
 
 
 

 

 

 

 ة السريعةءاختبار القرا

فاع ومع ذلك فقبل أن تشرع في دتقدر عليه من االن تعلمته في هذا الفصل، فلتقرأ بأكبر ما ستطيع أن تطبق ماواآلن ت

 نظرة طيارة خالل ثانيتين لكل صفحة. ةالحقيقية ينبغي لك أن تحاول أن تنظر إلى كل صفح ةالقراء

 لغز جبل إيفرست:

اآلن ربما ينحل مع ذلك، اللغز القائم حول ارتقاء أعلى جبل في العالم: وذلك أن فريق الباحثين األمريكي، بقيادة إريك 

ل، ، تحت قمة الجب1999م سيمونسون الذي اكتشف جثمان صاعد الجبل البريطاني المفقود، جورج مالروي، في عا

 ت ،الباحثون على صفحتهم في اإلنترن وجراباً. هذا ما أبلغ بهقفازاً لقبضة اليد   م 8100على ارتفاع نحو  وجد اآلن

يرفن قد وصال إأندرو قبل كل شيء، عن كاميرا ذات أفالم يمكنها أن تثبت أن مالروي ويرافقه  وباتوا يبحثون اآلن

، وكان النيوزيالندي إدمون هيالري يعد حتى اآلن ، بصعوده 1924عام متراً منذ  8848رتفاعها قمة الجبل البالغ ا

أول غاز لجبل إيفرست، ويحاول الباحثون اآلن أن يعيدوا، باالستناد إلى اللقطة الصغيرة، تمثيل مدى  1953في عام 

 قبل أن يفقدا. 1924المسافة التي بلغها مالروي وإيرفن بالفعل عام 

وكان هيالري قال قبل عامين إن اللقطة العائدة إلى جثة مالروي مثيرة لكن العالم لن يعلم علم اليقين، من دون وجود 

باالشتراك مع تينزينج نورجاي من شعب صورة، من كان أول من غزا الجبل. وقد دخل في تاريخ صعود الجبل 

 .1952ـــ  1920فقت بين عامي الشيربا في نيبال. ويقال إن سبع بعثات إلى قمة إيفرست أخ

 ناطحات السحاب تصبح سبعين:

قبل سبعين عاماً اتقدت األنوار بالخدمة عن بعد في أشهر عمارة في نيويورك. وذلك أن الرئيس هربرت هوفر ضغط 

 احتفل 2001في العاصمة واشنطن على أزرار صغيرة، وافتتح بذلك رسمياً مبنى اإلمبايرستيت. وفي األول من أيار 

بهذه الذكرى السنوية بحفل هائل، مع كثير من النظرات إلى الخلف، التي ألقيت على تدشين ناطحة السحاب التي يبلغ 

 متراً ــــــ من دون مانعة صواعق. 381ارتفاعها 

أن يقوم غالم في الخامسة بشق طريقه في المبنى الذي  1931من أيار / مايو  وفي نيويورك كان يفترض في األول

كما يقول  أعلى المباني في العالم في أيامه. " غير أنني لم أتمكن من قص الشريط، إذ كان غليظاً فوق ما ينبغي"كان 

ي. سميث  ، وهو حفيد رئيس شركة اإلمبايرستيت، حتى اليوم. وأخيراً أقبل أوباألفريدةآرثر سميث في شيء من الغلظ

 كونه مرشحاً سابقاً للرئاسة وحاكماً سابقاً لنيويورك.عهد بعيد بحكم . وكان هذا من المشاهير منذ  يساعده

بعد ذلك عن إنشاء مبنى يفترض أن يكون  مسئوال، وفي غمرة جو االكتئاب والقنوط، 1929وكان اعتباراً من عام 

الذي كان يجري بناؤه في الوقت ذاته تقريبا ، ذلك ألن المستثمر الرئيسي  على أية حال أعلى من مبنى الكرايزلر

وهو جون جاكوب راسكوب. وفي مارس من منافس الكرايزلر ، ناطحة السحاب كان هو مؤسس جنرال موتورز ل

مليون دوالر و  41كلفتها  شهراً تم افتتاح " أعجوبة الدنيا الثامنة " التي بلغد 14بدأت أعمال البناء وبعد  1930عام 

 ايزلر في مرتبته، ولم يكن من الممكن بالطبع تأجير ثلثي ربعد ذلك على مبنى الك ،االثنينو  المائةبطوابقه  تفوق



 
 
 

 

 

 

 

وحظيت باالسم المساحة في تلك األيام. "ولبثت اإلمبايرستيت برهة من الزمان كالنكتة"، كما قال آرثر سميث، 

شر ، بالحرص على نبأعماله، وكان الجد الفريد مشغوالً كل االنشغال  أي المبنى الفارغالهزلي )مبنى امبتي ستيت ( 

 ليزابيت، باجتذابهم إلى منصة اإلطالل على المستقبل.الزوار، مثل الملكة امن مشاهير الظفر بالعناوين اإليجابية وال

في  دي واجباته المنزلية في مكتب جدهالجامعية كان يؤوظل المبنى طوال حياة بأسرها مرتبطاً بحفيده. وفي أيامه 

 ه في أيام العطلة في مبنى اإلمبايرستيت، بصفته قاطع تذاكر.الطابق الرابع والثالثين، وتقلد أول عمل ل

إنساناَ أقدموا  30ومن األحداث المأساوية في تاريخ المبنى أن أربعة عشر عامالً قضوا نحبهم أثناء البناء، وأكثر من 

 على االنتحار حتى اآلن بأن رموا بأنفسهم في أعماق قاعه.

كينغ كونغ يمارسان ألعابهما الرياضية على طول  فيلم، وكان طرزان و 150وقدم هذا المبنى الكواليس ألكثر من 

نسية في اواجهته. نشرت هوليود ـــــ كما فعلت في فيلم "مؤرقاً في مرفأ سيتل البحري"، العديد من اللقاءات الروم

ن يعقدوا نسيون أالرومق نيويورك، وفي الحياة الواقعية يستطيع االعمــــ التي تصطفق فيها الرياح في األعالي ـ

لك طيلة حياتهم الزوجية باالحتفال بعيد زواجهم بعد الدخول عد ذالعشاق، وإذا فعلوا تمتعوا بعيد يوم في خطبتهم هناك 

 المجاني.

 نادي السيارات األلماني العام: اختبار األنفاق من قبل

نفقاً تم فحصها  16بين أربعة أنفاق، من أصل صنف نادي السيارات األلماني العام، في اختبار لألنفاق كل نفق من 

 على وجه اإلجمال، على أنه باعث للقلق، أو ينطوي على "نقائص".

أفضل وكما أبلغ نادي السيارات في ميونيخ، حصل، من بين األنفاق الستة عشر التي تم اختبارها، مجرد اثنين على 

المدققون أن نصف األنفاق التي تم اختبارها كانت ذات خط منها  درجة "جيد جداً، وكانت العيوب الرئيسية التي حذر

واحد، وأن كثيراً منها لم يكن فيها الكثير من منافذ الهرب، وكانت منافذ الهرب الموجودة بعيداً بعضها عن بعض في 

 كثير من األحيان.

انيا. وحصل خمس من وأثنى الخبراء على نفق فارشانت عند جارميش باتنكرشه، أما النفق الخاسر فهو في إسب 

بتقدير "باعث للقلق"، المنشآت على درجة "جيد" أو "جيد جداً"، وحصل سبعة على درجة "كاف"، وثالثة تم تقييمهم 

و"فيه نقائص وعيوب"، وواجه نادي السيارات األلماني العام مشكالت كبيرة مع القائمين على اإلدارة في األنفاق 

بوا إذناً باالختبار، ولم تمنح المصادقة إال في حالة نفق موجيكس الجديد. وحصل اإليطالية، وفي صدد سبعة أنفاق طل

بالمائة من عدد النقاط الممكنة بالنسبة لنفق فارشانت الذي تم الفراغ من إنشائه  95.7النفق الناجح في االختبار على 

ا. وفي مقابل ذلك انتهى المطاف بنفق ، وال يأتي بعده بقليل سوى نفق كايزر موهلن في فين2000في أيار / مايو عام 

بالمائة، وباإلضافة التي تفيد أنه  6701كيلو متر، بنسبة  24.5ليردال الذي تم افتتاحه قبل نصف عام، والبالغ طوله 

 "باعث للقلق"، إلى المكان الثالث قبل األخير، وسقط نفق مونريبوز في سرقسطة اإلسبانية، سقوطاً الجدال فيه، 



 
 
 

 

 

 

 

، مرة أخرى، زوايا من أجل الخلل الفني، وال حواف طريق، وال  ا ال توجدنوي على نقائص"، وهبتقدير "ينط

تكاد توجد منشآت للحماية من الحريق، وطالب نادي السيارات األلماني العام بمستويات ملزمة  إلكترونيات لألمن، وال

 من أجل األمان.

 األوروبي تقريباً اتجاهات قومية متباينة.وما زالت تسود، في كل بلد من بلدان االتحاد 

 لصوص في مسكن ديانا:

قطعة من  400تتسع دائرة الفضيحة المتعلقة بعمليات السطو الحافلة باألسرار، على مسكن ديانا، وذلك أن أكثر من 

 األمتعة اختفت، كما يقال، أثناء القالقل التي حدثت بعد موت األميرة في حادث.

االتهام  أثراً ساخناً لتوها، إذ تم توجيه صل إلى عشرين مليون مارك، وتتابع شرطة سكوتالندياردن األضرار تويقال أ

 عمل في خدمة األسرة المالكة. ماآلن إلى أقدم كبير للخد

البد أن يمثل هارولد براون أمام المحكمة بسبب االشتباه في السرقة، ويعمل هذا البالغ من العمر ثمانية وأربعين عاماً، 

نذ عقود من الزمان في خدمة األسرة الملكية وكان يعد موضع الثقة المطلقة، وقد كان براون مؤخراً في خدمة م

 األميرة مرغريت.

أما قبل ذلك فقد عمل هذا العزب في خدمة ديانا، وكان يتقاسم المهمات مع بول بريل الذي كان واحداً من أوثق 

رة، في وصيتها، لخادميها الموثوقين إلى أقصى الحدود بما يربو على الموثوقين عند األميرة، بل لقد أوصت األمي

تتزعزع"، يقال إنه متورط في  مارك، وحتى بريل، الذي كانت ديانا تثني عليه على أنه "صخرتها التي ال 160.000

الواضح  الفضيحة، وكانت شرطة سكوتالند يارد قد ألقت القبض عليه قبل ثالث أشهر وأطلقت سراحه بكفالة. ومن

الجلي أن مسكن ديانا، في كينسنغتون تعرض للنهب بأسلوب منهجي. وذلك أن المجوهرات، والشباب، والرسائل، 

، وقد قاد الشرطة إلى األثر 1997كان ذا قيمة اختفى في األيام التي أعقبت الحادث المميت في آب  والصورـــ وكل ما

مليون مارك قد تم تأمينها  3.5نة الشراعية الصينية، البالغة قيمتها سفينة ذهبي. وكانت السفيالدال على هذا أنموذج 

 لدى تاجر مجوهرات لندني يقال إنه متورط في عملية السطو باالشتراك مع خبير في المجوهرات، أيضاً.

 تناقص قتلى حوادث المرور:

، وصل 1953اإلحصائيات في عام هبط عدد قتلى حوادث المرور إلى مستوى تاريخي من االنخفاض. فمنذ إدخال 

، حسب معطيات دائرة اإلحصاء االتحادية إلى أدنى مستوى له، إذ بلغ عدد 2001عدد هؤالء في شباط / فبراير إلى 

 .444القتلى 

قتيالً، وفي عام  463، 1999ويستفاد من الحد األدنى من الذي تم الوصول إليه حتى اآلن، أنه كان هناك، في شباط 

 مما مات في حوادث المرور  خالل المدى الزمني المقابل  %24ي هذا الشهر عدد من الناس أقل بنسبة مات ف 2001



 
 
 

 

 

 

 

كان ينطوي  2001السابق، ولكن يقال إنه ينبغي أن يؤخذ في الحسبان في هذا الصدد أن شهر شباط في عام  من العام

 غ اإلحصائيون.، كما أبل1999على عدد أقل بيوم واحد مما كان هناك في شباط من عام 

وعلى وجه اإلجمال سجلت الشرطة على  30300إلى  %15بمقدار  2001كما هبط عدد المصابين في شباط من عام 

، وفي هذا الصدد %8اً بمقدار حادث مرور األمر الذي يمثل تناقص 172.000 ينطاق الجمهورية االتحادية حوال

كما تراجع عدد  %16هر الموازي من العام السابق بمقدار تراجع عدد الحوادث التي تضمنت مصابين، في مقابل الش

 .%7الحوادث التي تضمنت أضراراً لحقت بصحائف الهيكل الخارجي بنسبة 

(: ACEعلى أن هذه األرقام ال تقدم بالطبع باعثاً لالستنتاجات المفعمة بالتفاؤل فيما يرى نادي السيارات األوروبي )

في تراجع عدد  لشهر شتوي، ربما كان لها إسهام مة غير عادية بالنسبةءئمة مالوذلك أن شروط تنّسم األخبار المال

 المصابين والقتلى في حركة المرور في الشوارع أكبر من إسهام سلوك المشاركين في المرور.

جل وقد طالب نادي السيارات األوروبي في شتوتجارت، الحكومة االتحادية بأن تجعل هدفها، في إطار برنامجها من أ

 ، خفض عدد الحوادث القاتلة إلى النصف. في حركة المرور في الشوارعالمزيد من األمن 

  



 
 
 

 

 

 

 

 اختبار القراءة: االستفادة

 كلمة، فعليك أن تدون هنا مدة قراءتك 1276لقد قرأت النص اآلن، وهو يحتوي على 

 ........ ثانية

 الدقيقة:وعليك أن تثبت هنا سرعة قراءتك محسوبة بعدد الكلمات في 

سرعة القراءة:                   
كلمة 1276∗60

عدد الثواني
 كلمة في الدقيقة 

  



 
 
 

 

 

 

 

 اختبار القراءة: األسئلة

واآلن يهمنا مقدار ما فهمت من النص المقروء، فالرجاء أن تجيب، من أجل ذلك على األسئلة التالية من دون أن تقّلب 

 صفحات النص مرة أخرى.

 من جبل إفرست وجد فريق الباحثين قفاز قبضة يد وجورباً؟ــــ على أي ارتفاع  1

 متر. 8000أ ـــ 

 متر. 8100ب ــــ 

 متر. 8200جـ ــــ 

 متر. 8300د ــــ 

 ؟1952و  1920ـــــ كم عدد البعثات التي يفترض أنها أخفقت فيما بين عامي  2

 أ ــــ ستة.

 ب ــــ سبعة.

 ج ــــ ثمانية.

 د ــــ تسعة.

 ــــ من كان رئيس الواليات المتحدة حين تم تدشين مبنى اإلمبايرستيت رسمياً؟ 3

 أ ــــ كالفن ج. كوليدج.

 ب ــــ وارن ج هاردينغ.

 ج ــــ هربرت س هوفر.

 د ــــ فرانكلين د.روزفلت.

 ؟ـــ بأي عمل كان آرثر سميث، حفيد رئيس شركة اإلمبايرستيت يكسب أول رزق له في أيام العطلة 4

 أ ــــ قاطع تذاكر.

 ب ــــ عتّال.



 
 
 

 

 

 ج ــــ ماسح أحذية.

 د ــــ بائع جرائد.

 ــــ كم عدد العمال الذين قضوا نحبهم في مبنى اإلمبايرستيت؟ 5

 .13أ ــــ 

 .14ب ــــ 

 .15ج ــــ 

 .16د ــــ 

 تم اختبارها؟ــــ كم عدد األنفاق التي حصلت على درجة " كاف" من بين األنفاق الستة عشرة التي  6

 أ ــــ ثالثة.

 ب ــــ خمسة.

 ج ــــ ستة.

 د ــــ سبعة.

 ــــ في أي مدينة يوجد نفق مونريبوز اإلسباني؟ 7

 أ ــــ برشلونة.

 ب ــــ مدريد.

 ج ــــ سرقسطة.

 د ــــ أشبيلية.

 ـــ عند أي عضو من أعضاء األسرة المالكة كان يعمل هارولد براون المشتبه فيه بالسرقة؟ 8

 أ ــــ الملكة الوالدة.

 بيت.اب ــــ الملكة إليز

 ج ــــ األميرة مرغريت.

 .األمير تشارلزد ــــ 



 
 
 

 

 

 ـــــ ما الذي قاد الشرطة إلى أثر اللصوص؟ 9

 أ ــــ صورة .

 ب ــــ مجوهرات.

 ج ــــ ثياب.

 د ــــ أنموذج سفينة.

 ، على نطاق الجمهورية االتحادية؟2001ـــــ كم عدد حوادث المرور التي سجلتها الشرطة في شباط  10

 .16200أ ــــ 

 .172000ب ــــ 

 .182000ج ــــ 

 .192000د ــــ 

 اختبار القراءة: أجوبة

 : ب1

 : د6

 : ب2

 : جـ 7

 : جـ 3

 : جـ 8

 : أ4

 : د9

 : ب5

 : ب10
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