
إجابة االختبار التحریري لوظیفة كاتب محتوى في شركة إكستند

أوًال
الرابطالخبربكورنیش،٢٠٣٠رؤیةدواربتدشینالجبیرمحمدبنفھدالمھندسالشرقیةالمنطقةأمینقام

بین طریق الملك فیصل بن عبد العزیز وطریق األمیر سلطان بن عبد العزیز ، وذلك بحضور وكیل األمین
للتعمیر والمشاریع المھندس عصام

بن عبد اللطیف المال ، ووكیل األمین المساعد لشؤون البلدیات للخدمات محمد بن عبد العزیز الصفیان ،
ورئیس بلدیة محافظة الخبر المھندس سلطان بن حامد الزایدي ، ورئیس بلدیة الظھران المھندس محمد بن

نجیب المانعرجل األعمال مانع المانع والمشروعومنفذورجال األعمالالمسؤولونجاسم الجاسم ، وعدد من
،المسؤولیھ اإلجتماعیةیشرف علیھا مجلسمبادرة #نقوش_الشرقیة ، التيظمنویأتي تدشین الدوار

سلمان نائبابنفھدابنأحمداألمیروبمتابعة منسعود بن نایف أمیر المنطقة الشرقیة،األمیروبتوجیھات من
.المنطقةالشرقیةأمیر

على توجیھ نائب أمیربناًءاتأھیلھتم إعادةوأكد رئیس بلدیة الخبر المھندس سلطان الزایدي، أن دوار الرؤیة
ویركز تصمیمة للطبیعةالمنطقة الشرقیة وبدعم مستشفیات المانع بالخبر من منطلق مسؤولیتھا المجتمعیة،

وتصمیمةتأھیل الدواراعادةإلى أنال فًتاالممیزة والخالبة للمملكة وخصوًصا الصحراء والكثبان الرملیة،
.2030المملكةرؤیةمعمتوافًقا

تقنیات وتكنولوجیا حدیثة في تصمیمھ ویبلغإستخدامتماألكبر في المحافظة، ووأشار إلى أن ذلك الدوار ھو
لھارتفاعواقصىتقریًبامتر100-90بطولعملھوتمم،120قطرهیبلغبطولمربع،متر11,300حجمھ
عالیة.خبراتذويسعودیونومشرفونمھندسونبأیدياأللواحتصنیعوتمتقریًبا،م11إلىیصل

السابق مع ذكر التفاصیل.حدد األخطاء اإلمالئیة والنحویة والصیاغة في الخبرأ -

: لفظة زائدة تنقص من فصاحة الجملة.) والصحیح : دّشن أمین …. الّتعلیلقام أمینخطأ صیاغي (.1
الّتعلیل: جمع مذكر سالم وقع اسًما) والصحیح : المسؤولین ،المسؤولونخطأ نحوي (عدد من.2

مجروًرا ، وُیجّر بالیاء.
قبل عبارة (وعدد من المسؤولینالمشروع رجل األعمال) والصحیح ذكرهومنفذخطأ صیاغي (.3

ورجال األعمال) ، التعلیل: ذكر األسماء المعّرفة قبل غیرھا.
مع تعریف َمن سبقھ.المانع) ُذكر االسم بدون تعریف لھ،ونجیبخطأ صیاغي (.4
خطأ إمالئي (ظمن )، والصحیح (ضمن)..5

االجتماعیة) التعلیل : الكلمة مختومة بتاء)، والصحیح (المسؤولیةالمسؤولیھ اإلجتماعیةخطأ إمالئي (.6
قطع.) ھمزة وصل الاجتماعیةمربوطة ولیس ھاء، والھمزة في (



) األفضل ذكر التعریف الّرسمي في األخبار وھو (صاحب السمو الملكي األمیراألمیرخطأ صیاغي (.7
(…

) والصحیح (بن) ألنھ وقع بین علمین.ابنخطأ إمالئي (.8
والصحیح (المنطقة الشرقیة).) یجب فصل الكلمتین بمسافة.المنطقةالشرقیةخطأ إمالئي (.9

إعادة تأھیلھ) واألصّح (أُعید تأھیلھ).تمخطأ صیاغي (.10
االسم منتٍھ بألف قبل الھمزة فال یحتاج إضافة)، والصحیح (بناًء) ، التعلیل : ألّنبناًءاخطأ إمالئي (.11

ألف بعد تنوین الفتح.
مختومة بتاء مربوطة ولیس ھاء.) والصحیح (تصمیمھ) ، التعلیل : الكلمةتصمیمةخطأ إمالئي (.12
على الطبیعة الخالبة (واألفضلللطبیعة) الّصحیح ویرّكز تصمیمھتصمیمةخطأ صیاغي (ویركز.13

صیاغّیًا أن نقول : یستوحي الّدوار تصمیمھ من الطبیعة الخّالبة للمملكة…),
توجد مسافة ألّنھا كلمة واحدة.) والصحیح (الفًتا) التعلیل : الال فًتاخطأ إمالئي (.14
ال وصل.) والصحیح (إعادة) ألّنھا ھمزة قطعاعادةخطأ إمالئي (.15
إستخدام) واألصح (واسُتخدمت في تصمیمھ…).وتمخطأ صیاغي (.16
والمساحةمكعب،مترالحجمقیاسوحدةأّنالصحیح)مربعمتر11,300حجمھ(منطقيخطأ.17

متر مربع!
التعلیل : للقُطر طول ولیس للطول) الصحیح (بقطر یبلغ طولھ).بطول یبلغ قطرهخطأ صیاغي (.18

قُطر.
متر).100نحویبلغ(بطولنكتبأناألصّح)تقریًبامتر100-90(بطولصیاغيخطأ.19
) والصحیح (وأقصى) ألّنھا ھمزة قطع.واقصىخطأ إمالئي (.20
بالذكر أّن جمیع األلواح المستخدمةتصنیع) واألصح أن یكون الختام (الجدیروتمخطأ صیاغي (.21

في المشروع ُصنعت بأیدي مھندسین….).
ومشرفین سعودّیین،) الصحیح: مھندسینمھندسون ومشرفون سعودیونخطأ نحوي (بأیدي.22

التعلیل : جمیعھا جمع مذكر سالم وقع في محّل جّر باإلضافة.

ب - اكتب تغریدة خبریة من الخبر الصحفي السابق.

بتصامیم مستوحاة من طبیعة المملكة ..

#الخبر.محافظةفيدّواركأضخمالّنوریرى2030#دّوار_رؤیة_

(رابط الخبر)+



ثانًیا:

* اكتب تغریدات حسب اآلتي

العالمیةالتنافسیةتقریرفي24الـللمرتبةتقدمھاالمملكةإلعالنبالفصحىتغریدة–أ
2020

م2020لعامالعالمیةالتنافسیةتقریرفي24المرتبةتحصدالمملكة..الّرؤیةطریقعلى

ب – تغریدة لحساب وزارة الصناعة بمناسبة سالمة خادم الحرمین الشریفین

الحمد� على سالمة الشعب، بسالمة خادم الحرمین الشریفین.

#خطاك_السوء_یبو_فھد

" لك حریة اختیار العرض الترویجي"ج – تغریدة ترویجیة إلحدى المطاعم تعلن فیھا عن وجبة مخفضة

خوّیك اللي یصّرفك كلما طلبت منھ عزیمة .. صار مالھ عذر !

وجبة + وجبة مجانا

الكمیة).نفاذ(حتىبالمملكةفروعناجمیعفيم5-12منبكرة

+S10الجدیدھاتفھاعنسامسونجشركةإعالنعنتغریدة–د

+S10الجدیدإصدارھاوتطرحبخطوةتتقّدمسامسونج..الذكیةاألجھزةصراعفي

(رابط الخبر)

+S10الجدیدإصدارھافيتتفوق#سامسونج..السریعالشحنومیزةالسماعاتبمنفذ:أو
على منافسھا التقلیدي #آبل

تعّرف على الممیزات والعیوب : (رابط الخبر)

ھـ - تغریدة بالفصحى عن إدراج المھن الثقافیة في التصنیف السعودي الموحد للمھن



بعد طول انتظار .. المھن الثقافیة ضمن التصنیف السعودي الموحد للمھن. (رابط الخبر)

عن موضوع عام من اختیارك"تصویت"و – تغریدة تفاعلیة

خّلونا نحسمھا ..

الیك للكمام ��

رتویت للقناع ��

مثال آخر:

شاركونا طریقتكم المفّضلة في شراء المالبس :

المتاجر اإللكترونیة المحّلیة
المتاجر اإللكترونیة العالمیة

حسابات انستقرام
الموالت

2021میزانیةعناإلعالنبمناسبةالصناعةوزیرلحساب–تغریدةز

2021#میزانیة_أرقامعلىتظھرالجائحةمنالّتعافيمالمح
وقطاع الّصناعة والثروة المعدنیة یزدھر..

بفضل هللا تعالى ثم بقیادة حكیمة تسیر بنا نحو الّریادة.



*اكتب عن كل صورة منشوًرا بالفصحى

في ظلّ األزمة قائد الّشعب یبّدد العتمة
بكلماٍت تبعث الطمأنینة في نفوس أبنائھ

وتشّد على أیدي أبطال #الّصحة.
#كلمة_خادم_الحرمین_الشریفین

المستقبل ُیطلّ من نافذة الماضي..

(أحتاج تفاصیل أكثر عن الصورة)

في ظلّ الّتداعیات
قطاع التعدین یؤازر المنشآت

استكماالً لمسیرة اإلنجازات
2030#الوطنرؤیةتحقیقنحو



*  اكتب خبًرا صحفًیا عن أحد المواضیع التالیة:

- موافقة مجلس الوزراء على نظام االستثمار التعدیني الجدید.

نظامعلىم2020-6-9الموافقالثالثاءیومالمنعقدةجلستھفيالوزراءمجلسوافق
وزیربھأدلىتصریحوفي،2030المملكةرؤیةمبادراتأحدالجدید،التعدینياالستثمار
الجدیدالنظامإّنقالالسعودیة،األنباءلوكالةالخریفبندرالسعوديالمعدنیةوالثروةالصناعة
یحققبماالمملكةفيالمعدنیةوالصناعةالتعدینلقطاعنوعیةنقلةسیحّققمادة63منالمكّون

فیمالایر.تریلیون5بنحوقیمتھاتقّدروالتيالمملكة،فيالمعدنیةللثرواتاألمثلاالستغالل
240منبأكثرالمحلّيالناتجدعمفيالجدید-النظامإقرار-بعدالتعدینقطاعیساھمأنُیتوّقع
العامبحلولمباشرةوغیرمباشرةوظیفةألف200منأكثرخلقجانبإلىلایر،ملیار

كامالً)الخبرصیاغةیمكنالمقّدمةالمعطیات(بحسب...الخ.2030المیالدّي

- إطالق وزارة االتصاالت لوثیقة طلب معلومات للجیل الخامس
للجیلالتجریبيالبرنامجمعلوماتطلبوثیقةأولالمعلوماتوتقنیةاالتصاالتوزارةأطلقت

حولالمعلوماتجمععملیةفيالمملكةداخلشركة25نحوبمشاركةالسوق،فيالخامس
والتكلفةالمستقبلیةالحلولمجاالتومناقشةالمملكة،فيالتقنیةومقدميالمشغلینقدرات

المرتبطة بھا.

المملكة،فيالخامسالجیلشبكاتتطویرضماننحوالوزارةسعيإطارفيالحدثھذاویأتي
بالتقنیةالمرتبطةالمجاالتجمیعفيالذكیةالحلولوخلقاالبتكارتعزیزفيیسھممما

واالتصاالت من القطاعات التعلیمیة والصناعیة وغیرھا.

المعلومات،طلبوثیقةفيبالمشارقةالمشتركاالھتمامذاتالشركاتبجمیعالوزارةأھابتكما
وذلكلالتصاالت،الخامسالجیلبتقنیاتاالرتقاءشأنھامنالتياالقتراحاتجمیعوتقدیم

بالتواصل عبر

أوالمعلوماتطلبوثیقةفيبالمشاركةالمملكةفيالمھتمةالشركاتجمیعالوزارةوتشجع
الموقععبرالتواصلخاللمنوذلكلالتصاالت،الخامسبالجیلخاصآخرمشروعأياقتراح

https://mcit.cc/5gاإللكتروني



المعاصرة،الّتقنیةالحلولتواكبالتيالّدولأوائلمنالسعودیةالعربیةالمملكةأّنبالّذكرالجدیر
الرئیسالممّكنتعّدالتيالخامسالجیلتقنیاتذلكفيبمالالتصاالت،التحتیةالبنیةوتعزیز

المعطیات(بحسب...الخاألشیاء.إنترنتوتقنیاتالرابعة،الصناعیةوالثورةالذكیة،للمدن
المقّدمة یمكن صیاغة الخبر كامالً)



للشركة السعودیة للصناعات الوطنیةاكتب كلمة افتتاحیة لالجتماع األول للّجنة التأسیسیةثالًثا:
(یقدمھا رئیس اللجنة).

(عادًة أجري حواًرا مباشًرا أو ھاتفًیا  مطّوالً مع الشخصیة قبل كتابة كلمتھا، لكن اجتھدُت ھنا بمعلومات
افتراضیة)

بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمد � والصالة والسالم على رسولھ الكریم، وبعد:

نعانقالوطنیة،للصناعاتالسعودیةالشركةانتظاره،طالالذيالكیانلھذااألولىمصافحتنافي
اللجنةأعضاءبجمیعأرّحبأنبدایًةلياسمحواالواقع.أرضعلىمتجّسًداطموحناالیوم

علىالبالدھذهلقادةالصادقوالّدعاءالجزیلالشكرثّمتعالى،هللابحمدوأتقّدمللشركة،التأسیسیة
شبابلدعموالمعنویةالماّدیةاإلمكاناتكاّفةوتسخیرالّصناعة،بقطاعحثیثةعنایٍةمنیولونھما

الذاتي،االكتفاءتحقیقسبیلفيالصناعیة،بالمشاریعللّنھوضوأفراده،ومنشآتھوشاّباتھ،الوطن
والخدماتالوطنیةالصناعةتطویربرنامجفيممثلًة2030المملكةرؤیةتحقیقفيواإلسھام

اللوجستیة.

إطارفيللّشركةاألولىاالحتیاجاتالّنقاش،طاولةعلىأطرحأنالمناسبةھذهفيیشّرفني
إدارةمجلسأعضاءاختیارفيوالمتمّثلةالتأسیس،بعدمالمرحلةمتكاملةخطةعلىالعمل

تلبیًةمشاریعھا،تنفیذفيللبدءاألساسوالمحّركالشركة،انطالقةباكورةلتكونالشركة،
السعودیةالشركةیحّملالذياألمرالّرشیدة،القیادةلتوجیھاتوتنفیًذاالعمل،سوقلمتطلّبات

فيكبیراًتحدیاًتواجھیجعلھاكماالوطنیة،الّصناعةبقطاعاالرتقاءمسؤولیةالوطنیةللّصناعات
المسارعة نحو تقدیم عطاٍء مؤثر یواكب الّتطور الّصناعي الذي یشھده عالمنا الیوم.

علىالّضوءوتسلیطالحرجة،القضایاحّلفيیسھمأنیجبتكلیفالقیادةبأّنجمیعانؤمن
نحنوھاواعد.صناعّيمستقبٍلنحوالطریقورسماالستراتیجیة،الخططووضعالمشكالت،

لوجستیةومنصةرائدة،صناعیةقوةإلىمملكتناتحویلفياألولىاللّبنةسوّیًالنضعنجتمعالیوم
عالمیة بإذن هللا تعالى.



كتابة تغریدة لھاستخلص من الخبر أدناه محتوى إنفوغافیك معرابًعا :
أعلنت الھیئة العامة للموانئ "موانئ" الیوم، وبالشراكة مع مجموعة "موانئ دبي العالمیة"، المحفز الرائد للتجارة العالمیة، عن عھد جدید في

صناعة النقل البحري في المنطقة عبر نجاح میناء جدة اإلسالمي في الربط المباشر بین میناءي جبل علي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة،
والعین السخنة بجمھوریة مصر العربیة، كأول خط مالحي مباشر یربط بین أھم الموانئ في قارتي آسیا وأفریقیا لخدمة نقل الحاویات على

.2020عامخاللالھیئةتطلقھجدیدمالحيخطرابعُیعدوالذياألحمر،البحرساحل
وتأتي ھذه الخطوة الرائدة، استمراراً للمبادرات الطموحة التي أطلقتھا "موانئ" وفق أھدافھا وخططھا االستراتیجیة ضمن برنامج تطویر

الصناعة الوطنیة والخدمات اللوجستیة (ندلب)، ومتابعة من معالي وزیر النقل، لالستفادة من الموقع االستراتیجي للمملكة العربیة السعودیة
الذي یتوسط ثالث قارات ھي آسیا وأوروبا وإفریقیا، وتمر من خاللھ ثلث التجارة العالمیة كإحدى ركائز البرنامج التي تدعم خطط النمو

.2030المملكةرؤیةمرتكزاتمعتماشیاًعالمیاً،لوجستیاًمركزاًالمملكةلجعللالستثمارجاذبةبیئةتوفیرفيوتساھم
وتستھدف الھیئة العامة للموانئ من إطالق ھذا الخط المباشر األول من نوعھ، إلى تعزیز دور میناء جدة اإلسالمي في الربط المباشر بین
موانئ الشرق والغرب بحكم موقعھ االستراتیجي الذي یعتبر حلقة وصل بین قارات العالم الثالث، ومیناًء محوریاً أساسیاً على المستویین

اإلقلیمي والدولي، ومساھماً مباشراً في تعزیز دور المملكة كموقعاً رائداً للخدمات اللوجستیة، وتیسیر سالسل اإلمداد العالمي، بما ُیسھم في
زیادة كمیات المسافنة، وكسب الحصة السوقیة األكبر من السفن العابرة على ساحل البحر األحمر، باإلضافة إلى توفیر خطوط إضافیة للنقل

البحري للمستوردین والمصدرین المحلیین والدولیین، مما یعزز تنافسیة خدمات الموانئ السعودیة ویطور عملیاتھا المختلفة ویزید فرص
االستثمار في قطاع الموانئ.

وسیوفر الخط المالحي الجدید مع الشریك االستراتیجي مجموعة "موانئ دبي العالمیة" إلى تسییر رحالت منتظمة بشكل أسبوعي لنقل
الحاویات بین میناءي جبل علي والعین السخنة بواسطة میناء جدة اإلسالمي، وكذلك تعزیز الربط بین میناء جدة اإلسالمي ووجھات البحر

األحمر الرئیسیة األخرى، والمساھمة في نمو حجم میناء جدة اإلسالمي بالواردات المباشرة والمسافنة من موانئ اإلمارات ومصر، باإلضافة
إلى زیادة حجم الشحنات بین المیناء ووجھات البحر األحمر الرئیسیة.

یذكر أن ھذا الخط المالحي المباشر ُیعد ثمرة من ثمرات عقد اإلسناد الجدید التي أبرمتھ الھیئة العامة للموانئ في دیسمبر الماضي مع
مجموعة "موانئ دبي العالمیة"، لتطویر وتشغیل محطة الحاویات الجنوبیة بمیناء جدة اإلسالمي، والتي ستقوم بموجبھ بجذب استثمارات

ضخمة لتحسین وتحدیث المحطة الجنوبیة، ومن ذلك إجراء تطویرات جذریة على البنى التحتیة للمیناء، باإلضافة إلى إیجاد فرص تجاریة مع
نمطیة.حاویةمالیین3إلىاالستیعابیةالطاقةوصولفيسُیسھممماالعالمیة،المالحیةالخطوطكبرى

:المحتوى

میناء جدة اإلسالمي ینجح في الربط المباشر بین میناء جبل علي ومیناء العین السخنة

الخط المباشر األّول من نوعھ سیسھم في:

تعزیز دور میناء جدة اإلسالمي في الربط بین موانئ الشرق والغرب●
كسب الحصة السوقیة األكبر من الّسفن العابرة للبحر األحمر●
توفیر خطوط إضافیة للنقل البحري للمستوردین والمصدرین●
نمو حجم المیناء بالواردات●
زیادة حجم الشحنات بین المیناء ووجھات البحر األحمر●

یربط بین مصر واإلمارات عبر خّط مالحي مباشر!ألّول مرة، میناء جدة اإلسالمي:التغریدة المصاحبة



نك من ابتكار حملةخامًسا : تسویقیة (ھاتف جدید – مقھى یقدم نوع جدیدھذه المساحة حرة، ُتمكِّ
– وجبة جدیدةمن القھوة – شركة توصیل جدیدة –لموسم الریاض – حلیب أو لبن– طبق بیض

(...
تخّیل المنتج واسمھ والفئة المستھدفة، ثم اكتب ما یلي:

الفكرة العامة للحملة-
ھاشتاق مقترح یستخدم في الحملة-
تغریدة إبداعیة فیھا فكرة تصمیم أو سلسلة تصامیم أو فكرة فیدیو أو سلسلة فیدیوھات-

) :طبق بیضاخترت أصعبھم (
الفكرة العامة للحملة-

تنطلق من االستخدام الشائع لكلمة (بیض) كنایًة عن "الّسوالف" الضعیفة غیر المشّوقة
والمواضیع الّسطحیة التي ال طائل من الحدیث عنھا، وتقوم فكرة الحملة على رّد االعتبار

للبیض الّتابع لشركتنا ولتكن شركة (فقیھ للّدواجن)، من خالل استعراض جودتھ وفوائده
والظروف المثالّیة إلنتاجھ.

ھاشتاق مقترح یستخدم في الحملة-
#بیض_وافتخر

#بیض_وِنِعمأو :
#وِنعم_البیضأو بالفصحى :

تغریدة إبداعیة فیھا فكرة تصمیم أو سلسلة تصامیم أو فكرة فیدیو أو سلسلة فیدیوھات-

فكرة فیدیو قصیر :
عدة مشاھد متتالیة (كومیدیة) لعدد من الشخصیات تسيء إلى البیض:

شباب في االستراحة أحدھم یقول لآلخر (یا رّجال اترك عنك وهللا سالفتك بییییض)
مصّمم في وكالة دعایة وإعالن یسأل مدیره : شرایك باأللوان؟ یرّد علیھ (الصراحة

بیض)
محادثة واتساب فتاة تسأل صدیقتھا (ھاه كیف الفیلم؟؟؟) ترّد علیھا بإیموجي متكّرر

(بیضة)



سادًسا:

النصعلىمالحظاتلدیكھل-1
یوجد خطأ طباعي (التضنیم) بدالً من (التنظیم)

یوجد خطأ طباعي (سیمجع) بدالً من (سیجمع)

یوجد خطأ طباعي (مساقبة) بدالً من (مسابقة)

بعض النصوص غیر واضحة بسبب تقارب لون النص مع الخلفیة

التصمیممعللنشرمناسبنّصيمنشورلنااكتب–2
السعوديالصقورناديمنوتنظیملایر،ملیون17إلىتصلبجوائز

فبرایر3-25منالفترةفيینطلقللصقورعبدالعزیزالملكمھرجان


