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-العلوم اإلجتماعية   - 

 التاريخ أسئلة مادة
 

ا بـــــ  .1 يت اإلمارات قديمًّ  --- سم 
A) ساح الخليج 
B) ساحل البحر 
C) ساحل العرب 
D) ساحل النهر 
E) الساحل المهادن 
 
 
ت . 2  بحماية طريق تجارة الهند عبر البحر األحمر في القرن التاسع عشر. ---اهتم 
A) السعودية 
B) بريطانيا 
C) ألمانيا 
D) الصين 
E) اليابان 
 
 
 م ميناء: 1885احتل ت إيطاليا عام   .3
A) جيبوتي 
B) مصوع 
C) زيلع 
D) بربرة 
E) إسكندرية 
 
 
 انتصرت الحركة السنوسية على اإليطاليين في معركة يوم الجمعة بقيادة:  .4
A )أحمد القرمنللي 
B )عمر المختار 
C )محمد إدريس السنوسي 
D )أحمد الشريف السنوسي 
E )الملك عبد السعود 
 
 نالت الجزائر استقاللها في: . 5
A) 5  2491شباط 
B) 5  2491نيسان 
C) 5  2451آذار 
D) 5  2491تموز 
E) 5  2451أّيار 
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فاقي ة سايكس   .6  بيكو وقعت بين: –ات 
A) روسيا -إنكلترا-فرنسا 
B) سورية-تركيا -ألمانيا 
C) ألمانيا -فلسطين -أمريكا 
D) إيران -العراق  -األردن 
E) ألمانيا -أمريكا -تركيا 

لت إلى مملكة عام 1921نشأت إمارة شرقي  األردن عام   .7  ---م، وتحو 
A) 2415 م 
B) 2499 م 
C) 2459 م 
D) 2499 م 
E) 2411 م 

 

 نشأت الدولة السعودية األولى في القرن التاسع عشر في منطقة   .8
A) الحجاز 
B) الشام 
C) بغداد 
D) يمن 
E) نجد 

 

   ---بسبب وقوعها على خليج الكويت الذي يشبه ---كانت منطقة الكويت تحمل اسم   .9
A) الشميس/ الشمس 
B) الهليل/ الهالل  
C) القرين/ القرن 
D)  الجبيل/ الجبل 
E ) التريب/ الترب 
 
 

 م في عهد الشيخ: 1861اعترفت البحرين بالحماية البريطانية عام   .10
A) قاسم بن محمد آل ثاني 
B) محمد بن خليفة 
C) عبد الرحمن الباكر 
D) عيسى بن سلمان 
E) عبد العزيز آل سعود 
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 الجغرافياأسئلة مادة 
 

 :هو العامل أكثر أهمية لجذب السياح إلى بلد ما   .11
A) وجود األمن واالستقرار السياسي 
B) وجود المعالم العمرانية المتنوعة كاألسوار واألبراج والقالع 
C) وجود المتاحف التي تعرض فيها أشياء من الحضارات القديمة 
D) وجود مناخ مؤثر في راحة اإلنسان ومزاجه 
E) تشجيع ودعم الدولة االستثمارات السياحية 
 
 

 ال يمكننا القول حول هطول األمطار في سورية:    .12
A) يبدأ في نهاية شهر أيلول 
B) قد يكون بسبب الرياح الجنوبية 
C) ارتباط وثيق بالمنخفضات الجوية له 
D) ارتباط وثيق بالكتل الهوائية له 
E) يكون بصورة متواصلة أو متقطعة 
 
 

 : ـيوجد المغنزيوم في سورية ب   .13
A) كفرية         B) تدمر           C)  إدلب           D) الرقة          E) الالذقية 

 
 

  :ليس من مشكالت السياحية في سورية   .14
A) عدم تواضع في التخطيط والتنسيق بين الوزارات بالمسألة السياحية 
B) عدم وجود آثار كثيرة من حضارات القديمة 
C) النقص في الوعي السياحي لدى المواطنين 
D) قصر الموسم السياحي 
E) كثرة الضرائب والرسوم 
 
 

   :ال يمكننا القول بأن اليابان  . 15
A) لي وبركاني دائماعرضة لنشاط زلز 
B) شهدت نموا سكانيا كبيرا بدءا من منتصف القرن التاسع عشر 
C)  الثروة الحيوانية تتميز بكثرة 
D)  44%مجتمعها متعلم بالنسبة 
E)  فيها الصيد البحري ينتشر 
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 ---نشأ البحر الميت نتيجةَ   . 16
A) هة بركان خامد  امتالء فوَّ
B)  ع المياه خلف صبة بازلية  تجمُّ
C) انهدام 
D) الترسيب الشاطئي 
E) قلة األراضي الفيضية 
 
 
 

 سئلة في األ اختر اللفظ المناسب

  تشغل النطاق االنتقالية بين التربة المتوسطية والتربة الصحراوية ---. 17
A) الترب السهبية            B) الترب المقلوبة              C) الترب الملحية 

D) الترب الفيضية             E) الترب الجبلية 
 
 
 

  أكبر حقول النفط في العالم ---يعد    .18
A) حقل الغوار السعودي          B) حقل العد الشرقي        C) حقل البندق النفطي 

D) حقل السفيانية السعودي             E) حقل البركان الكويتي 
 
 
 
 
 

 الدولة األولى في إنتاج الفوسفات الجيد النوعية ---تعد   . 19
A)  السعوديةالعربية المملكة             B) الكويت                C) سورية 

D) المملكة المغربية                  E) الجزائر 
 
 
 

   محصول صيفي يحتاج نموه إلى مناخ مداري أو شبه مداري ---. 20
A) الشعير                      B) العدس                    C) الرز 

D) الفول                        E) القمح 
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 الفلسفةأسئلة مادة 
 

 ---ُكل  حكيم عادل وأحمد حكيم. إذن   . 21
 الفرضية التي يمكن استخالصها من المباني كما هو مطلوب في المقارنة أعاله هو:

A ).ليس بعض الحكماء عاداًل 
B ).ليس كل الحكماء عاداًل 
C ).بعض الحكماء عادل 
D ).أحمد ليس عاداًل 
E ).أحمد عادل 

افتراضي يتم فيه ترميز المعلومات واالحتفاظ بها فترة زمنية ثم استرجاعها عند بناء   . 22
 الحاجة إليها هو:

A )النسيان 
B )اإلدراك 
C )الّتعلّم 
D )الذاكرة 
E )الفكر 
 
 

ذ    .23 لى أفالطون وأس س مدرسة في مدينة أثينا، ووضع حكم عفيلسوف يوناني، تتلم 
 المشكالت هو:التفكير بالعقل في مواجهة 

A) الفارابي 
B) وقراطس 
C) جون لوك 
D) ديفيد هيوم 
E) أرسطو طاليس 
 
 

24 . 
 ء،يال يوجد أي  ش -
ا ال يمكن معرفته، -  ولو كان موجودًّ
 ولو أمكننا معرفته ال يمكن نقله لآلخرين -

 هذه األفكار خاصة للفيلسوف اليوناني المنسوب بالعهد القديم هو: 
A) غورغياس 
B) وقراطس 
C) ديموقريط 
D) أفالطون 
E) أريسطو طاليس 
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 مؤل ف "المقدمة" هو:   .25
A) الغزالي 
B) الرازي 
C) ابن خلدون 
D) ابن الرشد 
E) ابن سينا 
 
 

ا هو:  .26 ر المجتمع اإلنساني تفسيرا ماديًّ ر الذي قلب الديالكتكية الهيغلية وَفسَّ  المفك 
A) الغزالي 
B) و تطالسطآرس 
C) ماركس 
D) جون لوك 
E) سبينوزا 

 ما ليس من صفات الفلسفة هو:  . 27
A) .إستنادها إلى العقل 
B) .كونها محصول السلوك النقدي 
C) .أنها تعكس فكر شخص ما 
D) .تحصيلها بالمشاهدة واالختبار 
E) .غير متعارضة 

 هو مقياس كل شىء والحقائق تختلف من شخص آلخر" اإلنسان“وفقا لسوفسطائيين  . 28
 الحكم الذي يوافق هذا الرأي هو:

A) .ال توجد معلومات صحيحة مقبولة على العموم 
B) .الحدس هو أداة لتحقيق المعلومات الصحيحة 
C) .مصدر المعلومات هو العقل 
D) .يمكن الوصول إلى المعلومات الدقيقة 
E) .ال يمكن الوصول إلى المعلومات الصحيحة إال بالتجربة 
 
 

 فلسفة العلوم هو:موضوع   . 29
A) الوجود 
B) العلوم 
C) الجمالية 
D) السياسة 
E) الدين 
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 :متقطعة هوسبب إدراك الشكل التالي كمثلث كامل وليس كخطوط    .30
A ).ثابتية اإلدراك 
B ).إدراك العمق 
C ).قانون اإلغالق في اإلدراك 
D )الكل أكبر من مجموع أجزائه 
E ) .قانون الشكل واألرضية 
 
 

 

 

 التربية اإلسالميةأسئلة مادة 
 

الية:  . 31 الي بما يناسب من الخيارات التَّ  أتمم الحديث الشَّريف التَّ
ِتِه » ِتِه وَ  ---ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَّ َراٍع ِفي َْأِهلِه َوُهَو  ---َراٍع َوَمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَّ

ِتِه، وَ  ِتَها، وَ  ---َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَّ َراٍع ِفي َماِل  ---َراِعَيٌة ِفي َبْيِت َزْوِجَها َوَمْسُؤولٌَة َعْن َرِعيَّ
ِتهِ  ِدِه َوَمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَّ  «.  َسيِّ

A ) جل  الخادم -المرأة  -اإلمام  -الرَّ
B)  جل -المرأة  -اإلمام  -الخادم  الرَّ
C ) جل  -اإلمام  الخادم -المرأة  -الرَّ
D )جل -الخادم  -اإلمام  - المرأة  الرَّ
E ) جل  المرأة –الخادم  -اإلمام  -الرَّ
 
 
 

َوآبِّ َواأْلَْنَعاِم ُمخَتلٌِف أَْلَواُنُه َكَذلِكَ   . 32 اِس َوالدَّ ﴾ ---أتمم اآلية الكريمة اآلتية: ﴿َوِمَن النَّ
الية:     بأحد الخيارات التَّ

A ) اْلِكَتاِب ...﴾﴿َوالِذي أَْوَحْيَنآ إِلَْيَك ِمَن 
B )﴾َعِزيٌز َغفُوٌر َ َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماُء إِنَّ هللاَّ َما َيْخَشى هللاَّ  ﴿إِنَّ
C )﴾...ُثمَّ أَْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الِذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا﴿ 
D )﴾... َمآِء َمآًء َ أَْنَزَل ِمَن السَّ  ﴿أَلَْم َتَر أَنَّ هللاَّ
E)  ﴾... الََة ِ َوأََقاُموا الصَّ  ﴿إِنَّ الِذيَن َيْتلُوَن ِكَتاَب هللاَّ
 
 

 ليس بإمكاننا القول بأن الحضارة اإلسالمية:  . 33
A )ربانيةB          )عنصريةC        ) عالميةD           )علميةE        ) روحية 
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 ما ليس من المعامالت المحرمة:    . 34
A )الرشوة 
B )االرب 
C )الـميسر 
D )االحتكار 
E )البيع 
 
 

 يخرج المسلم زكاة الفطر عن:   .35
A ).نفسه وعن كّل من تلزمه نفقته 
B ).نفسه فقط 
C  ).نفسه وجيرانه 
D ).نفسه وجميع أقاربه 
E )الفقراء 
 
 

  َوَلُكْم ِفيَها َجَماٌل ِحيَن  *﴿َوْاألَْنَعاَم َخلََقَها لَُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفٌع َوِمْنَها َتأُْكلُوَن  قال تعالى:
 ُتِرُيحَون َوِحيَن َتْسَرُحوَن﴾ 

 ).أجب عن السؤالين التاليين من خالل اآليتين السابقتين(
 ما المعنى المراد من قوله "حين تريحون"؟   .36
A)  تعودون باألنعام من المرعى في العشي.حين 
B) .حين ترعون أنعامكم 
C) .حين تخرجون باألنعام إلى المراعي 
D) .حين تنظرون األنعام صباحا 
E) .حين تذبحون األنعام وتأكلون من لحومها 
 
 
 

 "؟ِدْفٌء ومنافعما الحكم التجويدي في "فيها    .37
A) إخفاء 
B) إقالب 
C) إظهار شفوي 
D) مع الغنة إدغام 
E) إدغام بال غنة 
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 سالم تحريم االعتداء على من آداب الجهاد في اإل  . 38
A) الرهبان فقط 
B) الشيوخ فقط 
C ) الصبيان فقط 
D )حتى ولو شاركوا في قتال المسلمين  الرهبان والشيوخ والصبيان 
E) بشرط أن ال يشاركوا  في القتال ضد المسلمين الرهبان والشيوخ والصبيان 
 
 
 

 في أي الخيارات التالية حكٌم ال يترتب على الطالق البائن بينونة صغرى؟   . 39
A ).يزيل آثار الزوجية 
B) .يمنع التوارث بين الزوجين 
C ).يحل به المهر 
D ).تغادر الزوجة بيت الزوجية 
E ) جديدين.للزوج أن يرجعها بدون عقد ومهر 
 
 
 

 في أي الخيارات التالية حكم خاطئ في الوصية؟  . 40
A ).الوصية هي التبرع بمال بعد الموت 
B) .ال تكون الوصية لوارث 
C ).الوصية في ثلثي المال 
D ).الوصية ُتنفَّذ بعد وفاة المـُوِرث 
E ).الوصيَّة تكون في حياة الموصي 
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ة أسئلة مادة  اللُّغة العربيَّ
 
رفيِّ هي : .1  وظيفُة الميزان الصَّ
A) .معرفُة أصوِل األفعاِل الجامدِة وما يطرأُ عليها من زيادٍة أو تغييٍر أو حذٍف 
B) .تشبُه وظيفة علِم العروِض الِذي يبحُث في أوزاِن الشِّعِر 
C) .معرفُة ما يطرأُ على اْلُجَمِل من زيادٍة أو تغييٍر أو حذف 
D) .معرفُة أصوِل الحروف وما يطرأُ عليها من زيادٍة أو تغييٍر أو حذٍف 
E)  فِة وما يطرأُ عليها من زيادٍة أو تغييٍر معرفُة أصوِل األسماِء المعربِة واألفعاِل المتصرِّ

 أو حذٍف.
 
 َمَساَء ( :األصلُ في ) َصَباَح   .2
A) .َصَباًحا ومَساًء 
B)  .صباُح الخيِر ومساُء الخيِر 
C) .صباٌح سعيٌد ومساٌء سعيٌد 
D) .مساٌء وصباٌح 
E) .ِعْمَت صباًحا ومَساًء 
 
نبيه : .3  بيِّن ما ال تدخلُ عليه )ها( التَّ
A) .)اإلشارةُ غير البعيدِة، والماضي الواقُع بعد )َقْد 
B) .فِع المخبِر عنُه باسِم إشارٍة  ضميُر الرَّ
C) .أسماُء األفعاِل الماضَيِة عموًما 
D) .بعَد )أّي( و)أيَّة( في النِّداِء 
E) .ميِر من دوِن أن يكوَن الخبُر اسَم إشارٍة  على الضَّ
 
 
 يعملُ اسُم الفاعِل عملَ فعلِِه المبنيِّ للمعلوِم في حاِل كونِِه محل ًّى باأللِف : .4
A) .بشرِط أن يدلَّ على الحاِل واالستقباِل 
B)  .من دون شرٍط 
C) .ٍبشرِط أن ُيْسَبَق بنفي 
D) .ًبشرِط أن يقَع خبًرا أو نعًتا أو حاال 
E) .بشرِط أن ُيْسبَق باستفهاٍم 
 
 
 بيِّن الحالَة التي ال ُتكتُب فيها الهمزةُ في وسط الكلمة : .5
A) .ها مضمومٌة وما قبلها مفتوٌح  على الواِو ألنَّ
B) .ها ساكنٌة وما قبلها مضموٌم  على الواِو ألنَّ
C)  .ها ساكنٌة وما قبلها مكسوٌر  على األلِف ألنَّ
D)  .ها مفتوحٌة وما قبلها مفتوٌح  على األلِف ألنَّ
E)  .ها مكسورةٌ وُسِبَقْت بألٍف ساكنٍة  على النَّبرِة ألنَّ
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ُة التي ال ُيْعَرُب بها اسم االستفهام  ) كيف ( ؟ :  .6  ما هي الحالة االعرابيَّ
A) .ؤاُل عن هيئِة الفاعِل  حاالً اذا كان السُّ
B) .خبًرا إذا جاَء بعده اسٌم معرفٌة 
C) .مفعوالً ُمْطلًَقا اذا كان االستفهاُم عن هيئِة الفعِل 
D)  .مِن الماِضي  ظرَف زماٍن إذا كان الفعُل المذكوُر في الجملِة يدلُّ على الزَّ
E)  ًيا لمفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، ولم يستوِف مفعوالً به ثانًيا اذا كان الفعُل متعدِّ

اِني.        مفعولَُهما   الثَّ
 
 
الية: )َواَحْسَرتِي( ؟ :  .7  ماذا نسمِّي األسلوب في الجملة التَّ
A) .إغراٌء 
B) .ترخيٌم 
C) .نسبٌة 
D) .ندبٌة 
E) .توكيٌد 
 
 
 
 إعراب ) ليس ( في قولنا: ") لَْيَس َيْنَجُح اْلَكُسولُ ( : .8
A) .حرُف نفيٍ ال عمَل لَُه 
B) .ٌه بالفعِل  حرٌف مشبَّ
C) .فعٌل ماٍض ناقٌص 
D) .اسُم فعٍل ماٍض 
E) .ٍحرُف نهي 
 
 
ِ ( :إعراُب ) ُسْبَحاَن ( في قولنا: )  .9  ُسْبَحاَن هللاَّ
A) .مفعوٌل به منصوب لفعٍل محذوٍف 
B)  .مفعوٌل ألجلِه منصوب 
C)  .مفعوٌل معه منصوب 
D) .تمييٌز منصوب 
E) .مفعوٌل مطلٌق منصوب لفعٍل محذوف 
 
 

الَيِة : .11 حيَح في كتابِة الهمزِة في الكلماِت التَّ  عيِّن الجواَب الصَّ
A)  _ ٌس.َتْمَتِلَئاِن _ َشْيٌء ُد _ ُمأَسِّ  اْلِحَذاُء _ أَُؤكِّ
B) .ٌس ُد _ ُمَؤسِّ  َتْمَتِلَئاِن _ َشْيٌء _ اْلِحَذاُء _ أَُؤكِّ
C) .ٌس ُد _ ُمَؤسِّ  َتْمَتلَِئاِن _ َشْيٌء _ اْلِحَذاُء _ أُأَكِّ
D) .ٌس ُد _ ُمَؤسِّ  َتْمَتلَِئاِن _ َشْيٌئ _ اْلِحَذاُء _ أَُؤكِّ
E)  _ ٌس.َتْمَتِِلِن _ َشْيٌئ ُد _ ُمَؤسِّ  اْلِحَذاُء _ أَُؤكِّ
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الَية ؟ :.11  أيُّ معنًّى يعنيه لفُظ ) ْاألََراِجيف ( من المعاني التَّ
A) .ِة البرِد  مفرُدَها )اإلرجاُف( وهو الحالُة التي يكوُن عليها الذي يشعُر بشدَّ
B) .اكُّ في أمٍر ما  مفرُدَها )اإلرجاُف( وهو الحالُة التي يكوُن عليها الشَّ
C) .مفرُدَها )اإلرجاُف( وهو مرادٌف لمعَنى االنجراِف 
D) .مفرُدَها )اإلرجاُف( وهو شعوٌر بالِغبطِة والَفَرِح 
E) .مفرُدَها )اإلرجاُف( وهو الخَبُر الكاِذُب المثيُر للفتِن واالضطراباِت 

 
رِف هو :.12  اإلسُم الممنوُع من الصَّ
A)  نُ االسُم الذي ُيجرُّ بالفتحِة نيابًة عن  الكسرِة وال ُيَنوَّ
B) .مائِر ُف مع الضَّ  االسُم الذي ال يتصرَّ
C) .االسُم الذي ُيعرُب إعراَب الُمثنَّى 
D) .االسُم المنقوُص 
E) .االسُم المْقُصور 

 األسماُء الخمسُة هي :.13
A) .أٌب، أٌخ، خاٌل، فُو، ُذو 
B) .أٌب، أٌخ، عمٌّ، فُو، ُذو 
C) .أٌب، خاٌل، حٌم، فُو، ُذو 
D) .أٌب، أٌخ، حٌم، عٌم، خاٌل 
E) .أٌب، أٌخ، حٌم، فُو، ُذو
 

 ُتعَرُب )َكْم( في قولِنا: )َكْم ِكَتاٍب َقَرْأُتُه( :.14
A) .استفهاميَّة 
B) .خبريَّة 
C)  .ٌزائدة 
D) .للتَّشبيه 
E) .ٌة استئنافيَّ

 
 معنى اسم الفعل ) آه ( هو :.15
A) .ُر  أتذكَّ
B) .أستْحِسُن 
C) .ُع  أتوجَّ
D) .أستمِتُع 
E) .أتَظاَهُر
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لبي  هي : .16  أنواع اإلنشاء الطَّ
A) .األمُر، النَّهُي، االستفهاُم، التعريض، التَّشبيه 
B) .األمُر، النَّهُي، اإليغال، االستفهام، التَّشبيه 
C) .منِّي، اإلكتفاء، اإلطناب  األمُر، النَّهُي، التَّ
D)  ،منِّي، النِّداُء.األمُر، النَّهُي، االستفهاُم  التَّ
E) .منِّي، النِّداُء، الجناس  األمُر، النَّهُي، التَّ
 
 

الي ثمَّ أجب عن األسئلة   :(19-17)اقرأ النَّصَّ التَّ
ر أحاسيسه وفكره وتطلُّعاته، » بع، ألنَّه يصدر عن اإلنسان، فيصوِّ إنَّ األدب إنسانيٌّ بالطَّ

ا، فما عساه  نا ليس بإمكاننا أن نتحدَّث عن أدب وإذا لم يكن األدب إنسانّيً أن يكون؟ ألنَّ
 يتحدَّث عن فراغ.

ل وهلة من رحمة وشفقة  والحديث عن معنى كلمة إنسانيَّة يتجاوز المفهوم الذي توحيه ألوَّ
ا رحًبا يعمُّ الكون  وحنان، ومن صفات النُّبل واألخالق والفضيلة ويتَّسع ليصبح أفًقا إنسانّيً

البشر والمخلوقات، وقد يضيق هذا المفهوم حتَّى يكاد يلتصق باإلنسان وما فيه من سائر 
 «.وهمومه وتطلُّعاته ومصيره

 من أهمِّ أفكار النَّصَّ :  .17
A) .دوُر اإلنساِن في الحياِة 
B) .الحديُث عن معنى األخالِق 
C) .هموُم اإلنساِن 
D) .َطْبُع اإلنساِن 
E) .مفهوم اإلنسانيَّة 

ا على   .18 َة :اعتمادًّ  النَّصِّ يمكننا القول بأنَّ اإلنسانيَّ
A) .تعمُّ الكوَن بما فيه من البشِر وسائِر المخلوقاِت 
B) ُرورِة؟  ليست مطبوعًة في األدِب بالضَّ
C) .تتعلَُّق بمصيِر اإلنساِن فقط 
D) .تدخُل ضمن أدِب الفراِغ 
E) ليس مصدُرها اإلنساِن ؟ 

 نستشفُّ من النَّصِّ أنَّ :   .19
A) .األدب ال يناقُش القضايا اإلنسانيَّة 
B) .ُث عن فراٍغ  يمكُنَنا أن نتحدَّث عن أدٍب يتحدَّ
C) .ِة ملتصٌق بهموِم اإلنساِن وتطلُّعاِتِه ومصيِرِه يُِّق لالنسانيَّ  المفهوُم الضَّ
D) .األدب يتجاوُز اإلنسانيَّة 
E) .ِة  ال عالقَة لألدِب باإلنسانيَّ
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الي ثمَّ أجب عن األسئلة   : (22-20)اقرأ النَّصَّ التَّ
ر بالشُّؤون المستقبليَّة لمجتمع معيَّن، حيث » يعرِّف العلماُء استشراف المستقبل بأنَّه التَّبصُّ

، وما يؤول إليه حال البشر في ذلك المجتمع.  وليِّ  موقعه في المجتمع الدَّ
على المجتمعات الغربيَّة أو على العصر  واالهتمام باستشراف المستقبل ليس مقصوًرا

الحديث، فقد كانت المجتمعات كافَّة شديدة الولع دائًما بتعرُّف مستقبلها، وما يخبِّئه القدر 
ألعضائها، وكانت لها وسائلها البسيطة، التي تعدُّ اآلن وسائل ساذجة وغيبيَّة مثل التَّنجيم 

حر وغير ذلك من الوسائل التي ال تتَّ  ها كانت في والسِّ فق مع العلم الموضوعيِّ الحديث، ولكنَّ
 «.نظر أصحابها نوًعا من العلم

 

 االِْستِْشَراُف هو :  .21
A) .نيُل الشََّرِف 
B) .دراسُة شؤوِن المستقبِل 
C) .راساِت  اإلشراُف على البحوث والدِّ
D) .ِرها في جميِع المجاالِت  تشريُف األمِم نفسها بتطوُّ
E) .دراسُة تاريِخ البشِر في مجتمٍع من المجتمعاِت 

 

ْنِجيُم هو :  .21  التَّ
A) .علُم الَفلَِك 
B)  علٌم يبحُث في تأثيِر حركاِت النُّجوِم على َمجرى األحداِث، ويستخلُص منها تنبُّؤاٍت

 مستقبليَّة. 
C) .دراسُة النُّجوِم ومواقِعَها 
D)  .مشتقٌّ من " َنَجَم عن هذا األمر َكَذا " أي : َحَدَث وَنَتَج عنُه 
E) .ْجم"، بمعنى النَّبات الذي ال ساَق لَُه  مشتقٌّ من كلمة "النَّ
 
 

 الفكرة األساسيَّة للنَّصِّ هي :  .22 
A) .حِر في العلِم الحديِث نجيِم والسِّ  مكانُة التَّ
B) .نبُذ االستشراِف 
C) .على المجتمعات أن تستشرَف مستقبلها لتعرَف موقَعَها ومآلََها 
D)  .نجيِم في وقتنا الحالي كنوٍع من أنواِع العلِم  ضرورة اعتماِد التَّ
E) .ِة فقط  االستشراُف مقصوٌر على المجتمعات ِالغربيَّ
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اليِة في األسئلة   (27-23)اختر المعنى المناسب من الجمل التَّ
 اْلَحْرُب أَْوَزاَرَها ( :) وَضَعِت  .23
A) .احِة  توقَّف المتحاربون فيها للرَّ
B) .انقضْت وانتهى القتاُل 
C) .احتدَمْت 
D) .اشتعلْت أكثر وأكثر 
E) .استمرَّ القتاُل فيَها 
 
 

 ) اْنَفَجَر َماُء اْلَعْيِن ( :  .24
A) .انقطَع 
B) .صاَر عذًبا 
C) .لم يُعد صالًحا للشُّرِب 
D) .ًَنَبَع وتدفََّق وانبعَث سائال 
E)  .تغيَّر لوُنُه وطعُمُه 
 
 

ا ( :   .25 مًّ  ) َنَزلَ اْلقُْرآُن ُمَنجَّ
A) .في ليلٍة واحدٍة 
B)  .ًقا  ُمَفرَّ
C) .مكتوًبا في الجلوِد 
D) .جملًة واحدًة 
E) .ًرا  مفسَّ
 
 

ا ( : .26 ُجلُ َعْينًّ  ) َقرَّ الرَّ
A)  ًقا إليِه .رأَى ما كاَن ُمتشوِّ  فُسرَّ
B) لم يتوقَّْعه فحزَن. رأَى ما 
C)  ُفُِقَئْت عيُنه 
D) .قلََّب عيَنْيِه 
E) .ناَمْت عيُنُه 
 
 

هُر بَقَوارِعِه :قَ    .27  َرَعُه الدَّ
A) .ُديَدة  أصابْتُه نوازلُُه الشَّ
B) .أمهلَُه 
C) .لطَف ِبه 
D) .َر له  تنكَّ
E) .أكرَمُه 
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ؤالين إ  (29-28)ختر الفرَق المناسب بين معَنى الكلمتين في السُّ
 وَقَف _ َنَهَض : .28
A) .وقَف : إذا اعتمَد على مساعدٍة، ونهَض : لم يعتمد على أيِّ مساعدٍة 
B)  .وقف : إذا كان نائًما، وَنَهَض : إذا كان جالًسا 
C)  يقظاً نشيطاً.وقَف : قاَم من قعوٍد أو قام على رجليه، نهَض : قاَم 
D) .ٍة قصيرٍة ٍة طويلٍة، وَنَهَض : لُِمدَّ  وقف : لُِمدَّ
E) .ال فرق بينهما 
 

ُس : .29 ُس _ اْلُمَقدِّ  اْلُمقدَّ
A)  ٍُس صفٌة مشبَّهٌة والمقدِّس اسُم مفعول  المقدَّ
B) .ُس اسم فاعٍل ُس اسم مفعول والمقدِّ  المقدَّ
C) .ُس اسم مفعوٍل ُس اسم فاعٍل والمقدِّ  المقدَّ
D) .ال فرق بينهما 
E) .ُس صفٌة مشبَّهٌة ُس اسم فاعٍل والمقدِّ  المقدَّ
 
 

رِط من: .31  يتألَُّف أسلوُب الشَّ
A) .أداة الشَّرط، جملة الشَّرط 
B) .أداة الشَّرط، جملة جواب الشَّرط 
C) .جملة الشَّرط، جملة جواب الشَّرط 
D) .أداة الشَّرط، جملة الشَّرط، جملة جواب الشَّرط 
E) .أداة الشَّرط فقط 
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 اللغة اإلنجلزية

 ) 2الى  1من (أجب عن االسئلة اآلتية حسب النص 

Over the last hundred years the nature of the world has been changed 
drastically by humans, so its productive lands changed into desert and we call 
this process “desertification”. People cut down the trees either to make more 
agricultural lands or to produce paper and similar products. But, once there are 
no longer trees or plants on an area of land there is nothing to stop the wind and 
the rain from blowing or washing away the top layer of the soil. So, in different 
parts of the world millions of people who depend on the land for food have to 
move to the greener lands to survive and to reach the Earth’s most precious 
resource, water. 
 
 

1. Desertification means - - - . 
A) producing paper 
B) moving to a different place 
C) making agriculture in desert 
D) reaching the source of water  
E) changing the green lands into desert 

 
 

2. Many people move to greener lands because they - - -  . 
A) work at factories producing paper 
B) earn their livings as farmers 
C) search for precious metals 
D) would like to plant trees 
E) want to live in deserts 

 
 
 

لجملة التي ال تناسب المعنى في الفقرة التالية.اختر ا     
3. (I) Today, a number of species have been under the threat of cruel hunters 

and animal traders. (II)One of these species is Chinese Pandas. (III)They live 
alone in bamboo forests in China. (IV)Recently, the government has taken many 
precautions against the air pollution in China. (V)They never hibernate and they 
always need fresh plants to survive. 

 
A) I  B) II   C) III   D) IV   E) V  

 

 (11إلى  4أكمل الفرغات بالكلمات المناسبة في الجمل اآلتية )من           

4. He had to pay a - - - because he was driving without a driving license. 
A) case       B) fine       C) court      D)  criminal        E) property 
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5. Traffic is a/an - - - problem in most big cities of the world. - - - , more and 
more people have cars and want to use them instead of public transport. 
A) legal / Severely 
B) exotic / Permanently 
C) fascinating/ Carefully 
D) increasing / Currently 
E) criminal / Unexpectedly 

 
 

6. On April 18th 1906, an enormous earthquake - - - the Californian city of San 
Francisco. 
A) is going to hit 
B) is hitting 
C) will hit 
D) has hit 
E) hit 

 
7. Robert : Where do John and Sue work? 

Jason  : - - - . 
A) He is a worker 
B) She works as a nurse 
C) They work at a factory 
D) They work to make money 
E) They work at the weekends 

 
8. - - - , you shouldn’t consume fatty foods. 

A) If you want to live healthier 
B) If you don’t eat fresh fruits 
C) If you eat vegetables a lot  
D) If you have a low-paid job 
E) If you don’t use olive oil 

 
9. I wish all people in the world - - - because it causes various health 

problems. 
A) could drive fast 
B) would study law 
C) would stop smoking 
D) could get a passport 
E) would have a healthy life 

 
 

10. Mike : Why don’t we have a pair of binoculars for the camp? 
John : That’s sounds good but - - - to take a compass and a lighter first. 
Mike : Yes, you are right. 
A) it might be a better idea  
B) it may cause a problem 
C) it can be dangerous 
D) it would be useless 
E) it is nonsense 
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 -  غربيةاللغة ال -
 

الفرنسيةاللغة   

 
 حسب النص.) 3لى إ 1من (أجب عن األسئلة اآلتية 

Qui sont les étrangers? 
Aujourd’hui, un homme sur cent vit dans un autre pays que son pays de naissance.La 
plupart quittent leurs pays parce qu’ils espèrent vivre mieux ailleurs, dans un pays plus 
riche.Ce sont les immigrés. 
D’autres sont obligés de partir de chez eux parce qu’ils n’y sont plus en sécurité, à 
cause de la guerre, par exemple. Ce sont les réfugiés. Pour s’installer dans un autre 
pays, il faut remplir certaines conditions et accepter les lois établies. Pour vivre en 
Turquie, par exemple, il faut avoir une autorisation ou acquérir la nationalité. 
 
D’après le texte précédent, choisissez l’option correcte pour compléter chaque 
phrase. 
 
1. Un immigré est - - -. 

A) une personne qui voyage beaucoup 
B) l’homme qui naît esclave 
C) une personne très riche 
D) quelqu’un qui invente des machines  
E) quelqu’un qui quitte son pays d’origine 

 
 

2. Un réfugié est - -  -. 
A) un touriste qui voyage en Europe du Nord 
B) quelqu’un qui est obligé de vivre ailleurs 
C) celui qui habite dans son propre pays 
D) une personne qui n’accepte pas les lois 
E) qui doit manger sainement chaque jour  

 
 

3. Une personne qui habite en Turquie,mais qui n’est pas turque doit - - - . 
A) désobéir aux lois 
B) renoncer à sa sécurité 
C) être acceptée comme guide 
D) remplir les conditions pour l’accueil 
E) séjourner à l’hôtel cinq étoiles 

 

(01إلى  4أكمل الفرغات بالكلمات المناسبة في الجمل اآلتية )من   

4. Le chômage augmente - - - la récession économique. 
A) grâce à   B) à cause de         C) à force de  

          D) sous prétexte de  E) c’est pour ça que 
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5.   Pour les vacances, on - - - une grande maison au bord de la mer. Viens nous 
rendre visite, si tu veux. 
A)louions      B)avons loué   C) as loué    D) louait    E) louez 
 
 
6.  L’hôtel de la Grande Étoile, - - - vous avez peut-être entendu parler, a été 
construit en 1885. 
A)qui   B) ce qui  C)ce que   D) où          E) dont   
 
 
7.  Je suis invité à une soirée, mais - - - . 
A) il y a un bon hôtel  
B) ils m’y ont invité  
C) je n’ai pas envie d’y aller  
D) je m’y suis  habitué 
E) le café est bien chaud 
 
 
8.   Ayşe n’aime pas parler en publique.Cela rend - - -. 
A)  nerveuse  B) blonde     C) sourde   D) célèbre   E) chauve 
 
 
9.  M. Thibaut     : Est-ce que Monsieur le Directeur est là? 
      La Secrétaire : Oui, mais il est occupé. 
      M. Thibaut     : Quand est-ce que je pourrai le voir? 
      La Secrétaire  : - - -. 

A) Je pense qu’il ne viendra pas aujourd’hui 
B) Il est déjà parti pour les vacances  
C) Je ne sais pas. Vous serez obligé d’attendre 
D) Il entre dans son bureau pour attendre 
E) Hier, elle est sortie de l’office à 16 heures 

 
 
10.  J’ai dormi jusqu’à midi - - - j’ai sommeil. 
A) pourtant       B) combien       C) pourquoi   
               D) parce que                  E) comment 
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أسئلة مادة الرياضيات    
 

1.   𝒚𝒚 = 𝟐𝟐𝒙𝒙 + 𝒚𝒚و    𝟑𝟑 = 𝟒𝟒𝒙𝒙 −    ?=a+b  فإن قيمة    (a,b) قطعتان مستقيمتان فى النقطة   𝟕𝟕

A) 9                        B) 12             C) 15               D) 18                    E) 21 

 

 

 

 

تساوي: 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥
𝑿𝑿
    <    
→   𝟒𝟒

𝒇𝒇(𝒙𝒙) نإف     𝒇𝒇(𝒙𝒙) =  𝟏𝟏
𝒙𝒙−𝟒𝟒 ة إذا كانت الدالة العددي      .2    

A) −∞                       B) 0                C) 1                D) 4                E) +∞ 

 

 

 

 

𝒇𝒇(𝒙𝒙)  إذا كانت الدالة العددية     .3 = 𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝟑𝟑𝒙𝒙 + 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 فإن      g(x)= 𝒙𝒙 + 7و     𝟐𝟐
𝐱𝐱→𝟏𝟏

𝒇𝒇(𝒙𝒙)+𝟑𝟑
𝒈𝒈(𝒙𝒙)−𝟐𝟐     

 تساوي:

A) −3
2                      B) 1               C) 

3
2                  D) 

9
2                     E) 6 

 

 

 

 

 

𝟑𝟑𝐱𝐱 +  إذا كانت الدالة العددية     .4  
𝟐𝟐−𝒙𝒙

𝐱𝐱𝟐𝟐+𝒙𝒙       𝒇𝒇(𝒙𝒙) = 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝟐𝟐𝒙𝒙
𝟑𝟑𝒙𝒙    فإن  f(𝒙𝒙) 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥

𝐱𝐱→𝟎𝟎
 تساوي:   

A) −3
2                     B) −1

3                C) 0                   D) 
1
3                       E) 

2
3 
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 تساوي:    x+yفإن قيمة                                    حسب المعادلة     .5

A) 2                           B) 3                C) 4                   D) 5                       E) 6 

 

 

 

 

 

𝒇𝒇(𝒙𝒙)  إذا كانت     .6 = ∫(𝟐𝟐𝒙𝒙 + 𝟒𝟒)𝐝𝐝𝒙𝒙    و  f(0)= 5    فإن   f(10)   :تساوي 

A) 24                 B) 29              C) 65             D) 140                E) 145 

 

 

 

 

 

∫  قيمة التكامل     .7 (𝒙𝒙𝟑𝟑 + 𝒙𝒙 + 𝟏𝟏)𝒅𝒅𝒙𝒙   𝟐𝟐
 يساوي:  𝟎𝟎

A) 4                    B) 8              C) 11               D) 12                   E) 14 

 

 

 

 

 

∫ مساوية التكامل     .8 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟐𝟐+𝟏𝟏𝟐𝟐𝒙𝒙
𝟑𝟑𝟑𝟑+𝟔𝟔𝟑𝟑𝟐𝟐 𝒅𝒅𝒙𝒙      :هي  

 A) 𝑥𝑥3 + 6𝑥𝑥2 + 𝑐𝑐                     ln |𝑥𝑥3| + 𝑐𝑐 B)                ln |𝑥𝑥3 + 6𝑥𝑥2| + 𝑐𝑐 C)        

𝑥𝑥3 + 𝑐𝑐  D)                        E) ln |3𝑥𝑥2 + 12𝑥𝑥| + 𝑐𝑐 
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𝟑𝟑𝒙𝒙𝟐𝟐)∫ مساوية التكامل     .9 + 𝟕𝟕𝒙𝒙 + 𝟏𝟏𝟐𝟐)𝒅𝒅𝒙𝒙  :هي 

C) 𝑥𝑥3 + 7𝑥𝑥2

2 + 6𝑥𝑥2 + 𝑐𝑐         B) 𝑥𝑥3 + 7𝑥𝑥2

2 + 12𝑥𝑥 + 𝑐𝑐           A)  𝑥𝑥3 + 7𝑥𝑥2 + 12𝑥𝑥 + 𝑐𝑐

                       E)  𝑥𝑥3 − 7𝑥𝑥2 + 12𝑥𝑥 + 𝑐𝑐     D) 𝑥𝑥3

3 + 7𝑥𝑥2

2 + 12𝑥𝑥 + 𝑐𝑐

؟  k  إذن فما قيمة     d نقطة على سطح مستو    A(1,2,3) و d: 𝟐𝟐𝒙𝒙+4𝒚𝒚 – z –k =0  01.  

A) 5                    B) 6             C) 7            D) 8                   E) 9 

 

 

𝒇𝒇(𝒙𝒙)  الدالة العددية      .00 = 𝟒𝟒𝒙𝒙𝟑𝟑 + 𝟑𝟑𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝟕𝟕𝒙𝒙 −  𝐟𝐟′(𝒙𝒙)  =  ? فإن     𝟓𝟓

         A) 12𝑥𝑥2 + 6𝑥𝑥 + 7                B) 4𝑥𝑥2 + 3𝑥𝑥 + 7         C) 3𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 + 7         

12𝑥𝑥2 + 6𝑥𝑥 + 2 D)                     E) 𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥

𝒇𝒇(𝒙𝒙)    الدالة العددية إذا كانت     .02 = 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒙𝒙 − 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝒙𝒙  فإن ?  =  𝐟𝐟′(𝟑𝟑𝟑𝟑𝒐𝒐) 

          A) 0 B) √3
2               C) 1−√3

2               E)                  D)                       +1
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=ABCD  IABI  شكلالفي       .03 𝒙𝒙 سم   ,   IBCI= 𝒚𝒚 و     سم   𝒙𝒙 + 𝒚𝒚 = 11 سم      

 هذا الشكل؟لفما هي مساحة الحد األعلى        

A) 28سم
2
             B) 28,25سم

2
            C) 30سم

2
 

D) 30,25سم
2

                E) 32,5سم
2

    

 

 

 

 

 

=ABCD   IADI    في متوازي األضالع     .04 =IABI سم 𝟏𝟏𝟏𝟏         سم𝟐𝟐𝟏𝟏

m(𝑫𝑫𝑫𝑫�̂�𝑫) = m(𝑫𝑫𝑫𝑫�̂�𝑬) = m(𝑫𝑫𝑫𝑫�̂�𝑫)        طول هوفما            IECI?    

A) 5              B) 7            C) 10         D) 12              E) 15   

 

 

 

 

 

 

  و  ABC      m(𝑫𝑫𝑬𝑬�̂�𝑨)= 𝟏𝟏𝟏𝟏𝐨𝐨 m(𝑫𝑫𝑫𝑫�̂�𝑨)= 𝟐𝟐𝟐𝟐𝐨𝐨 في المثلث      .05

   IACI IABI =       فما هي درجة الزاوية   m(𝑬𝑬𝑫𝑫�̂�𝑫) 

A) 45           B) 50           C) 55        D) 60              E) 70 

 

 

 

 

y

x
A B

D C. .

..

D
E

A B

C

.

.

.

25

15

A

B D C
55°

20°
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ABCD     𝟗𝟗𝟗𝟗𝐨𝐨 m(𝑩𝑩𝑩𝑩�̂�𝑩)    في الشكل     .06  =    𝟗𝟗𝟗𝟗𝐨𝐨 m(𝑩𝑩𝑩𝑩�̂�𝑩) =  

IADI= =,        سم𝟑𝟑√ =,    IABI سم𝟏𝟏𝟑𝟑√     IDCI سم𝟑𝟑√𝟐𝟐

    ?=IBCI     فما هو طول    

      A) √3                           B) 2                 C) √7                 

D) 3                                          E) 2√13                     

 

 

 

 

 

= IABI  في الشكل    .07 = IBCI ,    سم𝟏𝟏𝟗𝟗                                                    سم𝟖𝟖

 ؟ المستطيلفكم ستكون مساحة   2سم من كل أضالعها  نانقصأ إذا
                   

A) 48            B) 56             C) 64          D) 72            E) 80 

 

 

 

 

 

08.      O 5سم نصف قطر الدائرة مركزالدائرة و , IOCI =     سم𝟑𝟑
m(𝑶𝑶𝑩𝑩�̂�𝑩)=90 ̊   فما هو طول IABI ؟ 

 

A) 4             B) 5               C) 6            D) 7              E) 8 

 

A

B

O

C

A

XB

C

D
 3

 3 2

 13

10

8

A B

CD
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= ABC  [BC]//[DE , ]  IDEI   في المثلث    .09             سم𝟑𝟑
3IADI= IBDI         فما هو طول  IBCI  ؟ 

A) 6       B) 9              C) 12         D) 15           E) 18 

 

 

 

 

 

 

   m(𝑫𝑫𝑫𝑫�̂�𝑫)=𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏  ̊ m(𝑫𝑫𝑫𝑫�̂�𝑫)=90 ̊  ABCDفي المربع      .21

 m(𝑫𝑫𝑫𝑫�̂�𝑫)+m(𝑫𝑫𝑫𝑫�̂�𝑫)      درجة يه إذن ما      

 

A) 120         B) 150         C) 180         D) 210          E) 240 

 

 

 

 

 

 

= 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀 IABI و المثلث    ABCD المستطيل يف      .20    سم𝟏𝟏𝟏𝟏

 مساحة المنطقة المظللة؟ يفما ه    IEFI= 2IBFI  و  = IBCI سم𝟖𝟖 

A) 20            B) 24          C) 28          D) 32            E) 36 

 

 

 

 

A

B

D E

C

3

BA

D

C

120°

D

A

C

F

E

B

8

12
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 ن ناتجإ .22 : يساوي

   
 

    
       

3
11  B) 

7
33  C) 13

55  D) 
29
33  E) 

31
55 

 

 

 

 

 

𝟐𝟐√        إن ناتج       .23 + 𝟏𝟏
𝟒𝟒   +√𝟐𝟐𝟐𝟐

 يساوي:   𝟏𝟏𝟏𝟏

A) 
5
4  B) 

5
2  C) 

11
4  D) 

11
2  E) 0 

 

 

 

 

24.      𝒂𝒂 − 𝟑𝟑𝒃𝒃𝟏𝟏𝟐𝟐     𝟐𝟐و𝒂𝒂 + 𝒃𝒃 = 𝒂𝒂   ما قيمة   𝟑𝟑  ⋅ 𝒃𝒃    ؟ 

A) -9                   B) -3               C) 0                 D) 3                  E) 9 

     

 

 

                             

      .x                                                                    25   ما قيمة

A) 
3
5  B) 

3
4  C) 

5
3  D) 

7
4  E) 

5
2 
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26.          M= 1,201         N = 1,209       = 1,2001 K= 1,2009           L 

 ابقة من األصغر إلى األكبرسرتب القيم ال              

C) L < K <M <N         B) N < M < K<L             A) K <L < M<N 

E) L < M<K<N                    D) K < M < L< N 

                

 

تنمو الشجرة بشكل منتظم كل عام  كما في الشكل.        .27  

فكم سيكون طولها في نهاية السنة الحادية عشرة ؟            

       

   (032Cسم       B) 215 سم         (022Aسم

 عام                                (062Eسم                 (042Dسم        

 

 

 

 

 

𝟏𝟏أول ما قرأ علي       .28
 41.والباقى الذي لم يقرأ من الكتاب  𝟏𝟏𝟑𝟑 الكتاب. ثم قرأ من الباقي 𝟑𝟑

 صفحة. إذن ما عدد صفحات الكتاب كاملة؟

A) 90                         B)120             C)150             D) 180               E) 210 

 

 

 

29.       (𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟏)𝟏𝟏𝟑𝟑 ⋅ 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟒𝟒 = 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝑿𝑿        إذن ما قيمة  X  
 

A) -11                         B) -4               C) 4            D) 11                     E) 13 

 

 

 الشجرة طول    
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31.       𝟗𝟗𝟕𝟕⋅  𝟔𝟔𝟐𝟐⋅  𝟑𝟑𝟒𝟒

𝟒𝟒 ⋅  𝟐𝟐𝟕𝟕𝟐𝟐  ي :كافي    

A) 311                  B) 2 ⋅ 311          C) 313           D) 314                  E) 2 ⋅ 314 

 

 

 

 

ناتج  ضرب العدد األصغر بالعدد   فإن  . 001 مجموع خمسة أعداد متتالية يساوي كان إذا     .30
 األكبرهو:

A) 400                     B) 440           C) 480         D) 520                   E) 560 

    

 

 

 

 

عامال إلنجاز نصف  02  أيام ، فكم يوما يحتاج 01 ينجزون عمال ما خاللعمال  6 إذا كان     .32
  العمل نفسه؟ هذا

A) 2                      B) 2,5              C) 3                D) 3,5                    E) 4 

 

 

 

 

 كانت تسير بسرعةدقيقة لالستراحة. فإذا  21 كلما سارت الحافلة ساعة من الزمن توقفت    .33 

 كيلومتر ؟ 361 طع بهقكيلومتر,فما هوالزمن الذي ت 91

 (Cدقيقة  40ساعات و B)                  4دقيقة   02ساعات و A)                4 ساعات4  

  (E دقيقة 02ساعات و   D)                             5ساعات  2
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 عدد الطالبات. فماعدد الطالبات ؟ 𝟐𝟐𝟑𝟑 الطالب. عدد طالب  35يوجد في الصف      .34

A) 12                     B) 14                  C) 15              D) 18                  E) 21 

 

 

 

 

 

 

احتمال , 1.8 واحتمال نجاح الثاني،  1.7 تقدم طالبان لالمتحان وكان احتمال نجاح األول     .35
  :هو مًعانجاح الطالبين 

A) 0.55                  B) 0.56            C) 0.65              D) 0.75                E) 0.80 

 

 

 

 

 

يطلق علي وعمر طلقة واحدة على الهدف في الوقت نفسه، فإذا كان احتمال إصابة علي      .36
 فإن احتمال عدم إصابتهما الهدف هو: 𝟏𝟏𝟑𝟑  وعمر 𝟐𝟐𝟓𝟓  الهدف

A) 
2
15      B) 

1
5      C) 

4
15  D) 25  E) 

1
2 

 

 

 

 

37.     A(3,2,1)     ,B(6,6,13)        A و B  نقطتان في الفضاء.       =?   IABI 

A) 3                      B) 5              C) 7                  D) 11                   E) 13 
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𝒇𝒇(𝒙𝒙)  الدالة العدديةإذا كانت      .38 = 𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝟑𝟑𝒙𝒙 +   𝐟𝐟′(𝟑𝟑)  = ?      فإن قيمة    𝟕𝟕

A) 6                 B) 9            C) 15                   D) 25                         E) 37 

 

 

 

 

 

 

39.      𝐢𝐢 + 𝐢𝐢𝟐𝟐+𝐢𝐢𝟑𝟑 + 𝐢𝐢𝟒𝟒 + 𝐢𝐢𝟓𝟓 z =     نتيجة الحسابz :تساوي 

A) -i                     B) -1              C) 1                  D) i                      E) 1-i 

 

 

 

 

 

 

41.     z= 3-4i          وw=5+12i      فإن =?   IwI  +IzI    

A) 5                       B) 8             C) 12               D) 15                    E) 18 
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-العلوم  - 
الفيزياءأسئلة مادة   

 
 تقاس درجة الضغط الجوي عن طريق:      .0

(A جدول                 (B ترمومتر            (C  امبيرمتر              (D  بارومتر              (E ميزان 

 
 
 
 
 :عين ماال تدرسه الفيزياء فيما يلي        .2

(A الحرارة                 (B الكيمياء           (C   بصري               (D   الميكانكية              (E كهربائي 

 

 

 

 األمواج المستقرة العرضية المسافة بين عقدتين متتاليتين تساوى: يف       .3

(A 
λ
4                                (B 

λ
2                         (C   λ                         (D  2λ                     (E 

λ
3 

 

 

 كمية الطاقة التون هي:   .    4

  (A  
𝑓𝑓
λ =E                (B  

ℎ
λ E=            (C  λ h E=           (D ℎ𝑓𝑓 E=          (E 2 hfE=  

 

 يتولد الثقب من:        .5

  (A إلكترون نقص                      (B بروتون نقص                     (C   إلكترون زيادة  

                         (D   نترون زيادة                           (E بروتونو  نترون زيادة  

 

 : إلىمقاومة الهواء  تصن ف    .6
قوة البالس وقوة لورنز        (A       

      (B قوة االحتكاك وقوة الضغط   
      (C الكهربائية قوة الضغط وقوة     
  (D  وقوة الثقلقوة االحتكاك 

(E خاطئة كل اإلجابات السابقة 
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 ةسرعالعند دخول إلكترون متحرك لمنطقة يسودها حقل كهربائي منتظم عمودي على شعاع  .7
 يصبح مساره :

(A      حلزوني            
     (Bدائرة           
    (C ناقص قطع        

(D   زائد قطع   
 (E    مكافئ قطع  

  
  
 
ضفي دارة مغلقة تكون بحيث:  .8  ينص قانون لنز على أن  جهة التيار المتحر 

(A   تنتج أفعاال توافق السبب الذي أدى إلى حدوثه 
   (B  تنتج أفعاال تعاكس السبب الذي أدى إلى حدوثه 

 (C ال تنتج أي ردة فعل 
   (D  تنشأ قوى مائية 

    (E تنشأ مقاومة هوائية 
 

 

 9mım=  نجعل الكتلة .T  معلق بنابض، ودور حركته  m حركة توافقية بسيطة لجسم كتلته   .9
 :IT فيصبح دوره

TI= 𝑇𝑇
2    (E               TI = 3T (D           TI = 4T  (C         TI = 2T (B          TI = T   (A 

 
 
 

       
   

تكون طبيعة حركته بعد بلوغه إن ترك جسم ليسقط فى هواء ساكن من ارتفاع مناسب   .01
 : السرعة الحدية مستقيمة

متباطئة بانتظام                       C)  منتظمة   (B                       متسارعة بانتظام   (A                      
(D                                                يتناقص فيها التسارع                  (E   ليس أياً مما سبق   

 

 

 

  θ تكون شدة القوة الكهرطيسية صغرى عندما تكون الزاوية بين شعاع الحقل المغناطسى  .00
 

  مساوية

(A  
π
2                    (B 0                     (C π

3                     (D π                        (E 
π
4 
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 الكليةحسب الشكل الممانعة     .02
(Z=?)                                       

                                         

            

2 (E                       4  (D                 3 (C          2 (B                1 (A 
 

 

 

 

 

 

 تقاس شدة الحقل المغناطيسي في جملة الواحدات الدولية بوحدة :    .03
 A)     األمبير      B)           الهرتز  C)    كغ                D)   نيوتن                     E) التسال  

 

 

 

 

 

.)2.(طى عبارة التابع الزمني لنواس فتل بالعالقة : تع   .04 tCOS    فيكون التواترالخاص
 : للنواس

      (A Hzf
2
1

0                          (B Hzf
2
5

0                        (C  Hzf 100  

(D Hzf 10                           (E  Hzf 50  
 
 

     
 
 
 

 : الوشيعة هيوحدة قياس       . 15
   (A   هنري 
     (B          فولط 

     (C أمبير                   
     (D ويبر 
     (E  فاراد    

 

XL Xc
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 مياءيأسئلة مادة الك
 

 هذا المحلول هو : pH  فإن     mol.ℓ 0.01-1محلول حمض كلور الماء تركيزه  إذا كان  .06
A)    pH = 3         
B)  pH = 10               
C)    pH = 2            
D)  pH = 12 
E) pH = 6     

 

 

 

OH]- تركيز إنف wK   10 =-14 هو : C° 25 إذا علمت أن  ثابت تأين الماء في الدرجة  .07
 مساوياً : يكون من أجل المحلول المعتدل [

A)  1-mol.ℓ  +1410        
B)  1-mol.ℓ  14-10            
C)   1-mol.ℓ  7-10                
D)   1-mol.ℓ  +710    
E)   1 -mol.ℓ 14      
 
 
 

        الميتانال فى ظروف مناسبة: ينتج عن أكسدة   .08

A)  يتانولم 
B)  ايتان 
C)  ايتر 
D)  حمض الميتانونيك 
E)  البروبانون 
 
 
 

 يه النسبة المئوية لألكسجين و فإن التحليل المخبري وحسب نتائجلدينا مركب كيتوني ,   .09
فإن الكتلة الجزيئية (   (H=1 C=12 O=16 للعناصر ن الكتل الذريةأفإذا علمت  18.60%
 : هي الكيتوني للمركب

A) 1-86 g.mol 
B) 1 -72 g.mol   
C) 1 -102 g.mol   
D) 1 -92 g.mol   
E) 1 -60 g.mol   
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                                                      المرافق لتفاعل ماص للحرارة يكون : ΔHإن  تغير األنتالبية    .21
A)   الصفرأصغر من 
B)  أكبر من الصفر   
C)  مساوياً للصفر 
D)  أحياناً أكبر من الصفر و أحياناً أصغر منه 
E)  صغر أو يساوي الصفرأ 
 
 
 
 

 تتميز ألدهيدات و الكتونات بوجود الرمز:  .20
(A  -O-        (BCOOH -      (COH  -       (D2  NH-           E  (  O 

                       II                                                                       
                     -C-             
 
 

   :’’الغول’‘ يي الخيارات من التالأ  . 22
                                                           CH3OH  (A 

(B   6 H2C 
COOH  (C3CH 

(D 2 NH3CH 
(E 3 O CH3CH 
 
 
 

 ليست من مجال الكيمياء: يأي الخيارات من التال .23
 (A العضوية  

  (B   االحيائية   
 (C  التحليلية  
 (D  الجنائية     
 (E  الجبرّية 

 

 

 العدد الذري لعنصر هو عدد : .24
A)  النواة  النوكليونات في 
B)   النيوترونات في النواة 
C)     البروتونات و النيوترونات 
D)        اإللكترونات في النواة 
E)  البروتونات في النواة 
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 : اآلتية اصيةتوقف على الخيلمادة المشعة اعمر  نصف .25
A)   نوع العنصر المشع 
B)   الحالة الفيزيائية للعنصر المشع 
C)    الروابط الكيميائية للعنصر المشع 
D)  تأثر بتغير الضغط ي 
E)   يتأثر بتغير درجة الحرارة 

 

 

 

EnergyHeHيحدث التفاعل النووي وفق المعادلة :      .26  ....24 4
2

1
 : و يكون الجسيم الناتج  1

A)   He4
2        

B)    H3
1 

C)           H2
1        

D)    H1
1 

E)   e0
1 

 

 

 

تكوين مول واحد من المركب ابتداء من عناصره األولية و هي في تغير األنتالبية عند   .27
 حالتها القياسية تسمى  :

A)   حرارة االحتراق القياسية 
B)   حرارة التكوين القياسية 
C)   حرارة التعديل القياسية 
D)  حرارة التفكك القياسية  
E)   طاقة الرابطة 

 

 

اآلتية متساوية التركيز هو من بين المحاليل  pHالمحلول المائى الذى له اكبر قيمة   .28
 محلول:

A) NaOH   
B) O 2H 
C) COOH 3CH   
D) 3 HNO   
E) Cl 4NH  
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 لدينا التفاعل األولي التالي :  .29    BAنواتج gg 2   فإذا إزداد تركيز المادةA  مرتين و
 مرتين فإن سرعة هذا التفاعل : Bإزداد تركيز المادة 

A)   مرات . 8تزداد 
B)       تزداد مرتين 
C)   مرات     6تزداد 
D)             تقل مرتين 
E)   ال تتأثر 

 

 
 

 

 

يحدث التوازن  2 في وعاء حجمه  2NOمن   mol 2مع   2SO من   mol 2عند مزج   .31
   : التالي       gggg NOSONOSO  

 .1:  و عند التوازن نجد        322
2
1 lmol [NO]=  من و

ة   : هي CK التوازنفإن قيمة ثابت َثم 
A) 25.0cK         
B) 05.0cK          
C) 25cK                  
D) 2cK 
E) 1cK            
 

 

 

 

 

ة علم األحياء أسئلة  مادَّ
 

د الجنس عند : .   31  أعراس األنثى هي التي تحدِّ
A)  .اإلنسان 
B) .النَّبات 
C) الجراد 
D) .يور  الطُّ
E)  .األغنام 
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 متى ينشأ الجهاز العصبي  لدى الجنين ؟ .   32
A) .اني من الحمل  خالل الشَّهر الثَّ
B) .الث من الحمل  خالل الشَّهر الثَّ
C) .الث من الحمل  خالل األسبوع الثَّ
D) .خالل األسبوع الخامس من الحمل 
E) .ادس من الحمل  خالل األسبوع السَّ
  
 

ماغ البيني   .   33 ماغ، ويضم   (Diencephalon)الدِّ  : يقع بين المخِّ وجذع الدِّ
A) .المهادين والوطاء 
B) .البصلة الّسيسيائيَّة والحدبة الحلقيَّة 
C) البصلة الّسيسيائيَّة. لمهادين وا 
D) البصلة الّسيسيائيَّة. لمهادين والوطاء وا 
E) البصلة الّسيسيائيَّة والحدبة الحلقيَّة. الوطاء و 
 
 

 جسيمات كراوس هي : .   34
A) .قيق وتوجد في األصابع والشِّفاه  مستقبالت اللَّمس الدَّ
B) نبيه د جهة التَّ  وينسب لها دور حّس الّسخونة. مستقبالت تحدِّ
C) .ة أسفل القدمين  مستقبالت للبرودة توجد في أدمة الجلد وخاصَّ
D) .يَّة توجد في القرنيَّة  مستقبالت حسِّ
E) .مستقبالت لأللم توجد في المفاصل 
 
 

ة لذكور البشر األسوياء من الشَّكل هي :  . 35 بغيَّ يغة الص   الصِّ
A) 2n = 44A + XO 
B)2n = 44A + XXY  
C) 2n = 42A + XY 
D) = 44A + XY 2n 
E) 2n = 22A + YY 

 

 

احية الوظيفيَّة إلى :    .36  تصنَّف العصبونات من النَّ
A) .دة القطبيَّة  عصبونات أحاديَّة القطب، عصبونات ثنائيَّة القطب ومتعدِّ
B) .)ة كة، عصبونات واصلة )بينيَّ يَّة، عصبونات محرِّ  عصبونات حسِّ
C) .طة، عصبونات قصيرة  عصبونات طويلة، عصبونات متوسِّ
D) .عصبونات شجريَّة، عصبونات أسطوانيَّة 
E) .كة، عصبونات واصلة  عصبونات محرِّ
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ة :    .37 دَّ  لحماية األذن من األصوات عالية الشِّ
A) .ة الّركابيَّة ادَّ ة الّطبليَّة وفي نفس الوقت تتقلَّص العضلة الشَّ ادَّ  تتقلّص العضلة الشَّ
B)    .ة الّركابيَّة فقط ادَّ  تتقلَّص العضلة الشَّ
C) .ة الّركابيَّة ادَّ ة الّطبليَّة وفي نفس الوقت تتقلَّص العضلة الشَّ ادَّ  ترتخي العضلة الشَّ
D) .ة الّطبليَّة ادَّ ة الّركابّية وفي نفس الوقت تتقلَّص العضلة الشَّ ادَّ  ترتخي العضلة الشَّ
E) .ة الّطبليَّة فقط ادَّ  تتقلّص العضلة الشَّ
 
 
 

ورة المبيضيَّة تحت تأثير:    .38 ابع عشر من الدَّ  تحدث اإلباضة في اليوم الرَّ
A) البروجسترون وLH. 
B)  األستراديول وFSH. 
C) GNRH  وFSH. 
D) GNRH  وLH. 
E)  FSH  وLH. 
 
 
 

 الخاليا المسؤولة عن المناعة خالل األسابيع األولى من الحمل تكون في : .   39
A) .الكوريون 
B) .ي  الكيس المحِّ
C)  .الجوف الّسلوّي 
D)  .ائل الّسلوّي  السَّ
E) .الكيسة األروميَّة 
 
 

اتيَّة في :تكتسب النِّطاف القدرة على الحركة     .41  الذَّ
A)  األسهر(Vasdeferens.) 
B)  الحويصالت المنويَّة(Semina vicicle.) 
C) اإلحيل (Uretre.) 
D) .األنابيب المنويَّة 
E)  البربخ(Epididyme.) 

 





لوك وآداُبه:تعر  الب االلتزام باآلتي:على الط يجب (:2مادَّة )واعُد السُّ

 .الشرب ءشيء لقاعة االمتحان سوى قلم رصاص وممحاة وماأى  إدخال الِب املمتحنين ال يسمح للط .1

ِد له .2 ِد  على الطَّالب اجللوُس يف املكاِن احملدَّ  لالمتحنان.قبلن مخِس دقائقن من الزَّمِن احملدَّ

 ال يسمُح للطُّالِب بالدُّخول إىل االمتحاِن بعدن مضيِّ نصِف ساعٍة من بدايِة االمتحان. .3

 .على الطَّالب أن يربز بطاقته االمتحانية .4

 على الطُّالب توقيع ورقة احلضور الَّيت يعطيهم إيَّاها املراقب. .5

 صاِل بأيِّ طالٍب آخرن يف غرفِة االمتحنان.ال جيوُز للطَّالِب استخداُم أيَِّة وسيلٍة لالتِّ  .6

  .وسيلة لنقل املعلومات أياستعمال بال يسمح   .7

 .على الطَّالب أال يسمحن أليِّ شخٍص بانتحاِل شخصيَِّته .8

 متحان.الإجابة ويف كلِّ أوراق أسئلة ا كراسةبتمعُّن التَّعليمات املذكورة يف كلِّ  وا على الطُّالب أن يقرؤ  .9

 .كرتونيةلالت اإلىل االمتحان وغريها من اآلإهواتفهم  باححيظُر على الطُّالب اصط .11

  .حيظُر على الطُّالب املمتحنين التَّدخُي يف قاعة االمتحانِ  .11

 .على الطُّالب االلتزاُم بالصَّمِت أثناءن االمتحانِ  .12

 .سئلةكراسة األأيَّة صفحة من   بنزعال يسمح للطُّالب  .13

 .خدام سوى قلم الرصاص ىف االمتحانتمنع اسـي .14

أو تبادل  أخذ -حتتن أيِّ ظرفٍ -وال جيوُز هلم  علنى الطُّالب استئذاُن املراقِب يف حاِل احتياِجهم أليِّ شيٍء أثناءن االمتحانِ  .15
 أو ترك مقاعِدهم دونن موافقِة املراِقب. شيءأيِّ 

 ها.ِـ دخوِل غرفِة االمتحاِن ومغادرتعند لقواعِد االلتزام باراقب  وعليهم املالَّيت يصدُرها  على الطَّالب االمتثاُل للتَّعليماتِ  .16

 .الطَّالبيغريوا مكان جلوس للمراقبي أن  قحي .17

 .كان  يِّ سببألعند مغادرة الطَّالب قاعة االمتحان ال يسمح له بالعودة إليها مرَّة أخرى  .18

 الطالب للمساءلة والعقوبة. يعّرضلقنواعِد آنفِة الذِّكِر سوفن ل جتاوزأّي  .19

 .بي قبل خروجه من القاعةقجوبة للمراورقة األو سئلة اسة األ. جيب على الطالب تسليم كر 21

 (:3ة )خرُق الئحِة االمتَحاَنات:  

لوك وآداُبه:تعر  الب االلتزام باآلتي:على الط يجب (:2مادَّة )واعُد السُّ

 .الشرب ءشيء لقاعة االمتحان سوى قلم رصاص وممحاة وماأى  إدخال الِب املمتحنين ال يسمح للط .1

ِد له .2 ِد  على الطَّالب اجللوُس يف املكاِن احملدَّ  لالمتحنان.قبلن مخِس دقائقن من الزَّمِن احملدَّ

 ال يسمُح للطُّالِب بالدُّخول إىل االمتحاِن بعدن مضيِّ نصِف ساعٍة من بدايِة االمتحان. .3

 .على الطَّالب أن يربز بطاقته االمتحانية .4

 على الطُّالب توقيع ورقة احلضور الَّيت يعطيهم إيَّاها املراقب. .5

 صاِل بأيِّ طالٍب آخرن يف غرفِة االمتحنان.ال جيوُز للطَّالِب استخداُم أيَِّة وسيلٍة لالتِّ  .6

  .وسيلة لنقل املعلومات أياستعمال بال يسمح   .7

 .على الطَّالب أال يسمحن أليِّ شخٍص بانتحاِل شخصيَِّته .8

 متحان.الإجابة ويف كلِّ أوراق أسئلة ا كراسةبتمعُّن التَّعليمات املذكورة يف كلِّ  وا على الطُّالب أن يقرؤ  .9

 .كرتونيةلالت اإلىل االمتحان وغريها من اآلإهواتفهم  باححيظُر على الطُّالب اصط .11

  .حيظُر على الطُّالب املمتحنين التَّدخُي يف قاعة االمتحانِ  .11

 .على الطُّالب االلتزاُم بالصَّمِت أثناءن االمتحانِ  .12

 .سئلةكراسة األأيَّة صفحة من   بنزعال يسمح للطُّالب  .13

 .خدام سوى قلم الرصاص ىف االمتحانتمنع اسـي .14

أو تبادل  أخذ -حتتن أيِّ ظرفٍ -وال جيوُز هلم  علنى الطُّالب استئذاُن املراقِب يف حاِل احتياِجهم أليِّ شيٍء أثناءن االمتحانِ  .15
 أو ترك مقاعِدهم دونن موافقِة املراِقب. شيءأيِّ 

 ها.ِـ دخوِل غرفِة االمتحاِن ومغادرتعند لقواعِد االلتزام باراقب  وعليهم املالَّيت يصدُرها  على الطَّالب االمتثاُل للتَّعليماتِ  .16

 .الطَّالبيغريوا مكان جلوس للمراقبي أن  قحي .17

 .كان  يِّ سببألعند مغادرة الطَّالب قاعة االمتحان ال يسمح له بالعودة إليها مرَّة أخرى  .18

 الطالب للمساءلة والعقوبة. يعّرضلقنواعِد آنفِة الذِّكِر سوفن ل جتاوزأّي  .19

 .بي قبل خروجه من القاعةقجوبة للمراورقة األو سئلة اسة األ. جيب على الطالب تسليم كر 21

 (:3ة )خرُق الئحِة االمتَحاَنات:  
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“B” KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

SOSYAL BİLİMLER ARAPÇA MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

1.   E
2.   A
3.   C
4.   B
5.   C
6.   D
7.   D
8.   A
9.   E

10.   B
11.   E
12.   A
13.   E
14.   B
15.   C
16.   D
17.   E
18.   A
19.   C
20.   D
21.   B
22.   C
23.   B
24.   D
25.   B
26.   A
27.   A
28.   C
29.   B
30.   D

1.   D
2.   A
3.   C
4.   B
5.   C
6.   E
7.   B
8.   C
9.   B

10.   C
11.   A
12.   E
13.   D
14.   C
15.   B
16.   B
17.   A
18.   E
19.   C
20.   B
21.   D
22.   E
23.   C
24.   A
25.   C
26.   C
27.   D
28.   A
29.   A
30.   D
31.   C
32.   B
33.   D
34.   E
35.   B
36.   D
37.   E
38.   B
39.   D
40.   E

1.   D
2.   B
3.   C
4.   D
5.   C
6.   B
7.   D
8.   B
9.   D

10.   C
11.   B
12.   E
13.   E
14.   D
15.   A
16.   C
17.   C
18.   D
19.   A
20.   B
21.   E
22.   A
23.   E
24.   E
25.   A
26.   E
27.   B
28.   A
29.   A
30.   E
31.   D
32.   D
33.   A
34.   C
35.   D
36.   B
37.   A
38.   E
39.   B
40.   E

1.   E
2.   B
3.   B
4.   D
5.   D
6.   A
7.   B
8.   E
9.   C

10.   B
11.   A
12.   B
13.   A
14.   B
15.   C
16.   C
17.   A
18.   E
19.   D
20.   C
21.   E
22.   D
23.   E
24.   A
25.   C
26.   C
27.   D
28.   A
29.   B
30.   C
31.   C
32.   B
33.   B
34.   E
35.   A
36.   A
37.   D
38.   E
39.   E
40.   C

İNGİLİZCE

FRANSIZCA

1.   E
2.   B
3.   D
4.   B
5.   D
6.   E
7.   C
8.   A
9.   C

10.   A

1.   E
2.   B
3.   D
4.   B
5.   D
6.   E
7.   C
8.   A
9.   C

10.   A

ااجوبة اامتحانن االكفاءةة وواالمعاددلة االثانويیة للطالبب ااألجانب  
	  


