إجابة االختبار التحريري لوظيفة كاتب محتوى في شركة إكستند
أواًل
قام أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بتدشين دوار رؤية  ، ٢٠٣٠بكورنيش الخبر الرابط
بين طريق الملك فيصل بن عبد العزيز وطريق األمير سلطان بن عبد العزيز  ،وذلك بحضور وكيل األمين
للتعمير والمشاريع المهندس عصام
بن عبد اللطيف المال  ،ووكيل األمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات محمد بن عبد العزيز الصفيان ،
ورئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي  ،ورئيس بلدية الظهران المهندس محمد بن
جاسم الجاسم  ،وعدد من المسؤولون ورجال األعمال ومنفذ المشروع رجل األعمال مانع المانع ونجيب المانع
ويأتي تدشين الدوار ظمن مبادرة #نقوش_الشرقية  ،التي يشرف عليها مجلس المسؤوليه اإلجتماعية ،
وبتوجيهات من األمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ،وبمتابعة من األمير أحمد ابن فهد ابن سلمان نائب
أمير المنطقةالشرقية.
وأكد رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي ،أن دوار الرؤية تم إعادة تأهيله بناءًا على توجيه نائب أمير
المنطقة الشرقية وبدعم مستشفيات المانع بالخبر من منطلق مسؤوليتها المجتمعية ،ويركز تصميمة للطبيعة
المميزة والخالبة للمملكة وخصوصًا الصحراء والكثبان الرملية ،ال ف ًتا إلى أن اعادة تأهيل الدوار وتصميمة
متواف ًقا مع رؤية المملكة .2030
وأشار إلى أن ذلك الدوار هو األكبر في المحافظة ،وتم إستخدام تقنيات وتكنولوجيا حديثة في تصميمه ويبلغ
حجمه  11,300متر مربع ،بطول يبلغ قطره 120م ،وتم عمله بطول  100-90متر تقريبًا واقصى ارتفاع له
يصل إلى 11م تقريبًا ،وتم تصنيع األلواح بأيدي مهندسون ومشرفون سعوديون ذوي خبرات عالية.
أ  -حدد األخطاء اإلمالئية والنحوية والصياغة في الخبر السابق مع ذكر التفاصيل.
.1
.2
.3
.4
.5

خطأ صياغي (قام أمين) والصحيح  :د ّ
شن أمين … .ال ّتعليل  :لفظة زائدة تنقص من فصاحة الجملة.
خطأ نحوي (عدد من المسؤولون) والصحيح  :المسؤولين  ،ال ّتعليل :جمع مذكر سالم وقع اسمًا
مجرورً ا  ،ويُجرّ بالياء.
خطأ صياغي (ومنفذ المشروع رجل األعمال) والصحيح ذكره قبل عبارة (وعدد من المسؤولين
ورجال األعمال)  ،التعليل :ذكر األسماء المعرّ فة قبل غيرها.
خطأ صياغي (ونجيب المانع) ُذكر االسم بدون تعريف له ،مع تعريف َمن سبقه.
خطأ إمالئي (ظمن ) ،والصحيح (ضمن).

 .6خطأ إمالئي (المسؤوليه اإلجتماعية) ،والصحيح (المسؤولية االجتماعية) التعليل  :الكلمة مختومة بتاء
مربوطة وليس هاء ،والهمزة في (اجتماعية) همزة وصل ال قطع.

 .7خطأ صياغي (األمير) األفضل ذكر التعريف الرّ سمي في األخبار وهو (صاحب السمو الملكي األمير
…)
 .8خطأ إمالئي (ابن) والصحيح (بن) ألنه وقع بين علمين.
 .9خطأ إمالئي (المنطقةالشرقية) يجب فصل الكلمتين بمسافة .والصحيح (المنطقة الشرقية).
 .10خطأ صياغي (تم إعادة تأهيله) واألص ّح (ُأعيد تأهيله).
 .11خطأ إمالئي (بناءًا) ،والصحيح (بناءً)  ،التعليل  :ألنّ االسم منت ٍه بألف قبل الهمزة فال يحتاج إضافة
ألف بعد تنوين الفتح.
 .12خطأ إمالئي (تصميمة) والصحيح (تصميمه)  ،التعليل  :الكلمة مختومة بتاء مربوطة وليس هاء.
 .13خطأ صياغي (ويركز تصميمة للطبيعة) الصّحيح وير ّكز تصميمه على الطبيعة الخالبة (واألفضل
صياغ ًّيا أن نقول  :يستوحي ال ّدوار تصميمه من الطبيعة الخاّل بة للمملكة…),
 .14خطأ إمالئي (ال ف ًتا) والصحيح (الف ًتا) التعليل  :ال توجد مسافة أل ّنها كلمة واحدة.
 .15خطأ إمالئي (اعادة) والصحيح (إعادة) أل ّنها همزة قطع ال وصل.
 .16خطأ صياغي ( وتم إستخدام) واألصح (واس ُتخدمت في تصميمه…).
 .17خطأ منطقي (حجمه  11,300متر مربع) الصحيح أنّ وحدة قياس الحجم متر مكعب ،والمساحة
متر مربع!
 .18خطأ صياغي (بطول يبلغ قطره) الصحيح (بقطر يبلغ طوله) .التعليل  :للقُطر طول وليس للطول
قُطر.
 .19خطأ صياغي (بطول  100-90متر تقريبًا) األص ّح أن نكتب (بطول يبلغ نحو  100متر).
 .20خطأ إمالئي (واقصى) والصحيح (وأقصى) أل ّنها همزة قطع.
 .21خطأ صياغي (وتم تصنيع) واألصح أن يكون الختام (الجدير بالذكر أنّ جميع األلواح المستخدمة
في المشروع صُنعت بأيدي مهندسين….).
 .22خطأ نحوي (بأيدي مهندسون ومشرفون سعوديون) الصحيح :مهندسين ومشرفين سعوديّين،
التعليل  :جميعها جمع مذكر سالم وقع في مح ّل جرّ باإلضافة.

ب  -اكتب تغريدة خبرية من الخبر الصحفي السابق.
بتصاميم مستوحاة من طبيعة المملكة ..
دوار في محافظة #الخبر.
#دوار_رؤية_ 2030يرى ال ّنور كأضخم ّ
ّ
( +رابط الخبر)

ثان ًيا:
* اكتب تغريدات حسب اآلتي
أ – تغريدة بالفصحى إلعالن المملكة تقدمها للمرتبة الـ  24في تقرير التنافسية العالمية
2020
الرؤية  ..المملكة تحصد المرتبة  24في تقرير التنافسية العالمية لعام 2020م
على طريق ّ
ب – تغريدة لحساب وزارة الصناعة بمناسبة سالمة خادم الحرمين الشريفين
الحمدهلل على سالمة الشعب ،بسالمة خادم الحرمين الشريفين.
#خطاك_السوء_يبو_فهد
ج – تغريدة ترويجية إلحدى المطاعم تعلن فيها عن وجبة مخفضة

" لك حرية اختيار العرض الترويجي"

يصرفك كلما طلبت منه عزيمة  ..صار ماله عذر !
خو ّيك اللي
ّ
وجبة  +وجبة مجانا
بكرة من  5 - 12م في جميع فروعنا بالمملكة (حتى نفاذ الكمية).
د – تغريدة عن إعالن شركة سامسونج عن هاتفها الجديد +S10
في صراع األجهزة الذكية  ..سامسونج تتقدّ م بخطوة وتطرح إصدارها الجديد +S10
(رابط الخبر)
أو  :بمنفذ السماعات وميزة الشحن السريع # ..سامسونج تتفوق في إصدارها الجديد +S10
على منافسها التقليدي #آبل
تعرف على المميزات والعيوب ( :رابط الخبر)
ّ
هـ  -تغريدة بالفصحى عن إدراج المهن الثقافية في التصنيف السعودي الموحد للمهن

بعد طول انتظار  ..المهن الثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن( .رابط الخبر)
و – تغريدة تفاعلية "تصويت" عن موضوع عام من اختيارك
خ ّلونا نحسمها ..

اليك للكمام 😷
رتويت للقناع 🎭
مثال آخر:

المفضلة في شراء المالبس :
شاركونا طريقتكم
ّ
المتاجر اإللكترونية المح ّلية
المتاجر اإللكترونية العالمية
حسابات انستقرام
الموالت
ز –تغريدة لحساب وزير الصناعة بمناسبة اإلعالن عن ميزانية 2021
مالمح ال ّتعافي من الجائحة تظهر على أرقام #ميزانية_2021
الصناعة والثروة المعدنية يزدهر..
وقطاع ّ
الريادة.
بفضل هللا تعالى ثم بقيادة حكيمة تسير بنا نحو ّ

منشورا بالفصحى
*اكتب عن كل صورة
ً

في ظل ّ األزمة قائد ال ّ
شعب يبدّ د العتمة
بكلما ٍ
ت تبعث الطمأنينة في نفوس أبنائه
#الصحة.
وتشدّ على أيدي أبطال
ّ
#كلمة_خادم_الحرمين_الشريفين

المستقبل ُيطل ّ من نافذة الماضي..
(أحتاج تفاصيل أكثر عن الصورة)

في ظل ّ ال ّتداعيات
قطاع التعدين يؤازر المنشآت
استكماالً لمسيرة اإلنجازات
نحو تحقيق رؤية الوطن 2030#

خبرا صحف ًيا عن أحد المواضيع التالية:
* اكتب ً
 موافقة مجلس الوزراء على نظام االستثمار التعديني الجديد.وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثالثاء الموافق 2020 - 6 - 9م على نظام
االستثمار التعديني الجديد ،أحد مبادرات رؤية المملكة  ،2030وفي تصريح أدلى به وزير
الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف لوكالة األنباء السعودية ،قال إنّ النظام الجديد
المكوّ ن من  63مادة سيح ّقق نقلة نوعية لقطاع التعدين والصناعة المعدنية في المملكة بما يحقق
االستغالل األمثل للثروات المعدنية في المملكة ،والتي تق ّدر قيمتها بنحو  5تريليون لاير .فيما
يُتو ّقع أن يساهم قطاع التعدين -بعد إقرار النظام الجديد -في دعم الناتج المحلّي بأكثر من 240
مليار لاير ،إلى جانب خلق أكثر من  200ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول العام
الميالديّ ... .2030الخ (بحسب المعطيات المق ّدمة يمكن صياغة الخبر كامالً)
 إطالق وزارة االتصاالت لوثيقة طلب معلومات للجيل الخامسأطلقت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات أول وثيقة طلب معلومات البرنامج التجريبي للجيل
الخامس في السوق ،بمشاركة نحو  25شركة داخل المملكة في عملية جمع المعلومات حول
قدرات المشغلين ومقدمي التقنية في المملكة ،ومناقشة مجاالت الحلول المستقبلية والتكلفة
المرتبطة بها.
ويأتي هذا الحدث في إطار سعي الوزارة نحو ضمان تطوير شبكات الجيل الخامس في المملكة،
مما يسهم في تعزيز االبتكار وخلق الحلول الذكية في جميع المجاالت المرتبطة بالتقنية
واالتصاالت من القطاعات التعليمية والصناعية وغيرها.
كما أهابت الوزارة بجميع الشركات ذات االهتمام المشترك بالمشارقة في وثيقة طلب المعلومات،
وتقديم جميع االقتراحات التي من شأنها االرتقاء بتقنيات الجيل الخامس لالتصاالت ،وذلك
بالتواصل عبر
وتشجع الوزارة جميع الشركات المهتمة في المملكة بالمشاركة في وثيقة طلب المعلومات أو
اقتراح أي مشروع آخر خاص بالجيل الخامس لالتصاالت ،وذلك من خالل التواصل عبر الموقع
اإللكتروني https://mcit.cc/5g

الجدير ّ
بالذكر أنّ المملكة العربية السعودية من أوائل ال ّدول التي تواكب الحلول ال ّتقنية المعاصرة،
وتعزيز البنية التحتية لالتصاالت ،بما في ذلك تقنيات الجيل الخامس التي تع ّد المم ّكن الرئيس
للمدن الذكية ،والثورة الصناعية الرابعة ،وتقنيات إنترنت األشياء... .الخ (بحسب المعطيات
المق ّدمة يمكن صياغة الخبر كامالً)

ثال ًثا :اكتب كلمة افتتاحية لالجتماع األول للّجنة التأسيسية للشركة السعودية للصناعات الوطنية
(يقدمها رئيس اللجنة).
ُ
اجتهدت هنا بمعلومات
(عاد ًة أجري حوارً ا مباشرً ا أو هاتفيًا مطوّ الً مع الشخصية قبل كتابة كلمتها ،لكن
افتراضية)

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسوله الكريم ،وبعد:
في مصافحتنا األولى لهذا الكيان الذي طال انتظاره ،الشركة السعودية للصناعات الوطنية ،نعانق
ً
بداية أن أرحّ ب بجميع أعضاء اللجنة
اليوم طموحنا متج ّس ًدا على أرض الواقع .اسمحوا لي
التأسيسية للشركة ،وأتق ّدم بحمد هللا تعالى ،ث ّم الشكر الجزيل وال ّدعاء الصادق لقادة هذه البالد على
ما يولونه من عناي ٍة حثيثة بقطاع الصّناعة ،وتسخير كا ّفة اإلمكانات الما ّدية والمعنوية لدعم شباب
الوطن وشابّاته ،ومنشآته وأفراده ،لل ّنهوض بالمشاريع الصناعية ،في سبيل تحقيق االكتفاء الذاتي،
ً
ممثلة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات
واإلسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030
اللوجستية.
يشرّ فني في هذه المناسبة أن أطرح على طاولة ال ّنقاش ،االحتياجات األولى لل ّ
شركة في إطار
ّ
والمتمثلة في اختيار أعضاء مجلس إدارة
العمل على خطة متكاملة لمرحلة ما بعد التأسيس،
ً
تلبية
الشركة ،لتكون باكورة انطالقة الشركة ،والمحرّ ك األساس للبدء في تنفيذ مشاريعها،
ً
وتنفيذا لتوجيهات القيادة الرّ شيدة ،األمر الذي يحمّل الشركة السعودية
لمتطلّبات سوق العمل،
للصّناعات الوطنية مسؤولية االرتقاء بقطاع الصّناعة الوطنية ،كما يجعلها تواجه تحديا ً كبيراً في
المسارعة نحو تقديم عطا ٍء مؤثر يواكب ال ّتطور الصّناعي الذي يشهده عالمنا اليوم.
نؤمن جميعا بأنّ القيادة تكليف يجب أن يسهم في ح ّل القضايا الحرجة ،وتسليط الضّوء على
مستقبل صناعيّ واعد .وها نحن
المشكالت ،ووضع الخطط االستراتيجية ،ورسم الطريق نحو
ٍ
اليوم نجتمع لنضع سو ًّيا اللّبنة األولى في تحويل مملكتنا إلى قوة صناعية رائدة ،ومنصة لوجستية
عالمية بإذن هللا تعالى.

رابعًا  :استخلص من الخبر أدناه محتوى إنفوغافيك مع كتابة تغريدة له
أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم ،وبالشراكة مع مجموعة "موانئ دبي العالمية" ،المحفز الرائد للتجارة العالمية ،عن عهد جديد في
صناعة النقل البحري في المنطقة عبر نجاح ميناء جدة اإلسالمي في الربط المباشر بين ميناءي جبل علي بدولة اإلمارات العربية المتحدة،
والعين السخنة بجمهورية مصر العربية ،كأول خط مالحي مباشر يربط بين أهم الموانئ في قارتي آسيا وأفريقيا لخدمة نقل الحاويات على
ساحل البحر األحمر ،والذي يُعد رابع خط مالحي جديد تطلقه الهيئة خالل عام .2020
وتأتي هذه الخطوة الرائدة ،استمراراً للمبادرات الطموحة التي أطلقتها "موانئ" وفق أهدافها وخططها االستراتيجية ضمن برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) ،ومتابعة من معالي وزير النقل ،لالستفادة من الموقع االستراتيجي للمملكة العربية السعودية
الذي يتوسط ثالث قارات هي آسيا وأوروبا وإفريقيا ،وتمر من خالله ثلث التجارة العالمية كإحدى ركائز البرنامج التي تدعم خطط النمو
وتساهم في توفير بيئة جاذبة لالستثمار لجعل المملكة مركزاً لوجستيا ً عالمياً ،تماشيا ً مع مرتكزات رؤية المملكة .2030
وتستهدف الهيئة العامة للموانئ من إطالق هذا الخط المباشر األول من نوعه ،إلى تعزيز دور ميناء جدة اإلسالمي في الربط المباشر بين
موانئ الشرق والغرب بحكم موقعه االستراتيجي الذي يعتبر حلقة وصل بين قارات العالم الثالث ،ومينا ًء محوريا ً أساسيا ً على المستويين
اإلقليمي والدولي ،ومساهما ً مباشراً في تعزيز دور المملكة كموقعا ً رائداً للخدمات اللوجستية ،وتيسير سالسل اإلمداد العالمي ،بما يُسهم في
زيادة كميات المسافنة ،وكسب الحصة السوقية األكبر من السفن العابرة على ساحل البحر األحمر ،باإلضافة إلى توفير خطوط إضافية للنقل
البحري للمستوردين والمصدرين المحليين والدوليين ،مما يعزز تنافسية خدمات الموانئ السعودية ويطور عملياتها المختلفة ويزيد فرص
االستثمار في قطاع الموانئ.
وسيوفر الخط المالحي الجديد مع الشريك االستراتيجي مجموعة "موانئ دبي العالمية" إلى تسيير رحالت منتظمة بشكل أسبوعي لنقل
الحاويات بين ميناءي جبل علي والعين السخنة بواسطة ميناء جدة اإلسالمي ،وكذلك تعزيز الربط بين ميناء جدة اإلسالمي ووجهات البحر
األحمر الرئيسية األخرى ،والمساهمة في نمو حجم ميناء جدة اإلسالمي بالواردات المباشرة والمسافنة من موانئ اإلمارات ومصر ،باإلضافة
إلى زيادة حجم الشحنات بين الميناء ووجهات البحر األحمر الرئيسية.
يذكر أن هذا الخط المالحي المباشر يُعد ثمرة من ثمرات عقد اإلسناد الجديد التي أبرمته الهيئة العامة للموانئ في ديسمبر الماضي مع
مجموعة "موانئ دبي العالمية" ،لتطوير وتشغيل محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة اإلسالمي ،والتي ستقوم بموجبه بجذب استثمارات
ضخمة لتحسين وتحديث المحطة الجنوبية ،ومن ذلك إجراء تطويرات جذرية على البنى التحتية للميناء ،باإلضافة إلى إيجاد فرص تجارية مع
كبرى الخطوط المالحية العالمية ،مما سيُسهم في وصول الطاقة االستيعابية إلى  3ماليين حاوية نمطية.

المحتوى:
ميناء جدة اإلسالمي ينجح في الربط المباشر بين ميناء جبل علي وميناء العين السخنة
الخط المباشر األوّ ل من نوعه سيسهم في:
●
●
●
●
●

تعزيز دور ميناء جدة اإلسالمي في الربط بين موانئ الشرق والغرب
كسب الحصة السوقية األكبر من السّفن العابرة للبحر األحمر
توفير خطوط إضافية للنقل البحري للمستوردين والمصدرين
نمو حجم الميناء بالواردات
زيادة حجم الشحنات بين الميناء ووجهات البحر األحمر

ألول مرة ،ميناء جدة اإلسالمي يربط بين مصر واإلمارات عبر ّ
خط مالحي مباشر!
التغريدة المصاحبة ّ :

سا  :هذه المساحة حرةُ ،تم ِّكنك من ابتكار حملة تسويقية (هاتف جديد – مقهى يقدم نوع جديد
خام ً
من القهوة – شركة توصيل جديدة –لموسم الرياض – حليب أو لبن– طبق بيض – وجبة جديدة
)...
تخيّل المنتج واسمه والفئة المستهدفة ،ثم اكتب ما يلي:
 الفكرة العامة للحملة هاشتاق مقترح يستخدم في الحملة تغريدة إبداعية فيها فكرة تصميم أو سلسلة تصاميم أو فكرة فيديو أو سلسلة فيديوهاتاخترت أصعبهم (طبق بيض) :
 الفكرة العامة للحملةً
كناية عن "السّوالف" الضعيفة غير المشوّ قة
تنطلق من االستخدام الشائع لكلمة (بيض)
والمواضيع السّطحية التي ال طائل من الحديث عنها ،وتقوم فكرة الحملة على ر ّد االعتبار
للبيض ال ّتابع لشركتنا ولتكن شركة (فقيه لل ّدواجن) ،من خالل استعراض جودته وفوائده
والظروف المثاليّة إلنتاجه.
 هاشتاق مقترح يستخدم في الحملة#بيض_وافتخر
أو # :بيض_و ِنعِم
أو بالفصحى # :ونِعم_البيض
 تغريدة إبداعية فيها فكرة تصميم أو سلسلة تصاميم أو فكرة فيديو أو سلسلة فيديوهاتفكرة فيديو قصير :
عدة مشاهد متتالية (كوميدية) لعدد من الشخصيات تسيء إلى البيض:
شباب في االستراحة أحدهم يقول لآلخر (يا رجّ ال اترك عنك وهللا سالفتك بييييض)
مصمّم في وكالة دعاية وإعالن يسأل مديره  :شرايك باأللوان؟ ير ّد عليه (الصراحة
بيض)
محادثة واتساب فتاة تسأل صديقتها (هاه كيف الفيلم؟؟؟) تر ّد عليها بإيموجي متكرّ ر
(بيضة)

سادسًا:
 - 1هل لديك مالحظات على النص
يوجد خطأ طباعي (التضنيم) بدالً من (التنظيم)
يوجد خطأ طباعي (سيمجع) بدالً من (سيجمع)
يوجد خطأ طباعي (مساقبة) بدالً من (مسابقة)
بعض النصوص غير واضحة بسبب تقارب لون النص مع الخلفية

 – 2اكتب لنا منشور نصّي مناسب للنشر مع التصميم
بجوائز تصل إلى  17مليون لاير ،وتنظيم من نادي الصقور السعودي
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ينطلق في الفترة من  3 - 25فبراير

