تجميعات سابقة الختبار القدرة المعرفية
❖ الخمسين يوم كم أسبوع فيها ؟
 7اسابيع فقط
 7اسابيع ويوما واحد فقط✅
 7اسابيع ويومان
-----------------------------------------------------------------------------------❖ ..,70,35,26,13,4,2؟..
ج79 / 6
-----------------------------------------------------------------------------------❖ ضد حصيف؟
ج / 1غبي
-----------------------------------------------------------------------------------❖ مرادف زحزح؟
ج / 2هز
-----------------------------------------------------------------------------------❖ مرادف موائمة؟
ج / 3موافقة
-----------------------------------------------------------------------------------❖ مرادف محض؟
ج / 4خالص

❖ سعر المكالمة لاير لكل  30ثانية  ,اذا كلمت  150دقيقة كم السعر باللاير؟
ج45 / 8
-----------------------------------------------------------------------------------❖ راتبه  6000لاير ,يأخذ عمولة  0.008على كل صفقة ,باع لشخص ارض بقيمة ,210000
كم مجموع دخله في هذا الشهر؟
ج7680 / 7
-----------------------------------------------------------------------------------❖ الرسم البياني الجداول جاء سؤال عن الحجاج السعوديين والسعوديات واالجانب في اي عام
كان الحاجات السعوديات اقل؟ الجواب كان ب️☑
-----------------------------------------------------------------------------------❖ شركة تنتج السيارات بمعدل يوم ونصف للسيارة الواحدة كم تنتج الشركة من السيارات في
 30يوما ؟
10
30
15
 20 ☑️ 20سيارة ضرب يوم ونصف =  30يوم
-----------------------------------------------------------------------------------❖ معنى كلمة (حلكة) الجواب الظالم الشديد ️☑
-----------------------------------------------------------------------------------❖ األشكال
تكون الدائرة داخل ملونة ️⚫️⚫ ثم برا غير ملونة🔘🔘 ثم برا  4غير ملونة
🔘🔘🔘🔘 ثم  4بالداخل ملونة ️⚫️⚫️⚫️⚫

❖ مرادف كلمة دماثة المعنى ؟
والجواب معنى دماثة شيء حسن دمث االخالق يعني لين وسهل االخالق المهم دماثة كلمة
للممدوح ️☑
-----------------------------------------------------------------------------------❖ مرادف كلمة محض والخيار الصحيح (خالصا) ️☑
-----------------------------------------------------------------------------------❖ باألشكال ️◻داخلها نقطتين ملونة باألسود️⚫️⚫ ثم مربع️◻خارجه نقطتين غير
ملونه🔘🔘ثم مربع اربع نقاط ملونة بداخله️⚫️⚫️⚫️⚫
مربع خارجه  4نقاط بيضاء غير ملونة ️☑
-----------------------------------------------------------------------------------❖ باألشكال دائرة ️⭕داخلها  3نقاط ثم دائرة ️⭕داخلها  4نقاط ثم دائرة️⭕داخلها خمس نقاط
فيه اجابتين نفس بعض  5نقاط ولكن
الصحيحة الدائرة الي الخمس نقاط داخلها ️☑
-----------------------------------------------------------------------------------❖ جاء سؤال باألشكال 🔺 ؟ والخيارات كان
🔻 فيه خط بالنصف ثم 🔺️➡ يمين بدون خط ثم تختار 🔻️⬅لجهة اليسار وهو
الصح️☑
-----------------------------------------------------------------------------------❖ معنى كلمة موائمة الجواب موافقة ️☑
-----------------------------------------------------------------------------------❖ رسم بياني  ..ذكر لك درجات  4مواد دراسية قبل التحسين وبعد التحسين ,ويريد أعلى مادة
تحسن في الدرجات ؟
ج /10العلوم

❖ مصنع ينتج سيارة كل يوم ونصف  ,كم ينتج المصنع بعد  30يوم؟
ج20 / 9
-----------------------------------------------------------------------------------❖ ضبطت ساعة على ( 6ص) وكانت تتأخر  20دقيقة كل ساعة ,فأين يشير العقرب اذا كانت
الساعة ( 6م) ؟
ج 2 / 12م
-----------------------------------------------------------------------------------❖ الساعة االن  3:10ص  ,كم ستكون الساعة بعد  54ساعة و 23دقيقة ؟
ج 9:33 / 11ص
-----------------------------------------------------------------------------------❖ مزرعة تنتج  60لتر حليب يجب تعبئتها ب  100علبة ,بحيث العلبة الكبيرة سعتها لتر
والصغيرة نصف لتر ,كم علبة كبيرة يجب تعبئة الحليب فيها ؟
ج20 / 13
-----------------------------------------------------------------------------------❖ فيه سؤال تكرر من االختبار السابق
وهو خالد وفيصل وفهد يسكنون ب 3مناطق خالد ال يسكن قرب عادل وفيصل وفهد ال يسكنون
مع بعض.
-----------------------------------------------------------------------------------❖ خصيف كان من الخيارات (سمين جبان قبيح )ومرادف زحزح (هز  ,وال دحرج )
-----------------------------------------------------------------------------------❖ وصل احمد بزمن عشرين دقيقة االول
اذا كان بين الثاني والثالث دقيقتين
فمتى وصل الثالث
الجواب 🏻👈23

❖ مصعد يكفي لـ  40بالغ أو  50طف ٓ
ال إذا ركب  8بالغين المصعد كم يسمح لعدد من االطفال ؟
الجواب🏻👈 40
-----------------------------------------------------------------------------------❖ عمر االب  8أضعاف عمر االبن وبعد  19سنة عمر االبن  23سنة ؟
الجواب 🏻👈32
-----------------------------------------------------------------------------------❖ إذا  3برتقاالت تعمل نصف كاس وانت عندك  48برتقاله كم كاسه تقدر تصنع منها ؟
الجواب 🏻👈8
-----------------------------------------------------------------------------------❖ ام خالد قبل والدت ابنها خالد بثالث سنوات عمرها  19بعد عشر سنوات كم مجموع عمرهما
الجواب 🏻👈42
-----------------------------------------------------------------------------------❖ طابعتين واربع شاشات
اذا سعر الطابعة نصف سعر الشاشة
والمبلغ كله ا4000
كم سعر الطابعة
الجواب 🏻👈400
-----------------------------------------------------------------------------------❖ الدوالر االمريكي اذا كان يساوي باللاير  3.75وعندك  200دوالر كم تطلع باللاير
الجواب 🏻👈750

❖ اقلعت رحله من الرياض في الساعة  4بتوقيت الرياض ووصلت  6بتوقيت لندن اذا علمت ان
فرق الوقت بين الرياض ولندن  3ساعات كم تستغرق الرحلة
الجواب 🏻👈 5ساعات
-----------------------------------------------------------------------------------❖ اشترطت مدرسة تكون المساحة لكل طالب متر ونصف كم يكون عدد الطالب إذا كانت
المدرسة  10فصول وكل فصل  30متر
الجواب 🏻👈200
-----------------------------------------------------------------------------------❖  0الى  60اللتر بلاير
ومن  60الى 90لتر اللتر بأربعة لاير
واستهلك  72لتر فكم نحتاج لتسديد فاتورة الماء؟
👉🏻108الجواب
-----------------------------------------------------------------------------------❖ -1كلما ازدادت الحياة.............اشتدت ...........التي تهدد أحساس الناس بهويتهم.
 -1تقدما -الظروف
 -2ارتباكا -المتناقضات
 -3تعقيدا -المخاطر✅
 -4تفاوال – األزمات
-----------------------------------------------------------------------------------❖ -2قد يرى بعضهم التسامح  ,.............لكن ثق أن التسامح يحتاج قوة أكبر من . ...........
 -1انكسار -االنتقام✅
 -2محمدة -البطش
 -3انتصار -الغضب
 -4انهزام -الصفح

❖ -3دقيقة واحدة تقضيها في  ..........توفر عليك ساعات في . ...........
 -1العمل  -التخطيط
 -2التدبير -التفكير
 -3المراقبة -الترتيب
 -4التخطيط -التنفيذ✅
-----------------------------------------------------------------------------------❖ -4الطبقة االجتماعية هي ذلك القطاع من المجتمع الذي يضم مجموعة من .................
الذين يتصفون بقدر كبير من  ..................في مكانتهم االجتماعية.
 -1االفراد -التواضع
 -2االفراد  -التجانس✅
 -3البشر – الشفافية
 -4البشر – الواقعية
-----------------------------------------------------------------------------------❖ -5يجب أن ينظر المدير إلى اإلدارة كوحدة  ...................وأال تحجبه رؤية
.....................عن رؤية. ........................
 -1متوازنة  -األصول الفروع
 -2متكاملة – الجزئيات – الكليات✅
 -3مستقلة -السلبيات -االيجابيات
 -4موضوعية -النجاحات – اإلخفاقات

❖ -6يجب أن تكون األهداف االستراتيجية  ...............لجهة العمل وقابلة , ................
ألجل تسهيل عملية . ..................
 -1مثالية – للتطبيق – التنظيم
 -2محورية – للتحوير – الدعم
 -3مرنة – للتنفيذ -التخطيط
 -4واقعية  -للقياس – الرقابة✅
-----------------------------------------------------------------------------------❖ -7أحيانا البد ان يكون الثناء  ..................على اإلنجازات التي تستحق ............
لتشجيع أصحابها والحث على  ...................بهم .
 -1سريا – المدح – االقتداء
 -2جماعيا -الثناء – الوثوق
 -3علنيا – اإلطراء –االحتذاء✅
 -4فرديا – المالحظة -االفتخار
-----------------------------------------------------------------------------------❖ -8أذا كنت تومن بأن أمامك  ...............فحتما ً ستجد دوما  .............من أكثر
المواقف. ..................
 -1مبادرات – تخوفا – سهولة
 -2امتيازات -مهربا -انجازا
 -3نجاحات – تردد – رهبة
 -4خيارات -مخرجا –صعوبة✅

❖ -9أذا أردت اإلقناع فبين لمحاورك أنك قد  , ...............معه فيما  ,...................ألنه
سيصبح أكثر .............لإلقرار بوجهة نظرك.
 -1تتفق – يطرح  -ميالً✅
 -2تتناغم – يرفض -استعدادا ً
 -3تختلف –يذكر -جنوحا
 -4تتباين –يدعي – قبوال
-----------------------------------------------------------------------------------❖ -10الحوار هو نوع من الحديث من بين شخصين يتم تداول الكالم بينهما بطريقة ............
فال يستأثر به أحدهما دون اآلخر ,ويغلب عليه  ......والبعد عن . .......................
 -1متكافئة – الهدوء – الخصومة✅
 -2متباينة – الجدل – االنصاف
 -3عفوية – المجاملة – السباب
 -4ابتكارية – األبداع – التقليد
-----------------------------------------------------------------------------------❖ -11ال  ...........بسوء الحظ  ,فال يوجد ...................من غير جهد  ,فال تتوهم أن سوء
الحظ  ...............لك.
 -1تتمسك  -انجاز -عذر
 -2تتعلق –تقدم – مخرج
 -3تتعلل – تفوق -عائق✅
 -4تعتذر – أرتقاء –معين
-----------------------------------------------------------------------------------❖ كلمة ومرادفها :
دماثه ➖حسن الخلق أو اللطافة

حلكة ➖ الظالم الشديد
ريبة ➖شك أو شبهة
التأليب ➖ التحريض أو التحريش
سحت ➖القُبح
النظير ➖المساوي والمثيل
استعداد➖ تجهز أو تأهب
إمالق ➖ افتقار أو حرمان
توخي ➖احتياط أو حذر
محض➖ خالص أو صاف
-----------------------------------------------------------------------------------❖ زجاجة عصير وزنها  1500قرام بعد افراغها من نصف العصير أصبحت بوزن  900فكم
وزن الزجاجة ؟
 600 = 900 - 1500ضرب ... 1200 = 2
إذا 300 = 1200 -1500

.......................................
..........................
...........

انتهى
قناة القدرة المعرفية

