة املوضحة أعاله؟

الصياغة الدقيقة تعزز من الفهم دون صعوبة.   .I
يرى الزوج أن كالمه كان واضًحا Xا فيه الكفاية.   .II

Bكن معرفة I فقط.   (A)
Bكن معرفة II فقط.   (B)

.IIو I كن معرفةB   (C)
.II وال I كن معرفةB ال   (D)

Fوذج التواصل

يتكون النموذج البسيط للتواصل ب� شخص� من „املرِسل” و „الرسالة” و „املستلِم”. 
يُرِسل املرِسل رسالة إىل املستلِم. Bكن أن تحتوي الرسالة عىل بنود لغوية أو غ� لغوية أو 
كليه$ (مثل النغمة الصوتية وتعب�ات الوجه وحركات اليد). Bكن أن تحتوي الرسالة عىل 
املعاd املقصودة „رصاحة” (تتم الصياغة بصورة رصيحة) أو „ضمنيًا” (بصورة غ� مبارشة، 

يف صورة تلميحات). ويتم نقل املعاd الضمنية املقصودة بصورة غ� لغوية.
يف حالة تطابق البنود اللغوية وغ� اللغوية يف الرسالة، تكون الرسالة „متطابقة”. ويف حالة 

تعارض املعاd املقصودة اللغوية وغ� اللغوية يف الرسالة، تكون الرسالة „غ� متطابقة”.

املهمة 3: درجة الصعوبة بسيطة

أي العبارات التالية eثل اإلجابة الصحيحة؟
 

Bكن نقل املعاd املقصودة من املرِسل إىل املستلِم رصاحة وكذلك ضمنيًا.   .I
غالبًا ما يتم نقل املعاd املقصودة املتعلقة بالعالقة ب� املرِسل واملستلِم ضمنيًا.   .II

العبارة I فقط هي الصحيحة.  (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.  (B)

كلتا العبارت� صحيحتان.  (C)
كلتا العبارت� خاطئتان.  (D)

 

املهمة 4: درجة الصعوبة متوسطة

أي العبارات التالية eثل اإلجابة الصحيحة؟ 

الشخص الصامت ال يرسل أي رسالة.  .I
Bكن للشخص الذي يتحدث باللهجة أن يرسل رسالة غ� متطابقة.   .II

العبارة I فقط هي الصحيحة.  (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.  (B)

كلتا العبارت� صحيحتان.  (C)
كلتا العبارت� خاطئتان.  (D)

!
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الغداء يف الفناء، عىل غرار „يوهان بيرت هيبل”

يعمل الخادم لدى صاحب البيت الذي أحيانًا ال يَُرس �ا يقدمه له. وذات مرة، عاد صاحب 
املنزل إىل منزله وجلس للحصول عىل وجبة الغداء. ونظرًا ألن الحساء كان ساخًنا جًدا 
أو بارًدا جًدا أو غ÷ ذلك، أخذ الطبق �حتوياته وألقاه يف النافذة املفتوحة عىل الفناء 

باألسفل. ماذا كان رد فعل الخادم؟ بعد ذلك، ألقى اللحم الذي أراد أن يتم وضعه عىل 
الطاولة وكذلك ألقى الحساء يف الفناء ثم الخبز والنبيذ، ويف نهاية املطاف ألقى �فرش 

الطاولة بكل ما يحويه. وقال بعد ذلك: „ما هذا؟” ثم نهض من عىل الكريس وهو يشعر 
بالغضب. لكن رد الخادم وقال: „سامحني إذا 1 أعرف وجهة نظرك. اعتقدت أنك تريد 

تناول الطعام اليوم داخل الفناء. الهواء منعش والس6ء زرقاء وانظر إىل ج6ل أشجار 
التفاح وبهجة النحل أثناء الط÷ان”، وهذه املرة أُلقى الحساء ولن يتكرر ذلك مرة أخرى! 

وبالتايل، أدرك صاحب املنزل خطأه، وابتهج من منظر س6ء فصل الربيع وابتسم خلسة 
بسبب رسعة بديهة الخادم ثم شكره عىل هذا الدرس املفيد بينه وب@ نفسه.

املهمة 5: درجة الصعوبة متوسطة

أي العبارات التالية Eثل اإلجابة الصحيحة؟ 

يريد صاحب املنزل أن يتناول الطعام يف الفناء.   .I
ألقى الخادم الطعام من النافذة ألنه اعتقد أن صاحب املنزل يريد تناول الطعام يف    .II

الفناء.  

العبارة I فقط هي الصحيحة.  (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.  (B)

كلتا العبارت@ صحيحتان.  (C)
كلتا العبارت@ خاطئتان.  (D)

املهمة 6: درجة الصعوبة عالية

أي العبارات التالية Eثل اإلجابة الصحيحة؟ 

1 يلق بعد هذه الواقعة صاحب املنزل الحساء مرة أخرى.   .I

عرب صاحب املنزل عن شكره لخادمه عىل الدرس املستفاد.   .II

العبارة I فقط هي الصحيحة.  (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.  (B)

كلتا العبارت@ صحيحتان.  (C)
كلتا العبارت@ خاطئتان.  (D)
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استخدام أنظمة العرض بصورة مرنة

يف مجموعة املهام „استخدام أنظمة العرض بصورة مرنة”، إما أن املطلوب عرض محتوى 
أحد النصوص من خالل الرسومات أو عىل العكس من ذلك نقل التوضيحات الرسومية 

بصورة لفظية.
يقيس نوع املهمة التفكï االستقراî القائم عىل االستنتاج يف الجوانب اللغوية وكذلك 

القدرة عىل نقل األشياء املعنوية إىل أشياء محسوسة وبالعكس. كó يتم التحقق من مدى 
النجاح يف التعبï عن محتويات الصور وفهم معناها.

22 مهمة يف االختبار، زمن الحل 55 دقيقة

التعلي1ت
يُرجى قراءة هذه التعليóت قبل حل املهام.

للمساعدة عىل فهم النص بسهولة يتم عرض األجزاء األك* أهمية يف شكل رسم توضيحي.

إذا كان األمر يتعلق بأية تأث4ات يتم نسخ أهم املتغïات من النص وتوضيح التأثïات ب- 
املتغïات باستخدام األسهم. يتم عرض عالمة „+” أو „-” لبيان ما إذا كان التأثï إيجابيًا 

أم سلبيًا.

مثال لتأث4 إيجا9:

.(A) أرسة زادت أيًضا النفقات (E) ارتفع دخل óالنص: كل
.(A) أرسة انخفضت أيًضا النفقات (E) انخفض دخل óأو: كل

الرسم التوضيحي:

يؤدي تزايد املتغïات E إىل تزايد املتغïات املستهدفة (هنا A)، أو يؤدي انخفاض 
املتغïات E إىل انخفاض املتغïات املستهدفة A. أي أن املتغïان يتطوران يف االتجاه نفسه.

مثال لتأث4 سلبي:

النص: كلó زادت مذاكرة الطالب (L) قل خوفه (A) من االمتحان.
أو: كلó قلت مذاكرة الطالب (L) زاد خوفه (A) من االمتحان.

الرسم التوضيحي:

أي أن تزايد املتغïات L يؤدي إىل انخفاض املتغïات املستهدفة A والعكس. أي أن 
املتغïان يتطوران يف اتجاه- متقابل-.

الرسومات التوضيحية للنصوص غالبًا ما تكون أك* تعقيًدا ألنه عادًة ما يتم وصف أك* من 
متغïين يف داخل النص.

!

  
+

 

فيó ييل مثال للتأثïات املختلفة للمتغïات األربعة:

النص: زاد الطلب (N) عىل أجهزة الحاسوب يف السنوات األخïة بشكل متواصل. 
كانت النتيجة ارتفاع األسعار (P). وأدى االرتفاع العام يف األسعار إىل تزايد عدد 

الرشكات (F) يف سوق الحاسبات وزيادة عرض األجهزة (A). وقد أثر ذلك بدوره عىل 
األسعار (P): فهبطت.

الرسم التوضيحي:

يتم توضيح املسارات الزمنية باألسهم (بدون „+” أو „-”) فيó ييل مثال عىل ذلك:

النص: يفضل قراءة النص أوالً وكتابة بعض املالحظات من أجل فهم النص بشكل 
أفضل. وبعد ذلك Lكن حفظ مضمون النص باالستعانة  باملالحظات. ثم بعد ذلك يتم 

محاولة استحضار أهم عبارات النص من الذاكرة.

هناك عالقات Lكن توضيحها من خالل أسهم أو روابط خطية أخرى. وسيتم رشحها يف 
إطار كل Pرين. 

يحتوي كل Pرين من التóرين التالية عىل عدد يصل إىل ثالثة أسئلة عن موضوع ما. لحل 
التóرين قد تحتاج أيًضا إىل مراعاة املعلومات السابقة، أي املعلومات الواردة يف التمرين- 

1 و2 لإلجابة عىل التمرين 3 عىل سبيل املثال. إذا كانت التóرين متعلقة ببعضها بهذا 
الشكل سيتم تنبيهك إىل ذلك. 

 ïيجب أن يَُحل التمرين بناًء عىل املعلومات املعطاة هنا فقط. فاملعرفة التخصصية غ
رضورية لحل التمرين بشكل صحيح.

  

+

+

+

  

قراءة النص تدوين 
املالحظات

استيعاب
النص

استنباط
 النص
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املهمة 1: درجة الصعوبة بسيطة 

عرص اإلمرباطورية الرومانية

Àكن تقسيم عرص اإلمرباطورية الرومانية إىل أرسة جوليو كالوديان وأرسة سف�وس وأرسة 
فالفيان. وتوىل الحكم يف أرسة فالفيان كل من فيسباسيان وابنه تيتوس. وينتمي سيف�وس 

وابنه كركال إىل أرسة سف�وس. أوغسطس كان قيرص أرسة جوليو كالوديان مثل ن�و.

يجب أن يوضح الشكل التايل التبعية املوضحة. ويتم توضيح التبعيات من خالل روابط 
الخطوط.

أي العبارات التالية ÷ثل اإلجابة الصحيحة؟ 

تم عرض أرسة جوليو كالوديان بصورة صحيحة.   .I
تم عرض أرسة فالفيان بصورة صحيحة.   .II

العبارة I فقط هي الصحيحة.  (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.  (B)

كلتا العبارت! صحيحتان.  (C)
كلتا العبارت! خاطئتان.  (D)

املهمة 2: درجة الصعوبة بسيطة

أنواع الكاكاو

هناك ثالث مجموعات مختلفة من أنواع الكاكاو: "كريولو" و "ترينيتاريو" و "فوراست�و". 
تشكل "فوراست�و" أك3 من %80 من نسبة الزراعة العاملية. نظرًا ملقاومتها لعديد 
من األمراض، تُفضل هذه املجموعة من أنواع الكاكاو عىل الكاكاو الفاخر "كريولو" 

و"ترينيتاريو" عىل الرغم من أن مذاقها ليس جيًدا مقارنة باملجموعت! األخرت!. هناك 
عديد من األنواع التي تندرج تحت "كريولو": يحتوي "بورسيالنا" عىل ?ار ملساء خرضاء 

إىل أن تتحول إىل حمراء. "كريولو أندينو" عبارة عن نوع فرعي من "كريولو" يتم الحصول 
عليه من إقليمي اإلنديز يف فنزويال "م�يدا وتاتش�ا". ينمو "جوازاره" رسيًعا جًدا بالنسبة 

لكونه نوًعا فرعيًا من "كريولو"، ويطرح الثJر بعد مرور ثالث سنوات. ونكهته أقوى 
من نكهة "بورسيالنا". وينترش "أوكوماره 61" يف فنزويال بسبب نكهته الجميلة وصالبته. 

هناك أنواع مختلفة من "فوراست�و" و هو "أميلونادو". هو أك3 أنواع الكاكاو انتشاًرا، 
  "IMC 67" منه. ينترش النوع Qحيث تتم صناعة معظم الكاكاو املتداول حول العا

(إيكويتوس ميكسيد كاالباسيلو 67) حول العاQ من أفريقيا إىل هاواي ويحتاج إىل قليل 
من الظل."أريبا" هو من أفضل أنواع "فوراست�و" مذاقًا. حيث يحتوي عىل نكهة الزهور. 

األنواع التابعة للكلية اإلمربيالية للعلوم 1 ("ICS 1") هي أك3 أنواع "ترينيتاريو" من حيث 
إنتاج الثJر حيث تنتج 100 ?رة متوسطة الحجم سنويًا. وتحتوي نكهتها الجميلة عىل 

رائحة الفواكه الناضجة.

 

اإلمرباطورية الرومانية

أرسة جوليو كالوديان أرسة سف�وس أرسة فالفيان

أي من األشكال التالية يوضح التصنيف الصحيح للمصطلحات العامة والفرعية؟ 
املصطلحات العامة والفرعية مرتبطة ببعضها البعض من خالل الخطوط.

(A)

(B)

(C)

(D)

املهمة 3: درجة الصعوبة متوسطة

اململكة الرومانية

توىل أوغسطس زمام أمور اململكة الرومانية من عام 27 قبل امليالد إىل عام 14 بعد امليالد. 
قام أوغسطس يف البداية بإبعاد ابن زوجته تيربيوس من والية العهد. وعند وفاة ابن أخو 
 ،(Jيحكم أي منه Q) أوغسطس وهو مارسيلو وكذلك وفاة الحفيدين غايوس و لوسيوس
توىل تيربيوس الحكم يف عام 14 بعد امليالد. وأصبح كلوديوس ، الذي تم تجاهله لصالح 

كاليجوال ، بعد اغتيال كاليجوال هو املرشح الرشعي الوحيد وصار القيرص فيJ بعد. أظهر 
املؤرخون ن�و ، الذي قادته أمه الطموحة أغريبينا إىل أن يخلف كلوديوس ، عىل أنه 

مستبد وممثل يتسم باالندفاع حيث قتل أمه تحقيًقا لدوره ومهامه.

أي من األشكال التالية يصف التسلسالت الصحيحة للقيارصة؟

(A)

(B)

(C)

(D)

Criollo

Criollo

Andino

Ocumare

61
ICS1Guasare Porcelana Amelonado Arriba IMC 67

Criollo Andino

Trinitario

Trinitario

Forastero

Forastero

Porcelana IMC 67 AmelonadoCriollo ICS 1 ArribaGuasare
Ocumare 

61

TrinitarioCriollo Criollo Andino Forastero

Trinitario

IMC 67
Ocumare

61
Amelonado Guasare

ICS 1

ICS 1Porcelana Arriba

Porcelana
Criollo
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Guasare

Ocumare

61

Criollo Forastero

Amelonado ArribaIMC 67
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املهمة 4: درجة الصعوبة متوسطة

شوكوالتة
تزعم إحدى املجالت:

„يتناول األشخاص الناجحون الشوكوالتة السوداء لتحقيق يشء ما يتعلق بقلوبهم. تحتوي 
الشوكوالتة السوداء عىل مزيد من الكاكاو ومضادات التأكسد مقارنة بالشوكوالتة البيضاء. 

ن مضادات التأكسد وظائف األوعية لبضع ساعات. كلà ارتفع مستوى التعليم  وتحسِّ
والدخل، زادت درجة سواد الشوكوالتة.”

يجب أن يوضح الشكل التايل التأثóات املذكورة.

أي العبارات بخصوص هذا الشكل $ثل اإلجابة الصحيحة؟

تم توضيح تأثóات التعليم والدخل عىل نسبة الكاكاو يف الشوكوالتة املفضلة يف   .I
الشكل بصورة صحيحة.  

تم توضيح تأثóات محتوى الكاكاو يف الشوكوالتة عىل كمية مضادات التأكسد   .II
داخل الشوكوالتة يف الشكل بصورة صحيحة.  

العبارة I فقط هي الصحيحة.  (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.  (B)

كلتا العبارت/ صحيحتان.  (C)
كلتا العبارت/ خاطئتان.  (D)

املهمة 5: درجة الصعوبة متوسطة إىل عالية

الشوكوالتة وتأث&اتها
تشó األبحاث إىل أن الشوكوالتة التي تحتوي عىل كاكاو بكمية قليلة تساهم يف انخفاض 

ن من عالج الجروح  ضغط الدم. كà تتضمن الشوكوالتة التي تحتوي عىل كاكاو مادة تحسِّ
وتحد من املخاطر املرتتبة عىل أمراض املعدة.

كيف <كن توضيح هذه التأثóات يف أحد األشكال؟

يرتبط تناول الشوكوالتة التي تحتوي عىل كاكاو بـ              بخصوص انخفاض   .I
ضغط الدم.             يشó إىل انخفاض ضغط الدم.  

يرتبط تناول الشوكوالتة التي تحتوي عىل كاكاو بـ              بخصوص   .II
عالج الجروح وبـ               بخصوص الحد من املخاطر املرتتبة عىل أمراض   

املعدة.             ويشó               إىل تناول الشوكوالتة التي تحتوي عىل كاكاو.  

العبارة I فقط هي الصحيحة.  (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.  (B)

كلتا العبارت/ صحيحتان.  (C)
كلتا العبارت/ خاطئتان.  (D)

 

 
+

+

+

+

النجاح

درجة التعليم نسبة الكاكاو يف 
الشوكوالتة

وظائف األوعية 
الجيدة

كمية مضادات 
التأكسد يف 
الشوكوالتة

الدخل

+ 
+ 

+ 

+ 

املهمة 6: درجة الصعوبة عالية

الزراعة يف اململكة الرومانية
@ تكن األسمدة الخاصة بالحقول التي يف صورة روث موجودة بصورة كبóة يف اململكة 

الرومانية نظرًا لعدم وجود قطعان كبóة من املوايش بالقرب من املزارع. كلà بعدت 
قطعان املوايش عن املزارع، كلà قلت كمية الروث املخصص للحقول. وكلà قلت كمية 

الروث املخصص لألسمدة، عادة ما يتوقف املزارعون عن زراعة الغالل.

يوضح الشكل التايل تأثóات ابتعاد قطعان املوايش عن املزارع وتوفر األسمدة يف صورة 
روث وكذلك تكرار التوقف عن زراعة الغالل.

=   توفر األسمدة يف صورة روث روث  
=   تكرار التوقف عن زراعة الغالل توقف  

=   ابتعاد قطعان املوايش عن املزرعة موايش  

عند جود قليل من األسمدة يف صورة روث، تتم زراعة النباتات التي تحتفظ بالنيرتوج/ 
ويتم استخدامها كأسمدة. غó أن ذلك @ يكن ممكًنا يف اململكة الرومانية بسبب 

ندرة األمطار: كلà قلت كمية األمطار، كلà قلت إمكانية زراعة النباتات التي تحتفظ 
بالنيرتوج/. <كن زيادة نسبة زراعة النباتات التي تحتفظ بالنيرتوج/ من خالل الري 

الكثيف وبالتايل تقل فرتة التوقف عن زراعة الغالل.

كيف <كن تكملة الشكل لتوضيح هذه األمور؟

=   زراعة النباتات التي تحتفظ بالنيرتوج/ زراعة  
=   كثافة الري ري  

=   توفر األسمدة يف صورة روث روث  
=   كمية هطول األمطار أمطار  

=   تكرار التوقف عن زراعة الغالل توقف  

أي العبارات التالية $ثل اإلجابة الصحيحة؟ 

àأنها ترتبط به àهناك عالقة ب/ الزراعة والروث والتوقف عن الزراعة، ك   .I
بـ             . يشó              إىل الروث املخصص للزراعة، ويشó             إىل   

توقف الزراعة.  
يرتبط هطول األمطار بواحد من              بخصوص الزراعة. يشó كال السهم/   .II

إىل الزراعة.  

العبارة I فقط هي الصحيحة.  (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.  (B)

كلتا العبارت/ صحيحتان.  (C)
كلتا العبارت/ خاطئتان.  (D)

املوايش الروث التوقف عن الزراعة

+ 

TestAS – Modellaufgaben 24



التعرف عىل البنية اللغوية

!

يف مجموعة املهام „التعرف عىل البنية اللغوية”، يتم عرض الجمل بلغة تصورية وكذلك 
„ترجمتها” باللغة العربية. ويف ضوء هذه التعليÌت، يتم توضيح معنى الكلÌت الفردية 

والعالقة الداللية بÛ املصطلحات الفردية وكذلك القواعد النحوية. بعد ذلك، يتعÛ تطبيق 
املعرفة املكتسبة و”ترجمة” الجمل الجديدة باللغة التصويرية.

يقيس نوع املهمة القدرة عىل معرفة الرتاكيب والقواعد يف النÌذج اللغوية وكذلك تطبيق 
 óمعرفة العالقات الداللية التي يتم التعب Ûيتع Ìالقواعد عىل املوضوعات الجديدة. ك

عنها من خالل ترتيب الكلÌت يف الجملة أو القواعد اللغوية األخرى.

22 مهمة يف االختبار، زمن الحل 50 دقيقة

التعلي4ت
يُرجى قراءة هذه التعليÌت قبل حل املهام.

 Ûات بلغة أجنبية قصصية وترجمتها باللغة العربية. ويتعóيف املهام التالية، يتم عرض تعب
استنتاج معنى الكلÌت الفردية وبعض القواعد النحوية الخاصة باللغة األجنبية. و#كن 

اإلجابة عىل األسئلة التالية باالستعانة بهذه املعلومات. تشó كال املهمتÛ إىل لغة محددة. 
وبالتايل، يتعÛ استخدام التعبóات املوضحة فقط لإلجابة عىل األسئلة.

#كن توقع ما ييل،
n عدم وجود أي استثناءات من القواعد (عىل سبيل املثال األفعال الشاذة)  

n وعدم رسيان إال القواعد التي #كن استنتاجها من التعبóات املوضحة.  

مثال:
=   أنا أستلقي   koloa

=   هو استلقى   kolue
=   هو يقف   satoe

السؤال: ماذا يعني „أنا وقفت” باللغة األجنبية؟
satoa  (A)
kolua  (B)
satoe  (C)
satua  (D)

اإلجابة (D) صحيحة، ألن:
يختلف التعبó "أنا أستلقي" عن "هو استلقى" يف الحرفÛ األخóين فقط؛ وبالتايل   .I

ينبغي أن يكون "kol" هو أصل الفعل "استلقى".  
يحتوي التعبó "هو استلقى" و"هو يقف" عىل نفس الحرف األخe" ó"؛ لذا،    .II

يعني حرف "e" املضاف "هو".  
يحتوي زمن املضارع لكليهÌ ("أنا استلقي"، و"هو يقف") عىل "o" كحرف قبل   .III

األخó؛ وبالتايل يجب أن يوضح "u" يف موضع الحرف قبل األخó صيغة املايض وأن  
يحتوي"a" يف موضع الحرف األخó عىل املعنى "أنا".  

.”satua„ أنا وقفت” باللغة األجنبية هو„ óونتيجة لذلك: يجب أن يكون تعب

املهمة 1: درجة الصعوبة بسيطة

palo ko  =   أنا أجلس
palo tu  =   هي تجلس
karo tu  =   هي تقف

املقابل لتعبó „انا أقف” باللغة األجنبية هو:

tu ko  (A)
ko karo  (B)
karo ko  (C)

karo palo  (D)
 

املهمة 2: درجة الصعوبة متوسطة

=   اتصل التلميذ بعمه.   tundo ramodopo novot
=   رحبت البائعة باملعلم.   namidu kavino suvavot

=   سألت التلميذة معلمها.   tundu kavinopu tetavosir
=   يلوم الحارس التلميذ.   hidamo tundo nosir

املقابل لـ „رحب العم بحارسه” باللغة األجنبية:

novot suvosir hidamo  (A)
namidu hidamopu suvavot  (B)

novot hidamopo suvasir  (C)
ramodo hidamopo suvavot  (D)

املهمة 3: درجة الصعوبة متوسطة

=   ينام الطفل.   rumpulöpp
=   يحمي اإلنسان طفله.   renguming tschik löppzi
=   يغرق املاعز يف النوم.   rumpilemp gum

=   يقتل األسد املاعز.   yanitzorr lempzi

املقابل لـ „يحمي الطفل املاعز الخاص به” باللغة األجنبية:

rumpulemp tschik rengzi  (A)
rengilöpp tschik lempzi  (B)

rumpilemp tschik löppzi  (C)
rengulöpp tschik lempzi  (D)
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املهمة 4: درجة الصعوبة متوسطة إىل عالية

=   يأ� الطفل من الكوخ.   puna selveui
=   تذهب القطة إىل الكوخ.   puna tipveu

=   يأ� الفالح من الحقل.   lom fanveui
=   يذهب الطفل إىل املرعى.   borro selveu

املقابل لـ „يذهب الطفل إىل الحقل” باللغة األجنبية:

lom selveui  (A)
lom selveu  (B)
lom fanveu  (C)
puna selveu  (D)

املهمة 5: درجة الصعوبة متوسطة إىل عالية

=   هو يتعلم كل يشء.   po namal
=   أنتم ستتعلمون.   su ?mal

=   أنا لن أتعلم شيئًا.   ki ?malna
=   هل تتعلمون أنتم كث5ًا أم قليالً؟   lemal rah malle su
=   هل سنسأل نحن عن كل يشء؟   nafor ak?

املقابل لتعب5 „هل سيتعلم هو قليالً؟” باللغة األجنبية هو:

po malle  (A)
 ?lemal po  (B)
 ?malle po  (C)
po ?lema  (D)

 

املهمة 6: درجة الصعوبة عالية

=   هو تحدث باألمس يف الراديو.   ao tane lom sok bani jo sharuli
=   هو سيتعلم الربمجة غًدا.   ao hai lom yal bani ao lanta

=   أنت تجلس يف الجامعة وتتعلم.   ao simi kiso jo fesomo ao hai
=   أنا أنصت اليوم داخل الجامعة.   ao rumi lom shili jo fesomo

املقابل لتعب5 „أتحدث وأنصت” باللغة األجنبية:

ao tane shili ao rumi  (A)
shili tane ao rumi  (B)

ao tane lom jo rumi  (C)
tane ao rumi lom  (D)
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مهام �وذجية - منهج

الهندسة علوم 

يف منهج "علوم الهندسة"، يُرجى حل املهام يف ثالث مجموعات مهام. لديك 150 دقيقة للمنهج. 2كنك االطالع أدناه عىل نظرة عامة
حول عدد املهام يف كل مجموعة و زمن الحل املخصص لذلك.

وعىل سبيل االستعداد، 2كن حل املهام الست الواردة يف الصفحات التالية داخل كل مجموعة مهام. تتسم املهام املوجودة يف بداية كل مجموعة 
بالسهولة مقارنة باملهام املوجودة يف النهاية. يف بداية كل مجموعة مهام، يوجد توضيح بسيط بخصوص نوع املهمة وتعلي`ت حل املهام.

و2كن العثور عىل الحلول بدًءا من الصفحة 53.

الوقت عدد املهام  مجموعة املهام 

60 دقيقة  22 صياغة القضايا التقنية 

إيجاد منظورات  
30 دقيقة  13 - نوع املهمة 1 

13 - نوع املهمة 2 

60 دقيقة  22 تحليل العالقات التقنية 

150 دقائق إج,يل الوقت  



حساب املثلثات

املهمة 1: درجة الصعوبة بسيطة

Z سًنا. يف 
B
Z سًنا والرتس B به 

A
أي ناقل حركة يتكون من ترس) A و B. الرتس A به 

B n يدور هو اآلخر 
B
A n بعمل مجموعة لفات فإن الرتس 

A
الوقت الذي يقوم فيه الرتس 

بعدد لفات مع).

أي العالقات التالية صائب؟

(A)

(B)

(C)

(D)

املهمة 2: درجة الصعوبة بسيطة

درجة صالبة c ألي نابض مس\ري ترتبط بقطر
 النواة D، بقطر السلك d، بعدد اللفيفات n وبالقيمة

 التعريفية للخامة G – معامل القص.
يرسي ما ييل: 

مع النابض الثاt املصنوع من الخامة ذاتها ومع mاثل عدد اللفيفات فسوف يتم تخفيض 
قطر النواة وقطر السلك إىل النصف.

صياغة القضايا التقنية

!

يف مجموعة املهام „صياغة القضايا التقنية” يتع) عليك صياغة قضايا الفيزياء التقنية يف 
صورة معادالت وتجميع القيم املعطاة يف عالقة واضحة تربطها ببعض.

نوع املهمة يستهدف قدرة الصياغة والتفك� االستنباطي والتجميعي وأيًضا التعامل مع 
األداة اليدوية الرياضية األساسية.

ليس من الرضوري لحل املهام أن يكون الدارس مزوًدا �عارف عميقة يف الرياضيات 
والفيزياء. املعادالت والقواعد يتم تقد�ها، ومع ذلك فإنه يجب أن يتم استخدامها بشكل 

صحيح وتجميعها مًعا يف عالقة واضحة تربطها ببعض.

22 مهمة يف االختبار، زمن الحل 60 دقيقة

تعلي7ت
يُرجى قراءة هذه التعلي\ت قبل حل املهام.

يف كل مهمة من املهام التالية سيتم توضيح العالقة ب) األحجام الهندسية املختلفة إما 
يف إطار نص موجز أو رسم تخطيطي. وينبغي عليك تحديد العالقة املتوافقة مع الصيغة 

املطلوبة ب) األحجام املبينة.

مالحظات:
محيط الدائرة:   –

مساحة الدائرة:    –

2π :الدائرة: قياس الدرجة: °360  أو طول القوس  –

الكرة: يبلغ حجم  كرة  –

متوسط الرسعة: املسافة مقسومة عىل الزمن  –

رسعة الدوران: عدد الدورات يف الوحدة الزمنية  –
(n = 10 s–1   مثالً 10 دورات لكل ثانية أو)  

الضغط: القوة مقسومة عىل املساحة  –

عزم الدوران: القوة مرضوبة يف ذراع الرفع (ينطبق ذلك فقط عىل الزاوية اليمنى)  –

ذراع الرافعة يكون متوازنًا عند تساوي قيم عزم الدوران يف اتجاه عقرب الساعة ويف  –
عكس اتجاه عقرب الساعة.  

التناسب:  –
أي حجم) x و y (مثالً الوزن والحجم) لجسم ما يكونان متناسب> طرديًا  –  

       إذا كان حاصل قسمته\ قيمة ثابتة. 

أي حجم) u  و w (مثالً الحجم وضغط غاز مثاٍل عند وجود درجة حرارة ثابتة)  –  
يكونان متناس> عكسًيا            , إذا كان حاصل رضبه\ قيمة ثابتة.   

B

B

A A

Z
n

Z n
=

A A

B

B

Z n
n

Z
=

A B

B

A

Z Z
n

n
=

B A

B

A

Z n
n

Z
=

 

 D

d

Umfang eines Kreises:  U  = r2  =   D  

Flächeninhalt eines Kreises: A  = r  = 
2

D
 

x

 

Flächeninhalt eines Kreises: A  = 2r  = 
4

2
D

 

Kreis: Gradmaß: 360° bzw. Bogenmaß: 2

x

 

3

3

4
rπ

( )y ~x

)
w

1
 ~(u

(قانون جيب الزاوية)

(قانون جيب الت\م)

الرسوم التوضيحية هدفها التوضيح فقط وال تعكس القياسات الفعلية.

4

38
=
Gd

c

nD
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ما هي املقولة الصحيحة؟

درجة الصالبة تقل إىل النصف.   (A)
درجة الصالبة ال تتغ�.   (B)

درجة الصالبة تزيد إىل الضعف.   (C)
درجة الصالبة تزيد إىل أربعة أضعاف.   (D)

املهمة 3: درجة الصعوبة متوسطة

يف أي مصنع ُصلب يتم لف األلواح الصلب يف نهاية عملية اإلنتاج يف صورة بكرات. هذه 
 .n وتدور أثناء عملية اللف بعدد لفات ثابت r

0
البكرات (فارغة) يكون لديها نصف قطر 

.d كة األلواح الصلبJتبلغ درجة س

وفًقا ألية معادلة يتغ� نصف القطر r لبكرة كهذه ارتباطًا بالزمن t (بالثواM)؟

(A)

(B)

(C)

(D)

املهمة 4: درجة الصعوبة متوسطة

صندوق ما („الصندوق األسود”) به أربعة
أطراف توصيل P و Q و R و S توجد به

مقاومات أومية برتتيب غ� معروف.
من املعروف أن قيم املقاومات متساوية.

 أبعاد املقاومات يف أطراف التوصيل تقدم النتائج التالية: 
(1)    ب^ الطرف Q و S ال توجد مقاومة.

(2)    ب^ الطرف P و Q توجد مقاومة بقيمة 5 أوم.
.Q و P تبلغ ضعف القيمة ب^ الطرف R و P (3)    املقاومة ب^ الطرف

ما هي توصيلة الدائرة املوجودة يف الصندوق؟

0
r r dt= +

( )0
r r nd t= +

0
r r ndt= +

0

nd
r r

t
= +

r0

d
 

 

P 

Q 

R 

S 

(A)                                      (B)

(C)                                      (D)

املهمة 5: درجة الصعوبة عالية

G. بعد بدء عمل محرك الدفع (t = 0) يتم إطالق وقود الدفع، 
S
وزن البدء للصاروخ هو 

فتكون كمية وقود الدفع متناسبة مع الوقت. بعد مرور وقت إlام االحرتاق T فسوف يتم 
.G

T
إطفاء محركات الدفع. وعندئذ يقل وزن الصاروخ وصوًال إىل قيمة 

أي من العالقات التالية يعرب عن وزن الصاروخ G يف الوقت t يف الفرتة الزمنية               ؟

(A)

(B)

(C)

(D)

املهمة 6: درجة الصعوبة عالية

يف مربع واحد به محتوى املساحة A = 1m2 فسوف يتم رسم 
الدوائر  عددها  n2 (n=1,2,3)  . (قارن الشكل n=3).  محتوى 

.A
n
املساحة لكل الدوائر املرسومة يبلغ 

ما هي عبارة  الصحيحة؟

A
1
 < A

2
 < A

4
 < A

8
  (A)

A
1
 > A

2
 > A

4
 > A

8
  (B)

A
1
 > A

2
 = A

4
 > A

8
  (C)

A
1
 = A

2
 = A

4
 = A

8
  (D)

0 ≤ t ≤ T

G = G
S
 - G

T
  t
T

G = (G
S - GT

)  t

G = GS - 
(G

S - GT)  t

G = G
S
 - G

T 
t
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(A)

Gesucht: Vorderansicht  des Körpers(VA)

Draufsicht :(DS) Seitenansicht :(SA)

(B) (C) (D)

(VA)

إيجاد منظورات

يف مجموعة املهام „إيجاد منظورات” يجب أن يتم االنتقال من منظور جسم ما إىل 
منظورات أخرى للجسم ذاته.

نوع املهمة يرصد سعة العرض املكانية.

26 مهمة يف االختبار، نوعان للمه/ت، بكل منها 13 مهمة، زمن الحل 30 دقيقة

تعلي/ت
قبل أن تقوم بحل املهام ف&جى قراءة التعلي!ت.

نوع املهمة 1
يف املهام التالية ينبغي عليك تصور الجسم من منظور ثال- األبعاد.

يف كل مسألة يُعرض منظر جسم من منظورين. واملطلوب منظر الجسم نفسه من منظور 
 .(D أو C أو B  أو A) ثالث يرجى وضع عالمة عىل الحل الصحيح

املناظر/ املنظورات هي:

مالحظات أخرى:
–    يف املسائل يتم عرض جميع الحواف املرئية باعتبارها خط ممتد.

–    إذا R يُذكر يف الرسم التوضيحي ملنظر جانبي عن طريق سهم  ➝  أي من
      هذين املنظرين الجانبيS هو املنظر املقصود فيكون املطلوب معرفة ذلك

      كجزء من املسألة.
–    يف حالة عرض رسم توضيحي ملنظر جانبي عىل سبيل املثال بالناحية اليمنى 

      من املنظر األمامي أو املنظر العلوي فإن ذلك ال يعني بالرضورة أنه منظر
     جانبي أYن.

غ& مرZ هنا

(DS) املنظر العلوي

(VA) املنظر األمامي

(SA) املنظر الجانبي

!

اإلسقاط املوازي عىل مكعب:

(DS) املنظر العلوي (SA) املنظر الجانبي

Gesucht: die eingezeichnete Seitenansicht  des Körpers(SA)

Draufsicht :(DS) Vorderansicht :(VA)

(B) (C) (D)

(VA)

(SA)

(A)

(DS) املنظر العلوي (VA) املنظر األمامي

املهمة 1: درجة الصعوبة بسيطة

املعطيات: املنظر العلوي و منظر جانبي لجسم

املطلوب: املنظر األمامي (VA) للجسم

املهمة 2: درجة الصعوبة بسيطة

املعطيات: املنظر العلوي و منظر أمامي لجسم

املطلوب: املنظر الجانبي (SA) املرسوم للجسم
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Draufsicht :(DS) Vorderansicht :(VA)

(VA)(VA)

(SA)

(A) (B) (C)

(D)

Gesucht: die eingezeichnete Seitenansicht  des Körpers(SA)

(DS) املنظر العلوي (VA) املنظر األمامي

 Gegeben: Draufsicht und Vorderansicht eines Körpers

Gesucht: eine Seitenansicht  des Körpers(SA)

Draufsicht :(DS) Vorderansicht :(VA)

(VA)

(A) (B) (C) (D)

"

Vorderansicht :(VA)(DS) املنظر العلوي (VA) املنظر األمامي

(VA)

"

(A) (B)

(D)(C)

(DS) املنظر العلوي (VA) املنظر األمامي

(A) (B)

Gesucht: eine Seitenansicht  des Körpers(SA)

Draufsicht :(DS) Vorderansicht :(VA)

(VA)

(C) (D)

(VA)

"

(DS) املنظر العلوي (VA) املنظر األمامي

املهمة 5: درجة الصعوبة عالية

املعطيات: املنظر العلوي ومنظر جانبي لجسم

املطلوب: املنظر الجانبي (SA) لجسم

املهمة 6: درجة الصعوبة عالية

املعطيات: املنظر العلوي واألمامي للجسم

املطلوب: املنظر الجانبي (SA) لجسم

املهمة 3: درجة الصعوبة متوسطة

املعطيات: املنظر العلوي و منظر أمامي لجسم

املطلوب: املنظر الجانبي (SA) املرسوم للجسم

املهمة 4: درجة الصعوبة متوسطة

املعطيات: املنظر العلوي واألمامي للجسم

املطلوب: رسم املنظر الجانبي (SA) للجسم
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نوع املهمة 2

أيًضا املهام التالية تخترب قدرتك عىل التصور املكا�.
كل مهمة مكونة من شكلÕ ملكعب شفاف يوجد به كابل واحد أو اثنان. الشكل األول 
(األيرس) يوضح لك داæًا املنظر األمامي (مقدمة) املكعب، ويف الصورة اليمنى املجاورة 

يتم عرض املكعب ذاته مرة أخرى، ومهمتك هي أن تتحقق مó إذا كان اتجاه املنظر من 
اليمÕ أو اليسار أو من أسفل أو من أعىل أو من الخلف.

يف الصورة اليمنى ترى املكعب من أعىل، يجب عليك أن تقوم يف ورقة إجابتك بوضع 
.(D) عالمة أسفل رقم املهمة املعنية

:Õالتاليت Õهذه املهام +كنك أن تحلها بأي من الطريقت

تصور أن املكعب موجود عىل منضدة زجاجية وأنت تتحرك يف أفكارك حول املكعب:  n
تخيل نفسك عىل +Õ أو يسار املكعب، تخيل أنك تقف خلف املكعب، أنت تقف   

أمام املكعب وتنعطف فوقه (لغرض رصد املنظر „من أعىل”) أو أنك تستلقي يف  
أفكارك، وقدماك باملقدمة، أسفل املنضدة: بعد ذلك سوف تراه من أسفل.  

أو تخيل أنك تأخذ املكعب يف يدك وتحركه: عندما تقوم بقلب املنظر األمامي، أي   n
املكعب يف املوضع املصور عىل اليسار، بزاوية 90 درجة إىل األمام، „عىل نفسه”، وال   

تقوم عندئذ بتغي8 موضعك، فسوف ترى املكعب من أعىل. قم بتدوير املكعب بزاوية   
90 درجة إىل اليمÕ، ثم انظر إليه من اليسار، وقم بإدارته بزاوية 90 درجة إىل اليسار،   
وانظر إليه من اليمÕ، وعندما تديره بزاوية 180 درجة عىل سطحه الثابت، فانظر إليه  

من الخلف، وعندما تقلبه يف النهاية إىل الوراء، فانظر إليه من أسفل.  

املهمة 1: درجة صعوبة منخفضة

:   (A)

:   (B)

:   (C)

:   (D)

:   (E)

+يًنا 

يساًرا

أسفل

أعىل

الخلف

:   (A)

:   (B)

:   (C)

:   (D)

:   (E)

+يًنا 

يساًرا

أسفل

أعىل

الخلف

هنا ترى املكعب من األمام! هنا ترى املكعب من ________؟

هنا ترى املكعب من األمام! هنا ترى املكعب من ________؟

:   (A)

:   (B)

:   (C)

:   (D)

:   (E)

+يًنا 

يساًرا

أسفل

أعىل

الخلف

:   (A)

:   (B)

:   (C)

:   (D)

:   (E)

+يًنا 

يساًرا

أسفل

أعىل

الخلف

:   (A)

:   (B)

:   (C)

:   (D)

:   (E)

+يًنا 

يساًرا

أسفل

أعىل

الخلف

:   (A)

:   (B)

:   (C)

:   (D)

:   (E)

+يًنا 

يساًرا

أسفل

أعىل

الخلف

:   (A)

:   (B)

:   (C)

:   (D)

:   (E)

+يًنا 

يساًرا

أسفل

أعىل

الخلف

هنا ترى املكعب من األمام!

هنا ترى املكعب من األمام!

هنا ترى املكعب من األمام!

هنا ترى املكعب من األمام!

هنا ترى املكعب من األمام! هنا ترى املكعب من ________؟

هنا ترى املكعب من ________؟

هنا ترى املكعب من ________؟

هنا ترى املكعب من ________؟

هنا ترى املكعب من ________؟
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تحليل العالقات التقنية

!

يف مجموعة املهام „تحليل العالقات التقنية” فإنه يرسي ما ييل: تحيل وتفنيد املخططات 
أو صور العرض أو الجداول التي يتم فيها عرض القواعد أو املعادالت التقنية. 

نوع املهمة يستهدف القدرة عىل نقل قضايا الفيزياء التقنية إىل عرض مجرد والقدرة 
عىل بلورة القضايا املجردة. ال تتطلب هذه املهمة اإلملام çعارف مسبقة يف الرياضيات أو 

الفيزياء أو التقنية. سيتم إذا لزم األمر تقديم معلومات خلفية.

22 مهمة يف االختبار، زمن الحل 60 دقيقة

تعلي-ت

قبل أن تقوم بحل املهام، يرجى قراءة التعلي!ت.

تشمل هذه املهام أسئلة من مجاالت هندسية مختلفة. عليك تصور العمليات الهندسية 
البسيطة والتعرف عىل العالقات التقنية. ما 0 يُذكَر يف الرسوم البيانية ما يخالف ذلك فإن 

املحاور (املقاييس) مقسمة طوليًا.
يف بعض املسائل يتم السؤال عن الرسم البيا8 الصحيح „كيًفا”. وهنا ينبغي عليك أن تقرر 

ما هو الرسم البيا8 األك? مال<ة بالنسبة إىل مسار املنحنى. وحتى الرسم البيا8 الصحيح 
ليس بالرضورة أن يكون مرسوًما بدقة بالنظر إىل العدد.

املهمة 1: درجة الصعوبة بسيطة

عربة خزان الوقود مملوءة حتى النصف. الصور توضح عربة الخزان يف ثالثة مواقف 
.(Dبدء الس) مختلفة: التحرك برسعة ثابتة والفرملة والتسارع

ما هو التخصيص الصحيح للصور واملواقف؟

التسارع الفرملة  الرسعة الثابتة   

الصورة 1 الصورة 2  الصورة 3   (A)

الصورة 3 الصورة 1  الصورة 2   (B)

الصورة 3 الصورة 2  الصورة 1   (C)

الصورة 2 الصورة 1  الصورة 3   (D)

املهمة 2: درجة الصعوبة بسيطة إىل متوسطة

يف ترتيب الصورة I و II توجد عارضة مركبة بشكل يسمح لها بالدوران (Pاًما مثل 
األرجوحة). عىل الجانب األSن من العارضة يوجد خطاف مثبت. كال طريف العارضة 

مرتبطان ببعضه! البعض باستخدام حبل مشدود. الحبل ممرر عرب بكرات.

Bild 1 Bild 2 Bild 3 1 الصورة الصورة 2 الصورة 3

Balken Balken

 

Lager            Haken

Seil

Lager            Haken

Seil

يتم تعليق ثقل عىل الخطاف.
    

أي العبارات التالية Pثل اإلجابة الصحيحة؟ (Sكن إه!ل كتل العوارض والحبل والخطاف 
أثناء ذلك.)

يف الرتتيب I تتحرك العارضة Sيًنا إىل أسفل.   .I
يف الرتتيب II تتحرك ا  لعارضة Sيًنا إىل أسفل.   .II

العبارة I فقط هي الصحيحة.  (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.  (B)

كلتا العبارتX صحيحتان.  (C)
كلتا العبارتX خاطئتان.  (D)

املهمة 3: درجة الصعوبة متوسطة

يف النظام املوضح يف الشكل يتدفق عرب وصلة اإلمداد 10 لرت ماء يف الثانية (10 لرت/ثانية) 
يتدفق املاء عرب األنابيب متباينة البعد والوعاء البيني إىل داخل أنابيب الرصف X و Y و 

Z. الشكل يوضح كمية املاء القصوى التي Sكن أن تتدفق يف الثانية يف كل أنبوب.

بعد مرور دقيقة واحدة، كم تبلغ كمية املاء املتدفقة يف الثانية من أنابيب الرصف الثالثة؟

كمية املاء يف الثانية (لرت/ثانية)   
Z أنبوب الرصف  Y أنبوب الرصف  X أنبوب الرصف  

6  6  8  (A)
5  3  2  (B)
3  4  3  (C)
3  3  4  (D)

منفذ إمداد (10 لرت/ثانية) 

X رصف Y رصف Z رصف
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2 ل/ث2 ل/ث4 ل/ث
6 ل/ث

8 ل/ث6 ل/ث6 ل/ث

3 ل/ث

5 ل/ث

محمل محمل

عارضة عارضة

خطاف خطاف

حبل حبل



املهمة 4: درجة الصعوبة متوسطة إىل عالية

املخطط يوضح قيمة قدرة P املحرك يف مصعد ما التي يتم استهالكها يف فرتة زمنية تبلغ 
12 دقيقة. 

عند تحرك املصعد إىل أعىل، فسوف يتم (يف الدقيقة) استهالك أربعة أضعاف القدرة التي 
يتم استهالكها بتحركه إىل أسفل. بتوقف املصعد يف طابق ما، فسوف يتم (يف الدقيقة) 

استهالك ضعفي القدرة التي يتم استهالكها بتحركه إىل أسفل.
 t = 0 30 ثانية. يف النقطة الزمنية Fمتتال Fأي طابق Fوعندئذ يبلغ زمن رحلة املصعد ب

يكون املصعد موجوًدا يف الطابق الثالث.

أي العبارات التالية Uثل اإلجابة الصحيحة؟

يف خالل الفرتة الزمنية املوضحة البالغة 12 دقيقة يتحرك املصعد إىل أعىل  وصوًال   .I
إىل الطابق السادس.  

يف النقطة الزمنية t = 10 دقائق يكون املصعد موجوًدا يف الطابق الثالث.   .II

العبارة I فقط هي الصحيحة.  (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.  (B)

كلتا العبارتF صحيحتان.  (C)
كلتا العبارتF خاطئتان.  (D)

املهمة 5: درجة الصعوبة عالية

الشكل يوضح ترمومرتين - بدون تدريج لبيان درجة الحرارة.
كل منهi مملوء بنفس الكمية من السائل وأيًضا تكون كمية السائل متiثلة. لديك أنابيب 

صاعدة متiثلة الطول. مع الرتمومرت األيرس يكون املقطع العريض لألنبوب الصاعد أصغر 
منه مع الرتمومرت األsن.

عىل افرتاض أن كال تدريجي درجة الحرارة يتم إكiلهi بشكل صحيح، فسوف يبدئان 
مع كال األنبوبF الصاعدين بنفس االرتفاع وينتهيان بنفس االرتفاع. كال الرتمومرتين يتم 

استخدامهi فقط مع درجات الحرارة املناسبة لها.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4

5

P

t

min

 

دقيقة

Steig-
rohr

 

أنبوب 
صاعد

أي العبارات التالية Uثل اإلجابة الصحيحة؟

باستخدام الرتمومرت األيرس فإنه sكن قياس قيم االرتفاع يف درجات الحرارة بشكل    .I
أقل دقة مع الرتمومرت األsن.  

الرتمومرت األsن يرصد نطاق درجات حرارة أكرب من ذلك الخاص بالرتمومرت األيرس.   .II

العبارة I فقط هي الصحيحة.  (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.  (B)

كلتا العبارتF صحيحتان.  (C)
كلتا العبارتF خاطئتان.  (D)

املهمة 6: درجة الصعوبة عالية

يوضح الرسم التخطيطي لجسم ما أن معدل التسارع هو a (مقاًسا بوحدة م/ثانية2) 
والوظيفة يف الزمن t (بوحدة الثانية). يف النقطة الزمنية t = 1 تكون رسعة الجسم موجبة.

أي العبارات التالية Uثل اإلجابة الصحيحة؟

.t = 1 يتحرك الجسم �عدل أرسع منه يف النقطة الزمنية t = 3 يف النقطة الزمنية   .I
يف النقطة الزمنية t = 7 ال يتحرك الجسم.   .II

العبارة I فقط هي الصحيحة.  (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.  (B)

كلتا العبارتF صحيحتان.  (C)
كلتا العبارتF خاطئتان.  (D)
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مهام �وذجية - منهج

املعلومات الرياضيات وتقنية 

الطبيعية والعلوم 

يف منهج "الرياضيات وتقنية املعلومات والعلوم الطبيعية"، يتم حل املهام يف مجموعتي مهام. لديك 145 دقيقة للمنهج. /كنك االطالع أدناه عىل 
نظرة عامة حول عدد املهام يف كل مجموعة و زمن الحل املخصص لذلك.

وعىل سبيل االستعداد، /كن حل املهام الست الواردة يف الصفحات التالية داخل كل مجموعة مهام. تتسم املهام املوجودة يف بداية كل مجموعة 
بالسهولة مقارنة باملهام املوجودة يف النهاية. يف بداية كل مجموعة مهام، يوجد توضيح بسيط بخصوص نوع املهمة وتعلي_ت حل املهام.

و/كن العثور عىل الحلول بدًءا من الصفحة 53.

الوقت عدد املهام  مجموعة املهام 

60 دقيقة  22 تحليل الحقائق الخاصة بالعلوم الطبيعية 

85 دقائق  22 فهم عمليات العرض الشكلية 

145 دقائق إج,يل الوقت  



املهمة 2: درجة الصعوبة بسيطة إىل متوسطة

يتكون البيبتد X من سلسلة من 10 أح�ض أمينية.
.(”Trp„ :عىل سبيل املثال) ييز كل حمض أميني من خالل ثالثة حروفÌ ويتم

يتم عرض ترتيب األح�ض األمينية من اليسار إىل اليم×. نجد يف أحد نهايات البيبتد 
.Leu ويف أحد النهايات األخرى يقع الحمض األميني ،Gly الحمض األميني

 .Ch من خالل اإلنزيم Trpو Tyr ×خلف كل من الحمض× األميني X يتم انقسام البيبتد
وتنشأ األجزاء األربعة التالية:

Lys – Gly  
Leu – Ala – Tyr  
Lys – Gly – Trp  
Arg – Tyr  

 .Tr من خالل اإلنزيم Lysو Arg ×خلف كل من الحمض× األميني X يتم انقسام البيبتد
وتنشأ األجزاء األربعة التالية:

Gly – Trp – Arg  
Tyr – Lys  
Gly  
Leu – Ala – Tyr – Lys  

ما هو الرتكيب الذي عليه البيبتد X؟

Leu – Ala – Tyr – Arg – Tyr – Lys – Gly – Trp – Lys – Gly  (A)
Gly – Trp – Arg – Leu – Ala – Tyr – Lys – Tyr – Lys – Gly  (B)
Leu – Ala – Tyr – Lys – Arg – Tyr – Lys – Gly – Trp – Gly  (C)
Leu – Ala – Tyr – Lys – Gly – Trp – Arg – Tyr – Lys – Gly  (D)

املهمة 3: درجة الصعوبة متوسطة

من أجل وصف املناخ يف منطقة ما، يتم ذكر متوسط قيم درجات الحرارة شهريًا (بالدرجة 
املئوية C°) وكذلك كميات هطول األمطار (مم). 

.(R4 إىل R1) تُظهر الصور مخططات املناخ البيانية ألربع مناطق مختلفة

تحليل الحقائق الخاصة بالعلوم الطبيعية

!

من خالل مجموعة املهام „تحليل الحقائق الخاصة بالعلوم الطبيعية”، يتم طرح أسئلة 
حول محتويات خاصة بالعلوم الطبيعية من خالل نصوص ومخططات بيانية يجب اإلجابة 

عليها.
يكشف نوع املهمة مدى وقدرة الفرد عىل تصور الحقائق الخاصة بالعلوم الطبيعية 

البسيطة بشكل جيد، وكذلك تحليلها. ك� يدور األمر أيًضا حول التعرف عىل الروابط، 
وكذلك التمييز ب× البيانات الهامة وغF الهامة فضًال عن استخالص االستنتاجات الصحيحة 

من املعلومات
املعروضة. ك� يتم عرض املعلومات حول الخلفية ذات الصلة.

22 مهمة يف االختبار، زمن الحل 60 دقيقة

التعلي9ت

يُرجى قراءة هذه التعلي�ت قبل حل املهام.

تتضمن هذه املهام أسئلة من مجاالت علمية مختلفة. يتع× عليك أن تتصور بعض 
العمليات العلمية البسيطة وأن Ìيز السياق العلمي يف املسألة. ما N يُذكَر يف الرسوم 

البيانية ما يخالف ذلك فإن املحاور (املقاييس) مقسمة طوليًا. يف بعض املسائل يتم السؤال 
 Uاألك Vالصحيح „كيًفا”. وهنا ينبغي عليك أن تقرر ما هو الرسم البيا Vعن الرسم البيا
مال]ة بالنسبة إىل مسار املنحنى. وحتى الرسم البياV الصحيح ليس بالرضورة أن يكون 

مرسوًما بدقة بالنظر إىل العدد.

املهمة 1: درجة الصعوبة بسيطة

تم إجراء تجربة عىل ثالثة نباتات من نفس النوع:
النبات رقم 1 ظل دون أي تدخل.   •

يف النبات رقم 2، تم قطع رأس الجذع الرئييس.   •
يف النبات رقم 3، تم قطع رأس الجذع الرئييس.  •

وبعد ذلك تم وضع هرمون نباb يف النبات فوق  
املوضع الذي تم القطع منه.   

واآلن تتم مراقبة النباتات: 
يف النبات رقم f ،1ت الجذع الرئييس و والجذوع   •

الجانبية.   
يف النبات رقم N ،2 ينُم الجذع الرئييس. وfت الجذوع الجانبية.   •

يف النبات رقم f ،3ا الجذع الرئييس. وN تنُم الجذوع الجانبية.   •

ترسي هذه النتائج عىل نوع النبات بوجه عام.
أي العبارات التالية Ìثل اإلجابة الصحيحة؟ 

يعمل الهرمون النباb عىل دعم fو الجذع الرئييس يف هذا النوع من النبات.   .I
يعوق الهرمون النباf bو الجذوع الجانبية يف هذا النوع من النبات.   .II

العبارة I فقط هي الصحيحة.  (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.  (B)

كلتا العبارت× صحيحتان.  (C)
كلتا العبارت× خاطئتان.  (D)
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أي العبارات التالية .ثل اإلجابة الصحيحة؟

.R4 أكرب من كمية األمطار يف R1 كمية هطول األمطار السنوية يف املنطقة   .I
تقع عىل األقل إحدى املناطق األربع يف جنوب خط االستواء.   .II

العبارة I فقط هي الصحيحة.  (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.  (B)

كلتا العبارتY صحيحتان.  (C)
كلتا العبارتY خاطئتان.  (D)

املهمة 4: درجة الصعوبة متوسطة
يوضح الشكل مدى ارتباط ذوبان املواد يف املياه بدرجة الحرارة. نرتات البوتاسيوم وملح 

الطعام من األمالح (البيانات موضحة بجرام من امللح لكل 100 مليلرت من املياه).
األكسجY والهواء عبارة عن غازات (البيانات موضحة mليليرت من الغاز لكل لرت من املياه).

أي العبارات التالية .ثل اإلجابة الصحيحة؟

ال يتحلل 60 جراًما من نرتات البوتاسيوم يف 100 مل من املياه عند درجة حرارة   .I
50 درجة مئوية بالكامل.  

 Yيف درجة الحرارة التي ترتاوح من 0 إىل 20 درجة مئوية، يعتمد ذوبان األكسج   .II
عىل درجة الحرارة بصورة أكرب مقارنة بدرجة الحرارة التي ترتاوح من 20 إىل   

80 درجة مئوية.  

g Salz
pro

100 ml Wasser

ml Gas
pro

1 l Wasser

L
ö
s
lic

h
k
e
it

L
ö
s
lic

h
k
e
it

Temperatur

K
al

iu
m

ni
tr
a
t

Sauerstoff

Luft

Kochsalz

110

90

70

50

30

10

0

0 10 20 30 40 50 60 70

60

50

40

30

20

0

10

°C

 

العبارة I فقط هي الصحيحة.  (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.  (B)

كلتا العبارتY صحيحتان.  (C)
كلتا العبارتY خاطئتان.  (D)

املهمة 5: درجة الصعوبة عالية

يتم تعليق أنبوب مغلق بصورة متوازية. ويتم ملؤه بالزئبق يف كال الطرفY حيث يوجد 
هواء بينه}.

واآلن يتم تسخY الزئبق يف الجانب األ|ن من األنبوب.

أي العبارات التالية بخصوص تأث�ات التسخY .ثل اإلجابة الصحيحة (ملحوظة: ينبغي 
عدم مراعاة وزن الهواء يف األنبوب.)؟

يهبط الجانب األيرس تجاه األسفل.  .I
يصبح الجانب األ|ن أخف.  .II

العبارة I فقط هي الصحيحة.  (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.  (B)

كلتا العبارتY صحيحتان.  (C)
كلتا العبارتY خاطئتان.  (D)

املهمة 6: درجة الصعوبة عالية
يحتوي مثلث الرسم عىل مسطرة ومنقلة. يتكون مثلث الرسم من مادة جعلته يتمدد 

mقدار 1 يف املائة بالتجانس يف جميع األطوال بعد صنعه بسبب التعرض للحرارة.

أي العبارات التالية .ثل اإلجابة الصحيحة؟

تُظِهر املسطرة قيً} صغ�ة جًدا عند قياس األطوال.  .I
ازداد نطاق املثلث mقدار 3 يف املائة.  .II

العبارة I فقط هي الصحيحة.  (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.  (B)

كلتا العبارتY صحيحتان.  (C)
كلتا العبارتY خاطئتان.  (D)
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فهم عمليات العرض الشكلية

!

يف مجموعة املهام „فهم عمليات العرض الشكلية”، يتع� نقل املعلومات من نص ووضعها 
يف عرض بياØ („املخطط املسار”) وكذلك العكس. يشمل نوع املهمة القدرة عىل نقل 

الحقائق املتعلقة بالعلوم الطبيعية امللموسة إىل Þاذج وكذلك القدرة عىل التفكÚ بطريقة 
شكلية. كü يشمل عىل الجانب اآلخر التفكÚ النقدي، óعنى أنه يجب التحقق من صحة 

ما هو موضح.
كü يتحقق نوع املهمة من وجود الفهم األسايس املتعلق بالعلوم الطبيعية.

22 مهمة يف االختبار، زمن اإلعداد 85 دقيقة 

التعلي0ت
يُرجى قراءة هذه التعليüت قبل حل املهام.

يتع� يف مجموعة املهام هذه ترجمة عملية ما أو Þوذج ما إىل مخطط املسار ، أو تحليل 
مخطط املسار مع�.

/كن أن تحتوي مخططات املسار عىل العنارص التالية:

بداية العملية

مركز اتخاذ القرار: تتحدد وجهة الطريق التالية هنا وفقاً 
لإلجابة عىل السؤال املطروح.

مثال: عند الرد عىل السؤال „K ≤ L ؟” باإلجابة „نعم”، 
فيتع� عندئذ السÚ يف „الطريق” املكتوب عليه اإلجابة 

„نعم”.
عند الرد عىل السؤال „K ≤ L ؟ „ باإلجابة „ال”، فيتع� 

عندئذ السÚ يف „الطريق” املكتوب عليه اإلجابة „ال”.
(يتم الرد عىل السؤال „ K ≤ L؟ „ باإلجابة „نعم” 

عندما يكون املعامل „K” أقل من „L” أو عند تساوي 
 ”K„ كلتا القيمت�. يتم الرد باإلجابة „ال” عندما يكون

(.”L„ أكرب من

اإلجراء الذي يتم تنفيذه، أو باألحرى النتيجة التي يتم 
تحقيقها. يف املثال يتم إظهار العدد.

أمثلة عىل الدالالت:
M مخصصة للقيمة 2.  M:= 2

تتم زيادة القيمة للمعامل  M:= M + 1
ó Mقدار 1.  

يتم تقليل القيمة للمعامل  M := M - N
.N قدار قيمة املعاملó M  

التجميع: يتم تجميع „طريق�” يف „طريق” واحد 
مشرتك.

نهاية العملية

البدء

نعم

ال

إظهار العدد

إيقاف

K ≤ L ؟

نص و مخطط املسار بخصوص املهمتJ 1 و2

.F3و F2و F1 عىل العوامل Zو Yو x يعتمد اتخاذ القرار ب�
/كن أن يحتوي F1 عىل القيمة a أو b و/كن أن يحتوي F2 عىل القيمة a أو b، وكذلك 

/كن أن يحتوي F3 عىل القيمة c أو d. يوضح املخطط املسار كيفية اتخاذ القرار.

املهمة 1: درجة الصعوبة بسيطة

أي العبارات التالية Qثل اإلجابة الصحيحة؟

إذا كان F1 = a، فيتم اختيار X داRًا.   .I
إذا كان F2 = b، فيتم اختيار X داRًا.   .II

العبارة I فقط هي الصحيحة.  (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.  (B)

كلتا العبارت� صحيحتان.  (C)
كلتا العبارت� خاطئتان.  (D)

املهمة 2: درجة الصعوبة متوسطة

أي العبارات التالية Qثل اإلجابة الصحيحة؟

إذا كان F3 = c، فيتم اختيار X مطلًقا.   .I
إذا كان F2 = a، فلن يتم اختيار Z مطلًقا.   .II

العبارة I فقط هي الصحيحة.  (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.  (B)

كلتا العبارت� صحيحتان.  (C)
كلتا العبارت� خاطئتان.  (D)
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نص و مخطط املسار بخصوص املهمت� 3 و 4

�كن أن تحتوي املياه عىل بكت�يا. تُنِتج البكرتيا املواد التي �كن التحقق منها يف املياه. يف 
حالة زيادة تركيز هذه املواد، �كن استنتاج وجود بكت�يا باملياه.

تُنِتج البكرتيا Ec و Kp اإلندول (I). تُنِتج البكرتيا Cf وEc الحمض (S). تُنِتج البكرتيا Ea و 
.(A) األسيتوين Kp

يف حالة أخذ عينة من املياه تحتوي عىل نوع من البكرتيا، �كن اكتشاف هذا النوع من 
البكرتيا من خالل إجراء اختبار. ويوضح املخطط املسار س� االختبار.

املهمة 3: درجة الصعوبة متوسطة

أي العبارات التالية %ثل اإلجابة الصحيحة؟

يف حالة وجود „زيادة تركيز S؟” يف موضع اتخاذ القرار Y، �كن أن يكون املخطط   .I
املسار صحيًحا.  

يف حالة وجود "تركيز A بصورة طبيعي؟" يف موضع اتخاذ القرار X، �كن  .II
أن يكون املخطط املسار صحيًحا.  

العبارة I فقط هي الصحيحة.  (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.  (B)

كلتا العبارت2 صحيحتان.  (C)
كلتا العبارت2 خاطئتان.  (D)

املهمة 4: درجة الصعوبة متوسطة إىل عالية

أي العبارات التالية %ثل اإلجابة الصحيحة؟

يف حالة وجود „زيادة تركيز A؟” يف موضع اتخاذ القرار Y، �كن أن يكون   .I
املخطط املسار صحيًحا.  

يف حالة وجود „ تركيز S بصورة طبيعية؟” يف موضع اتخاذ القرار X، �كن أن  .II
يكون املخطط املسار صحيًحا.  

العبارة I فقط هي الصحيحة.  (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.  (B)

كلتا العبارت2 صحيحتان.  (C)
كلتا العبارت2 خاطئتان.  (D)
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Kp يف املياه Ea يف املياه

ال

نص و مخطط املسار بخصوص املهمت� 5 و 6

تحتوي رشكة االستشارات عىل ثالث غرف A وB وC للمناقشات. الغرفة A هي األصغر 
وتحتوي عىل مكان مخصص ألربعة أشخاص بحد أقىص. وتحتوي الغرفة B عىل مكان 

مخصص لعرشة أشخاص. الغرفة C هي األكرب وتحتوي عىل مكان مخصص لثالث2 شخًصا. 
ويوضح املخطط املسار كيفية اختيار الغرف الثالث. „PZ” = عدد األشخاص.

املهمة 5: درجة الصعوبة متوسطة إىل عالية

أي العبارات التالية %ثل اإلجابة الصحيحة؟

يف حالة مشاركة العمالء يف املناقشات، يتم اختيار الغرفة B داJًا.  .I
ويف حالة عدم مشاركة أي من عمالء يف املناقشات، يتم اختيار الغرفة األصغر التي  .II

تناسب األشخاص املشارك2.  

العبارة I فقط هي الصحيحة.  (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.  (B)

كلتا العبارت2 صحيحتان.  (C)
كلتا العبارت2 خاطئتان.  (D)

املهمة 6: درجة الصعوبة عالية

أي العبارات التالية %ثل اإلجابة الصحيحة؟

يف حالة وجود 10 مشارك2، يتم اختيار الغرفة B داJًا.  .I
ال يتم اختيار الغرفة B إال عندما يرتاوح عدد األشخاص ب2 5 و10.  .II

العبارة I فقط هي الصحيحة.  (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.  (B)

كلتا العبارت2 صحيحتان.  (C)
كلتا العبارت2 خاطئتان.  (D)
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مهام �وذجية - منهج

علوم االقتصاد

يف منهج "علوم االقتصاد"، يتم حل املهام يف مجموعتي مهام. لديك 150 دقيقة للمنهج. 9كنك االطالع أدناه عىل نظرة عامة حول عدد املهام يف كل 
مجموعة و زمن الحل املخصص لذلك.

وعىل سبيل االستعداد، 9كن حل املهام الست الواردة يف الصفحات التالية داخل كل مجموعة مهام. تتسم املهام املوجودة يف بداية كل مجموعة 
بالسهولة مقارنة باملهام املوجودة يف النهاية. يف بداية كل مجموعة مهام، يوجد توضيح بسيط بخصوص نوع املهمة وتعلي[ت حل املهام.

و9كن العثور عىل الحلول بدًءا من الصفحة 53.

الوقت عدد املهام  مجموعة املهام 

65 دقيقة  22 تحليل السياقات والروابط االقتصادية 

85 دقائق  22 تحليل العمليات 

150 دقائق إج-يل الوقت  



تحليل السياقات والروابط االقتصادية

!

يف مجموعة املهام „تحليل السياقات والروابط االقتصادية” يجب أن يتم تحليل وتفنيد 
املخططات والصور التوضيحية والجداول يف نطاق العلوم االقتصادية.

نوع املهمة يستهدف بالدرجة األوىل القدرة عىل التفريق بÚ البيانات الهامة وغ× الهامة، 
والقدرة عىل استنباط النتائج الصحيحة من املعلومات املوضحة. سيتم إذا لزم األمر تقديم 

معلومات خلفية.

22 مهمة يف االختبار، زمن الحل 65 دقيقة

تعلي,ت

يرجى قراءة هذه التعلي"ت قبل حل املهام.

يف املهام التالية يتم عرض العالقات االقتصادية يف صورة أو جدول ما. ومهمتك هي تحليل 
هذه العالقات وتفنيدها بشكل صحيح.

ومهمتك هي تحليل هذه السياقات والروابط وتفنيدها بشكل صحيح. اخرت يف كل مهمة 
.(”D„ أو ”C”أو ”B„ أو ”A„) اإلجابة الصحيحة

مزيد من امللحوظات لحل املهام:

يف هذه املهام سوف تقابل أنواع مختلفة من الصور واألشكال: مثًال رسوم منحنيات (قارن 
املهمة 4) ورسوم أعمدة أو أرشطة مستعرضة تخطيطية (قارن املهمة 5) ورسوم دائرية 

تخطيطية (قارن املهمة 1) وجداول. 
احرص عىل مراعاة الوحدات املذكورة عىل املحاور، وال سي" بالنظر إىل رسوم املنحنيات 
واألعمدة التخطيطية. يف أبسط األحوال تكون هناك أعداد مطلقة (مثًال عدد السكان أو 

السعر باليورو). أحيانًا تكون هناك أيًضا أعداد مئوية (مثًال النسبة املئوية للمواطنÚ يف بلد 
ما). يف هذه الحالة يكون من املهم أن يتم االطالع عىل العدد اإلج"يل الذي يتم باالستناد 
إليه حساب النسبة املئوية. وبذلك فيكون عىل سبيل املثال نسبة 10 باملائة من مواطني 

الواليات املتحدة األمريكية Pثل بالطبع عدًدا أكرب من األفراد مقارنة بنسبة 10 باملائة من 
مواطني أملانيا. 

درجات الصعوبة الخاصة تعرضها من واقع الخربة الصور املوضح بها تغي×ات النسب 
املئوية (قارن املهمة 5). تحقق - لغرض التمرين - من العبارة الثالثة والرابعة من خالل 

الصورة املوضحة يف املهمة 5:
Sيف الربع األول من عام 2001 كانت األرباح أكرب منها يف الربع الثا :III العبارة  •

من عام 2001. رXا يتضح لك للوهلة األوىل أن هذه العبارة صحيحة. لكن انتبه: ال    
Yكن الحكم عىل العبارة من الصورة، ألنه ال يجدر بنا مقارنة األرشطة العرضية مًعا (قارن

باألعىل). Yكن أن تكون األرباح يف الربع الثاS لعام 2001 أكرب منها يف الربع األول   
لعام 2001، ولكنه Yكن أيًضا أن تكون أقل. ونظرا ألننا ال نعرف اإلجابة بالتحديد،   

فتكون العبارة خاطئة.  
العبارة IV: يف الربع الرابع من عام 2003 كانت األرباح أقل منها يف الربع الرابع   •

من عام 2000. هذه العبارة خاطئة. يف الربع الرابع لعام 2001 كانت األرباح أكرب منها   
يف الربع الرابع لعام 2000 بنسبة واحد باملئة. يف الربع الرابع لعام 2002 كانت األرباح  
أكرب منها يف الربع الرابع لعام X 2001قدار 0.5 باملئة تقريبًا، ويف الربع الرابع من عام   
2003 كان أقل بنسبة بسيطة عنها يف الربع الرابع من عام 2002.  ولذلك ففي املجمل  

كانت األرباح يف الربع الرابع من عام 2003 أكرب منها يف الربع الرابع من عام 2000   
بنسبة تزيد عن واحد باملئة.  
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املهمة 1: درجة الصعوبة بسيطة

اإلجازة السنوية (باأليام) وأيام العطالت مدفوعة األجر للعاملÚ يف مختلف الدول:

أي العبارات التالية Pثل اإلجابة الصحيحة؟

ال توجد يف أي بلد آخر عدد إجازات سنوية أقل من الواليات املتحدة األمريكية.   .I
إسبانيا لديها أكرب عدد أيام عطالت مدفوعة األجر من بÚ كل البلدان.  .II

العبارة I فقط هي الصحيحة.   (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.   (B)

كلتا العبارتÚ صحيحتان.   (C)
كلتا العبارتÚ خاطئتان.   (D)

 
املهمة 2: درجة الصعوبة متوسطة

الشكل يوضح عدد العاملÚ وحجم مبيعات الرشكات األملانية الكب×ة يف عام 1997. 

حجم املبيعات العامل  الرشكة  

منها يف     dعىل مستوى العا منها يف الخارج   dعىل مستوى العا   
الخارج يف      

Sمليون مارك أملا     

% 61  94.180  % 46  379.000  Siemens رشكة
% 64  100.123  % 47  260.811  Volkswagen رشكة
% 61  41.146  % 47  176.481  Bosch رشكة
% 82  50.927  % 63  147.862  Hoechst رشكة
% 82  48.608  % 60  142.200  Bayer رشكة
% 72  52.265  % 45  116.112  BMW رشكة
% 73  48.776  % 41  103.406  BASF رشكة
 % 50  42.452  % 47  88.014  VIAG رشكة

  

أيام اإلجازة 
السنوية

العطالت 
مدفوعة األجر
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أملانيا 
الغربية

لوكسمبورغ

إسبانيا

النمسا

السويد

سويرسا

فنلندا

بريطانيا
الد¤اركهولندا

فرنسا

ال¥ويج

الربتغال

بلجيكا

يونان

إيطاليا

اليابان

أيرلندا

الواليات 
املتحدة 
األمريكية

أملانيا
 الرشقية



أي العبارات التالية �ثل اإلجابة الصحيحة؟

 .BASF يف أملانيا حجم مبيعات أعىل من رشكة VIAG يف عام 1997 سجلت رشكة   .I
يف عام 1997 سجلت رشكة Siemens عىل مستوى العاÀ حجم مبيعات أعىل   .II

 .BMW للعامل مقارنة برشكة  

العبارة I فقط هي الصحيحة.   (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.   (B)

كلتا العبارتÛ صحيحتان.   (C)
كلتا العبارتÛ خاطئتان.   (D)

املهمة 3: درجة الصعوبة متوسطة

الشكل يوضح تطور سعر رصف الدوالر األمري&/اليورو من مطلع أبريل/ نيسان 2004 
حتى مطلع أبريل/ نيسان 2005. والشكل يوضح عدد الدوالرات األمريكية املقابلة لليورو 

الواحد. و<كن ببساطة حساب عدد اليوروات املقابلة للدوالر الواحد. 

تطور سعر رصف الدوالر األمري&/اليورو

أي العبارات التالية �ثل اإلجابة الصحيحة؟ 

قيمة اليورو (بالدوالر األمري&) ازدادت من أبريل/ نيسان حتى نهاية أكتوبر/   .I
ترشين أول 2004 بنسبة 10 باملئة.   

من قام يف نهاية نوفمرب/ ترشين ثان عام 2004 بتغيO مبلغ 1000 يورو بالدوالر،   .II
فقد حصل يف املقابل عىل أكY من 1000 يورو عند إرجاع التغيO يف نهاية مارس/   

آذار.   

العبارة I فقط هي الصحيحة.   (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.   (B)

كلتا العبارتÛ صحيحتان.   (C)
كلتا العبارتÛ خاطئتان.   (D)

املهمة 4: درجة الصعوبة عالية
الشكل األول يوضح كيفية تطور عدد األفراد الذين يجربون منتًجا جديًدا ألول مرة. 

ما هو الشكل الذي يوضح تطور عدد األفراد الذين قاموا بتجربة املنتج مرة واحدة عىل 
األقل؟

سعر الرصف (دوالر أمري&/ يورو)

Zahl der Personen

Zeit

 

Zahl der Personen

Zeit

 

Zahl der Personen

Zeit

 

Zahl der Personen

Zeit

 

Zahl der Personen

Zeit

 

(A)

(B)

(C)

(D)

عدد األفراد

عدد األفراد

عدد األفراد

عدد األفراد

عدد األفراد

الزمن

الزمن

الزمن

الزمن

الزمن
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املهمة 5: درجة الصعوبة عالية

الشكل يوضح التغ� الحادث يف األرباح التجارية يف الفرتة من مطلع عام 2000 حتى نهاية 
2005. لكل عام تم توضيح النسبة املئوية لتغ� األرباح يف الربع األول والثاÑ والثالث 

والرابع من العام مقارنة بالربع املقابل له يف العام املايض. 

تغ, األرباح التجارية (لكل منها: التغ, يف مقابل الربع امل&ثل يف العام املايض)

أي العبارات التالية %ثل اإلجابة الصحيحة؟ 

يف الربع األول لعام 2003 كانت األرباح أقل من أرباح الربع األول لعام 2002   .I
بنسبة تزيد عن 2 باملئة.   

يف الربع الرابع من عام 2004 كانت األرباح م4ثلة لتلك يف الربع الرابع من عام  .II
 .2003  

العبارة I فقط هي الصحيحة.   (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.   (B)

كلتا العبارت? صحيحتان.   (C)
كلتا العبارت? خاطئتان.   (D)

املهمة 6: درجة الصعوبة عالية

الصور توضح نتائج استطالع للرأي تم إجراؤه يف مطلع عام 2009 يف أملانيا. وتم فيه 
استطالع آراء الناس ما إذا كانوا قد قاموا بالتخطيط للقيام برحلة يف اإلجازة يف عام 2009. 

الرسم السفيل يوضح النسبة املئوية لألملان يف األعوام األخ�ة الذين قاموا مرة واحدة أو 
أكY من مرة برحلة. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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18 %

30 %

52 %

Weiß noch
nicht

Nein

Ja

Planen Sie für 2009 eine Urlaubsreise?

22 %

17 %

12 %

Urlaubsreise ist
schon gebucht

Werde noch
buchen

Fahre ohne
zu buchen

% 22

% 17

% 12

هل تخطط لعمل رحلة يف اإلجازة يف عام 2009؟

الحجز الفعيل يف 
رحلة اإلجازة 

سيتم الحجز

السفر بدون 
حجز

ال أعرف نعم

ال

%18

% 30
% 52

Häufigkeiten der Reisen Einmal

Mehrmals

2002 2004 2006 2008

23

34

22

34

24

36

24

37

معدالت القيام بالرحالت مرة واحدة

عدة مرات

أي العبارات التالية %ثل اإلجابة الصحيحة؟

قام األملان يف املتوسط بالقيام يف عام 2002 بعدد رحالت أكرب مقارنة يف عام   .I
 .2008  

من ب? األملان الذين يخططون للقيام برحلة يف عام 2009، قامت نسبة تزيد عن    .II
40 باملئة يف وقت إجراء االستطالع بالفعل بالحجز يف رحلة عطلة.   

العبارة I فقط هي الصحيحة.   (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.   (B)

كلتا العبارت? صحيحتان.   (C)
كلتا العبارت? خاطئتان.   (D)
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تحليل العمليات 

!
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يف مجموعة املهام „تحليل العمليات” يتع� أن يتم صياغة دورات تطور األحداث وتحليل 
مخططات تطور األمور. نوع املهمة يخترب القدرة عىل نقل السياقات االقتصادية إىل 

وحدات، وأيًضا القدرة عىل التفكä يف أنظمة لها صياغة محددة. وباإلضافة إىل ذلك فإن 
نوع املهمة يستهدف التفكä الناقد من منطلق رضورة أن يتم اختبار املعطيات للتحقق 

من سالمتها.

22 مهمة يف االختبار، زمن الحل 85 دقيقة

تعلي0ت

يرجى قراءة هذه التعلي!ت قبل حل املهام. 

يف مجموعة املهام هذه +كن أن يتم يف كل منها نقل عملية ما إىل مخطط املسار أو تحليل 
مخطط املسار املحدد من قبل.

+كن أن تحتوي مخططات املسار عىل العنارص التالية:
 

بداية العملية

 

مركز اتخاذ القرار: يرتبط مسار التطور التايل بالرد عىل 

السؤال املطروح.
مثال: عند الرد عىل السؤال „K ≤ L؟” باإلجابة „نعم”، 
فيتع� عندئذ السä يف „الطريق” املكتوب عليه اإلجابة 

„نعم”.
عند الرد عىل السؤال „K ≤ L؟” باإلجابة „ال”، فيتع� 
عندئذ السä يف „الطريق” املكتوب عليه اإلجابة „ال”.

(يتم الرد عىل السؤال " K ≤ L؟ " باإلجابة "نعم" عندما 
يكون املعامل "K" أقل من "L" أو عند تساوي كلتا 

القيمت�. يتم الرد باإلجابة "ال" عندما يكون "K" أكرب 
(."L" من

 

اإلجراء (الحدث)، الذي يتم تنفيذه أو البديل املختار. يف 

املثال يتم تخفيض السعر.

أمثلة عىل الدالالت:
M مخصصة للقيمة 2.  M := 2

تتم زيادة القيمة للمعامل M @قدار 1.  M := M + 1
يتم تقليل القيمة للمعامل M @قدار   M := M – N

.N قيمة املعامل  
 

التجميع: يتم تجميع „طريق�” يف „طريق” واحد 

مشرتك

نهاية العملية

ال

البدء

إيقاف

نعم

تخفيض السعر

K ≤ L؟

النص ومخطط املسار للمهمة 1 و 2

P. والعكس 
v
Z, بانخفاض سعر البيع 

v
مع أي منتج يزداد عدد القطع املباعة منه يوميًا 
 .Z

v
P يقل العدد 

v
بالعكس سار: بزيادة السعر 

.Z
o
تحقق أحد العامل� اآلن من عدد القطع املباعة للرشكة عىل النحو األمثل: إنه العدد 

يوضح مخطط املسار االسرتاتيجية التي سوف يتم من خاللها الوصول إىل أن عدد القطع 
.Z

o
املباعة يف النهاية („التوقف”) سوف يبلغ 

املهمة 1: درجة الصعوبة بسيطة إىل متوسطة

أي العبارات التالية Xثل اإلجابة الصحيحة؟

عند بيع عدد قليل للغاية من القطع فسوف يتم تقليل سعر البيع @ا يتناسب مع    :I
ذلك.  

+كن أن يتم االستمرار يف تقليل سعر البيع شديد االنخفاض.   :II

العبارة I فقط هي الصحيحة.   (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.    (B)

كلتا العبارت� صحيحتان.   (C)
كلتا العبارت� خاطئتان.   (D)

املهمة 2: درجة الصعوبة متوسطة

أي العبارات التالية Xثل اإلجابة الصحيحة عند تبديل املحتويات يف مركزي اتخاذ القرار
X و Y؟

يتم تقليل السعر الصحيح.  :I
يتم االستمرار يف زيادة السعر العايل للغاية.  :II

العبارة I فقط هي الصحيحة.   (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.    (B)

(C)   كلتا العبارت� صحيحتان.
كلتا العبارت� خاطئتان.   (D)
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النص ومخطط املسار للمهمة 3 و 4

األسواق (مثًال سوق السيارات يف أملانيا) يوجد بها معوقات للدخول والخروج منها. 
معوقات الدخول توضح مدى صعوبة األمر عىل أي عارض جديد للدخول يف السوق - عىل 

سبيل املثال لبيع سياراته يف أملانيا. معوقات الخروج توضح مدى صعوبة الخروج مرة 
أخرى من السوق (مغادرة السوق). 

عندئذ يتم التمييز بà األشكال األربعة لألسواق:

معوقات دخول قليلة، معوقات خروج قليلة –  "سوق املستعمل":  
معوقات دخول قليلة، معوقات خروج عالية –  "مصيدة الفرئان":  
معوقات دخول عالية، معوقات خروج قليلة –  "منجم ذهب":  
معوقات دخول عالية، معوقات خروج عالية –  "القفص الذهبي":  

أكمل مخطط املسار بالشكل الذي يتيح إمكانية تخصيص الشكل الصحيح لكل سوق.

املهمة 3: درجة الصعوبة متوسطة إىل عالية

أي العبارات التالية +ثل اإلجابة الصحيحة؟

يف مركز اتخاذ القرار V /كن أن تكون هناك: "معوقات الخروج عالية؟".   :I
يف العنرص Y /كن أن يكون هناك: "القفص الذهبي".   :II

العبارة I فقط هي الصحيحة.   (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.   (B)

كلتا العبارتà صحيحتان.   (C)
كلتا العبارتà خاطئتان.   (D)

Y Z

V W

X

مصيدة الفرئان منجم ذهب 

البدء

إيقاف

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

املهمة 4: درجة الصعوبة متوسطة إىل عالية

أي العبارات التالية +ثل اإلجابة الصحيحة؟

يف مركز اتخاذ القرار V /كن أن تكون هناك: "معوقات الدخول قليلة؟".   :I
يف مركز اتخاذ القرار X /كن أن يكون األمر ذاته موجوًدا ك5 هو الحال مع مركز   :II

.W اتخاذ القرار  

العبارة I فقط هي الصحيحة.   (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.    (B)

(C)   كلتا العبارتà صحيحتان.
كلتا العبارتà خاطئتان.   (D)

النص ومخطط املسار للمهمة 5 و 6

مبتديء الدراسة "شميت" يقوم بإعداد خطة دراسية للفصل الدرايس األول. 

يوضح مخطط املسار كيفية تطور األمر.

عدد الساعات التي يقضيها "شميت" يف األسبوع بحد أقىص لفرتة الدورات.   :ASM
ASV: عدد الساعات التي خطط لها "شميت" يف األسبوع لفرتة الدورات.
تكون الدورة "مشغولة بالكامل" عندما يكون هناك أي أماكن شاغرة به.

"التعارض الزمني": الدورة التي يجب عىل "شميت" أن يتخذ قراره بشأنها، تقام يف نفس 
الوقت مثل الدورة املوجودة يف الفعل يف جدول املحارضات.
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املهمة 5: درجة الصعوبة عالية

أي العبارات التالية �ثل اإلجابة الصحيحة؟ 
 كن أن يحرض "شميت" دورة يف جدول املحارضات التي ال يتوفر لديه وقت   :I

كاف لها.  
 كن أن يحرض "شميت" دورة يف جدول املحارضات تكون أقل أهمية من الدورة    :II

التي ال يتلقاها.  

العبارة I فقط هي الصحيحة.   (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.    (B)

(C)   كلتا العبارتÚ صحيحتان.
كلتا العبارتÚ خاطئتان.   (D)

املهمة 6: درجة الصعوبة عالية 

أي العبارات التالية &ثل اإلجابة الصحيحة؟
إذا كان هناك تعارض زمني بÚ دورتÚ ال يزال به- أماكن شاغرة، فسوف يحرض    :I

"شميت" الدورة األك6 أهمية.  
عند القيام بشطب مركز اتخاذ القرار Y فسوف يقوم "شميت" بالتخطيط ألك6    :II

من
20 ساعة يف األسبوع.  

العبارة I فقط هي الصحيحة.   (A)
العبارة II فقط هي الصحيحة.    (B)

(C)   كلتا العبارتÚ صحيحتان.
كلتا العبارتÚ خاطئتان.   (D)

ASV > ASM

ASM := 20
ASV :=   0

_

G

H

M

N

Y

W

X

كتابة الدورات املحتملة 
K ةGيف القا

اختيار أهم دورة يف 
K ةGالقا

هل الدورة مشغولة 
بالكامل؟

هل يوجد تعارض
 زمني؟

زيادة ASV بقيمة الزمن 
الرضوري للدورة

إدخال الدورة يف جدول 
املحارضات

شطب الدورة من 
K ةGالقا

البدء

إيقاف

نعم

نعم

نعم

نعم
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ال
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؟

هل القاGة 
K فارغة؟
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مهام �وذجية
الحلول وخطوات الحل
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حل املشكالت الكمية

املهمة 1
تحتوي 2600 زجاجة عىل 650 لرتًا من عص� الليمون. إًذا تحتوي الزجاجة الواحدة عىل: 

650 لرت مقسوم 2600 = 0,25 لرت من عص� الليمون.
تحتوي 5000 زجاجة عىل 5000 ضعف حجم عص� الليمون يف كل زجاجة، أي 5000 

زجاجة x  0,25 لرت لكل زجاجة = 1250 لرتًا من عص� الليمون.

إًذا (C) هو الحل الصحيح.

املهمة 2
الخطوة 1: كم عدد ساعات عمل املرأة مقابل 25 يورو لكل ساعة خالل أربع أسابيع؟ 

8 ساعات يوميًا x  5 أيام يف األسبوع x  4 أسابيع = 160 ساعة. 

الخطوة 2: كم يبلغ ما حصلت عليه يف 160 ساعة؟
160 ساعة x  25 يورو = 4000 يورو. 

الخطوة 3: كم يبلغ ما حصلت عليه مقابل العمل اإلضايف؟ مجموع ما حصلت عىل هو 
4600 يورو. حيث حصلت عىل 4000 يورو مقابل عملها املعتاد. وبالتايل فE حصلت عليه 

مقابل العمل اإلضايف هو: 4600 يورو - 4000 يورو = 600 يورو.

الخطوة 4: كم عدد ساعات عملها املخصصة لذلك؟ بالنسبة للساعات اإلضافية، فإنها 
تحصل عىل 30 يورو لكل ساعة. وحصلت عىل 600 يورو مقابل العمل اإلضايف: 600 يورو: 

30 يورو لكل ساعة = 20 ساعة.

الخطوة 5: كم يبلغ إجEيل عدد ساعات عمل املرأة؟ 160 ساعة مقابل 25 يورو لكل ساعة 
+ 20 ساعة مقابل 30 يورو للساعة = 180 ساعة.

لذلك (B) هي اإلجابة الصحيحة.

املهمة 3
نسبة العرض إىل االرتفاع يجب أن تظل كE هي.

الخطوة 1: كم تبلغ نسبة عرض : ارتفاع الصورة التي لدى كورينا؟ تبلغ 9 سم : 6 سم،
إًذا 3 : 2.

الخطوة 2: يتم تكب� العرض من 9 إىل 15 سم. يتعZ أن تظل نسبة العرض إىل االرتفاع
3 : 2. كم يجب أن يكون ارتفاع (x) الصورة؟

x  15 : x = 3 : 2
x = (15 :   3) • 2

x = 10
سيبلغ ارتفاع الصورة 10 سم.

(B) هو الحل الصحيح نتيجة لذلك.

املهمة 4
الخطوة 1: كم يبلغ عمر كل من دورا وهنا وإ_يل وفرانكا وجوستاف مًعا؟ يبلغ متوسط 

عمرهم 10 سنوات. إًذا سيكونون سويًا كE ييل: 10 سنوات x  5 أشخاص = 50 سنة.

الخطوة 2: كم يبلغ عمر هنا؟ عمر هنا هو 50 مطروًحا من عمر دورا وإ_يل وفرانكا 
وجوستاف. نحن عىل دراية بعمر إ_يل وفرانكا وجوستاف.

نقوم باحتساب عمر دورا. ثم:

الحلول املتعلقة باالختبار األسايس

الخطوة 3: كم يبلغ عمر دورا؟ يبلغ متوسط عمر دورا وأنطون وبيرتا وكارل 5 سنوات. إًذا 
سيكونون سويًا كE ييل: 5 سنوات x  4 أطفال = 20 سنة. عمر دورا هو 20 عاًما مطروًحا 

منه عمر أنطون وبيرتا وكارل، أي  20 - 2 - 6 - 7 = 5 سنوات.

الخطوة 4: كم يبلغ عمر هنا؟ عمر هنا هو 50 - 5 - 18 - 6 - 1 = 20.

لذلك (D) هي اإلجابة الصحيحة.

املهمة 5
_كن احتساب عدد األشخاص املوجودين يف أحد النوادي الرياضية من خالل خصم عدد 

.(x) يل عدد األشخاصEمن إج Zاألشخاص املوجودين يف كال النادي
يش� "n" إىل عدد األشخاص املوجودين يف كال الناديZ. ويش� "m" إىل عدد األشخاص 

املوجودين يف ناِد واحد فقط. وكذلك يش� "x" إىل إجEيل عدد األشخاص.

الخطوة 1: كم يبلغ عدد األشخاص األعضاء يف ناِد واحد؟ m = x - n (إجEيل عدد 
األشخاص مطروًحا منه عدد األشخاص األعضاء يف كال الناديZ). وملعرفة "m"، يتعZ معرفة 

عدد "n" أيًضا.

الخطوة 2: كم يبلغ عدد األشخاص األعضاء يف كال الناديZ وكذلك عدد "n"؟ يف حالة 
عدم وجود أي أعضاء يف كال الناديZ، فإن n = 0 و x = a + b. ونظرًا ألن عدد "n" من 

.n : n = a +b +x ؛ الحل وفقx + n = a + b يرسي ،Zاألشخاص أعضاء يف كال النادي

 m = x - n  ؟"m" الخطوة 3: كم يبلغ عدد األشخاص األعضاء يف ناِد واحد فقط، أي العدد
(راجع أعاله). بالنسبة إىل n، يتم استخدام a + b - x. وبالتايل، فإن

m = x –(a + b –x)؛ إعادة صياغة: m = x – (a + b) + x؛
.(m = 2x – (a+b

(D) هو الحل الصحيح نتيجة لذلك.

املهمة 6
الخطوة 1: كم يبلغ حجم عص� الربتقال الذي وضعته ماريا يف الزجاجتY Zو  Zمًعا؟ 

يف الزجاجة X، ال يزال يوجد 0.6 لرت، وما وضعته ماريا هو 1 لرت - 0.61 لرت = 0.4 لرت يف 
.Z و Y Zالزجاجت

الخطوة 2: كم يبلغ حجم عص� الربتقال يف الزجاجة Y؟ حجم الزجاجة Y نصف حجم 
الزجاجة X وحجمها يبلغ 0.5 لرت. وتم ملء 1/5 حجمها بعص� الربتقال وتحتوي أيًضا عىل 

0.5 لرت / 5 = 0.1 لرت من عص� الربتقال.

 =  Y ؟ 0.4 لرت - 0.1 لرت يف الزجاجةZ الخطوة 3: كم يبلغ حجم عص� الربتقال يف الزجاجة
0.3 لرت.

الخطوة 4: ما هو حجم الزجاجة Z؟ تم ملء نصفها بعص� الربتقال، أي ما يعادل 0.3 لرت. 
وحجمها هو 0.3 لرت x  2 = 0.6. والزجاجة Z ممتلئة بالكامل وتحتوي عىل 0.6 لرت من 

السوائل.

(D) هو الحل الصحيح نتيجة لذلك.

x
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الحلول املتعلقة باالختبار األسايس

استنتاج العالقات

املهمة 1
.(B) الحل هنا هو

هناك تناظر (أي تشابه أو م�ثلة) ب� عالقة "املطرقة" و"اآللة" وب� عالقة "الكم�ى" 
و"الفاكهة": املطرقة هي عبارة عن آلة والكم�ى عبارة عن فاكهة. ¾ثل "اآللة" و"الفاكهة" 

هنا املصطلح العام، بين� ¾ثل "املطرقة" و"الكم�ى" املصطلح الفرعي. 
يف (A) و(C)، هناك عالقة أخرى ب� الكل�ت ("... عبارة عن جزء من ... و"... عبارة عن 

غذاء لـ ..."). 
بالنسبة إىل (D): "الحيوان" و"الفيل" عبارة عن مصطلح عام ومصطلح فرعي. يف املثال 

املذكور (الكم�ى : الفاكهة)، يوجد مصطلح عام يف املوضع الثاô، ويف (D) يوجد مصطلح 
عام يف املوضع األول. وبالتايل، فإن العالقة ب� الزوج� من الكل�ت ليست تناظرية.

املهمة 2
.(C) الحل هنا هو

العالقة ب� "يقطع" و"السك�" هي نفس العالقة التي ب� "يلعب" و"الكرة": فيمكن 
القطع باستخدام السك�، و*كن اللعب بالكرة. والعنرص املحوري يف كلتا الحالت� هو 

وظائف األشياء املذكورة. 
 ،(D) ال *كن العثور عىل عالقة م�ثلة ب� األزواج من الكل�ت. يف ،(D)و (B)و (A) يف

عىل سبيل املثال، فإن "إلقاء" هي 8ثابة نشاط *كن القيام به بالكرة، لكن ال يُعترب "الدم" 
نشاطًا لكنه يشء يحدث عندما يجرح شخص ما نفسه (= نتيجة).

املهمة 3
.(D) الحل هنا هو

يف حالة اختيار (D) فقط، ستكون هناك عالقات تناظرية ب� الجانب األيرس واأل*ن من 
"=": فالحرارة هي تفاقم للسخونة والعاصفة هي تفاقم للرياح. 
يف (A) و(B) و(C)، ال توجد عالقات متناظرة يف كال جانبي "=".

املهمة 4
(B) هو الحل الصحيح يف هذا السياق.

يف حالة اختيار (B) فقط، ستكون هناك عالقات تناظرية ب� الجانب األيرس واأل*ن من 
 (A) فكلمة "سميك" هي النقيض لـ "رقيق، وكلمة "حزين" هي النقيض لـ "سعيد". يف :"="

و(C) و(D)، ال توجد عالقات متناظرة يف كال جانبي "=". وال يتعلق األمر يف أي من هذه 
الحاالت باألشياء املتناقضة.

املهمة 5
(C) هو الحل الصحيح يف هذا السياق.

فقط يف (C) يوجد زوجان من الكل�ت عىل يسار و*� "=" حيث إن زوجي الكل�ت 
يحمالن العالقة ذاتها: فالكلمتان يف كل زوٍج مرتادفتان، أي أن له� نفس املعنى. بالتايل، 

فإن كلمة "فارق" هي مرادف لكلمة "اختالف" وكلمة "فعل" *كن استبدالها بكلمة 
"عمل". 

يف (A) و(B) و(D)، ال *كن العثور عىل عالقات متناظرة ب� زوجي الكل�ت.

املهمة 6
(A) هو الحل الصحيح يف هذا السياق.

ويف حالة استخدام "محدد" و"غX مخطط" يف الفراغات، سيكون هناك زوجان من كلمت� 
بينه� عالقة تناظرية: فالكلمتان يف كل زوج مرتادفتان، أي أن له� املعنى ذاته. وبالتايل، 

 Xفإن كلمة "عمًدا" هي نفس كلمة "محدد"، وكلمة "بالصدفة" هي نفس كلمة "غ
مخطط".

يف (B) و(C) و(D)، ال *كن العثور عىل عالقة تناظرية ب� زوجي الكل�ت.

إك+ل الن+ذج

املهمة 1
ترسي القاعدة هنا من اليسار إىل اليم�. يتجه السهم *يًنا من الخانة األوىل إىل الثانية 

بزاوية قدرها °45 (يف اتجاه حركة عقارب الساعة). وينطبق نفس األمر من الخانة الثانية 
إىل الثالثة. ويتع� وضع سهم يف مكان عالمة االستفهام بحيث يكون اتجاهه ألسفل.

.(A) إًذا الحل الصحيح هو

املهمة 2
ترسي القاعدة هنا بصورة أفقية ورأسية (من اليسار إىل اليم� ومن أعىل إىل أسفل). 

تتم إضافة األشكال من الخانة 1 والخانة 2 يف الخانة 3. توجد يف الخانة 3 نفس األشكال 
املوجودة يف الخانة 1 والخانة 2.

.(A) إًذا الحل الصحيح هو

املهمة 3
ترسي القاعدة هنا من اليسار إىل اليم� ومن أعىل إىل أسفل. ويف كل صف وعمود، يوجد 

مربع ومثلث ودائرة. واأللوان بيضاء وسوداء بالتناوب. 

إجراءات الحل:
1. األشكال: يف الصفوف السفلية هي دائرة ومربع. وهناك مثلث مفقود.

2. األلوان: الدائرة سوداء واملربع أبيض. ولون املثلث أسود.

.(E) إًذا الحل الصحيح هو

املهمة 4
ترسي القاعدة هنا بصورة رأسية. يتع� مالحظة جميع املنحنيات أوالً بصورة فردية. يف 

الصف 3 والخانة 1 جميع املنحنيات من الصف 1 والخانة 1 وجميع املنحنيات من الصف 
2 والخانة 1. ك� تتم إضافة املنحنيات أيًضا.

.(B) إًذا الحل الصحيح هو
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املهمة 5
ترسي القاعدة هنا من اليسار إىل اليم� ومن أعىل إىل أسفل. ترسي قاعدتان مختلفتان:

I. السهم: سيكون هناك سهم يف الخانة 3 يف حالة عدم وجوده يف نفس املكان يف الخانة 1 
والخانة 2. يُرجى االطالع عىل الصف 1. السهم املتجه إىل اليسار العلوي موجود يف الخانة 

1 والخانة 2. ك= أنه ال يوجد يف الخانة 3. يوجد سهم متجه إىل اليسار السفيل فقط يف 
الخانة 1، ويوجد سهم متجه إىل اليم� السفيل فقط يف الخانة 2. يف الخانة 3، يوجد سهم 

متجه إىل اليسار السفيل وسهم متجه إىل اليم� السفيل. يتع� حذف السهام املت=ثلة! 

II. املنحنيات: سيكون هناك منحنى يف الخانة 3 يف حالة عدم وجوده يف نفس املكان يف 
الخانة 1 والخانة 2. يُرجى االطالع عىل الصف 1. يف الخانة 1، يتجه املنحنى إىل اليم�. يف 
الخانة 2، يتجه املنحنى إىل اليسار. يف كال الخانت�، يتجه املنحنى إىل األسفل. يف الخانة 3، 

يبدو أن املنحنى فقط هو الذي يتجه إىل األسفل. يتع� حذف املنحنيات غJ املت=ثلة!

إجراءات الحل:

1. السهام: يف الصف 3، الخانة 1 والخانة O 2ثابة سهم� يف نفس املكان، لذا: يتع� 
الحذف. وبالتايل، ال يوجد أي سهم يف الخانة 3.

2. املنحنيات: ال تقع املنحنيات املوجودة يف الصف 3 والخانة 1 والخانة 2 يف أماكن 
متشابهة، ك= ال يوجد "جمع" وال منحنيات يف الخانة "3".

وهكذا: ال يحتوي الحل عىل سهام ومنحنيات.

الحل هو (B) نتيجة لذلك.

املهمة 6
ترسي هنا ثالث قواعد مختلفة:

I ربع الدائرة: من اليسار إىل اليم�: يتجه ربع الدائرة من الخانة 1 إىل الخانة 2 بزاوية 
قدرها °45 يف اتجاه حركة عقارب الساعة. وينطبق نفس األمر من الخانة 2 إىل الخانة 3. 
من أعىل إىل أسفل: يتجه ربع الدائرة من الخانة 1 إىل الخانة 2 بزاوية قدرها °45 عكس 

اتجاه حركة عقارب الساعة ومن الخانة 2 إىل الخانة 3 بزاوية قدرها °90 عكس اتجاه 
حركة عقارب الساعة.

II. املنحنيات التي بها نقاط: من اليسار إىل اليم�: تقع املنحنيات التي بها نقاط يف نفس 
املكان يف الثالث خانات. من أعىل إىل أسفل: تتجه املنحنيات التي بها نقاط عكس اتجاه 

حركة عقارب الساعة بزاوية قدرها 90°.

III. السهام: من أعىل إىل أسفل: يتجه السهم من الخانة 1 إىل الخانة 2 بزاوية قدرها 
°45يف اتجاه حركة عقارب الساعة. ليست هناك قاعدة تتعلق باالتجاه من اليسار إىل 

اليم�.

إجراءات الحل:
1. يتع� أن يكون ربع الدائرة يف اليسار العلوي.

2. يجب أن يكون اتجاه املنحنيات التي بها نقاط إىل أسفل يف الجزء من املنتصف إىل
    اليسار.

3. يجب أن يكون اتجاه السهم إىل أسفل يف الجزء من املنتصف إىل اليسار.

الحل الصحيح هو (C) بناًء عىل ذلك.

الحلول املتعلقة باالختبار األسايس

إكWل التسلسالت الرقمية

املهمة 1
إجراءات الحل:

يتع� يف البداية االطالع عىل التسلسل الرقمي بالكامل: يتع� مالحظة ما ييل،
•   أن كافة األرقام األخJة من األعداد تحتوي عىل 5،

•   وأن األعداد ستكون أكرب وأصغر بالتناوب،
•   وأن الفروق ب� األعداد يف ازدياد داkًا.

ويتع� يف الخطوة التالية االطالع بصورة أدق عىل كل رقم� متجاورين. يُرجى وضع 
افرتاض بشأن العملية الحسابية املمكنة التي oكن من خاللها استنتاج عدد من آخر. oكن 
البدء عشوائيًا بأي خانة من خانات التسلسالت الرقمية، وغالبًا يتع� البدء باألسهل (لكن 

ليس داkًا!) وهو أول رقم�. 
بأي عملية حسابية oكن الحصول عىل العدد 35 من 25؟

يُرجى البدء باالحت=ل السهل، عىل سبيل املثال 10+ (ك= oكن أيًضا:  5÷  7× ، وهذا أقل 
سهولة حيث يتع� تجربة هذا االفرتاض يف حالة التيقن من عدم جدوى االفرتاض األك~ 

سهولة).
يُرجى اآلن تجربة الرقم� التالي�: بأي عملية حسابية oكن الحصول عىل العدد 15 من 

35؟ االحت=ل السهل هو 20-. 
تجربة ثالث زوج من األعداد: بأي عملية حسابية oكن الحصول عىل العدد 45 من 15؟ 

االحت=ل السهل هو 30+.
oكن يف عديد من املهام وضع افرتاض بشأن القاعدة، بعد تجربة ثالثة أزواج من األعداد، 

التي يتم تكوين التسلسالت الرقمية وفقها. 
يوجد يف هذه املهمة النموذجية افرتاضات بشأن أول ثالث عمليات حسابية: 10+ و20- 
و30+ االفرتاض املحتمل بشأن القاعدة ك= ييل: يتم الجمع والطرح بالتناوب وزيادة كل 
رقم عن سابقه Oقدار 10. ستكون العملية الحسابية التالية 40- و50+ و60- و70+ وما 

إىل ذلك.
يتع� اآلن تجربة التصور الذي لديك: 45 – 40 = 5؛ 5 + 50 = 55.

oكن تكوين التسلسالت الرقمية بالقاعدة التي تم العثور عليها. ك= يتع� تطبيق القاعدة 
5 - = 60 - 55 :Jمرة أخرى عىل العدد األخ

إًذا العدد الذي يجب أن يحل مكان عالمة االستفهام (؟) هو 5-.
ينبغي تحديد "-" و"5" يف استWرة اإلجابة لديك.

املهمة 2
وصف قصk إلجراءات الحل:

تتكون سلسلة األعداد من خالل العملية الحسابية التالية:
x ×10  -30   ×10   -30   ×10   -30

إًذا العدد الذي يجب أن يحل مكان عالمة االستفهام (؟) هو 1700 - 30 = 1670.
ينبغي تحديد "0" و"1" و"6" و"7" يف استWرة اإلجابة لديك.

1700 = 10 x 170   170 = 30 - 200   200 = 10 x 20   20 = 30 - 50   50 = 10 x 5   
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املهمة 3
إجراءات الحل:

عند االطالع عىل التسلسل الرقمية ألول مرة، تجدر مالحظة ما ييل،
•   أن األعداد يف ازدياد دا°ًا،

•   وأنها تحتاج لخطوات عديدة متنوعة،
•   وعدم وجود عدد من مضاعفات العدد السابق له.

ôكن بناًء عىل االطالع ألول مرة وضع افرتاضات بشأن القاعدة: تتم إضافة أعداد مختلفة. 
:öكن البدء بأي خانة، فنحن نبدأ بأول رقمô .معرفة األعداد التي تتم إضافتها öويتع

ôكن الحصول عىل 66 من 60 من خالل 6+.
ôكن الحصول عىل 96 من 66 من خالل 30+.
ôكن الحصول عىل 100 من 96 من خالل 4+.

ôكن الحصول عىل 120 من 100 من خالل 20+.
ôكن الحصول عىل 122 من 120 من خالل 2+.

ôكن اآلن معرفة الرتتيب: ôكن تجميع العدد األول والثالث والخامس املضاف (6 و4 و2) 
وكذلك الثا5 والرابع (30 و20) بسهولة أك- من األرقام املتتالية املضافة بعضها إىل بعض، 

وذلك من خالل طرح 2 أو 10 من كل عدد. 
وتجدر اإلشارة إىل أنه ôكن الحصول عىل األعداد األكرب املضافة من األعداد األصغر السابقة 

لها من خالل رضبها يف 5:   6 × 5 = 30 و 4 × 5 = 20
هناك احتJالن لI يتنىس معرفة العدد األخG املطلوب إضافته:

 10 = 10 - 20
 10 = 5 × 2

يتعö تطبيق القاعدة التي تم العثور عليها عىل العدد األخG من التسلسالت الرقمية 
132 = 10 + 122 :Gوكذلك إضافة 10 عىل العدد األخ

إًذا العدد الذي يجب أن يحل مكان عالمة االستفهام (؟) هو 132.
ينبغي تحديد "1" و"2" و"3" يف است<رة اإلجابة لديك.

املهمة 4
وصف قصG إلجراءات الحل:

تتكون سلسلة األعداد من خالل العملية الحسابية التالية:
+10   +4   ×10   ×4   +10   +4

640 = 10 × 64   64 = 4 × 16   16 = 10 + 6   6 = 4 + 2
644 = 4 + 640

إًذا العدد الذي يجب أن يحل مكان عالمة االستفهام (؟) هو 644 + 10 = 654.
ينبغي تحديد "4" و"5" و"6" يف است<رة اإلجابة لديكم.

املهمة 5
إجراءات الحل:

يتعö يف بداية هذه املهمة مالحظة ما ييل،
•   أنها ستكون أصغر ثم أكرب ثم أصغر مرة أخرى.

سيكون من األسهل يف هذه املهمة البدء بالعدد 1 املوجود يف الخانة الثالثة وليس بأول 
عددين من التسلسالت الرقمية. 

بأي عملية حسابية ôكن الحصول عىل 1 من 32؟ 
هناك احتJالن يتسJن بالسهولة: 31- و 32÷ ومن األفضل تدوين كال االحتJلö لديك.

بأي عملية حسابية ôكن الحصول عىل 16 من 1؟ هناك احتJالن يتسJن بالسهولة: 15+ 
و 16×. قبل االطالع عىل ثالث زوج من األعداد، ينبغي تحديد العملية الحسابية التي من 

املحتمل أن تكون جزًءا من القاعدة التي ترسي يف هذا الصدد. كيف ôكن وضع عالقة 
بö 31 أو 32 و15 أو 16؟ أبسط عالقة بö 32 و16 هي (32 ÷ 2 = 16). فرص االحتJل 
القائم عىل أن "32÷" و"Z "×16ثابة جزء من القاعدة أكرب من فرص االحتJل القائم عىل 

أن "31-" و"Z "+15ثابة جزء من القاعدة.
يُرجى تجربة الزوج الثالث من األعداد بهذا االفرتاض. اخرت رقمö حيث ôكن معرفة 

العملية الحسابية املحتملة رسيًعا. ôكن أن يكون ذلك 128 و32 عىل سبيل املثال. بأي 
عملية حسابية ôكن الحصول عىل 32 من 128؟ االحتJل السهل هنا هو 4÷ (وهو أك- 

مال°ة لالفرتاض املحتمل من جانبكم 32÷ و 16× مقارنة باالحتJل 96-). 
وبالتايل، فإن تجربة العددين السابقö ستكون أسهل بالطبع. بأي عملية حسابية ôكن 

الحصول عىل 128 من 16؟ االحتJل السهل هنا هو 8× (هذا أك- مال°ة مقارنة باالحتJل 
السهل اآلخر 112+). 

لديكم اآلن االفرتاضات التالية:
___ ،÷4 ،×8 ،×16 ،÷32،___

من املالحظ أن كل عدد ôثل نصف العدد الذي يسبقه. ôكن أن تحتوي العملية الحسابية 
األوىل غG املعروفة لديكم حتى اآلن عىل 64. ويتعö يف البداية إلقاء نظرة عىل أول 

عددين. ôكن الحصول عىل 32 من 2048 يف حالة استخدام العملية الحسابية "64÷". يف 
حالة وجود مزيد من الوقت، يتعö القيام بإعادة االحتساب. ويف حالة ضيق الوقت، يكفي 

وضع تقديرات تقريبية.
من املالحظ أنه غالبًا ما يكون هناك عمليتي رضب وعملية قسمة أخرى بعد عمليتي 
القسمة؛ وبالتايل ستكون هناك قاعدة منهجية إذا كانت العملية الحسابية األخGة هي 

عملية قسمة. والعدد األخG يف العملية الحسابية األخGة هو نصف العدد الذي يسبقه، 
أي 2. 

ôكن اآلن استخدام القاعدة عىل العدد األخG يف التسلسل: 32 ÷ 2 = 16.

إًذا العدد الذي يجب أن يحل مكان عالمة االستفهام (؟) هو 16.
ينبغي تحديد "1" و"6" يف است<رة اإلجابة لديك.

املهمة 6
وصف قصG إلجراءات الحل:

تتكون سلسلة األعداد من خالل العملية الحسابية التالية:
.-42   +36   -30   +24   -18   +12

حيث تتم إضافة (+) و(-) بالتناوب. جميع األعداد التي تتم إضافتها أو طرحها هي 
مضاعفات العدد 6:

36 = 6 × 6   30 = 6 × 5   24 = 6 × 4   18 = 6 × 3   12 = 6 × 2
42 = 6 × 7

العمليات الحسابية كJ ييل:
 (-6) = 30 - 24   24 = 24 + 0   0 = 18 - 18   18 = 12 + 6

.30 = 36 + (-6)

إًذا العدد الذي يجب أن يحل مكان عالمة االستفهام (؟) هو 30 - 42 = (12-).
ينبغي تحديد "-" و"1" و"2" يف است<رة اإلجابة لديك.
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فهم النصوص وتفس�ها

املهمة 1

."C" الحل هو
يتضح غضب الزوج خاصة يف الجملة األخ�ة. غ� أن غضبه اتضح سابًقا فعًال عندما قال 

الزوج: "ولكن ال تأخذي األمور هكذا داÑًا!"

املهمة 2
."B"الحل هو

توضح تعليقات الزوج مثل "ولكن ال تأخذي األمور هكذا داÑًا!" أو "ماذا بِك؟ أنِت تدرين 
ما الذي أقصده بالضبط!" أنه 9 يفهم سلوك زوجته نظرًا العتقاده أنه تم توضيح كافة 

األمور.
العبارة I ليست صحيحة ألن النص 9 يذكر شيئًا بخصوص ذلك.

املهمة 3
."A" الحل هو

ال Fكن استنباط العبارة II من النص بينG توضح الجملة "Fكن أن تحتوي الرسائل عىل 
املعاQ املقصودة "رصاحة" (تتم الصياغة بصورة رصيحة) أو "ضمنيًا" (بصورة غ� مبارشة، 

.I يف صورة تلميحات)" العبارة

املهمة 4
"D" هو الحل الصحيح يف هذا السياق.

كال العبارتV خطأ. العبارة F :Iكن وفق النص إرسال الرسائل غ� اللغوية (عىل سبيل املثال 
من خالل تعب�ات الوجه وحركات اليد). 

العبارة II: الرسائل - وفق النص - غ� متطابقة يف حالة تعارض املعاQ املقصودة اللغوية 
وغ� اللغوية. والعبارات التي بلهجات Yثابة عبارات لغوية. وال يزال هناك احتGل لوجود 

تعارض بV املعاQ املقصودة اللغوية وغ� اللغوية.

املهمة 5
."D" الحل هنا هو

ال تُعد أي من العبارتV صحيحة وفًقا للنص. ألقى الخادم الطعام من النافذة ألنه أراد أن 
يلقن صاحب املنزل درًسا من خالل ذلك مفاده أنه ال Fكن له أن يَُرس Yا يقدمه.

املهمة 6
."A" الحل هو

العبارة I: هذا ما تنص عليه الجملة "وهذه املرة أُلقى الحساء ولن يتكرر ذلك مرة أخرى!" 
 Vما ذُكر بالعبارة أن صاحب املنزل شكر الخادم "بينه وب :II املوجودة يف النص. العبارة

نفسه" عىل الدرس املستفاد، و9 يُذكر أنه عرب عن شكره.

استخدام أنظمة العرض بصورة مرنة

املهمة 1
."D" الحل هو

كال العبارتV خطأ. 9 يتم عرض أرسة جوليو كالوديان بصورة صحيحة ألن أوغسطس و 
ن�و ينتميان إىل هذه األرسة الحاكمة وال ينتمي إليها فيسباسيان. كذلك، 9 يتم عرض أرسة 

فالفيان بصورة صحيحة ألن فيسباسيان و تيتوس ينتميان إىل هذه األرسة الحاكمة وال 
ينتمي إليها سيف�وس و كركال.

املهمة 2
."D" الحل هو

يتم ذكر الثالث مجموعات من أنواع الكاكاو كريولو و ترينيتاريو و فوراست�و يف النص. 
وبعد ذلك، يأj وصف األنواع التي يُطلق عليها كريولو و ترينيتاريو و فوراست�و.

املهمة 3
"B" هو الحل الصحيح يف هذا السياق.

 (D)و (A) 9 يحكم كل من مارسيلو و غايوس و لوسيوس و أغريبينا مطلًقا، وبالتايل فإن
ليستا صحيحتV. يف (C)، تم ذكر جميع القيارصة لكن ترتيب كلوديوس - كاليجوال غ� 

صحيح.
 

املهمة 4
."A" الحل هو

العبارة I صحيحة، ألن العبارة "كلG ارتفع مستوى التعليم والدخل، زادت درجة سواد 
الشوكوالتة." تش� إىل عالقة إيجابية بV الدخل والتعليم من جهة ونسبة الكاكاو يف 

الشوكوالتة من جهة أخرى. كs Gت اإلشارة إىل ذلك.
العبارة II خاطئة نظرًا لوجود "تحتوي الشوكوالتة السوداء عىل مزيد مضادات التأكسد 
مقارنة بالشوكوالتة البيضاء." يف النص (عالقة إيجابية). غ� أنه تم عرض عالقة سلبية يف 

الشكل.

املهمة 5
."A" الحل هو

العبارة I صحيحة ألن الجملة "األبحاث تش� إىل أن الشوكوالتة التي تحتوي عىل كاكاو 
 Vكن أن تساهم يف انخفاض ضغط الدم." تش� إىل وجود عالقة إيجابية بF بكمية قليلة

تناول الشوكوالتة التي تحتوي عىل كاكاو وانخفاض ضغط الدم. يؤثر تناول الشوكوالتة 
املحتوية عىل كاكاو عىل انخفاض ضغط الدم، لذا يتعV أن يش�              إىل انخفاض 

ضغط الدم.
ن  العبارة II خاطئة. تش� الجملة "يوجد بالشوكوالتة التي تحتوي عىل كاكاو مادة تحسِّ

 Vمن عالج الجروح وتحد من الخطر املرتتب عىل أمراض املعدة." إىل عالقة إيجابية ب
تناول الشوكوالتة املحتوية عىل كاكاو وعالج الجروح وكذلك عالقة سلبية بV تناول 

الشوكوالتة املحتوية عىل كاكاو واملخاطر املرتتبة عىل أمراض املعدة. غ� أنه يتعV أن تش� 
األسهم إىل تحسV عالج الجروح أو املخاطر املرتتبة عىل أمراض املعدة وليس إىل تناول 

الشوكوالتة التي بها كاكاو.

 + 
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املهمة 6
."C" الحل الصحيح هو

العبارة I: نظرًا للمعلومات الجديدة، يتم استبعاد العالقة ب� الروث والتوقف عن الزراعة: 
ال يؤدي النقص يف الروث إىل التوقف املتكرر عن زراعة الغالل. وفقط يف حالة عدم زراعة 

النباتات التي تحتفظ بالنيرتوج� بصورة كافية، يكون هناك توقف عن زراعة الغالل 
بصورة أكرب.

العبارة II: تؤثر كل من كمية هطول األمطار والري الكثيف بصورة إيجابية عىل زراعة 
النباتات التي تحتفظ بالنيرتوج�.

التعرف عىل البنية اللغوية

املهمة 1
اإلجابة (C) هي الصحيحة، ألن:

1.   يختلف التعب# "أنا أجلس" و"هي تجلس" يف الكلمة الثانية فقط ("ko" و"tu" عىل
      التوايل)، أي أن الكلمة األوىل "palo" يجب أن تتضمن معنى الفعل "جلس".

2.   بالتايل، تعني كلمة "ko" "أنا" وكلمة "tu" تحتوي عىل معنى "هي".
3.   تم التأكيد عىل ذلك من خالل التعب# الثالث: كلمة "tu" تقابل "هي" وبالتايل كلمة

     "karo" تقابل "وقف".
."karo ko" 5كن أن يكون املقابل لتعب# "أنا أقف" هو

املهمة 2
اإلجابة (D) هي الصحيحة، ألن:

1.   عند البحث عن مقابل لكلمة "رحبت" باللغة األجنبية، يتم العثور عىل كلمة
      "suvavot" ألن املقابل لكلمة "kavino" يف الجملة الثانية يجب أن يكون "املعلم" 

 "namidu" (راجع الكلمة املشابهة يف الجملة الثالثة) ويجب أن يكون املقابل لكلمة      
      هو "البائعة". ويتعلق األمر هنا ;وضع هذه الكلمة يف الجملة، لذا قم ;راجعة

      الجملة األوىل والثالثة.
2.   يجب أن يكون املقابل لـ "الحارس" هو "hidamo". و5كن من خالل تحويل

      "kavino" ("املدرس") إىل "kavinopu" ("معلمها") ونهاية "ramodopo" ("عمه")
."hidamopo" استنتاج أن املقابل لـ "حارسه" هو      

3.   كE ينبغي تحويل كلمة "ramodopo" املحددة لـ "عمه" إىل كلمة مناسبة لـ "عمه".
."po" يتم ذلك من خالل حذف النهاية      

يجب أن يكون املقابل للجملة التي يتم البحث عنها باللغة األجنبية هو:
."ramodo hidamopo suvavot" 

املهمة 3
اإلجابة (D) هي الصحيحة، ألن:

1.   عند االطالع عىل جملة املثال األوىل والثانية، يتضح أن نهاية الفعل يف اللغة األجنبية
      تش# إىل فاعل الجملة. واملقابل ألصل الفعل "نام" هو "rump"، وبناًء عليه فإن

."ilemp" واملقابل لـ "املاعز" هو "ulöpp" املقابل لـ "الطفل" هو      
2.   عند البحث عن أصل كلمة "حمى"، يتم العثور يف الجملة الثانية عىل كلمة

      "renguming"، علEً بأن املقابل لنهاية كلمة إنسان هو "uming" والذي يرتبط بأصل
."rengulöpp" يجب أن يكون املقابل لـ "الطفل يحمي" هو Eك ."reng" الكلمة      

3.   وتتمثل املرحلة التالية يف رضورة تحديد كلمة "املاعز" كمفعول به. ويتضح ذلك يف
      الجملة 4. فهنا تضح رضورة أنه يتع� إضافة "zi" فقط إىل "lemp"، التي هي نهاية

      الفعل لكلمة "ماعز" دون "i"، وذلك عندما يكون املاعز هو املفعول به يف الجملة
      (راجع أيًضا الجملة löppzi" :2" = "الطفل" كمفعول به).

4.   ويف نهاية املطاف، يتع� العثور عىل املقابل لكلمة "الخاص به" باللغة األجنبية. و5كن 
      االطالع عىل امللحوظة الوحيدة يف الجملة 2. ونظرًا لوضوح معاT الكلمت� 

      "renguming" و"löppzi" بالفعل، تتبقى "tschik" فقط التي يجب أن تكون ضم#
      امللكية نتيجة لذلك.

املهمة 4
1.   يف هذه املهمة، يتع� يف البداية معرفة أنه يف اللغة األجنبية يش# املقطع النهاW فقط
      من الكلمة الثانية إىل "أY" أو "ذهب" عىل التوايل. وعند مالحظة التعب#ات عن قرب،
      يتضح أن تسلسل الحروف"veu" فقط هو الذي يحتوي عىل معنى "ذهب إىل مكان
      ما". وعىل النقيض، فإن شكل الفعل بالحرف املضاف "i" يوضح "األY من مكان ما".
"veui" وكذلك "selveu" إىل "veu" 2.   ويتب� من مقارنة التعب# األول والرابع أن زيادة

      إىل "selveui" تتضمن معنى "الطفل يذهب إىل" و"الطفل يأY من" عىل التوايل.
3.   و5كن من خالل التعب# الثاT والثالث إدراك رضورة أن "tip" تعني "القطة" وأن 

      "fan" تعني "الفالح".
4.   ومن خالل مقارنة التعب# األول والثاT، 5كن معرفة أن املقابل لكلمة "الكوخ" يف
      اللغة األجنبية هو "puna". و5كن من خالل التعب#ين الثالث والرابع استنتاج أن

      "lom" تعني "الحقل" وأن "borro" تعني "املاعز".
."lom selveu" وبالتايل، فإن املقابل لـ "يذهب الطفل إىل الحقل" باللغة األجنبية هو

وبهذا، فإن (B) هو الحرف الذي 7ثل حل هذه املهمة.

 
املهمة 5

اإلجابة (C) هي الصحيحة، ألن:
1.   عند البحث يف جمل األمثلة عن املقابل لكلمة "تعلم"، تتم مصادفة كلEت مختلفة

(malle و lemal و ?malna و  ?mal و namal)  "mal" تحتوي عىل أصل الكلمة      
      التي تتم وفق املعنى إضافة املقاطع إليها كبادئة أو الحقة. ويف الجملة األوىل، يجب

      عىل سبيل املثال أن تكون "na" ;عنى "كل يشء" و"mal" ;عنى "تعلم". وعند البحث
      عن شكل كلمة "تعلم قليالً"، 5كن العثور عىل "malle" يف الجملة الرابعة. واملقصود

      باملقطع املضاف "le" هو قليالً".
2.   عند مالحظة العنارص األخرى يف جمل األمثلة، يتضح رضورة أن تش# الكلEت املتبقية
      إىل الضEئر الشخصية ("po" = "هو" و"su" = "أنتم" و"ki" = "أنا" و"ak" = "نحن")

      التي تش# إىل شخص وكذلك املفرد أو الجمع.
3.   ويف املرحلة التالية ينبغي العثور عىل صيغة املستقبل من الفعل. عند مالحظة الجمل
      2 و3 و5، يتضح أنه تتم اإلشارة إىل صيغة املستقبل من "mal" من خالل البادئة "؟".

4.   ينبغي يف الخطوة األخ#ة معرفة كيفية صياغة سؤال باللغة األجنبية. وما يش# إىل ذلك
      هو الجملة 5 ("nafor ak? " = "هل سنسأل عن كل يشء"). ونخلص من ذلك إىل 

      أهمية ترتيب الجملة لصياغة سؤال. ويجب أن يكون الفعل بصيغته املحددة يف
      البداية وقبل الضم# الشخيص.

." ?malle po" املقابل لـ "هل سيتعلم هو قليالً؟"  هو
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املهمة 6
اإلجابة (A) هي الصحيحة، ألن:

1.   يف هذه املهمة، يتع� يف البداية معرفة أنه يتم تحديد األفعال دا�ًا من خالل البادئة
      "ao" ("ao tane" و"ao hai" و"ao lanta" و"ao simi" و"ao rumi"). عند رضورة
      إيجاد الكلمت� "تحدث" و"أنصت" من هذه األفعال، يتع� االطالع عىل الجملة 1 

      والجملة 4 وبالتايل سيتم إدراك أن "ao tane" = "تحدث" وأن "ao rumi" = "أنصت".
2.   ويتع� اآلن فصل كلمة "أنا". يتضح ذلك من خالل الجملة 4. عند مقارنة الجملت� 3 

      وý ،4كن تحديد "jo fesomo" كعامل مشرتك وبالتايل كمصطلح لـ "يف الجامعة"
      وبالتايل يجب استبعادها.

      الكلمة "lom" موجودة يف الجملة 1 والجملة 2 والعامل املشرتك الخاص بها مع
      الجملة 4 هو التاريخ. وبالتايل، ýكن أن تكون "lom" ككلمة "اليوم" وال ýكن بأي

      حال أن تش- إىل "أنا".
      الكلمة الوحيدة التي ليس لها معنى يف الجملة 4 حتى اآلن هي "shili" وبالتايل يجب

      أن يكون معناها هو "أنا".
."ao tane shili ao rumi" كن أن يكون املقابل لـ "أنا أتحدث وأنصت" هوý
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صياغة القضايا التقنية

املهمة 1

يف هذه املهمة �كن أن يتم استنتاج معادلة من النص التمهيدي وإعادة صياغتها بعد 
n مرة، 

A
ذلك. ك, هو موضح يف النص، فإن الزمن الذي يدور فيه الرتس A عدد مرات 

n لفة. �كن عمل معادلة للنواتج 
B
يطابق الزمن الذي يقوم فيه الرتس B بعدد لفات 

.Z
A
 n

A
 = Z

B
 n

B
التالية: 

n، من خالل القسمة 
B
بإعادة صياغة هذه املعادلة اآلن وبإجراء الحل وفًقا لعدد اللفات 

Z عىل كال الجانبG، فسوف يكون الناتج يعرب عنه الحل املوضح يف 
B
عىل املعامل 
.(B) املعادلة

املهمة 2

املعطيات: نابض مس,ر بدرجة صالبة c. درجة الصالبة هذه �كن حسابها من خالل 
c لنابض مس,ري آخر. هذا 

2
املعادلة املوضحة. واملطلوب اآلن هو إيجاد درجة الصالبة 

النابض اآلخر (النابض 2) يتسم بالبيانات التالية يف مقابل النابض األصيل:
G

2
 = G  مصنوع من نفس الخامة، أي   n

n
2
 = n يتكون من نفس عدد اللفائف، أي   n

D
2
 = 

1
 D قطر النواة له يبلغ نصف قطر النابض األصيل، أي   n

d
2
 = 

1
 d  قطر السلك له يبلغ أيًضا نصف قطر النابض األصيل، أي   n

بالتطبيق يف املعادلة املعطاة تتضح درجة صالبة النابض 2:

من خالل تغي^ الصيغ ينتج:

تبلغ درجة صالبة النابض 2 بذلك نصف درجة صالبة النابض األصيل.
.(A) وبالتايل يكون الحل الصحيح هو النقطة

املهمة 3

يف هذه املهمة يجب أن يتم إيجاد املعادلة التي �كن من خاللها يف نقطة زمنية معينة 
تحديد قيمة متغ^ ما دائم التغ^ (نصف قطر بكرة دوارة).

ونظرًا ألن البكرة تتحرك بعدد لفات ثابت n، بحيث يكون عدد اللفات محدًدا بواقع 
اللفات يف الوحدة الزمنية املعنية، فيجب رضب n يف الزمن t وحاصل الرضب (nt) يوضح 

عدد مرات دوران البكرة حتى هذه النقطة الزمنية. 
مع كل لفة للبكرة يتم بدقة إضافة طبقة من لوح صلب. عند رضب الناتج nt يف شدة 

اللوح d فسوف �كن معرفة درجة الزيادة يف نصف قطر البكرة بعد مرور t ثانية. 
r الذي 

0
حتى يتم تحديد نصف القطر اإلج,يل فيجب أن يتم اآلن إضافة نصف القطر 

كان للبكرة الفارغة يف بداية عملية اللف.
اإلجابة (C) تعد هي الوحيدة املطابقة لهذه الفرضيات، وبالتايل فإنها >ثل الحل 

الصحيح.

2

2

4

4

4

2 3 3

3

1

1 12

2 8 21
8

2

G d
Gd

c c
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املهمة 4

هذه املهمة يتم حلها بالربهان املنطقي:
النتيجة (1): ب� الطرف Q و S ال توجد مقاومة �كن قياسها.

دائرة التوصيل (A) تحمل مقاومة بG الطرف Q و S. وال تتفق معها النتيجة (1). لذلك 
.(D) و (C) و (B) فهي مستبعدة. يتبقى لدينا اآلن الحلول

.Q و P تبلغ ضعف  املقاومة ب� الطرف� R و P النتيجة (3): املقاومة ب� الطرف
بالنظر أوًال إىل دائرة التوصيل (B): وهنا توجد بG الطرفP G و R مقاومتان، }اًما ك, هو 

الحال بG الطرف P و Q. وبذلك فيكون ناتج املقاومة اإلج,لية لكال الوصلتG متساويًا. 
.(B) وبذلك فإنه يتم استبعاد دائرة التوصيل

بالنظر إىل دائرة التوصيل (C): هنا توجد فقط مقاومة واحدة بG الطرف P و Q. وبذلك 
.(C) فإن النتيجة (3) تكون متطابقة مع حل دائرة التوصيل

بالنظر إىل دائرة التوصيل (D): هنا ال توجد مقاومة بG الطرف P و R. ويف الوقت ذاته 
.(D) وبذلك فإنه يتم استبعاد حل دائرة التوصيل .Q و P الطرف Gتوجد مقاومتان ب

.(C) إًذا تكون النتيجة (3) هي فقط املطابقة لحل دائرة التوصيل
النتيجة (2): ب� الطرف P و Q توجد مقاومة بقيمة 5 أوم.

نظرًا ألنه توجد مقاومة بG الطرفP G و Q فإن هذه النتيجة تؤدي إىل الطلب اإلضايف 
برضورة أن تكون قيمة كل من املقاومتG يف دائرة التوصيل (C) 5 أوم. وبذلك فإنه يتم 

أيًضا تحديد قيمتها إىل جانب موضع املقاومات.
.(C) وبالتايل يكون الحل الصحيح هو النقطة

املهمة 5

يف هذه املهمة يتعG أن يتم إيجاد املعادلة التي توضح التغ^ يف وزن الصاروخ ¤رور 
الوقت.

يف هذا السياق سوف ننظر إىل الشكل التايل (انظر أدناه). يف وقت البدء (t = 0) يبلغ 
G. بعد البدء يتم إطالق وقود الدفع والذي من خالله يتم تقليل وزن الصاروخ. 

S
الوزن 

�كن من النص استنتاج أن كمية وقود الدفع املطلقة متناسبة مع الزمن. وبصياغة أخرى 
G). وبالتايل فإن 

S
 - G

T
فإنه يحدث يف الفرتة الزمنية بG 0 و T تناقص خطي يف الوزن (

ارتفاع 
G)    ، ويكون لهذا االرتفاع مؤرش 

S
 – G

T
الخطوط املستقيمة الناتجة عن ذلك يبلغ (

سلبي بسبب املسار املنخفض الساقط، ويقطع اتجاه االرتفاع عندئذ املحور الرأيس يف
G. وبالتايل تكون املعادلة الناتجة

S
النقطة 

بتطبيق هذه النتائج يف هذه املعادلة يتضح أن: 

.(D) الحل الصحيح هو النقطة

G = G
S
 - G

T
  tT

T t

G

G
S

G
T

0

G = GS - 
(G

S - GT)   0 = G
S
 

T

G = GS - 
(G

S - GT)   T = G
S - GS

 + G
T
 = G

TT

 t =0 بالنسبة إىل
و

  t=T بالنسبة إىل

T
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املهمة 6
يتم حساب محتوى مساحة الدائرة وفًقا للمعادلة: 

نظرًا ألن محتوى مساحة املربع A = 1m2، فسوف يكون القطر D = 1m. وبذلك فإنه 
7كن أن يتم حساب املساحة التي يجب أن يتم رضبها مع عدد الدوائر ذات الصلة، أي 

.n2  مع

 :A
1
بالنسبة إىل n = 1 فسوف تكون النتيجة للمساحة 

 

:A
2
بالنسبة إىل n = 2 فسوف تكون بالتايل النتيجة للمساحة 

 

:A
4
بالنسبة إىل n = 4 فسوف تكون النتيجة للمساحة 

 

:A
8
بالنسبة للمعامل n = 8 فسوف تكون يف النهاية النتيجة للمساحة 

 

.A1 = A2 = A4 = A8 :قارنة املساحات األربع يتضح أنG

.(D) وبالتايل يكون الحل الصحيح هو النقطة

إيجاد منظورات

نوع املهمة 1
املهمة 1

تخيل هذا الجسم وكأنه قرمة شجرة مقطوعة Gستوى مائل. إذا نظرت إليها من أعىل 
(منظور علوي)، سوف ترى أنه يف النصف األيرس قد تم اقتطاع قطعة كبOة نوًعا ما. ومع 

ذلك فإنه ال يزال هناك خلف الجزء املقتطع كمية متبقية من جذع الشجرة. 
ولذلك فإنه 7كن استبعاد الخيار (A)، ألنه هنا ^ يعد هناك كمية متبقية خلف القطعة 

املقتطعة باستثناء القرشة الخارجية. أيًضا الخيار (B) ال 7كن أن يكون الحل، ألنه هنا 
قد تم إزالة قطعة من قرشة الشجر من األمام فقط. القطعة املقتطعة يف الخيار (D) لها 

جانب مستقيم فقط. ومع ذلك فإنه 7كن من املنظر العلوي استنتاج أن القطعة املقتطعة 
يجب أن يكون بها ثالثة جوانب مستقيمة. ويكون األمر كذلك فقط مع القطعة املقتطعة 

.(C) يف الخيار

وبذلك فإن الخيار (C) يكون هو الحل.

املهمة 2
يف هذه املهمة يتم التفرقة بn خيارات اإلجابة املعطاة فقط من حيث موضع املربع 

الداخيل. من املنظر العلوي واألمامي فإنه 7كن التعرف عىل رضورة أن يتعلق األمر بطرف 
العمود الرباعي الطويل. بالنظر من أعىل (منظر علوي) فإن هذا العمود الرباعي يكون 

مستقرًا عىل الجزء السفيل للوح األسايس. عندما تنظر من أعىل وتكون يف مخيلتك متواجًدا 
يف املنظر الجانبي، فتحقق من رضورة أن يكون العمود الرباعي من هذا املنظر موجوًدا يف 

الجزء األ7ن من اللوح األسايس. وبذلك فإنه 7كنك استبعاد الخيارين (C) و (D). 7كنك 
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اآلن أن تستنتج من املنظر األمامي أن العمود الرباعي يجب أن يكون موجوًدا يف الجزء 
العلوي من اللوح األسايس.

وبذلك فإن الخيار (B) يكون هو الحل الوحيد املحتمل.

املهمة 3
إمكانية حل هذه املهمة تتمثل يف أنك يف البداية ترى تفصيلة ما ال تظهر يف كل خيارات 
 "L" اإلجابات األربع. إذا ما كنت عىل سبيل املثال تالحظ الشكل البادي عىل شكل حرف

واقًفا عىل الرأس، عىل الحافة اليرسى للخيار (B) و (D). - هل يتكون هذا الشكل من 
املنظر العلوي واألمامي؟ نعم، ألن شكل "حرف L املعكوس" هذا 7ثل املنظر الحر املطل 
 .(C) و (A) عىل املساحة العالية يف وسط الشكل. وبذلك فإنه 7كنك استبعاد الخيارين

يختلف الخيار (B) و (D) عن بعضه� البعض
من حيث أنه يف الشكل (B) ال يزال باإلمكان أعىل الشكل املربع رؤية بروز، بين� مع 

الخيار (D) يتم رسم حافة مستقيمة متجهة إىل أعىل. - يف املنظر العلوي 7كنك من أسفل 
يساًرا التعرف عىل هذه الحركة التقدمية املسئولة عن ظهور هذا الربوز: وبذلك

فإن الخيار (B) يكون هو الحل.

املهمة 4
مع الجسم املصور هنا يتعلق األمر بلوح أسايس مربع، يكون عىل كل من أركانه األربعة 

شكل شبه مكعب مربع. اثنان من هذه األشكال شبه املكعبة يكونان عاليان، واآلخران 
يكونان منخفضان. من هذا املنظر العلوي واألمامي 7كن التعرف عىل رضورة أن يكون 

هناك شكل شبه مكعب عال من أسفل يساًرا (بالنظر من أعىل) وآخر من أعىل 7يًنا. وهو 
ما يعني لكال املنظورين الجانبيn رضورة أن تتاح إمكانية رؤية متوازي مستطيالت عال 

من األمام 7يًنا ومن الخلف يساًرا.

.(A) وهو األمر الذي يتحقق فقط مع الخيار

املهمة 5
يف هذه املهمة ال يكون يف باديء األمر من الواضح، ما إذا كان األمر يتعلق بالناحية اليرسى 

أو اليمنى من املنظر الجانبي املطلوب. 7كن من املنظر العلوي استنتاج أنه يف املنظر 
الجانبي األيرس تكون إحدى العارضتn يف الطرف العلوي للعمود مشOة إىل عn الناظر 

 ،nالعارضت nيف املنظر الجانبي األ7ن 7كن فقط رؤية إحدى هات .nإىل اليم Oواألخرى تش
والتي تشO إىل اليسار. وبذلك فإنه تتم مراعاة خياري الرد (B) و (D) باعتباره� منظوًرا 

جانبيًا أيرس وايًضا خياري الرد (A) و (C) باعتباره� منظوًرا جانبيًا أ7ن.
يستبعد الخيار (B) ألنه ال توجد حافة مسجلة مرسومة عند االنتقال من اللوح األسايس إىل 
العمود. - من املنظر العلوي 7كن استنتاج أن اللوح األسايس يكون مربًعا، أي أنه يف املنظر 

الجانبي يجب يف هذا املوضع - ¦اًما ك� هو الحال يف املنظر األمامي - أن تتاح إمكانية 
رؤية حافة ما.

مع الخيار (D) يتم تسجيل رسم بروز يف الطرف العلوي عند االنتقال من العمود إىل 
العارضة: ومع ذلك ففي املنظر العلوي 7كن يف املوضع املعني رؤية حافة مستمرة.

ويف املقابل ففي الخيار (A) يتم رسم هذه الحافة عند االنتقال من العمود إىل العارضة 
يف اليمn، ألن األمر هنا يكون متعلًقا باملنظر الجانبي األ7ن. الحافة الرأسية اليرسى من 
العمود أمام العارضة يجب أيًضا أن تتاح إمكانية رؤيتها. كذلك فإن الخصائص املتبقية 

 (A) تكون متوافق مع املنظر العلوي واألمامي للجسم، بحيث يكون الخيار (A) للخيار
ممثًال لحرف الحل يف هذه املهمة.

الخيار (C) ال 7كن أن يكون الحل، ألن االنتقال من العارضة إىل العمود يتم عرضه هنا 
يف صورة مساحة مستوية، ولكن مع ذلك فإنه يجب أن تتاح إمكانية رؤية حافة يف هذا 

املوضع وفًقا للمنظور العلوي.
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املهمة 6
هذا الجسم يكون مكونًا من خمسة عنارص. إىل جانب املنظر العلوي املذكور واملنظر 
األمامي فيمكن أيًضا أن يتم استنتاج بعض اإلرشادات من خيارات الرد، ألنه يتم هنا 

املحافظة عىل ثبات بعض العنارص. - وبذلك فإنه يتضح مثًال، أن األمر مع العنرص البارز 
إىل اليمö يف املنظورين العلوي والجانبي يجب بالرضورة أن يكون متعلًقا بعمود مستدير 

وليس منحني بزوايا. 
نظرًا ألنه بالنسبة للجانب األيرس من املنظر العلوي واألمامي ال يكون هناك نقطة مرجعية 

ملثل هذا العنرص املستدير، فيتضح أن املنظر الجانبي األ#ن هو املطلوب. يستبعد أن 
يكون خيار اإلجابة "A" هو الحل، ألن األساس، أي العنرص السفيل للجسم، يكون موضعه 

بعيًدا للغاية إىل اليمö. يستبعد أن يكون الخيار "C" هو الحل، ألن ترتيب العمود 
املستدير والقاعدة ال #كن توحيدها مع املنظر العلوي. ويظهر هنا أن الخيار "D" هو 

أفضل اإلجابات: ترتيب القاعدة سليم وتجميعة القاعدة والعمود املستدير #كن توحيدها 
مع املنظر العلوي. ومع ذلك فإن املنظر األمامي يوضح أن املسافة بö العمود املستدير 

والقاعدة كب4ة للغاية (وهي تطابق املسافة بö القاعدة والعمود املنحني بزوايا عىل 
الجانب األيرس). وبذلك فإن فقط الخيار "B" يكون هو املتبقي للحل. - لكن أال يكون 
املستطيل الضيق الظاهر هنا سببًا لإلنزعاج، حيث إنه ليس لديه ما يقابله ال يف املنظر 

العلوي وال يف املنظر األمامي؟ عىل اإلطالق، ألن املستطيل ال يجب بالرضورة أن يربز خارج 
الجسم، بل #كن أيًضا أن يربز إىل داخل الجسم مكونًا العمق (ك? هو الحال مع فتحة 

الدرج).
نظرًا ألن كل خيارات اإلجابة األخرى #كن استبعادها، فيجب أن يكون األمر املوضح هنا 

هو الحالة السارية.

وبذلك فيكون الخيار (B) هو الحل لهذه املهمة.

نوع املهمة 2
املهمة 1

يف هذه املهمة البسيط #كنك بنظرة واحدة استبعاد املنظورين "السفيل" و"العلوي": 
فبالنظر عرب هذين املنظورين سوف تشاهد األمور من خالل نوع من "األنابيب". #كن أن 
يكون األمر متعلًقا فقط باألبعاد "اليمنى" أو "اليرسى" أو "الخلفية". انظر اآلن إىل الطرف 

السفيل للخرطوم: يف الصورة اليرسى سوف تجد أن "الطرف موجه إليك". يف الصورة اليمنى 
سوف تجد أنه يبتعد عنك، مش4ًا بدقة إىل االتجاه املقابل. وبذلك فإنه يتضح أن األمر هنا 

يتعلق باملنظر "الخلفي".

وبذلك فإن الخيار (E) يكون هو الحل.

املهمة 2
يف هذه املهمة يلفت االنتباه عىل الفور السلك املعدP الذي ترتبط به بعض لفائف الكابل. 

يف املنظر األمامي #كن التعرف عليه تقريبًا يف وسط املكعب. نظرًا لوجود بعض لفائف 
الكابل بشكل واضح أمام السلك املعدP، فيجب أن يكون موجوًدا يف الجزء الخلفي من 

 ،Pاملكعب. يف الصورة اليمنى ال يظهر أنه قد حدثت تغي4ات كث4ة يف موضع السلك املعد
عىل عكس املنظر األمامي فإنه ال توجد هنا أية لفائف للكابل أمام السلك. وبالتايل فإن 

األمر يكون متعلًقا هنا باملنظر من الخلف (الحل حرف E). وهو ما تؤكده تفاصيل أخرى، 
مثل طرف الكابل "املتحرك" من األسفل يساًرا إىل األسفل #يًنا أو مسار لفائف الكابل.

املهمة 3
هنا #كنك عىل الفور استبعاد الخيار "الخلفي" (E) فقط: عند تحرك طرف الخرطوم #يًنا 
باألعىل "مبتعًدا" إىل الخلف يف املنظر األمامي، فسوف يتحرك يف مقابلك طرف الخرطوم 

هذا يساًرا باألعىل يف املنظر الخلفي. وهذا ما ال يفعله. إذا قمت يف مخيلتك بقلب املكعب 
إىل األمام، فسوف "ترى" مبارشة أن الخيار "األعىل" ليس هو الحل، وكذلك فإن الدوران 

بزاوية 180 درجة أو 90 درجة إىل اليمö لن يؤدي إىل املنظر املرغوب. لكن إذا انتقلت يف 
مخيلتك #يًنا إىل جوار املكعب، فسوف ترى أن طرف الخرطوم املغطى يف املنظر األيرس، 

مواجًها لك بسطحه املقطعي عىل الجانب األ#ن للمكعب:
وبذلك فإن الخيار (A) "<يًنا" يكون هو الحل.

املهمة 4
يف هذه املهمة يتم ثني كال طريف الكابل األبيض لتكوين أناشيط، يتم من خاللها [رير 
الكابل األبيض ذاته يف كلتا الحالتö. #كن من خالل موضع واتجاه كلتا األنشوطتö يف 

املنظر األمامي ويف املنظر املطلوب التعرف عىل أن املكعب األ#ن يوضح املنظر من أسفل 
(الحل حرف C). موضع طريف الكابل األسود يؤكد ذلك، حتى إذا كان الطرف املر^ من 

أعىل اليمö يف املنظر األمامي، هذا الطرف املوجود يف املنظر من أسفل (هنا #كن رؤيته 
من أسفل اليمö)، يكاد يختفي خلف أي ملف للكابل األسود.

املهمة 5
يف هذه املهمة #كن أن يتم إلغاء املنظر الجانبي األيرس (B). هذا الجزء من الكابل املار 

يف مستوى عريض يف املنظر األمامي، يجب أن تتاح إمكانية رؤيته يف املنظر الجانبي األيرس 
عىل الطرف األ#ن يف املنتصف. للسبب ذاته فإنه يتم انتفاء الخيار (E): عند النظر من 

الخلف فيجب أن تتاح إمكانية رؤية الجزء املعني من الكابل يف الخلفية عىل نصف 
االرتفاع يف مستوى أفقي. 

عند النظر من أعىل (D) فيجب أن يكون هذا الجزء من الكابل ماًرا عىل الطرف السفيل 
من جانب إىل آخر، وهو ما ال يتحقق هنا.

املنظر الجانبي من اليمö (A) ال #كن أن يكون الحل، ألن هذا الجزء من الكابل الذي 
يصطدم يف املنظر املطلوب من أعىل بالجدار األيرس، يجب أن يصطدم يف املنظر األمامي 

من أعىل #يًنا بالزجاج، وهو ما ال يتحقق هنا.
ويبقى هنا الحل متمثًال يف املنظر من أسفل (C)، وهو ما ال يتضح إال بتدقيق النظر. 

وبذلك فإنه يتم البحث بال طائل عن طرف الكابل الذي #كن رؤيته بوضوح يف املنظر 
األمامي من أسفل يساًرا. - يف املنظر من أسفل #ر الطرف بدقة عىل قوس الكابل، بحيث 

يظهر كقطعة خاللية. وعىل الجانب اآلخر فإنه يتعذر عند الحافة اليمنى يف املنظر األمامي 
رؤية طرف الكابل الذي #كن التعرف عليه من أسفل، ألنه يكون موجوًدا خلف القوس.

املهمة 6
أيًضا يف هذه املهمة الصعب يلف االنتباه أيًضا املوضع املميز الذي تم فيه تجميع كال طريف 

الكابل. وعىل الرغم من أن هذا املوضع #كن تعريفه برسعة يف املكعب األ#ن، فإنه ال 
#كن حل هذه املهمة بأية طريقة. و#كن أن يتم استبعاد املنظر من الخلف، الذي يجب 

أن يبدو [اًما مثل املنظر األمامي - أيًضا مع طريف الكابل يف النصف األ#ن.
وكذلك فإنه يتم أيًضا استبعاد املناظ4 من اليسار واليمö، ألنه يف كلتا الحالتö يجب أن 

يكون طرفا الكابل عىل نفس االرتفاع ك? هو الحال يف املنظر األمامي. وبذلك فإن كال 
املنظورين من أسفل وأعىل يظالن متبقيان. #كن أن يتم استبعاد املنظر من أسفل، ألنه ال 

#كن أن [ر أية لفيفة بالكابل، تكون مارة بطول األرض، مبارشة إىل املوضع الذي يلتقي 
فيه كال طريف الكابل. ويف املقابل فإن األمر يكون كذلك يف حالة املنظر من أعىل: الكابل 

القادم من أسفل #يًنا من عمق املكعب بطول السقف، سيتم [ريره
مرة أخرى إىل داخل املكعب، وعىل وجه الخصوص إىل ذلك املوضع الذي يلتقي فيه كال 

طريف الكابل مًعا.

وبذلك فإن النقطة (D) "أعىل" تكون هي الحل الصحيح.



TestAS – Modellaufgaben 64

الحلول املتعلقة بعلوم الهندسة

تحليل العالقات التقنية

املهمة 1

يكون السائل يف عربة الخزان خامًال: عند بدء الس� (التسارع) يكون السائل مرتاجًعا بعض 
اليشء (الصورة 2)، وعند الس� برسعة ثابتة فإنه يكون مستقرًا يف الخزان (الصورة 3) وعند 

الفرملة فإنه يتحرك إىل األمام (الصورة 1).

يف هذه املهمة تكون النقطة (D) هي الحل.

املهمة 2

بدون حبل كل من الدعامت, يتحرك +يًنا إىل أسفل، عندما يكون هناك وزنًا عىل الخطاف. 
ويكون السؤال عندئذ ما إذا كان الحبل يعيق حركة الدعامة.

عندما يتم يف املرسوم I تعليق وزن عىل الخطاف، فسوف ينخفض الحبل عند الطرف, 
األ+ن واأليرس. الدعامة تتحرك +يًنا إىل أسفل، وبالتايل فتكون العبارة I هي الصحيحة.
عندما يتم يف املرسوم II تعليق وزن عىل الخطاف، فسوف يكون هناك شد يف الطرف 

األ+ن من الحبل. قوة الشد هذه يتم نقلها عرب الحبل إىل الطرف األيرس من الدعامة. كال 
جانبي الدعامة يتم شدهJ بنفس القوة إىل أسفل، ولذلك فإن الدعامة ال تتحرك. وتكون 

العبارة II خاطئة.

ولذلك ففي هذه املهمة تكون النقطة (A) هي الحل.

املهمة 3

يف الوعاء العلوي يتدفق 10 لرت/ثانية. يتدفق من هذا الوعاء 8 لرت/ ثانية عرب أنابيب 
الرصف الثالثة يف األرض (2 + 2 + 4 لرت/ثانية). كمية 2 لرت/ثانية املتبقية تتدفق عرب أنبوب 

الرصف يف الجدار الجانبي األيرس من الوعاء.
يف الوعاء األوسط تتدفق كمية 6 لرت/ثانية (2 + 4 لرت/ثانية). يتدفق من هذا الوعاء 3 لرت/ 

ثانية عرب أنبوب الرصف يف األرض. كمية 3 لرت/ثانية املتبقية تتدفق عرب أنبوب الرصف يف 
الجدار الجانبي األ+ن من الوعاء.

يف الوعاء السفيل األيرس وبالتايل يف أنبوب الرصف X تتدفق كمية 4 لرت/ثانية (2 + 2 لرت/
ثانية). يف الوعاء السفيل األوسط وبالتايل يف أنبوب الرصف Y تتدفق كمية 3 لرت/ثانية. يف 

الوعاء السفيل األ+ن وبالتايل يف أنبوب الرصف Z تتدفق كمية 3 لرت/ثانية.

يف هذه املهمة تكون النقطة (D) هي الحل.

املهمة 4

 P و 2 و 4. وفًقا للنص فإن القيمة P: 1  يف املخطط يتم عرض ثالث قيم مختلفة للقدرة
تكون هي األقل عند تحريك املصعد إىل أسفل. يف هذه الحالة يرسي أيًضا P = 1. وباملثل 

فإنه يرسي P = 2، عند توقف املصعد يف طابق ما. عند تحرك املصعد إىل أعىل، فسوف 
.P = 4 يرسي باملثل

من خالل هذه املعلومات فيمكن اآلن تتبع مسار املصعد: املصعد موجود يف النقطة 
الزمنية t = 0  يف الطابق  الثالث ويتوقف هناك مدة دقيقة واحدة. بعد ذلك يواصل 

التحرك مدة دقيقة واحدة إىل أسفل. نظرًا ألنه يحتاج إىل 30 ثانية لبلوغ الطابق الواحد، 
فسوف يكون يف الطابق األول. بعد مرور فرتة توقف مدتها دقيقة واحدة فسوف يتحرك 

 t = 5 إىل أعىل. وبذلك فسوف يكون يف النقطة الزمنية (ا يقابل 4 طوابقo) ,ملدة دقيقت
موجوًدا يف الطابق الخامس. وهناك يتوقف مدة 1.5 دقيقة

ويواصل التحرك إىل الطابق  السادس، وبالتايل فإن العبارة I تكون هي الصحيحة. بعد 
ميض دقيقة أخرى سوف يتحرك ملدة 1.5 دقيقة (oا يقابل 3 طوابق) إىل أسفل، ويكون 

 II موجوًدا يف الطابق الثالث. وبالتايل فإن العبارة t = 9.5 بالتايل بدًءا من النقطة الزمنية
تكون هي الصحيحة.

يف هذه املهمة تكون النقطة (C) هي الحل.

املهمة 5

إذا ارتفعت درجة الحرارة بقيمة "x" درجة، فسوف يتمدد السائل يف كال الرتمومرتين 
بنفس القيمة الحجمية. هذه الزيادة يف قيمة حجم السائل سوف تؤدي يف الرتمومرت األيرس 

إىل زيادة أكv يف مستوى السائل املوجود يف األنبوب الصاعد. نظرًا ألن املقطع العرض 
لألنبوب الصاعد يف الرتمومرت األيرس يكون أصغر منه يف األ+ن، فسوف يؤدي أي تغ� 

معروف يف درجة الحرارة هنا بوجه عام إىل تغ� أكرب يف مستوى السائل مقارنة oستواه 
يف الرتمومرت األ+ن. لذلك فيمكن باستخدام الرتمومرت األيرس أن يتم قياس تغي�ات درجة 

الحرارة بشكل أكv دقة مقارنة باأل+ن. ولذلك فإن فإن العبارة I تكون خاطئة.
نظرًا ألن االرتفاع الحادث يف درجة الحرارة يف الرتمومرت األ+ن يكون تأث�ه أقل حدة عىل 
مستوى السائل يف األنبوب الصاعد مقارنة بالوضع يف الرتمومرت األيرس، فيمكن باستخدام 
الرتمومرت األ+ن قياس تغي�ات أكرب يف درجات الحرارة. وبذلك فإن الرتمومرت األ+ن يرصد 

نطاق درجات الحرارة. ولذلك فإن العبارة II تكون هي الصحيحة.

.(B) ولذلك ففي هذه املهمة يكون الحل هو النقطة

املهمة 6

صحيح أنه يتم تقليل معدل التسارع ب, النقطة الزمنية t = 1 والنقطة الزمنية t = 3، إال 
أنه يظل دا¡ًا أكرب من 0. الجسم يكون دا¡ًا أرسع يف هذا الوقت.

ولذلك فإن العبارة I تكون هي الصحيحة.
وصوًال إىل النقطة الزمنية t = 7 فقد تم ترسيع الجسم لفرتة زمنية مقدارها ثانيت, برسعة 

4 مرت/ثانية2، ثم لفرتة زمنية مقدارها ثانيت, برسعة 2 مرت/ثانية2، 
ثم لفرتة زمنية مقدارها ثانيت, برسعة 3- مرت/ثانية2 (أي فرملته). صحيح أنه £ يعد يتم 

زيادة رسعة الجسم ب, النقطة الزمنية t = 6 والنقطة الزمنية t = 7، إال أنه ال يزال يتحرك. 
ولذلك فإن العبارة II تكون خاطئة.

ولذلك ففي هذه املهمة تكون النقطة (A) هي الحل.
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تحليل الحقائق الخاصة بالعلوم الطبيعية

املهمة 1

توضح نتائج املالحظة �و الجذع الرئييس و الجذوع الجانبية لدى النباتات التي � يتم 
الدخل بها. ويف حالة قطع رأس الجذع الرئييس ، لن ينمو الجذع الرئييس بعد ذلك. ك  
ìكن باستخدام الهرمون النباà أن ينمو الجذع الرئييس الذي تم قطع الرأس لديه قبل 

ذلك. ويعمل الهرمون النباà عىل دعم �و الجذع الرئييس.
والعبارة I صحيحة كنتيجة لذلك.

تنمو الجذوع الجانبية لدى النباتات التي � يتم التدخل بها وكذلك النباتات التي تم قطع 
،àرأس الجذع الرئييس املوجود بها. ويف حالة استخدام الهرمون النبا

يتوقف �و الجذوع الجانبية. وبالتايل يعمل الهرمون النباà عىل إعاقة �و الجذوع 
الجانبية.

العبارة II صحيحة أيًضا كنتيجة لذلك.

.(C) لذلك فالحل هو

املهمة 2

ìكن أن يتكون املقرتح (A) من أربعة أجزاء تنشأ عند االنقسام بفعل اإلنزيم Ch. ال 
 .Tr كن أن يتكون املقرتح أ من أربعة أجزاء تنشأ عند االنقسام بفعل اإلنزيمì

االقرتاح (A) خاطئ نتيجة لذلك.
االقرتاح (B) خاطئ نتيجة لذلك ألنه يبدأ بالحمض األميني Gly وينتهي بـ Gly أيًضا. 

.X يف نهاية البيبتد Leu يجب وجود الحمض األميني
.Ch من أربعة أجزاء تنشأ عند االنقسام بفعل اإلنزيم (C) كن أن يتكون املقرتحì ال

االقرتاح (C) خاطئ نتيجة لذلك.
ìكن أن يتكون املقرتح (D) من أربعة أجزاء تنشأ عند االنقسام بفعل اإلنزيم ì .Chكن 

أيًضا أن يتكون املقرتح (D) من أربعة أجزاء تنشأ عند
.Tr االنقسام بفعل اإلنزيم

املقرتح (D) صحيح نتيجة لذلك.

املهمة 3

يتع9 يف هذه املهمة توضيح املنحنى الذي تش6 إليه درجة الحرارة واملنحنى الذي توضحه 
كمية هطول األمطار. ونظرًا الحتواء املنحنى املشار إليه بخط سميك عىل قيم سالبة أيًضا 

(انظر املنطقة R3)، يتع9 أن يكون ذلك =ثابة منحنى درجة الحرارة.
يف العبارة I، تتم مقارنة كميات هطول األمطار السنوية يف املنطقتR1 9 وR4 مع بعضه  

البعض. كميات هطول األمطار يف املنطقة R1 خالل شهر مايو ويونيو ويوليو
أكH من كميات األمطار يف املنطقة R4. ويف حالة مالحظة السنة بالكامل، تتضح زيادة 

 I وبالتايل، فإن العبارة .R1 بصورة واضحة عن املنطقة R4 كمية هطول األمطار يف املنطقة
خاطئة. ìكن التحقق من العبارة II عىل أساس تدرج درجة الحرارة. يف املنطقة R1، تكون 
درجات الحرارة األكH انخفاًضا يف يونيو ويوليو وأكHها ارتفاًعا يف ديسمرب ويناير. وتع9 أن 

تكون املنطقة R1 يف جنوب خط االستواء. والعبارة II صحيحة كنتيجة لذلك.

.(B) لذلك فالحل هو

املهمة 4

نرتات البوتاسيوم عبارة عن ملح. لذا، يجب قراءة ذوبان نرتات البوتاسيوم من املقياس 
املوجود عىل اليسار. ويتم التنقل من القيمة 50 درجة مئوية (يف مقياس درجة الحرارة 
األفقي) إىل منحنى نرتات البوتاسيوم عموديًا ألعىل ومن هناك أفقيًا إىل مقياس الذوبان 
املوجود عىل اليسار. تزيد قيمة ذوبان نرتات البوتاسيوم التي ìكن قراءتها عن 70 غرام 

لكل 100 مل من املياه. وبالتايل، فإن العبارة I خاطئة.
يكون منحنى األكسج9 ب9 0 إىل 20 درجة مئوية أكH انحداًرا مقارنة باألكسج9 ب9 20 
إىل 80 درجة مئوية. ك  يؤدي التغ6 يف درجة حرارة x درجة مئوية ب9 0 إىل 20 درجة 

مئوية إىل تغ6 أكرب يف الذوبان مقارنة بالذوبان ب9 20 إىل 80 درجة مئوية.
والعبارة II صحيحة كنتيجة لذلك.

.(B) لذلك فالحل هو

املهمة 5

يف حالة تسخ9 الجانب األìن من األنبوب، يتمدد الزئبق عىل هذا الجانب باتجاه اليسار 
(يعمل عىل تجميع الهواء يف األنبوب). ونتيجة لتمدد الزئبق عىل الجانب األìن، يتجه 

مركز الثقل الخاص به وكذلك مركز ثقل األنبوب بالكامل نحو اليسار. وبالتايل، يهبط 
الجانب األيرس من األنبوب تجاه األسفل. والعبارة I صحيحة كنتيجة لذلك.

وبسبب fدد الزئبق عىل الجانب األìن لألنبوب وحركة مركز الثقل، لن يكون الجانب 
األìن أخف. وبالتايل، فإن العبارة II خاطئة.

.(A) لذلك فالحل هو

املهمة 6

لنفرتض أن األرقام عىل الجانب العلوي (الجانب األسايس) من املثلث قائم الزاوية تُظِهر 
األطوال بالسنتيمرت (سم). وبالتايل ستكون املسافة ب9 الدرجة "5" عىل الجانب األيرس 

والدرجة "5" عىل الجانب األìن يف املثلث قائم الزاوية الطبيعي هي 10.0 سم (5.0 + 
5.0). ويف حالة fدد املثلث قائم الزاوية =قدار 1 يف املائة، تكون املسافة 10.1 سم. عند 
قياس عنرص يبلغ طوله 10.0 سم باستخدام ا املثلث قائم الزاوية، لن يبلغ  هذا العنرص 

املسافة ب9 الدرجة "5" عىل الجانب األول إىل "5" يف الجانب اآلخر - وبذلك يُظهر املثلث 
قائم الزاوية قيمة أقل من 10.0 بقليل. والعبارة I صحيحة كنتيجة لذلك. (يكون

االفرتاض املوضح أبسط بصورة قليلة يف حالة افرتاض وجود fدد بنسبة 50 يف املائة.)
يف حالة ازدياد الثالثة جوانب للكوس مقدار 1 يف املائة، يزداد النطاق بالكامل =قدر 1 يف 

املائة. وبالتايل، فإن العبارة II خاطئة.

.(A) لذلك فالحل هو
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فهم عمليات العرض الشكلية

املهمة 1

إجراءات الحل:

العبارة I خاطئة:
إذا كان F1 = a، فتتم اإلجابة عىل السؤال األول بـ "نعم". اآلن يتم التوصل إىل موضع 
 Ñبـ "نعم" ثم يتع Óفتتم اإلجابة عىل السؤال الثا ،F2 = a اتخاذ القرار أدناه. إذا كان
االنتقال àيًنا إىل موضع اتخاذ القرار التايل. إذا كان F3 = d، فتتم اإلجابة عىل السؤال 

بـ "نعم" أيًضا ثم يتم التوصل إىل قرار بشأن Y. كà æكن أن يكون F1 = a وبالتايل يتم 
.X وليس Y اختيار

وبالتايل، فإن العبارة II أيًضا خاطئة:
إذا كان F1 = b، فيتعÑ االنتقال من موضع اتخاذ القرار األول إىل اليمÑ. ينص السؤال يف 

موضع اتخاذ القرار عىل: "?F2 = a". إذا كان F2 = b فضالً عن اإلجابة عىل السؤال بـ "ال"، 
فيتعÑ التوصل إىل موضع اتخاذ قرار بشأن Z، كà æكن أن يكون F2 = b وبالتايل يتم 

.X وليس Z اختيار

لذلك (D) هي اإلجابة الصحيحة.

املهمة 2

إجراءات الحل:

العبارة I خاطئة:
إذا كان F1 = b، فتتم اإلجابة عىل السؤال األول بـ "ال". ويتم اآلن التوصل إىل موضع اتخاذ 
القرار àيًنا. إذا كان F2 = b، فتتم اإلجابة عىل السؤال الثاÓ بـ "ال". يتم االنتقال بعد ذلك 

.F3 = c إذا كان Z إىل
العبارة II صحيحة:

àكن التوصل إىل القرار Z فقط من خالل موضع اتخاذ القرار املوجود عىل اليمÑ أعاله 
"?F2 = a". وإذا كان F2 = a، فتتم اإلجابة عىل السؤال بـ "نعم"، كà æكن التوصل إىل 

موضع اتخاذ القرار الذي يتم التوصل إىل X أو Y من خالله.

لذلك (B) هي اإلجابة الصحيحة.

املهمة 3

إجراءات الحل:

A  S  I البكت*يا يف املياه: 

بصورة طبيعية يف ازدياد  يف ازدياد   Ec
يف ازدياد بصورة طبيعية  يف ازدياد   Kp

بصورة طبيعية يف ازدياد  بصورة طبيعية   Cf
يف ازدياد بصورة طبيعية  بصورة طبيعية   Ea

العبارة I صحيحة:
يف حالة ازدياد تركيز I، يتم االنتقال إىل موضع اتخاذ القرار Y نظرًا لإلجابة عىل السؤال 

،Y ؟" يف موضع اتخاذ القرارS األول بـ "نعم". يف حالة وجود "زيادة تركيز
يش* املخطط املسار عند زيادة S إىل احتواء عينة املياه عىل Ec. هذا صحيح ألنه يف حالة 

وجود Ec يف املياه يصبح I و S يف ازدياد. يف حالة وجود S بصورة طبيعية، تتم اإلجابة عىل 
السؤال يف موضع اتخاذ القرار Y بـ "ال" ويتم التوصل إىل قرار بشأن "وجود Kp يف املياه". 
هذا صحيح ألنه يف حالة وجود Kp يف املياه يصبح I يف ازدياد و S يف صورة طبيعية. ويف 

حالة عدم زيادة I، يتم االنتقال إىل موضع اتخاذ القرار X، ويتعلق ذلك بالسؤال املطروح 
بخصوص إذا ما كان املخطط املسار صحيًحا. وبذلك àكن أن يكون املخطط املسار 

صحيًحا.

العبارة II خاطئة:
يف حالة وجود "تركيز A يف صورة طبيعية؟" يف موضع اتخاذ القرار à ،Xكن أن يتسبب 

املخطط املسار يف التوصل إىل قرار خاطئ يف حالتÑ وهæ: يف حالة وجود Ea يف املياه أو 
يف حالة وجود Cf يف املياه. عند وجود Ea يف املياه، يكون I يف صورة طبيعية بينA æ يف 

ازدياد. يتعÑ اإلجابة عىل السؤال يف موضع اتخاذ القرار األول بـ "ال" وبالتايل يتم التوصل 
إىل موضع اتخاذ القرار X. يف حالة وجود "تركيز A يف صورة طبيعية؟" يف موضع اتخاذ 

القرار X، ينبغي اإلجابة عىل السؤال يف موضع اتخاذ القرار X بـ "ال" وبالتايل يتم التوصل
إىل القرار الخاطئ "وجود Cf يف املياه". عند وجود Cf يف املياه، يكون I يف صورة طبيعية 
وكذلك A يف صورة طبيعية. يف حالة وجود "تركيز A يف صورة طبيعية؟" يف موضع اتخاذ 

القرار X، ينبغي اإلجابة عىل السؤال يف موضع اتخاذ القرار X بـ "نعم" وبالتايل يتم 
التوصل إىل القرار الخاطئ "وجود Ea يف املياه".

لذلك (A) هي اإلجابة الصحيحة.

املهمة 4

إجراءات الحل:

A  S  I البكت*يا يف املياه: 

بصورة طبيعية يف ازدياد  يف ازدياد   Ec
يف ازدياد بصورة طبيعية  يف ازدياد   Kp

بصورة طبيعية يف ازدياد  بصورة طبيعية   Cf
يف ازدياد بصورة طبيعية  بصورة طبيعية   Ea

العبارة I خاطئة: 
يف حالة ازدياد تركيز I، يتم االنتقال إىل موضع اتخاذ القرار Y نظرًا لإلجابة عىل السؤال 

األول بـ "نعم". يف حالة وجود "تركيز A يف صورة طبيعية؟" يف موضع اتخاذ القرار Y، يش* 
املخطط املسار عند زيادة A إىل احتواء عينة املياه عىل Ec. وهذا غ* صحيح ألنه يف حالة 

ارتفاع I وA سيكون ذلك مؤًرشا عىل وجود Kp يف املياه.
العبارة II صحيحة:

 S ويف حالة وجود "تركيز ،X يتم االنتقال إىل موضع اتخاذ القرار ،I ويف حالة عدم زيادة
 S يتسبب املخطط املسار عند ارتفاع تركيز ،X يف صورة طبيعية؟" يف موضع اتخاذ القرار

يف التوصل إىل القرار Cf نظرًا لإلجابة عىل السؤال بـ "ال". هذا صحيح ألن املقصود من 
الرتكيبة "نسبة I يف صورة طبيعية ونسبة S يف ازدياد" هو وجود Cf يف املياه. يف حالة 
وجود تركيز S بصورة طبيعية، يؤدي املخطط املسار إىل اتخاذ القرار Ea. وهذا صحيح

ألن املقصود من الرتكيبة "نسبة I يف صورة طبيعية ونسبة S يف صورة طبيعية " هو وجود 
Ea يف املياه.

لذلك (B) هي اإلجابة الصحيحة.

املهمة 5

إجراءات الحل:

العبارة I خاطئة:
يف حالة وجود أكU من 10 مشاركÑ، يتم اختيار الغرفة C داRًا وكذلك يف حالة مشاركة 

العمالء يف املناقشات.
العبارة II صحيحة:

يف حالة عدم مشاركة أي من العمالء، يقع االختيار وفق املخطط املسار عىل الغرفة A عند 
وجود 4 مشاركÑ أو أقل، كæ يقع االختيار عىل الغرفة B عندما يرتاوح عدد املشاركÑ من 

5 إىل 10 مشاركÑ، وكذلك يقع االختيار عىل الغرفة C عند زيادة عدد املشاركÑ عن 10.
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لذلك (B) هي اإلجابة الصحيحة.
املهمة 6

إجراءات الحل:

العبارة I صحيحة:
تتم اإلجابة عىل السؤال "PZ ≥ 5؟" بـ "نعم" من جانب 10 مشارك� وتتم اإلجابة عىل 

السؤال "PZ > 10؟" بـ "ال" وبالتايل سيقع االختيار عىل الغرفة B دا°ًا.
العبارة II خاطئة:

كæ çكن اختيار الغرفة B إذا كان عدد املشارك� أقل من 5 أشخاص. تتم اإلجابة عىل 
السؤال "PZ ≥ 5؟" بـ "ال" يف حالة 4 مشارك� عىل سبيل املثال. وعند مشاركة العمالء يف 

املناقشات،
تتم اإلجابة عىل السؤال التايل بـ "نعم" ويتم إجراء املناقشات يف حالة 4 مشارك� يف الغرفة 

.B

لذلك (A) هي اإلجابة الصحيحة.



الحلول املتعلقة بعلوم االقتصاد

تحليل السياقات والروابط االقتصادية

املهمة 1

هذه املهمة بسيطة للغاية: يجب عليك استقراء بعض القيم فقط من الرسم. 
العبارة I صحيحة، ألنه يف الواليات املتحدة األمريكية يأخذ العاملون يف املتوسط 12 يوًما 

فقط إجازة سنوية. يف كل البلدان األخرى يحصل العاملون عىل عدد أيام إجازة سنوية 
 .ïأك

العبارة II صحيحة أيًضا ألنه يف إسبانيا يحصل العاملون يف املتوسط عىل 14 يوم عطلة 
مدفوعة األجر. يف كل البلدان األخرى يكون عدد أيام العطلة مدفوعة األجر أقل.

وبذلك فإن الخيار (C) يكون هو الحل.

املهمة 2

العبارة I صحيحة. رشكة VIAG حققت يف عام 1997 حجم مبيعات بقيمة 42 مليار مارك 
أملا* عىل مستوى العا'، منها نصف املبلغ (21 مليار) يف أملانيا. رشكة BASF حققت 

حجم مبيعات بقيمة 48 مليار مارك أملا* يف جميع أنحاء العا'. منها 73 باملئة محققة يف 
الخارج، فقط نسبة بسيطة تزيد عن الربع (حوايل 13 مليار) يف أملانيا. كان حجم مبيعات 

.BASF يف أملانيا أعىل بشكل واضح مقارنة بحجم مبيعات رشكة VIAG رشكة
وتكون العبارة II خاطئة. حققت رشكة Siemens تقريبًا ضعف حجم مبيعات رشكة 

 Siemens لة. وبذلك فإن حجم املبيعات للعامل يف رشكةCلكن بثالثة أضعاف الع ،BMW
.BMW يكون أقل منه يف رشكة

 

وبذلك فإن الخيار (A) يكون هو الحل. 

املهمة 3

يوضح مخطط املنحنى هذا خالل فرتة 12 شهرًا كمية الدوالرات املقابلة لليورو الواحد. 
وQكن ببساطة حساب عدد اليوروات املقابلة للدوالر الواحد: 

1 يورو يقابل 1.2 دوالر، وبذلك فإن 1 دوالر يقابله 0.83 يورو (1: 1.2 = 0.83). 
العبارة I خاطئة، ألن الزيادة من 1.2 دوالر لكل يورو إىل 1.3 دوالر لكل يورو تكون أقل 

من عرشة (أو حتى Xانية) باملئة.
العبارة II صحيحة، ألنه Qكن من املنحنى استقراء أن سعر رصف اليورو يف نهاية نوفمرب/ 
ترشين ثان 2004 بلغ 1.35 دوالر (وبالتايل فإن مبلغ 1000 يورو يقابله 1350 دوالر). يف 
نهاية مارس/ آذار 2005 بلغ سعر رصف اليورو 1.3 دوالر، وبالتايل فإن مبلغ 1350 دوالر 

يقابله يف كل حالة أكï من 1000 يورو.

وبذلك فإن الخيار (B) يكون هو الحل. 

املهمة 4

يف البداية كان هنك عدد قليل للغاية من األفراد ممن يجربون املنتج الجديد. عدد األفراد 
الذين قاموا بالفعل بتجربة املنتج، يزداد بشكل قليل فقط. بعد ذلك يقوم عدد كبb من 

األفراد بتجربة املنتج. عدد األفراد الذين قاموا بالفعل بتجربة املنتج، يزداد بشكل كبb. يف 
النهاية كان هناك عدد قليل للغاية من األفراد ممن يجربون املنتج ألول مرة. عدد األفراد 
الذين قاموا بالفعل بتجربة املنتج، يزداد بشكل قليل فقط. املنحنى A يعكس هذا املسار 

باعتباره هو الوحيد الصحيح من ناحية الجودة:
يف البداية زيادة بسيطة، ثم زيادة كبbة، ويف النهاية زيادة بسيطة فقط. 

وبذلك فإن الخيار (A) يكون هو الحل.
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املهمة 5

يف هذا الشكل يكون من املهم أن تتم قراءة الكتابة الواردة عىل املحور الرأيس بدقة 
وتحليلها بشكل صحيح. ال يتعلق األمر هنا بأعداد مطلقة، بل بالتغيbات الحادثة يف نفس 

الربع من العام السابق (بالنسبة املئوية). الرشيط األول (الربع األول لعام 2000) يوضح 
أن الربح املحقق يف الربع األول لعام 2000 كان أكرب بقيمة 1.5 باملئة منه يف الربع األول 

لعام 1999. ونحن ال نعرف عىل وجه الدقة حجم الربح املحقق يف الربع األول لعام 2000 
(ال Qكننا االستنتاج من الرسم). وهو ما يعني أيًضا: ال يجدر بنا مقارنة األرشطة املفردة 

بعضها ببعض. 
العبارة I صحيحة. Qكن استقراء ذلك مبارشة من طول الرشيط: يف الربع األول لعام 2003 

كانت األرباح أقل منها يف الربع األول لعام 2002 بنسبة أكï من اثنj باملئة. 
ولذلك فإن العبارة II تكون هي الصحيحة. يف الربع الرابع لعام 2004 ال Qكن رؤية أي 

رشيط عىل اإلطالق. وهو ما يعني: ' يكن هناك تغb بالسلب أو اإليجاب. كانت األرباح 
يف الربع الرابع لعام 2004 كبbة rاًما كC هو الحال يف الربع الرابع لعام 2003. 

وبذلك فإن الخيار (C) يكون هو الحل.

املهمة 6

العبارة I خاطئة: صحيح أنه كان هناك نسبة مئوية أكرب من األملان ممن قاموا يف عام 
2002 بعمل رحلة مقارنة بعددهم يف عام 2008، وبالنسبة لألفراد الذين قاموا بأكï من 
رحلة فإننا ال نعرف عىل وجه التحديد عدد الرحالت التي قاموا بها. إذا قام هؤالء األفراد 

يف عام 2002 مثًال بعمل 3 رحالت يف املتوسط، ويف عام 2008 قاموا بعمل 5 رحالت يف 
املتوسط، فيمكن عندئذ أن يكون متوسط عدد الرحالت لكل فرد يف عام 2008 عاليًا نسبيًا 

(1.44 رحلة للفرد يف عام 2008 و 1.09 رحلة للفرد يف عام 2002). 
العبارة II صحيحة. هناك نسبة 52 باملئة تخطط للقيام برحلة عطلة، ونسبة 22 باملئة 

قامت بالفعل بحجز الرحلة. ونسبة 22 من r 52ثل نسبة تزيد عن 40 باملئة. عندئذ تكون 
نسبة 22 من 52 أكرب مقارنة بنسبة 20 من 50، ونسبة 20 من 50 سوف تقابل بالضبط 

نسبة 40 باملئة. 

وبذلك فإن الخيار (B) يكون هو الحل.

تحليل العمليات

املهمة 1 

يف العبارة I يتم االستجابة للموقف الذي يتم فيه بيع عدد قليل للغاية من القطع. وبذلك 
 X يف هذه الحالة يتم الرد عىل السؤال يف مركز اتخاذ القرار .Z

o
Z يكون أقل من 

v
فإن 

P". وبذلك فإن العبارة 
v
Z")؟") باإلجابة "نعم" ويتم بعد ذلك إجراء العملية "تقليل 

v
 < Z

o

I تكون هي الصحيحة. 
يف العبارة II يتم االستجابة للموقف الذي يكون فيه سعر البيع منخفًضا للغاية. وباملثل 

Z. يف هذه الحالة 
o
Z يكون أكرب من 

v
فإنه يتم بيع عدد كبb للغاية من القطع: وبذلك فإن 

X ("Z؟") باإلجابة "ال" والسؤال يف مركز 
v
 < Z

o
يتم الرد عىل السؤال يف مركز اتخاذ القرار 

 ."P
v
Y ("Z؟") باإلجابة "نعم".  ويتم بعد ذلك إجراء العملية "زيادة 

v
 > Z

o
اتخاذ القرار 

ولذلك فإن العبارة II تكون خاطئة.

وبذلك فإن الخيار (A) يكون هو الحل الصحيح.
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املهمة 2

Z العدد 
v
العبارة I خاطئة: إذا كان هناك سعرًا صحيًحا، فسوف يطابق عدد القطع املباعة 

Z؟" باإلجابة "ال" وÒكن 
v
 > Z

o
Z؟" و "

v
 < Z

o
" Øكن أن يتم الرد عىل السؤالÒ .Zo األمثل

بدون تغيæ السعر الوصول إىل عالمة "إيقاف". كذلك فإنه ال Òكن أن يتم تغيæ أو تقليل 
السعر الصحيح يف هذا الرسم التخطيطي.

العبارة II صحيحة. وهي تفيد بأن السعر العايل للغاية سوف تتم زيادته باستمرار، !جرد 
أن يتم تبديل محتويات مركزي اتخاذ القرار X و Y. عندما يكون السعر عاليًا للغاية 

Z. السؤال املوجه إىل مركز اتخاذ القرار X يتم الرد عليه باإلجابة 
o
Z أصغر من 

v
فيكون 

"ال"، والسؤال املوجه إىل مركز اتخاذ القرار Y باإلجابة "نعم" والسعر يزيد.

عندئذ يكون الخيار (B) هو الحل الصحيح، ألن العبارة II هي فقط التي تنطبق.

املهمة 3
يف العبارة I يكفي التحليل التايل: يف مركز اتخاذ القرار V يجب أن يكون هناك سؤاًال 

تكون فيه اإلجابة "نعم" مناسبة لشكل السوق "منجم ذهب". إذا ما تم الرد عىل السؤال 
يف العبارة I ("معوقات الخروج عالية؟") باإلجابة "نعم" فلن تكون متوافقة مع "منجم 

ذهب". يف هذه اإلجابة تكون معوقات الخروج منخفضة.
ولذلك فإن العبارة I تكون خاطئة.

يف العبارة II يجب أن يتم التعرف عىل أنه توجد إمكانيتان إلك6ل مخطط املسار:
إذا كان هناك يف مركز اتخاذ القرار V سؤال "معوقات الدخول عالية؟"، فيجب يف مركز 

اتخاذ القرار X أن يكون هناك سؤال "معوقات الخروج مخفضة؟"، حتى يتوافق مع عنرص 
"مصيدة الفرئان" املقدم. يف هذه الحالة يتعØ أن يتم إدخال "سوق املستعمل" يف العنرص 

 .Y
يف مركز اتخاذ القرار Ò Vكن أيًضا أن يكون هناك سؤال "معوقات الخروج منخفضة؟". 
عندئذ يجب أن يكون هناك يف مركز اتخاذ القرار X السؤال "معوقات الدخول عالية؟"، 

حتى يتوافق مع عنرص "مصيدة الفرئان" املقدم. يف هذه الحالة يتعØ أن يتم إدخال 
"القفص الذهبي" يف العنرص Y. وبذلك فإن العبارة II تكون هي الصحيحة.

وبذلك فإن الخيار (B) يكون هو الحل الصحيح.

املهمة 4
العبارة I خاطئة: إذا كان هناك يف مركز اتخاذ القرار V السؤال "معوقات الدخول 

منخفضة؟"، فيجب أن يتم الرد عىل السؤال مع "مصيدة الفرئان" باإلجابة "نعم"، ألن 
معوقات الدخول تكون منخفضة مع "مصيدة الفرئان". عند الرد عىل السؤال يف مركز اتخاذ 

القرار V باإلجابة "نعم"، فلن يعد باإلمكان الوصول إىل "مصيدة الفرئان". إذا كان هناك 
يف املربع Z أيًضا "مصيدة فرئان"، فسوف يظل هناك ترتيبًا واحًدا فقط هو املتبقي (املربع 
Y)، ومع ذلك فال يزال من الرضوري أن يتم تخصيص الشكلØ "القفص الذهبي" و "سوق 

املستعمل".
وتكون العبارة II أيًضا خاطئة. إذا كان السؤال يف X و Z مت6ثالن، فيجب أن تتاح إمكانية 
الوصول إىل "مصيدة الفرئان" و إىل "منجم ذهب" من خالل الرد باإلجابة "ال". للقيام بذلك 

فيجب أن يكون العائق (معوقات الدخول أو الخروج) مت6ثلة مع كال الشكلØ. ولكن 
مع ذلك فإن معوقات الدخول (العالية مع منجم ذهب واملنخفضة مع مصيدة الفرئان) 

ومعوقات الخروج (املنخفضة مع منجم ذهب والعالية مع مصيدة الفرئان) تكون متباينة.

.Eهو الحل الصحيح لعدم انطباق أي من العبارت (D) عندئذ يكون الخيار

املهمة 5
العبارة I صحيحة. قام "شميت" بالتخطيط للدورات بحضور 20 ساعة أسبوعيًا بحد أقىص 
(العنرص G: "ASM := 20"). ، منها 19 ساعة أسبوعيًا للدورات (ASV=19). اآلن سوف 
يتم من القاUة K اختيار دورة تستغرق ساعتØ أسبوعيًا. الدورة ليست مشغولة بالكامل 
بعد وال يوجد تعارض زمني (انظر العنرصين W و X). يف ظل هذه الظروف سيتم زيادة 
ASV بقيمة ساعتØ وإدخال الدورة يف جدول املحارضات (انظر العنرص M و N). جدول 

املحارضات يتضمن اآلن 21 ساعة (ASV = 21)، عىل الرغم من أن "شميت" لديه بحد 
أقىص 20 ساعة. يف العنرص Y يتم التحقق من هذا املحتوى، لكن ال يتم إجراء أي تصحيح.
العبارة II صحيحة: عىل فرض أن هناك دورة مختارة من القاUة K (انظر العنرص H) وال 
Òكن إدخالها يف جدول املحارضات، ألنها مشغولة بالكامل (انظر العنرص W). يف الخطوة 

التالية سيتم اختيار يف العنرص H اختيار دورة أقل أهمية ليست مشغولة بالكامل وال 
يوجد بها تعارض زمني. هذه الدورة سيتم إدخالها بعد ذلك يف جدول املحارضات يف 

.N العنرص

وبذلك فإن الخيار (C) يكون هو الحل الصحيح.

املهمة 6
العبارة I صحيحة. "شميت" يقوم داUًا باختيار الدورة األكc أهمية من القاUة K ويقوم 

بفحصها. التعارض الزمني يعني أن الدورة التي يجب عىل "شميت" أن يتخذ قراره بشأنها، 
 cتقام يف نفس الوقت مثل الدورة املوجودة يف الفعل يف جدول املحارضات. الدورة األك

أهمية تم اختيارها أوًال وإدخالها يف جدول املحارضات. كل من الدورات التالية والتي هي 
بالتايل أقل أهمية سيتم شطبها من القاUة بسبب التعارض الزمني. 

العبارة II ال تنطبق: عندما يقوم "شميت" من البداية بإدخال دورات قليلة فقط بعدد 
ساعات إج6لية يقل عن 20 ساعة يف القاUة K، فلن يتجاوز هو عند التخطيط حد 20 

ساعة املخصص له بدون مركز اتخاذ القرار Y، وبالتايل فلن يقوم بالرضورة بالتخطيط لقدر 
من الوقت يزيد ع6 هو لديه.

وبذلك فإن الخيار (A) يكون هو الحل الصحيح.
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املكتب الرئييس معهد TestDaF ، 13ب شارع ماسنربج، 44787 بوخوم، أملانيا

التصميم

وكالة اإلعالنات QS2M ذ.م.م.، ميونخ
qs2m.de

مراجع الصور

Getty Images (العنوان، 4)، وLutz Kampert (6 و7 و10 و28 و44 و52)، وHenrik Wiemer (9 و18 و38)

 .g.a.s.t ©  بوخوم 2012



 

g.a.s.t. e. V. 

c/o TestDaF-Institut

Massenbergstr. 13 b

44787 Bochum

Deutschland

www.testdaf.de

ITB Consulting GmbH

Koblenzer Str. 77

53177 Bonn

Deutschland

www.itb-consulting.de

.(.g.a.s.t) .عبارة عن عرض مقدم من الجمعية املختصة باإلعداد الدرايس األكاد�ي وتطوير االختبارات ج. م TestAS

تم وضع اختبار TestAS من جانب رشكة االستشارات ITB Consulting ذ.م.م. املنظمة العاملية التابعة لـ TestAS موجودة يف

معهد TestDaF، بوخوم. يتم دعم TestAS من جانب الهيئة األملانية للتبادل الثقايف (DAAD) بتمويل من

.(BMBF) الوزارة االتحادية للتعليم والبحث العلمي
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