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 امتحان القبول الكتابي 

 اللغة العربية

متحانياالنموذج الحّل     

 

 

 السؤال األول الدكتور إبراهيم الفقي هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة المركز الكندي لـ

  أ ✓ التنمية البشرية

  ب  التمية اإلدارية

  ج  التمية الذاتية

 

 السؤال الثاني حاصل على دكتوراه في علم الميتافيزيقيا من جامعة

  أ  القاهرة

  ب ✓ لوس آنجلس

  ج  كاليفورنيا

 

 السؤال الثالث حاصل على

دبلوم 23   أ ✓ 

دبلوم 32   ب  

دبلوم 26   ج  

 

 السؤال الرابع ترجمت مؤلفاته إلى 

  أ ✓ ثالث لغات

  ب  لغتين

لغات خمس   ج  

 

 السؤال الخامس متزوج وله 

  أ  ولدان

  ب ✓ طفلتان

  ج  طفل وطفلة
 

 

 المهّمة الثالثة                     

http://www.univie.ac.at/weiterbildung
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 ا

5الفراغ  4الفراغ   3الفراغ   2الفراغ   1الفراغ     

لمقطعا ج ب أ و ز  

 

 

 

 
 

-7-لفراغ رقم   -1-الفراغ رقم     

  أ عن  أ كأن  

 ✓ ب إلى  ب ألن  

  ج في ✓ ج أن  

 

-8-الفراغ رقم   -2-الفراغ رقم     

  أ على  أ بصورتن

 ✓ ب عن  ب يصورت  

  ج لـ ✓ ج بصورة  

 

-9-الفراغ رقم   -3الفراغ رقم     

 ✓ أ ضفتي ✓ أ غير القانونية

  ب ضفتا  ب الغير قانونية

  ج ضفتين  ج ليست قانونية

 

-10-الفراغ رقم   -4-الفراغ رقم     

 ✓ أ هذا ✓ أ حتى

  ب هذه  ب إلى

  ج تلك  ج ِلـ

 

-11-الفراغ رقم   -5-الفراغ رقم     

  أ اعتمد  أ فال

 ✓ ب اعتماد ✓ ب فلم

  ج يعتمد  ج فلن

 

-12-الفراغ رقم   -6-الفراغ رقم     

 ✓ أ مسألة ✓ أ لكن  

  ب مساءلة  ب بل

 المهّمة الرابعة                     

 المهّمة الخامسة                     

http://www.univie.ac.at/weiterbildung
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  ج مسئلة  ج لكن  

 

 

 

 

 

 

:تقرير عن المخدرات  
 

ومن أنواع سان نـمصادرها وتأثيرها على اإل حيثهذه األنواع من  تلفـمن األنواع، وتخ يد دـللمخد رات الع

كائينواألفيون والكو، شيشالحـالمخدرات:   

بتها  بتجر المرء مثل هذه المواد، فيقوماطيالوعي إلى خطورة تعـ دمالجهل وعـمن أسباب تعاطي المخد رات 

عليها ويطلبها هو بنفسه. منآخر، وتستمر هذه اإلغراءات حتى يد رفنتيجة إغراء من طـ  

 كله               من مشا روبالمرء إلى الهـ فعالحياة قد تد وة/اوةقسـ المشاكل النفسية، واألسرية، والعاطفية ، و كذلك 

الحياة واللجوء إلى ما ينسيه إياها.في   

إلى الوقوع باإلدمان. دّيالسوء قد يؤ اقوالرجوع، فالسهر ليالً بوجود رفـ روجكما أن  عدم االلتزام بأوقات الخـ  

 

المجتمع التكاتف والتعاون، وذلك من خالل تقديم أفراد يع مجتمع خال  من المخد رات يجب على جمـ قيقـلتح

بين وتط فيرالفراغ وتو قاتالتوعية للجميع، وشغل أو القانون والحكم العادل  بيقفرص العمل، والتشهير بالمهر 

حت ى آخر خطوة. منينضد هم، ومعالجة المد  
 

 

 المهّمة السادسة                     

http://www.univie.ac.at/weiterbildung

