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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لغة عربية ـ

 من موضوع منتصر ومجاهد

وتسيد الجو وحلت كارثة النكسة المدوية بمصر أراد كل من منتصر ومجاهد لقد دمر العدو معظم ممرات الطائرات 

 عندما حلقا بطائرتهما أن يلحقا بالعدو أية خسارة

 مارة( –مرور  –مار  –مفـــــرد ممــــــرات .....................                         ) ممر  -1

 النصر( –الهزيمة  –الفقر  -) المرض             المراد من النكسة .....................           -2

 كل( –يلحق  –كارثة  –الفعل المبني .....................                               ) دمر  -3

 يعمال( -يسافرا –يلحقا بالعدو  –كان منتصر ومجاهد يريدان أن.....................        ) يهربا  -4

 الهند( –....................                   )أمريكا، أوروبا، أفريقيا جاء الجيش الصليبي من . -5

 من نص سيناء أرض الفيروز

 وغصون من شجر الزيتون تغطي وجه الصحراء

 وطيور خضر فوق األفق تحيي ذكرى الشهداء                                                 

 أوراق( –جذور  -جذوع –) فروع                   مرادف غصون .....................   -1

 شواهد( –مشهود  –شاهد  –مفرد الشهداء.....................                      ) شهيد  -2

 فعل أمر( –فعل مضارع  –خبر  -تغطي تعرب.....................                       ) مبتدأ -3

 الشجاعة( –الجبن  –المكر  –.......             )الوفاء ذكرى الشهداء تدل على.............. -4

 فوق( -األفق –غصون  –فعال معربا.....................                             ) تحيي  -5

 دراسات اجتماعية 

 اختر االجابة الصحيحة مما بين االقوس :

 أرسل ابوبكر الصديق جيش أسامة بن زيد تنفيذا ألمر ......... -1

 على بن ابى طالب( -الرسول )صلى الله عليه وسلم( -عثمان بن عفان  -)عمر ابن الخطاب 

 بين جيش المسلمين وجيش ..... الصواريكانت موقعة ذات  -2

 قريش(– أبرهة-الروم  -) الفرس 

 فى عهد الخليفة على بن ابى طالب يقع فى مدينة .... اإلسالميةكان مقر الخالفة  -3

 المدينة(–شق دم –الكوفة–) البصرة 

 يطلق على حضارة بالد العراق القديم حضارة ...... -4

 وادى النيل( -ما بين النهرين  -المغرب العربي  -) الهالل الخصيب 

 يتركز السكان بالوطن العربى فى المناطق ذات المناخ ...... -5

 البارد والممطر ( -الحار والجاف  -المعتدل والممطر  -) المعتدل والجاف 

 

 



 علوم 

 -االجابة الصحيحة : اختر

 مع الكلور ينتج مركب صيغته ....  مالصوديوعند تفاعل -1      

 INa   -د                              O2Na  -جـ                   NaCl -ب                 NaF -أ

 التحليل الكهربائي للماء  ........................ في الجهاز المستخدم -2

 االنيرويد -د                   فولتامترهوفمان -جـ              الفولتميتر    -ب        األميتر        -أ

 ايونه ........ في تعددا اللكترونايكون  الخامسةالمجموعة والدورة الثالثة  فيالعنصر الذى يقع -3    

   22 -د                                1    -جـ            15 -ب                                   7 -أ        

 طبقة  .....................         فيتوجد طبقة األوزون  -4     

 الميزوسفير  -التروبوسفير        د -جـ                        سفيروستراتال -ب            الثرموسفير  -أ        

 توجد حفريات كاملة لحشرات محفوظة في ...........  - 5

 العنبر -الصخور النارية          د -جـ                     الكهرمان      -ب               األمونيت     -أ      

 من الحيوانات المنقرضة قديًما.............. -6    

 أبو منجل -الخرتيت            د -جـ                                اندا الب -ب                    الديناصور    -أ    

 رياضيات 

 اختر االجابة الصحيحة من بين اإلجابات المعطاة  :

 2تكون مساحته الكلية تساوي ......................... سم  3سم 8( المكعب الذي حجمه  1) 

  42  ~د                                42  >~                11~ ب                        8  ~ا     

 = ..................... [   فإن     [ =1  ،3   ،   ]  ] =2  ،5(  إذا كانت  2) 

 [ 3،  2[ ~د                   [ 5،  3] >~]                  5،  1[ ~ ب]                      2،  1] ~ا     

 = ..........  فإن   5ص =   ( تحقق العالقة  س +  1،  3( إذا كانت النقطة )  3) 

  5  ~د                               3  >~                            2~ ب                         4 –~ا     

 هو .......................... 9،  5،  7،  9المنوال للقيم (  4) 

  5  ~د                               7   >~                    ~   7,5ب                            9   ~ا     

 طول المتوسط الخارج من الرأس ب = ......... سم    نإسم  ف   =01ائم الزاوية في ب ، قمثلث   ب  ذا كان إ(  5) 

   4,5  ~د                               5   >~                12~    ب                        41   ~ا     

 

 

 

 

 



 

 

 

 ابل :قفي الشكل الم(  4) 

 سم        ،  =4ب  اطع متوسطات المثلثقطة تقنم       

 م = ........... سم  :نإف

         2~    ب                                     0   ~ا         

   2  ~د                                             3   >~      

 ن قياس احدي زاويتي قاعدته = ......... ْ  إ  ف 82ْ( مثلث متساوي الساقين قياس زاوية رأسه  7) 

  122~ د                             51>~                      42 ~ب                         12~ ا            

 ب  .........  فإن :   12ْب  ( = )72ْ  ،  (  = )إذا كان  ب ( في  8) 

 ضعف     ~د                    =>~<                   ~ب>                ~ا               

 لغة انجليزية 

Choose the correct answers from a ,b ,c, or d. 

 

1-My cousin is a street food ……………… 

a)tailor                              b) teller            c ) sell                    d  ) seller 

2I love sitting in my ……………….. as it is comfortable. 

       a)wardrobeb) drawer          c) armchair                   d) carpet 

3- I will ask the architect  to design a nice ----------------- in the entrance of my garden . 

a) arch                b) archer                      c) archaeology              d) art 
4-Are you taller ………………….your brother? 

 d)from c)than     b)that  a)then   

5-A nurse is a person…….. ….. always helps   sick people. 

a) who  b) where   c) when     d) which 

6-Watch out ! The bus   ……………………………  

a- is coming              b – camec  – comes       d – was coming 

 

 

 

 

  ب

 م
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  -الطفولة : من نص عهد لغة عربية ـ

 فإذا أنا كفراشة بهرت بما                    قد أبصرت من هيبة وجالل

 فقبست إيمانا وحبا صادقا                  بالمرتجى والشعر كان مجالي

 هربت( –ماتت  –نامت  –مرادف بهرت                              ) دهشت  -1

 فرشة( -فروش –مفارش  –جمع فراشة                                 )فراشات  -2

 أمر( –نهي  –توكيد  –قد أبصرت أسلوب                           )قصر   -3

 الشعر( –صادقا  –أنا  –الفعل المبني                                  )أبصرت  -4

 صفة( –اسم مجرور  –فاعل  –) مفعوال به     إيمانا تعرب                              -5

 من موضوع ) لو اننى ضابط شرطة ( 

 المتهم بريء حتى تثبت إدانته وإذا ثبتت إدانته فهو يستحق معاملة طيبة ألنه إنسان

 تحمي(  -تعرف –تنفي  –كلمة )تثبت( مضادها                             )تظهر  -1

 اإلهمال( -معاملة طيبة –االنتقام  –)الظلم                  المتهم يستحق                  -2

 خبر( –مضاف إليه  –حال  –كلمة )طيبة( تعرب                                ) نعت  -3

 الفرس( –الروم  –الهكسوس  –حرر أحمس مصر من                            )التتار  -4

 جميع ما سبق( -التسامح –الشهامة  -)النبل  اتصف صالح الدين األيوبي بـ               -5

 دراسات اجتماعية 

 : اختر االجابة الصحيحة مما بين االقوس

 أرسل ابوبكر الصديق جيش أسامة بن زيد تنفيذا ألمر ......... -1

 على بن ابى طالب( -الرسول )صلى الله عليه وسلم( -عثمان بن عفان  -)عمر ابن الخطاب 

 الصوارى بين جيش المسلمين وجيش .....كانت موقعة ذات  -2

 قريش(–إبرهة -الروم  -) الفرس 

 كان مقر الخالفة االسالمية فى عهد الخليفة على بن ابى طالب يقع فى مدينة .... -3

 المدينة(–دمشق  –الكوفة–) البصرة 

 يطلق على حضارة بالد العراق القديم حضارة ...... -4

 وادى النيل( -ا بين النهرين م -المغرب العربي  -) الهالل الخصيب 

 يتركز السكان بالوطن العربى فى المناطق ذات المناخ ...... -5

 البارد والممطر ( -الحار والجاف  -المعتدل والممطر  -) المعتدل والجاف 



 علوم 

 اختر االجابة الصحيحة :

 يقع كل عنصر من عناصر االقالء في ............كل دورة       -1

 أسفل -وسط                      د -نهاية                      جـ  -ب                     بداية       -أ  

فيكون حجم الغاز المتجمع عند المصعد  3سم 11اذا كان حجم الغاز المتجمع عند المهبط في التحليل الكهربي للماء  -2

............. 

 32 -د                      22 -جـ                           12 -ب                             5 -أ

 عنصر الفلز ثالثى التكافؤ  يقع فى الدورة الثالثة يكون عددااللكتروناتفى مداره االخير  ...............-3

 15-د                          9 -جـ                            8 -ب                                     5 -أ

 ملى بار  01طبقة   ...............   يكون الضغط بداخلها  -4

 االيونوسفير -الميزوسفير             د  -ستراتوسفير                   جـال-التروبوسفير                       ب -أ   

 ..........................من أمثلة الحفريات الدقيقة  - 5

 النيموليت -الفورامنيفرا          د  -السرخسيات                     جـ -الماموث                          ب-أ  

 .............بيض الديناصورات تعتبر حفرية حفرية -6

 أثر -قالب                      د -جـ    طابع                        -متحجرة                            ب -أ  

 رياضيات 

 اختر االجابة الصحيحة من بين اإلجابات المعطاة  :

 3سم يكون حجمه  = ............. سم 2( المكعب الذي طول حرفه   1) 

 8  د~                      32 >~                         ~ 16ب                              4 ا~     

 = ..................... ]   فإن     [ =1  ،3   ،    [  ] =2  ،5(  إذا كانت  1) 

 [   2،  1] د~                        ]  5،  3] >~                     ]    3،  2[ ب~] 5،  1] ا~     

 (   فإن ميل   س ص = ............ 1،  2 (   ،  ص ) 2،  4(  إذا كانت  س  )  3) 

 غير معرفد~                    2 –>~                   صفرب~                              2 ا~     

 هو ................. 1،  12،  9،  8،  7( الوسط الحسابي لمجموعة القيم    4) 

 9  د~                         8 >~7               ب~                              1 ا~     

 

 

 

 

 

 



 

 

 ابل :قفي الشكل الم(  5) 

 سم        ،  =4ب  اطع متوسطات المثلث قطة تقم ن     

 م = ........... سم  ن  إف      

         2~    ب                            0   ~ا              

   2  ~د                             3   >~

( 1  )  ب  ،  مثلث قائم الزاوية في ب  =8   ،   سم  منتصف    فإن  ب  سم ............ = 

 8  ~د                          4 >~4 ~ب                              4 ~ا     

 يكون مثلث ....................... ْ 19 ،  42ْقياسا زاويتين المثلث الذي فيه (  7) 

 قائم الزاوية      ~دمختلف األضالع            >~متساوي األضالع            ~بمتساوي الساقين             ~ا             

 ( األطوال التي تصلح أن تكون أطوال ألضالع مثلث ....................... 8) 

 8،  3،  5~     د             4،  3،  5>~   2،  5،  01~   ب              00،  5،  5~   ا             

 

 

 

 لغة انجليزية 

Choose the correct answers from a ,b ,c, or d.   

1-Patients with the same illness stay together in a hospital ……………... 

d) war                          c)word                 b)ward           a) warm 

2- - MagdyYacoub is one of the greatest heart------------------------ in the world 

a) engineers                     b) architects            c) surgeons                    d) artists 

3- She wears a nice…………… around her finger.  

a) necklace                       b ) bracelet                     c  ) earring                      d)  ring 

4- Does your mother------------- the bus to her work? 

    a) take                             b) took                          c) takes                           d) taking 

5Ali  is……………………………… a ball now. 

a)kickingb) kicks   c) kick  d- kicked 

6-You …….study hard. 

a) has b) doesn't c) isn't                d) must 

 

 

  ب

 م
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 ـ

 لغة عربية 

 من نص في حب مصر

 زهاها الصبا والحسن والحسب الوفر          أتنكر ما بي من هواها لها العذر          

 رويدك إن في العال يوم ننتمي                       كالنا أبوه النيل أو أمه مصر

 أخفاها( –أظهرها  –جملها  –معنى كلمة )زهاها(:    )قبحها  -1

 تهمل( –تعترف  –تنفي  –مضاد تنكر :         )تجحد  -2

 قصر( –أمر  –نهي  –إن في العال أسلوب )توكيد  -3

 ماض( –أمر  -مبني –الفعل تنكر )معرب  -4

 خبر( -فاعل –مضاف إليه  –إعراب الصبا )اسم مجرور  -5

 من موضوع كبرياء طفل

 "فقد أعد الطلبة لهذا الغرض فلقنوا العبارات المناسبة في هذا المقام"

 عبرات( –عبارة  –عبرة  –مفرد العبارات )عبير  -1

 نهى( –طرد  –عرف  –مرادف أعد     )حفظ  -2

 اليأس( –الجهل  –الجبن  –اتصف مصطفى كامل بـ )الكبرياء  -3

 الهند(  -المسلمين –الروم  –كانت مملكة ............. الوريث الشرعي لدولة آشور )الفرس  -4

 حرف جر( –فعل  –اسم معرب  –كلمة )هذا(            ) اسم مبني  -5

 

 دراسات اجتماعية 

 : االقوس اختر االجابة الصحيحة مما بين

 قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم )ان الله قد جعل الحق على لسانه وفى قلبه( -1

 المقصود بالحديث السابق هو ......

 على بن ابى طالب ( -عثمان بن عفان  -عمر ابن الخطاب   -) ابو بكر الصديق 

 

 القائد االسالمى الذى قام بفتح بالد تونس هو ..... -2

 أسامة بن زيد( -عبد الله بن أبى السرح -معاوية بن أبى سفيان   -وقاس ) سعد بن أبى  

 نجح الصحابى عمرو بن العاص فى فتح ....... -3

 جزيرة قبرص ( -بالد الهند  –أرمينية -) حصن بابليون 

 من الجبال االلتوائية بالوطن العربى جبال .... -4

 الهيمااليا  (–زاجروس–الشام  –) البحر األحمر 

 لل فى توزيع السكان فى ارجاء الوطن العربى الى حدوث .....أدى الخ -5

 ( الزيادة السكانية -التنوع السكانى  -المشكلة السكانية  -) الكثافة السكانية 

 



 علوم 

 الصحيحة :اختر االجابة 

 ………المجموعة  فيتقع الغازات النبيلة  -1

 Oدـ 2B                                       -جـ8                      -ب                7A-أ

 المخففة ما عدا .......... األحماضمع  اآلتيةتتفاعل العناصر  - 2 

 الماغنسيوم  -د             الكربون   -جـ                     الحديد  -ب                    الخارصين  -أ           

 تتكون الشهب في ............  -3

 ستراتوسفير -د                 اكسوسفير -جـ                   ايونوسفير   -ب              ميزوسفير    -أ            

 المهددة باالنقراض ............................. الكائناتمن  -4

 دب الباندا   -د                   وطائر الدود -جـ                 الكواجا  -ب          الديناصور       -أ      

 يستخدم النيتروجين المسال فى ...................  -5

  األغذيةحفظ  -د    صناعة عبوات الفوم   -جـ           النوويتبريد المفاعل  -حفظ قرنية العين   ب  -أ

 توجد الحفريات غالبًا في الصخور ............. -6

 النارية -د                   البركانية   -جـ                       الرسوبية           -ب       المتحولة          -أ

 رياضيات 

 اختر االجابة الصحيحة من بين اإلجابات المعطاة  :

 3سم يكون حجمه  = ............. سم 2( المكعب الذي طول حرفه   1) 

 8  د~                      32 >~16ب~                               4 ا~     

 = ..................... ]   فإن     [ =1  ،3   ،    [  ] =2  ،5(  إذا كانت  1) 

 [   2،  1] د~]    5،  3] >~]    3،  2[ ب~] 5،  1] ا~     

 (   فإن ميل   س ص = ............ 1،  2(   ،  ص )  2،  4(  إذا كانت  س  )  3) 

 غير معرفد~                    2 –>~صفرب~                              2 ا~     

 هو ................. 1،  12،  9،  8،  7( الوسط الحسابي لمجموعة القيم    4) 

 9  د~                         8 >~7ب~                               1 ا~     

 

 



 

 ابل :قفي الشكل الم(  5) 

 سم        ،  =4ب  اطع متوسطات المثلث قطة تقم ن     

 م = ........... سم  ن  إف      

         2~    ب                            0   ~ا              

   2  ~د                             3   >~

( 1  )  ب  ،  مثلث قائم الزاوية في ب  =8   ،   سم  منتصف    فإن  ب  سم ............ = 

 8  ~د                          4 >~4 ~ب                              4 ~ا     

 يكون مثلث ....................... ْ 19 ،  42ْالمثلث الذي فيه قياسا زاويتين (  7) 

 قائم الزاوية      ~دمختلف األضالع            >~متساوي األضالع            ~بمتساوي الساقين             ~ا             

 ( األطوال التي تصلح أن تكون أطوال ألضالع مثلث ....................... 8) 

 8،  3،  5~     د             4،  3،  5>~   2،  5،  01~   ب              00،  5،  5~   ا             

 

 لغة انجليزية 

Choose the correct answers from a ,b ,c, or d 

1-She is very…………..and leaves her toys all over the floor . 

a) tidy                        b) dirty                     c) messy                        d) missed 

2- Come and sit on this -------------------- four people can sit on it . 

       a) chair                      b) stool                     c) armchair                              d) sofa 

3- She wears a nice…………… around her finger.  

a) necklace                          b ) bracelet                     c  ) earring                      d)  ring 

4- Does your father ------------- the bus to his work? 

    a) take                                b) took                          c) takes                           d) taking 

5-My aunt is a person…….. …..is always very kind  to me. 

a) when                       b) where   c) who                                           d) which 

6-You ….…….put your rubbish in the bin. 

a) has b) doesn't c) isn't                             d) must 
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