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■  ما طبيعة االختبار ومكوناته؟
اإلجابة عن  وذلك من خالل  العامة؛  القدرات  باختبار  تعريف موجز  تقدمي  إلى  الكتيب  يهدف هذا 
بعض األسئلة املهمة املتصلة به، مثل: طبيعته، ومكوناته، وعالقته بالقبول في اجلامعات. ويشمل 

الكتيب، أيضاً، أمثلة ألسئلة االختبار، وأسئلة تدريبية.

■  ما هو اختبار القدرات العامة؟
هو اختبار يقدم باللغة العربية، وذلك في جزأين: أحدهما لفظي )لغوي( واآلخر كمي )رياضي( وهو 
يقيس القدرات التحليلية واالستداللية، أي أنه يركز على معرفة القابلية للتعلم بصرف النظر عن 

؛ وذلك من خالل قياس: البراعة اخلاصة في موضوع معينّ
القدرة على فهم املقروء.. 1
القدرة على إدراك العالقات املنطقية.. 2
القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.. 3
القدرة على االستنتاج.. 4
القدرة على القياس.. 5

■  ما الفرق بني اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل الدراسي؟
اللغة  والتحليل في مجالي  واالستدالل  والتطبيق  الفهم  القدرة على  يقيس  العامة  القدرات  اختبار 
باملثيرات  تصقل  حي  وتتطور؛  تنمو  التي  العقلية  القدرات  على  يعتمد  بطبيعته،  وهو،  والرياضيات. 
زة عبر السني. فهو، إذاً، ال يعتمد اعتماداً مباشراً على املعلومة اجملرَّدة. وهو بهذا يختلف  التربوية احملفِّ
عن اختبار التحصيل الدراسي الذي يقيس مستوى املعرفة املتحصل عليها ممنّا يُدرَس في املدرسة من 
مقررات، وتكون عادة على شكل تخصصات معينّنة مثل: الرياضيات، أو الكيمياء،أو الفيزياء، أو التاريخ، 

أو النحو، وتكون مرتبطة مبحتوى محدد.

■  ما التقسيمات الفرعية لالختبار؟
االختبار مكون من جزأين: جزء )لفظي(، وجزء )كمي(. 

اجلزء اللفظي: يشتمل على أنواع األسئلة اآلتية:. أ
فهم نصوص القراءة وحتليلها، من خالل اإلجابة عن أسئلة تتصل مبضمون هذه النصوص.. 1
ن جمالً . 2 فهم صيغ النصوص القصيرة الناقصة، واستنباط ما حتتاج إليه من تتمات لتكونّ

مفيدة.
إدراك اخلطأ السياقي في اجلمل، والنصوص القصيرة.. 3
متاثلها . 4 نظائر  عليها  تقاس  ثم  السؤال،  مطلع  في  الكلمات  من  زوج  بي  العالقة  إدراك 

معطاة في االختيارات )عالقات متناظرة(.
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القدرات. ب الختبار  املناسبة  الرياضية  األسئلة  أنواع  على  يشتمل  الكمي:  اجلزء 
)وفقاً للتخصص في الثانوية العامة: طبيعي / علمي أو شرعي / أدبي( ويركز على القياس 

واالستنتاج وحل املسائل، و يحتاج إلى معلومات رياضية أساسية بسيطة،
يبلغ مجموع أسئلة االختبار مائة وعشرين سؤاالً )120( موزعة على خمسة أقسام، مخصص 

لكل منها )25 دقيقة(.

ومن املهم جداً معرفة أنه ميكنك خالل الوقت اخملصص للقسم اإلجابة عن أسئلة ذلك القسم 
إلى قسم الحق  االنتقال  أو  إلى قسم سابق  العودة  إطالقاً،  لك،  يجوز  وال  ومراجعتها فقط، 
االختبار. وستنبهك جلنة  للحرمان من مواصلة  تعرنّضك  وأي مخالفة لهذا  النظر فيهما.  أو 

االختبار إلى بدء زمن كل قسم وانتهائه.

أو  احلاسبة  اآللة  باستصحاب  يسمح  ال  فإنه  سهلة؛  أرقاماً  تتضمن  األسئلة  أن  مبا  تنبيه: 
كمسودة  األسئلة  كتيب  استخدام  احلاجة؛  عند  وميكن  االختبار.  قاعة  داخل  استخدامها 

لتجريب احلل.

■   كيف أستعد لالختبار؟ 

الدقيقة  باملعرفة  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  االختبار  في  األداء  حسن  أن  على  التجارب  دلت  لقد 
املصادر  من  االختبار  على  التعرف  على  احلرص  عليك  يجب  لهذا  االختبار؛   جوانب  بطبيعة 

الصحيحة وهي:
أوالً :  موقع التهيئة والتدريب الختبارات القدرات العامة الذي أنشأه املركز مساعدة للمتقدمي 

واملتقدمات لالختبار وهو مجاني . وميكن الدخول إليه عن طريق املوقع العام للمركز.

ويتكون موقع التهيئة والتدريب من ثالثة أقسام رئيسية:

قسم املفاهيم األساسية:
ويتضمن شرحاً للمفاهيم األساسية التي يقوم عليها االختبار بجزأيه الكمي واللفظي.

قسم األمثلة التدريبية:
ويتضمن أسئلة تدريبية، تفاعلية، مشروحة، مع احللول.

قسم االختبارات التجريبية:
ومستوى  املكونات،   طبيعة  حيث  من  الفعلية  لالختبارات  مماثلة  جتريبية  اختبارات  ويتضمن 

الصعوبة والزمن املفترض للحل.

باملفاهيم  اخلاص  بالقسم  بالبدء  وذلك  املوقع؛  من  لالستفادة  والتركيز  بالتدرج  وننصحك 
األساسية واستيعابها، ثم االنتقال إلى قسم األمثلة التدريبية، ثم قسم االختبارات التجريبية.

وينبغي االعتماد على اجملهود الذاتي في حل االختبار، بعد االستعانة باهلل، وعدم  االستعانة بأي 
شخص أو باآللة احلاسبة،  واملران على ضبط الوقت؛ لتتحقق االستفادة التدريبية من املوقع 

مع التعرنّف على مستواك الفعلي.
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ثانياً: كتاب دليل الطالب التدريبي الختبار القدرات العامة، الذي يتضمن تعريفاً باالختبار وأمثلة 
جتريبية  واختبارات  أخرى  معلومات  يتضمن  مدمج  قرص  مع  تدريبية،  واختبارات  مشروحة 

بالتوقيت والتصحيح اآللي. ويتوفر باملكتبات التجارية.

ثالثاً: كتيب اختبار القدرات العامة، وهو هذا الكتيب حيث يقوم املركز بإرسال نسخ مجانية منه 
كل عام جلميع ثانويات البني والبنات في اململكة.

■  متى يعقد االختبار وأين مكانه؟
يرسل املركز نشرة خاصة مبواعيد االختبار وأماكن تأديته إلى املدارس الثانوية في مختلف مناطق 
اململكة لتوزيعها على اجلميع، وحتوي هذه النشرة كل املعلومات الالزمة ملساعدتك على التسجيل 
في االختبار. وميكنك االطــالع  على كافة املعلومات واملواعيد من خـالل موقع املركز على اإلنترنت

حسب  االختبار؛  لدخول  املبكر  التسجيل  عليك  يجب  أنه  إلى  التنبه  وينبغي   www.qiyas.sa
الطريقة املوضحة في نشرة إرشادات التسجيل.

■  هل ميكن دخول االختبار أكثر من مرة؟
في حال عدم رضاك عن أدائك في االختبار في املرة األولى، ميكنك دخوله أكثر من مرة، ولكن في 
فترات مختلفة؛ إال أنه ال يَُتوقَّع أن تختلف درجتك في املرة الثانية عنها في األولى؛وذلك إن كنت 
قد أديت االختبار في ظروف نفسية وصحية جيدة. ويعمل املركز؛ وفق آلية علمية معتمدة عاملياً، 
على َجْعل جميع االختبارات التي يقدمها ذات مستوى واحد في مختلف الفترات والسنوات؛ سعياً 

إلى حتقيق العدل.

■  هل هناك جناح أو إخفاق في االختبار؟
معينة  درجة  على  الطالبة  أو  الطالب  يحصل  ولكن  إخفاق،  أو  جناح  القدرات  اختبار  في  يوجد  ال 
إليها. وينبغي عدم مقارنة درجة  التقدمي  املرغوب  )أقصاها 100 درجة( لها وزن معي عند اجلهة 
اختبار القدرات بنسبة الثانوية العامة؛ فلكل منهما مقياس خاص به. فاملهم في اختبار القدرات 

العامة هو موقع الطالب أو الطالبة بي الذين دخلوا االختبار؛ وفقاً ملا يلي :

موقع الطالب / الطالبة بني من دخلوا االختبار الدرجة

أعلى  5%  من الطالب / الطالبات 81 فأكثر

أعلى  10%  من الطالب / الطالبات 78 فأكثر

أعلى  20%  من الطالب / الطالبات 73 فأكثر

أعلى  30%  من الطالب / الطالبات 70 فأكثر

املـتـــــوســــــط 65

أقل  30%  من الطالب / الطالبات 60 فأقل
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■  ما متطلبات دخول االختبار ؟
اإلنترنت على  املركز  موقع  طريق  عن  الشخصية  البيانات  وتسجيل  ملف  فتح   -1

عملية  في  الستخدامه  بك  اخلاص  االشتراك  رقم  على  للحصول  وذلك   www.qiyas.sa
التسجيل لالختبار واالستعالم عن النتائج.

إرشادات  نشرة  في  موضح  هو  كما  اإللكتروني،  املركز  موقع  عبر  االختبار  في  التسجيل   -2
التسجيل، التي ترسل لكافة املدارس الثانوية للبني والبنات في اململكة، ويوجد نسخة 

منها على موقع املركز اإللكتروني.
3- في يوم االختبار يجب إحضار إحدى الوثائق اآلتية )لن يُسمح بدخول االختبار بدونها(

الطالب:
- السعوديون: بطاقة الهوية الوطنية )األصل(.

- غير السعوديي: اإلقامة اخلاصة بالطالب )األصل( أو جواز السفر )األصل( وصورة اإلقامة.

الطالبات:
- السعوديات: بطاقة الهوية الوطنية )األصل( اخلاصة بالطالبة )إن كان لديها بطاقة(.

       - غير السعوديات: اإلقامة اخلاصة بالطالبة )األصل( )وليس والدها(.
املدارس في  املركز  قبل  من  التي سُتصرف  االختبارات  لدخول  الذكية  البطاقة  - )أو( 

أو في مراكز االختبارات. )باإلضافة إلى صورة سجل األسرة املضاف إليه اسم الطالبة،
أو صورة اإلقامة لغير السعوديات(.

تنبيه: يجب االلتزام بالزي املدرسي.

■  كيف أحصل على النتيجة ؟
ق  وتُدقنّ وتُـحلَّل،  اإلجابات  ح  َسُتصحنّ األيام  لكل  املدن  االختبارات في جميع  انتهاء جميع  بعد 
املعلومات الشخصية مركزياً مبقر املركز بالرياض. وسُتعلن النتائج حال انتهاء عملية التصحيح.

-  ستزود اجلامعات والكليات وجميع اجلهات التي تشترط االختبار بالنتائج إلكترونياً،
ولن يطلب منك تقدمي نتيجة االختبار في شهادة ورقية لتلك اجلهات.

-  ستصلك رسالة جوال بالنتيجة على رقم اجلوال املوجود في ملفك لدى قياس.
-  ميكن االستفسار عن النتيجة من خالل :

موقع المركز على اإلنترنت

www.q i ya s . s a
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أمثلة  على أسئلة االختبار

* تتضمن هذه األمثلة نفس التعليمات التي تَرِد في االختبار الفعلي.

أ ـ اجلزء اللفظي

التناظر اللفظي
في بداية كل سؤال ممَّا يأتي، كلمتان ترتبطان بعالقة معينة، تتبعهما أربعة أزواج من الكلمات، 
السؤال.  بداية  في  الكلمتي  بي  للعالقة  مشابهة  بعالقة  الكلمتان  فيه  ترتبط  أحدها 

املطلوب،هو: اختيار اإلجابة الصحيحة، ثم تظليل دائرة احلرف املقابل لها في ورقة اإلجابة.

مثال:  ساعة: وقت

ميزان: ثقل ب  شمس: قمر     أ   
َصَفر: ُمحّرم د  ترمومتر: زكام     ج   

الشرح: عالقة الساعة بالوقت مثل عالقة امليزان بالثقل.أي كما أن الساعة تقيس الوقت فإن 

ألن  صحيح؛  غير  فهو  )ج(  االختيار  أما  )ب(.  هي  الصحيحة  فاإلجابة  األثقال؛  يقيس  امليزان 

الترمومتر يقيس احلرارة الناجتة عن الزكام ال الزكام نفسه. أما االختياران )أ( و )د( فليس فيهما 

عالقة مماثلة أو قريبة من عالقة الساعة بالوقت.

إكمال اجلمل
تلي كل جملة من  اجلُمل اآلتية أربعة اختيارات، أحدها يُكمل الفراغ أو الفراغات في اجلملة 
ثم تظليل دائرة احلرف املقابل لها  إكماالً صحيحاً. املطلوب هو: اختيار اإلجابة الصحيحة، 

في ورقة اإلجابة.

مثال:  اإلسراف سلوٌك ..... فتجنب الوقوع فيه.

ب  مذموم منتشر     أ   
د  وقتي متوقِّد      ج   

الشرح: االختيار )أ( كلمة » منتشر« غير صحيحة؛ ألن انتشار السلوك وحده ليس سبباً كافياً 
للنهي عنه، فقد ينتشر سلوك حميد يجب اتباعه. أما االختيار)ب( فهو اإلجابة الصحيحة؛ 
االختيار وسبب عدم صحة  واإلسراف سلوك مذموم.  أمر مذموم؛  إال عن  يكون  ال  النهي  ألن 

)ج( هو أن كلمة » متوقد « تستعمل بالنسبة لإلنسان لوصف مشاعره ال سلوكه، وأما عدم 
مناسبة كلمة » وقتي« في االختيار )د( فيعود إلى أن اإلسراف عادة والعادة ليست أمراً عابراً.
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اخلطأ السياقي
في كل جملة مما يأتي أربع كلمات كل منها مكتوبة بخط غليظ. املطلوب هو: حتديد الكلمة 
التي ال يتفق معناها مع املعنى العام للجملة، ثم تظليل دائرة احلرف املقابل لها في ورقة 

اإلجابة. )اخلطأ ليس إمالئياً وال نحوياً(

اختبر فيها؛ وهذا حصاد  التي  املواد  وتفوق في كل  مثال:  حصل الطالب على نتائج عالية 
التعمق في اإلهمال.

تفوق ب  نتائج                   أ 
اإلهمال د  اختبر                  ج 

الشرح: الكلمة التي ال يتفق معناها مع املعنى العام للجملة هي االختيار )د( اإلهمال ؛ ألن 
اجلملة تتحدث عن التفوق، واإلهمال يؤدي، بطبيعة احلال، إلى العكس.

استيعاب املقروء
األسئلة التالية تتعلق بالنص الذي يسبقها، بعد كل سؤال أربعة اختيارات، أحدها صحيح. 
ثم تظليل دائرة  املطلوب هو: قراءة النص بعناية، واختيار اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال، 

احلرف املقابل لها في ورقة اإلجابة.

العلمي  بالبحث  يشتغلون  العلماء  من  هائلة  فأعداد  املعرفة؛  انفجار  عصر  عصرنا  مثال: 
الختراع وتطوير وسائل حفظ املعلومات ونقلها وبثها؛ للدفع قدماً بالتواصل الكوني الفريد. 
كل ذلك جعل الناس مغمورين باألخبار واملعلومات واملفاهيم التي ترد إليهم في كل حلظة من 

شتى أصقاع األرض.

يفهم من النص أن عصرنا اليوم عصٌر :
أ       كثرت فيه املعلومات ومصادرها

ب     ازدادت فيه املعلومات في مجاالت معينة
ج     حصل فيه انفجار سكاني هائل
د       توسعت فيه القنوات اإلعالمية

النص  وبتأمل  الصحيح،  االختيار  بأنه  يوهم  قد  السابقة  االختيارات  من  اختيار  كل  الشرح: 
د مصادرها.  يتضح أن االختيار )أ( هو الصحيح؛ ألن انفجار املعرفة يعني كثرة املعلومات وتعدنّ
أما االختيار )ب( فقد يوهم بأنه صحيح، لكن الذي يجعله غير صحيح هو أنه أشار إلى زيادة 
املعلومات في مجاالت معينة فقط، والنص لم يشر إلى هذا. وأما االختيار)ج( فهو مموه لفظي 
قوينّ ألنه تضمن كلمة » انفجار « املذكورة في النص، لكنه يشير إلى انفجار عدد السكان 
اجملاالت  توسع  إلى  فيشير  )د(  االختيار  وأما  السكان.  يتناول  لم  والنص  املعلومات،  وليس 
اإلعالمية، وهو جزء بسيط من االنفجار املعرفي، ولم يشر إليه النص؛ فال يعدُّ إجابة صحيحة.
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ب ـ  اجلزء الكمي

أسئلة االختيار من متعدد
اإلجابة  هو:اختيار  املطلوب،  اختيارات.  أربعة  منها  كالً  يتبع  األسئلة،  من  عدد  يلي  فيما 

الصحيحة، ثم تظليل دائرة احلرف املقابل لها في ورقة اإلجابة. 

مثال: دخـل رياضي في منافسة على 10 قفـزات؛ على أن ينال 5 رياالت للقفزة الناجحة، وريالي 
فقط للقفزة اخلاسرة. وفي نهاية املنافسة؛  حصل على 41 رياالً، فما عدد القفزات اخلاسرة؟

  5 ب          3 أ   
   10 د         7 ج   

اإلجابة الصحيحة هي ثالث قفزات خاسرة وسبع قفزات ناجحة، ألن 
    x 3 2 = 6    رياالت للقفزات اخلاسرة 

    x 7 5 = 35  رياالً للقفزات الناجحة
 فاجملموع  = 41  رياالً

الشرح: لقد حللنا هذا السؤال بطريقة التجريب؛ ألنه سؤال سهل التطبيق. ولكن ميكن حله 

»س«، وبالتالي  عن طريق وضع عالقة في مجهول: كأن نرمز لعدد القفزات اخلاسرة مبجهول 

تكون القفزات الناجحة » 10 - س «

وعليه يكون مقدار ما يحصل عليه = 2)س( + 5 )10 - س(  = 41

أي أن -3س  = -9 ،   أو  س = 3

فاإلجابة الصحيحة هي )أ(

مثال:  في الشكل أدناه، ما قيمة 3س ؟

 390 أ   

 260 ب   

150 ج   

130 د  ◦س◦  50
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الشرح:
نستخرج قياس الزاوية س من الشكل؛ حيث :

س = 180 – 50
س = 130

390 = 130  x   3 = إذاً:   3س
فاإلجابة الصحيحة هي )أ(

مثال:  إذا كان )ل( عدداً فردياً ؛ فأي القيم التالية يجب أن تكون فردية أيضاً ؟

ل – 1 ب  ل + 3    أ   
ل + 4 د  ل – 2    ج   

الشرح:
في مثل هذه املسألة يجب فحص كل االختيارات للوصول إلى االختيار الصحيح :

أ  (   ل + 3 إن جمع عددين فرديي يعطي عدداً زوجياً، وهذا يعني أن هذه القيمة زوجية.
ب(  ل – 1 إن طرح عددين فرديي  يعطي عدداً زوجياً، وهذا يعني أن هذه القيمة زوجية.

ج(  إن قسمة عدد فردي على زوجي تعطي عدداً كسرياً.
د (   ل + 4 إن جمع عدد فردي مع عدد زوجي يعطي عدداً فردياً، أي أن القيمة ستكون فردية  

 وهو املطلوب من السؤال؛ وعليه:
فاإلجابة الصحيحة هي )د(

مثال: يوضح الشكل البياني أدناه املصروفات الشهرية ألحمد و ألسرته وما يوفره، فإذا علمنا 
أن راتبه الشهري 5000 ريال؛ فكم رياالً يصرف على الطعام ؟

 300 أ   

 400 ب   

600 ج   

1800 د   
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الشرح:
مجموع النسب املئوية للقطاعات في الدائرة = %100

مجموع النسب املئوية في الدائرة =  س+ 14 + 2س + 22 + 3 + 25 = ) 3س + 64 (
          3س + 64  = 100

          3س % = 36 %
           س = 12 

5000 X            = ما يصرفه أحمد على الطعام
          = 600 ريال

فاإلجابة الصحيحة هي )ج(

أسئلة املقارنة
في كل من األسئلة اآلتية قيمتان: األولى في اجلهة اليمنى والثانية في اجلهة اليسرى. املطلوب 
هو: املقارنة بي القيمتي واختيار اإلجابة الصحيحة من االختيارات األربعة املعطاة أدنى كل 

سؤال، ثم تظليل دائرة احلرف املقابل لها في ورقة اإلجابة.

مثال:  باع محمد 3 حقائب بسعر 30 رياالً للحقيبة الواحدة، وباع صالح 4 حقائب بسعر 20 
رياالً للحقيبة الواحدة ، املطلوب هو ، املقارنة بي:

الشرح: اإلجابة الصحيحة هي )أ( ألن محمداً باع احلقائب بقيمة 90 رياالً، و باع صالح احلقائب 
بقيمة 80 رياالً؛ فقيمة ما باعه محمد )القيمة األولى( أكبر من قيمة ما باعه صالح )القيمة 

الثانية( .

القيمة الثانيةالقيمة األولى

ثمن ما باعه صالحثمن ما باعه محمد

أ      القيمة األولى أكبر من الثانية
ب    القيمة الثانية أكبر  من األولى

ج     القيمتان متساويتان
د      املعطيات غير كافية

12
100
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أسئلة تدريبية

اختبار  يتضمنه  أن  ميكن  ملا  مشابهة  أسئلة  من  عينة  متثل  تدريبياً  سؤاالً   24 يأتي  فيما 
ترد في االختبار الفعلي وتعليماتها  التي  أنواع األسئلة  القدرات. والغرض منها تدريبك على 
وطرق صياغتها. وهي بدون شك ال تقيس قدراتك احلقيقية، لكنها فرصة جيدة لك للتدريب، 
واكتساب اخلبرة، وضبط السرعة في احلل؛ إذ إن الوقت املعطى هنا لكل سؤال يعادل الوقت 

املعطى في االختبار الفعلي.

وذلك في منوذج  املقابل لإلجابة الصحيحة،  دائرة احلرف  تكون بتظليل  اإلجابة   : ملحوظة   ■
اإلجابة أدناه. ) املدة املفترضة حلل األسئلة التدريبية 25 دقيقة (

دجبأ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

دجبأ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

دجبأدجبأ

دجبأدجبأ

دجبأدجبأ

دجبأدجبأ

دجبأدجبأ

دجبأدجبأ

دجبأدجبأ

دجبأدجبأ

دجبأدجبأ

دجبأدجبأ

دجبأدجبأ

دجبأدجبأ
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أ- اجلزء اللفظي

التناظر اللفظي
في بداية كل سؤال ممَّا يأتي، كلمتان ترتبطان بعالقة معينة، تتبعهما أربعة أزواج من الكلمات، 
السؤال.  بداية  في  الكلمتي  بي  للعالقة  مشابهة  بعالقة  الكلمتان  فيه  ترتبط  أحدها 

املطلوب،هو: اختيار اإلجابة الصحيحة، ثم تظليل دائرة احلرف املقابل لها في ورقة اإلجابة.

1. أسد: شبل
حيوان: جمل ب  خروف: كبش    أ   

نسر: صقر د  دجاجة: كتكوت    ج   

2. غنى: فقر 
مرض: ألم ب  كرم: جود    أ   

ربح: خسارة د  بيع: هبة       ج   

إكمال اجلمل
تلي كل جملة من  اجلُمل اآلتية أربعة اختيارات، أحدها يُكمل الفراغ أو الفراغات في اجلملة 
ثم تظليل دائرة احلرف املقابل لها  إكماالً صحيحاً. املطلوب هو: اختيار اإلجابة الصحيحة، 

في ورقة اإلجابة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة إال مع . 3. ال خير في القول إال مع الفعل، وال في املال إال مع اجلود، وال في الِعفنّ
الفزع ب  الَورَع     أ   
الكرم د  البطش     ج   

في  احلديث  للتحول  الرئيسة  األوجه  بعض   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أساساً  العوملة  مصطلح  اسُتخدم   .4
. العاملي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . النشاط .

لوصف - االقتصادي ب  لتسوية - السياسي   أ   
لتفنيد - الثقافي د  لتشبيه - األدبي    ج   
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اخلطأ السياقي
في كل جملة مما يأتي أربع كلمات كل منها مكتوبة بخط غليظ. املطلوب هو: حتديد الكلمة 
التي ال يتفق معناها مع املعنى العام للجملة، ثم تظليل دائرة احلرف املقابل لها في ورقة 

اإلجابة. )اخلطأ ليس إمالئياً وال نحوياً(

5 . للتغير املناخي الكلمة الفصل في الصحراء؛ ففي أزمنة الوفرة تنأى البحيرات؛ فتزدهر  
     التجمعات البشرية في أرجائها.

تنأى ب  الفصل    أ   
أرجائها د  فتزدهر    ج   

6. يعد موقع اخلليج العربي شرياناً مستقطباً ومهماً للمواصالت البحرية، جتافيه التجارة  
    بي شماله وجنوبه.

مستقطباً ب  موقع    أ   
جتافيه د  البحرية    ج   

استيعاب املقروء
األسئلة التالية تتعلق بالنص الذي يسبقها، بعد كل سؤال أربعة اختيارات، أحدها صحيح. 
ثم تظليل دائرة  املطلوب هو: قراءة النص بعناية، واختيار اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال، 

احلرف املقابل لها في ورقة اإلجابة.

النص األول:
تختلف األنهار فيما بينها اختالفاً كبيراً من حيث احلجم، فبعضها صغير جداً حتى إنها جتف 
خالل فصول اجلفاف. وأطول نهر في العالم هو نهر النيل في إفريقيا، ويليه من حيث الطول 
نهر األمازون في أمريكا اجلنوبية، إال أن كمية املياه التي يحملها نهر األمازون تفوق كمية املياه 
في أي نهر آخر، بل وتفوق كمية املياه في نهر النيل، ونهر املسيسيبي في أمريكا، ونهر ياجنستي 

في الصي، مجتمعة.

وإلى جانب كون األنهار مهمة للزراعة، فهي مصدر مهم للطاقة؛ إذ ميكن استخدام قوة 
اآلالت،  لتشغيل  املنحدرة؛  املناطق  من  وغيرها  املساقط  عند  النهر،  امتداد  على  املياه  تدفق 
ل السواقي والدواليب املائية قوة املياه املتدفقة إلى طاقة. وكانت  وتوليد الكهرباء، حيث حتونّ
الطواحي والورش ومصانع النسيج تقام في املاضي بالقرب من األنهار املنحدرة، وكانت تديرها 
قوة اندفاع املياه. وفي الوقت احلاضر، تنتج محطات القوة الكهرومائية، ذات التوربينات املائية، 

نحو ربع القوة الكهربائية التي يحتاجها العالم.
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7.  نهر النيل، من حيث طوله وكمية مائه، مقارنة بنهر األمازون: 
أطول منه، وأكثر ماًء  ب  أقصر منه، وأقل ماًء    أ   

أطول منه، وأقل ماًء د  أقصر منه، وأكثر ماًء    ج   

8. يُْفهم من النص أن املتسبب في توليد الطاقة من األنهار، هو: 
قوة اندفاع مياهها ب  طول مجراها    أ   

عرض مجراها د  كمية جريان مياهها   ج   

النص الثاني:
كلما ترسخ االسم التجاري في أذهان الناس؛ زاد استهالك املنتج؛ وبالتالي زادت أرباح الشركة.

9. يستنتج  من النص أن املنتجات التجارية تكسب صفة االنتشار والرواج؛  بسبب:
جودة املنتجات  ب  عالقات الشركة     أ   

الزيادة االستهالكية د  ج  الدعاية اإلعالمية     
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ب- اجلزء الكمي

■ تذكير: استخدام اآللة احلاسبة غير مسموح به في االختبار.
 

أسئلة االختيار من متعدد
اإلجابة  هو:اختيار  املطلوب،  اختيارات.  أربعة  منها  كالً  يتبع  األسئلة،  من  عدد  يلي  فيما 

الصحيحة، ثم تظليل دائرة احلرف املقابل لها في ورقة اإلجابة.

10. اشترى طالب 15 قلماً بسعر 3 رياالت للقلم الواحد، مع خصم 10% من السعر اإلجمالي 
لألقالم؛ فكم رياالً دفع ثمناً لها ؟

 40.5 ب      38.5 أ   
43.5 د      42.5 ج   

11. تقاضى ثالثة عمال أجراً يومياً مقداره 180 رياالً،  حصل األول على مبلغ 60 رياالً من هذا 
الساعة  أجرة  وكانت  الثاني،  عملها  التي  الساعات  عدد  نصف  الثالث  عمل  فإذا  األجر. 

الواحدة لكل واحد من العمال متساوية، فكم رياالً تقاضى كل من الثاني والثالث؟  

ب      تقاضى الثاني 40 والثالث80 أ      تقاضى الثاني 30 والثالث 90    
د      تقاضى الثاني 80 والثالث 40  ج      تقاضى الثاني 90  والثالث 30     

12. باع بدر قطعة أرض مببلغ 200.000 ألف ريال؛ فإذا كان ربحه فيها يساوي 25% ، فكم رياالً 
دفع ثمناً لشرائها ؟

   150.000 ب      120.000 أ   
175.000 د      160.000 ج   
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13. إذا كانت 9س + 2 =  2س + 9 ؛ فما قيمة س ؟

  0 ب       1- أ   
1 د  ج         

14. إذا كان متوسط األعداد : ص، 12، 18، 16 يساوي 15، فما قيمة ص؟

13 ب      10 أ   
17 د      14 ج   

15. إذا كان س  عدداً حقيقياً موجباً؛ فإن قيمة س في املعادلة س     = 4 تساوي :

2 ب  أ      2      
4 د      2    2 ج   

16.  في الشكل أدناه دائرتان م وَ ن، طول قطريهما أ ب = س ص = 10سم، ويؤلف هذان القطران 

مع خطي التماس أ س وَ ب ص شكالً مربعاً؛ فكم سم2 مسـاحة اجلزء املظلل؟ علماً أن 
مساحة الدائرة = )نصف القطر(x 2 ط.

25 ط - 100  أ   
100 - 25 ط  ب   

100 - 100 ط ج   
25 ط + 100 د   

1
2

4س

نم

سأ

ص ب
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ارتفاعه عن طول قاعدته بسنتيمتر واحد ومساحته تساوي 21 سم2؛  17. مثلث يزيد طول 
فكم سنتيمتر يبلغ طول قاعدته ؟ 

5 ب      4 أ   
7 د      6 ج   

18.  في الشكل أدناه، املثلثان أ ب ج ، د هـ و متطابقان، حيث  ب ج = هـ و  ؛   فما قيمة س؟

 80 أ   
 60 ب   
40 ج   
20 د   
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األسئلة الثالثة اآلتية تتعلق بالشكل البياني أدناه  

ميزان )الواردات و الصادرات( للمملكة العربية السعودية، حسب مجموعات الدول لعام 1994 م

19. ما اجملموعة التي كانت واردات اململكة منها أكثر من غيرها ؟

مجلس التعاون ب  آسيا    أ   
أمريكا الشمالية د  أوروبا    ج   

20. فارق امليزان التجاري بي اململكة ودول مجلس التعاون يبلغ :

4 باليني لصالح مجلس التعاون أ   
9 باليني لصالح اململكة ب   

11 بليوناً لصالح مجلس التعاون ج   
11 بليوناً لصالح اململكة د   

21. اجملموعة التي كان فارق امليزان التجاري مع اململكة لصاحلها، هي:  

آسيا ب  أوروبا    أ   
أمريكا الالتينية د  أمريكا الشمالية   ج   

ريال
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أسئلة املقارنة
في كل من األسئلة اآلتية قيمتان: األولى في اجلهة اليمنى والثانية في اجلهة اليسرى. املطلوب 
هو: املقارنة بي القيمتي،  واختيار اإلجابة الصحيحة من االختيارات األربعة املعطاة  في كل 

سؤال،ثم تظليل دائرة احلرف املقابل لها في ورقة اإلجابة.

22. املطلوب هو، املقارنة بني:

23.  املطلوب هو، املقارنة بني :

24.  املطلوب هو، املقارنة بني :

القيمة الثانيةالقيمة األولى

   من      1        من      2     

أ      القيمة األولى أكبر من الثانية
ب    القيمة الثانية أكبر  من األولى

ج     القيمتان متساويتان
د      املعطيات غير كافية

1
6

القيمة الثانيةالقيمة األولى

246 دقيقة4 ساعة

أ      القيمة األولى أكبر من الثانية
ب     القيمة الثانية أكبر  من األولى

ج     القيمتان متساويتان
د      املعطيات غير كافية

القيمة الثانيةالقيمة األولى

45% من 7676% من 45

أ      القيمة األولى أكبر من الثانية
ب     القيمة الثانية أكبر  من األولى

ج     القيمتان متساويتان
د     املعطيات غير كافية

2
3

1
9

7
9

3
2



اختبار القدرات العامة2222

مفتاح الـحـل

اإلجابةالسؤالاإلجابةالسؤالاإلجابةالسؤال

ج17ج9ج1

أ18ب10د2

ج19د11أ3

د20ج12ب4

أ21د13ب5

ب22ج14د6

أ23أ15د7

ج24ب16ب8

وفقك هللا





رؤية المركز

أن نكون مرجعاً عاملياً في القياس والتقومي.

رسالة المركز

وتقوميها؛  والقدرات  واملهارات  املعارف  لقياس  متكاملة  شاملة  حلول  تقدمي 
مبنهجية علمية؛ إسهاماً في حتقيق العدالة واجلودة وتلبيًة لالحتياجات التنموية.

للتذكير

ينبغي االطالع على شروط القبول في اجلهات التي تشترط اختبارات املركز.. 1

ينبغي التسجيل في اليوم واملكان املناسب لك خالل فتـرة التسجيل احملددة.. 2

يجب احلضور لالختبار في املوعد الذي سجلت به.. 3

ال ميكنك دخول االختبار بدون أصل اثبات الشخصية املوضح في هذا الكتيب.. 4

سترسل نتائج االختبار إلكترونياً إلى جميع اجلهات التي تشترط االختبار، . 5

لذلك ال يتطلب منك احضار شهادة ورقية.

)متقدمي( 9090 490 11 966 +
)متقدمات( 70 11 92000 +
+ 966 11 490 9077
faq@qiyas.org
P.O box 68566      Riyadh 11537
www.qiyas.sa

QiyasOnl ine


