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 ٤ٙاسآت ا١خش٥ّٰ: 

 ةإذن اهلل ـٰخ٣ كؽح ٛف٣ ا١ؽٯاىٰات  -1

 
 كأٌٗة ق٘ذً مؿح ككً اىهٍ٘٘ةء كاالظ٘ةء  راثٍ اىلِةق: -2

https://t.me/Qudurat_1 

 

 كُٔد اىذِّٔٗ أُِة ال ُعيو اإلقذفةدة اىٍةدٗح ٌَ ْؾا اىذضٍ٘ٓ إَالكة كال ٗضٔز ثّٕ٘ أك اىِلو ٌِّ

https://t.me/Acdh_TD )كِةة اىذكؿٗجةت( 

 س٥ّٰ ا١ط٬ٜق ٨ٜ١اة ا١ط٬ت  وا٥١غٙٮ ٘ٮ ا١خ٢ٰشؽام

https://t.me/Alm5fee 

 وا١ٜؽوبٯ٣ٟ٨ٟ٥ اال٧ي٥ام ٨ٓ٤ا ةا٨ٜ١اة

 

 

   

https://t.me/Acdh_TD
https://t.me/Acdh_TD
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                                         ٘ٮ ا١خ٨اـب: xا١فؤال: ٤ا ٥ٰٛث 

 17 ب أ 12

 25 د ج 20

 . اإلساةث: ب

 

 ٪ٮ: f-1(x)٘ان ٥ٰٛث   f(x) = (2x+1)(3x-1 (ا١فؤال: اذا ٞان

  ب أ 

  د ج 

 x-6 /3اإلساةث: 

 

 ٯفاوي...... y=5 و y= -3ا١فؤال: ا١تٓػ ة٦ٰ ا٥١فخ٦ٰ٥ٰٜ ا٥١خ٬ازٯ٦ٰ 

 3 ب أ 2

 8 د ج 5

 اإلساةث: د

 

 ؟٥٘xا ٥ٰٛث  L ll mا١فؤال: ٘ٮ ا١ل٠ٟ ا٥١شاور: اذا ٞان 

 

 

 

 33 ب أ 55

 83 د ج 63

 اإلساةث: ج

 

 

 

 

3𝑥 + 4

5
=

2𝑥 − 1

3
 



 

 
 

 

 ا١فؤال: 

 

 

 23 ب أ 63

 -35 د ج -55

 اإلساةث: ب

 

  ا١فؤال:

 63 ب أ 45

 523 د ج 93

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال: ٤ارحتث ا٥١ه٬ٙ٘ث 

X 4 3 4 ب أ x 3 

3 x 2 3 د ج x 3 

 أ اإلساةث:

 

 ٯفاوي  2(2i+3i2)ا١فؤال: 

5-12i 5-12 ب أi 

5-10i 12-7 د جi 

 أ اإلساةث:

 

 

 
   4𝑥            ,     0 ≤ 𝑥 ≤ 15 

       60           ,     15 < 𝑥 < 24 
−6𝑥 + 15     ,       24 ≤ 𝑥 ≤ 40   

 … 𝑓 5  𝑓 𝑥 = 



 

 
 

 

  ٣ٞABC ٤فاضث ا٥١ر٢د  ا١فؤال:

 

 

 

 

 198 ب أ 99

 396 د ج 294

 أ  اإلساةث:

 

 حفاوي   ٤xؽٞؾ ا١ػائؽة ٘ان   Mا١فؤال: ٘ٮ ا١ل٠ٟ ا٥١شاور: اذا ٞا٧ج 

  
 523 ب أ 583

 33 د ج 93

 اإلساةث: ج

 

    ؟ا١فؤال: أي زاوٯث اٞتؽ ٘ٮ ا١ل٠ٟ ا٥١شاور

 4 ب أ 5

 2 د ج 3

 اإلساةث: أ

 

 

 



 

 
 

 حفاويf(-2)٘ان f(x) =4x-3ا١فؤال: اذا ٞا٧ج 

 -53 ب أ -9

 -52 د ج -55

 اإلساةث: ج

 

 ؟٨ْy=2ػ٤ا ح٬ٟن  x, ٥٘ا ٥ٰٛث ٨ْy=3ػ٤ا x=4, وٞا٧ج  xحخٰٖؽ ْٟفٰا ٤ّ  yا١فؤال: اذا ٞا٧ج 

 2 ب أ 5

 6 د ج 4

 اإلساةث: د

 

 حفاوي  f(x)٘ان ٤لخٜث f(x)=-2ا١فؤال: اذا ٞان 

 8 ب أ 3

 5 د ج 2-

 أ اإلساةث:

 

 (0,5)ا١٭  (3,1) ا١فؤال: ٤ا االزاضث ا١خٮ ٢ٜ٧ج ا٨١ٍٜث

(x-3, y+4) ب أ (x+3, y-4) 

(x-5, y+4) د ج (x+0, Y-3) 

 اإلساةث:أ

 

      ؟xا١فؤال: ٘ٮ ا١ل٠ٟ ا٥١شاور ٤ا٥ٰٛث

 9 ب أ 3

 52 د ج 8

 اإلساةث: د

 



 

 
 

 

   ا١فؤال: ٤ا٥ٰٛث اىالع ا٥١ر٢د  

 25,25,25 ب أ 23,25,25

 24,25,26, د ج 25,25,24

 اإلساةث:ج

 

 ٘ٮ كتث ا٨٥١طؽف ا٥١شاور xؤال: ٥ٰٛث ا١ف

 55 ب أ 53

 8 د ج 9

 اإلساةث: د

  

=  1ا١فؤال: ٤ٓاد١ث عٍٮ ا١خٜارب ٘ٮ ا١ٍّٜ ا١ؾائػ ا١خا١ٮ 
       

  
 -  

       

 
 

(y-1)=±
 

 
 (x+2) ب أ (y-1)=±

  

 
 (x+2) 

(y-1)=±
 

  
 (x+2) د ج (y-1)=±

 

 
 (x+1) 

 اإلساةث: أ

 

 

 

 



 

 
 

 

 ؟  ٤xا٥ٰٛث  m RM=60٘اذا ٞان  sٍٛؽ ٘ٮ   RKا١فؤال: ٘ٮ ا١ل٠ٟ اد٧اه 

 

 
 30 ب أ 120

 60 د ج 20

 اإلساةث: ب

 

 ا١فؤال: ٤ا٬٧ع ا١ػا١ث 

 
 ٘ؽدٯث ب أ زوسٰث

 ٤xخ٥اذ٢ث ض٬ل ٤ط٬ر  د ج الزوسٰث وال ٘ؽدٯث

 اإلساةث: أ

 

 f(-2)٘إن  f(x)=4x-3ا١فؤال: اذا ٞا٧ج 

 10- ب أ 9-

 11- د ج 12-

 اإلساةث: د

 

 

 

 



 

 
 

 

 log1255ا١فؤال: ٤ا٥ٰٛث 

1

3
 ب أ 

1

2
 

 3 د ج 2

 اإلساةث: أ

 

log2ا١فؤال: ٤ا٥ٰٛث 
 

  
 

 5- ب أ 5

−1

5
 د ج 

1

5
 

 اإلساةث: ب

 

 ((4,5٪ٮ ن٬رة ا٨١ٍٜث  (6,2)ا١فؤال: ا٨١ٍٜث 

x-2,y+3)) ب أ (x-3,y+3) 

(x-1,y+3) د ج (x-3,y+4) 

 اإلساةث: أ

 

−     اىكؤاؿ:        

 1 ب أ 0

 √ د ج 0.5

 
 

 اإلصةثح: ب

 

, 〉ْٔ  Aاىكؤاؿ: اىٍذضّ   ؟Bٌٔازم ىّ كىهَ فٖ االدضةق اىٍٕةنف فٍة ْٔ اىٍذضح  Bكاىٍذضّ  〈 

〉 ب أ 〈 −, −〉
 

 
,
 

 
〉 

〈 , , 〉 د ج 〈    〉 

 اإلصةثح: أ

 

 

 



 

 
 

 

=           اىكؤاؿ: 
 

 
 ؟xفٍة ْٖ كٍ٘ح  

 

 
 ب أ 

 

 
 

 

 
 √ د ج 

 
 

 اإلصةثح: أ

 

 

 : xاىكؤاؿ: أظكت كٍ٘ح اىـاكٗح 

 

 90 ب أ 180

 30 د ج 60

 اإلصةثح: ب

 

      اىكؤاؿ: 
√     √ 

   
=   

 + −  ب أ  √ √  

√ −  3 د ج  

 اإلصةثح: ب

 

      اىكؤاؿ: 
    

   
=   

 0 ب أ 4-

   د ج 4

 اإلصةثح: د

 

 

 

 



 

 
 

 

      اىكؤاؿ: 
    

   
=   

 4 ب أ 0

 8 د ج 6

 اإلصةثح: ب

 

=    اىكؤاؿ: ٌة ٌنذلح اىؽاىح:     −   +  ؟  

−   ب أ 1   

   − −    د ج      

 اإلصةثح: ب

 

ثِلُح كاظؽة فإٍُٓة زاكٗذَ٘ ٌذضةكردَ٘( أم األمهةؿ  2ك  1اىكؤاؿ:اىذؼٍَ٘ اٙدٖ: )إذا دنةرنخ زاكٗح 

 ىيذؼٍَ٘ اىكةثق
ن
 ٌٌةدا

ن
 ؟اٙد٘ح ٕٗذجؿ ٌسةال

 
 

 ب أ

 

 

 د ج

 
 اإلصةثح: ب

 

= اىكؤاؿ: إذا نةف  〈− ,  〉 ,  = 〈 ,− 〉 , = 〈 ,  〉 ,  = 〈− ,  〉  

 فإف اىٍذضَٓ٘ اىٍذٕةٌؽَٗ ٍْة:

u,v ب أ v,w 

u,w د ج c,w 

 اإلصةثح: صػ

 



 

 
 

 

 ؟aاىكؤاؿ: فٖ اىٍسيسَ٘ أدُةق ٌذنةثٓةف، فٍة ْٖ كٍ٘ح 

 

 4 ب أ 8

 3 د ج 6

 اإلصةثح: أ

 

 ْٔ:اىكؤاؿ: ٔؽد ِٔةوؿ فٌةء اىِٕ٘ح فٖ دضؿة إىلةء كُٕح ُلٔ
ن
 د كٌهٕت ٌؿكً ٌٕة

 4 ب أ 2

 12 د ج 6

 اإلصةثح: د

 

= اىكؤاؿ: ٌة ٌٕةدىح ٌ٘و اىٍِعِٕ    +   −  ؟ِٔؽ أم ُلُح ٔيّ٘  

   + +    ب أ      

  + +   د ج     

 اإلصةثح: أ

 

=    اىكؤاؿ: إذا نةُخ     +    −   + −    ٍح فٍة ك٘     ؟     

 12 ب أ 11

 18 د ج 16

 اإلصةثح: د

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 دكةكم=  x اىكؤاؿ: فٖ اىنهو اىٍلةثو، اىـاكٗح

  151 ب أ  171

  71 د ج  111

 اإلصةثح: ب

 

=    اىكؤاؿ: إذا نةُخ    + =      ك     −  اىذٖ دضٕو xفٍة كٍ٘ح   

(f   g) (x) = (g   f) (x)؟ 

 1 ب أ 0

 3 د ج 2

 جاإلصةثح: 

 

=    اىكؤاؿ: إذا نةف     +  ْٖ:       فإف كٍ٘ح         

 

 −  
 ب أ 

 

 −  
 

 +  د ج  
 

 +  
 

 اإلصةثح: ب

 

 ؟ٌة ُّٔٔ A(0,3,5) , B(1,0,2), C(0,-3,5)اىكؤاؿ: ٌسير رؤكقّ اىِلٍ: 

 ٌَذُةثق اىٌيٕ٘ ب أ كةاً اىـاكٗح

 ٌؼذيف األًالع د ج ٌذُةثق األًالع

 .داإلصةثح: 

 

 

 



 

 
 

 

اىكؤاؿ: 
           

          
 

      

   
=   

 −  

 −  
 ب أ 

 +  

 −  
 

 −  

 +  
 د ج 

 +  

 +  
 

 اإلصةثح: أ

 

 

 ؟اىٍٍسيح فٖ اىنهو أدُةق fاىكؤاؿ: ٌة ٌؽل اىؽاىح 

 

 [4,4-] ب أ [0,4]

 (0,4) د ج [0]-(4,4-)

 [0,4)اإلصةثح: ىً دؿد فٖ اىؼ٘ةرات االصةثح اىىع٘عح كْٖ: 

 

+   اىكؤاؿ:     −    −   +      +    

  −   + −   ب أ      +   

  −   + −   د ج      +   

 اإلصةثح: صػ

 

 

 ؟ؿ: ٌة ُٔع اىؽاىحاىكؤا

 زكص٘ح ب أ فؿدٗح

 xٌذٍةزيح ظٔؿ ٌعٔر  د ج ى٘كخ زكص٘ح كال فؿدٗح

 )ٌهؿر ثًٔٔح( اإلصةثح: ب

 

 



 

 
 

 

 ٗكةكم: y=5 , y=-3اىكؤاؿ: اىجٕؽ ثَ٘ اىٍكذلٍَ٘٘ اىٍذٔازَٗ٘ 

 3 ب أ 2

 8 د ج 5

 اإلصةثح: د

 

 

 ؟اىكؤاؿ: أم اىـكاٗة فٖ اىنهو اىٍؿفق أنجؿ

w ب أ U 

x د ج Y 

 اإلصةثح: ب

 

]اىكؤاؿ: ٌة ردجّ اىٍىفٔفح: 
 
 
 
    

   
   

−   
 ؟[

3x4 4 ب أx3 

3x2 3 د جx3 

 اإلصةثح: أ

 

−      اىكؤاؿ:       =   

        ب أ       

    

  

 
 د ج 

  

 
 

 اإلصةثح: صػ

 

=    اىكؤاؿ: إذا نةُخ    −  دكةكم:     ، فإف   

 12 ب أ 12-

 17 د ج 15

 اإلصةثح: ب

 



 

 
 

 

 

 ؟8إىٕ  1اىكؤاؿ: ٌة ٔؽد ِٔةوؿ اىِٕ٘ح ىذضؿثح قعت ثُةكذَ٘ ٌٓ اإلظالؿ ٌَ ٌضٍٔٔح ثُةكةت ٌؿكٍح ٌَ 

 45 ب أ 36

 81 د ج 64

 اإلصةثح: صػ

 

 ؟yك  xح ثَ٘ اىكؤاؿ: ٌة اىٕالك

5 4 3 2 1 x 

17 14 11 8 5 y 

   

 =   − =  ب أ     −   

 =   + =  د ج     +   

 اإلصةثح: د

 

  ؟xاىكؤاؿ: فٖ اىنهو اىٍؿفق ٌة ْٖ كٍ٘ح 

 25 ب أ 15

 45 د ج 31

 اإلصةثح: صػ

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 أوفةر ظل٘ل٘ح ْٔ: 3اىكؤاؿ: اىذٍس٘و اىج٘ةُٖ ىيؽاىح اىذٖ ىٓة 

 

 ب أ

 

 

 د ج

 
 اإلصةثح: أ

 

∫اىكؤاؿ:       =   
 

 
 ؟nٌة كٍ٘ح  

 2 ب أ 1

 4 د ج 3

 اإلصةثح: صػ

 

 ؟7اىكؤاؿ: ٌة ْٖ ٌنذلح صؾر 

  ب أ وفؿ

  د ج 

 اإلصةثح: أ

 

 ؟ 151كزاكٗح ادضةّْ ٌٓ األفلٖ  6اىكؤاؿ: ٌة ْٖ اىىٔرة اإلظؽاز٘ح ىٍذضّ َٔىّ 

〈− √ , , 〉 ب أ 〈  − √ 〉 

〈 ,  〈 −, √ 〉 د ج 〈 √ 

 اإلصةثح: أ

 

 



 

 
 

 

 

 

  ؟EBٌة ْٔ َٔؿ   اىكؤاؿ:

  √ ب أ 2

 3 د ج  √

 اإلصةثح: أ

 

=    اىكؤاؿ: إذا نةُخ   
  ,  ≤  ≤   
  ,   <  <   

−  +   ,   ≤  ≤   
 =     فإف  {

 15- ب أ 35-

 60 د ج 20

 اإلصةثح:  صػ

 

   =   √   اىكؤاؿ: 

 4 ب أ 2

 8 د ج 6

 اإلصةثح: د

 

=    اىكؤاؿ:ٌة ْٖ اىؽاىح اىٕهك٘ح ىػ   ؟  

 

 
  ب أ 

  د ج 

 اإلصةثح: أ

 

 

 



 

 
 

 

 

اىكؤاؿ: 
   

   
=

 

 
 ؟xفٍة ْٖ كٍ٘ح  

 1 ب أ 11

 11- د ج 1-

 اإلصةثح: د

 

 ؟أم ٌٍة ٗيٖ ى٘ف ٌَ ٌلةٗ٘ف اىِـٔح اىٍؿنـٗحاىكؤاؿ: 

 االُعؿاؼ اىٍٕ٘ةرم ب أ اىٔقٍ٘

 اىٍذٔقٍ اىعكةثٖ د ج اىٍِٔاؿ

 اإلصةثح: ب

 

      اىكؤاؿ: 
     

   
=   

 25 ب أ 10

 15 د ج 5

 اإلصةثح: أ

 

=    اىكؤاؿ: أكصؽ ٌنذلح اىؽاىح      −   +  :x=1ة ِٔؽٌ  

  ب أ 25

  د ج 

 اإلصةثح: أ

 

اىكؤاؿ: 
    

    
=   

      ب أ     

      د ج     

 اإلصةثح: صػ

 

 



 

 
 

 

= اىكؤاؿ: أكصؽ ٌٕةدىح اىٍٍةس ىٍِعِٕ اىؽاىح:    −   +  : 

    ب أ   −

  + −   د ج     

 ح: داإلصةث

 

 ؟اىكؤاؿ: أم ٌٍة ٗيٖ داىح زكص٘ح

x=
 

 
    ب أ 

  + =  د ج       +   

 اإلصةثح: صػ

 

 كثٕؽ زالزح أمٓؿ ٌَ دةرٗغ  91اىكؤاؿ: إذا نةُخ كٍ٘ح اىكًٓ ِٔؽ اإلنذذةب إلظؽل اىنؿنةت ْٖ 
ن

رٗةال

؛ فإذا ا 96اإلنذذةب أوجعخ كٍ٘ح اىكًٓ ىٓؾق اىنؿنح 
ن

فذؿًِة أف كٍ٘ح اىكًٓ ٔيٕ مهو ٌذذةثٕح رٗةال

 ظكةث٘ح مٓؿٗح، فإف اىلٍ٘ح اىٍذٔكٕح ىيكًٓ ثٕؽ قجٕح أمٓؿ ٌَ دةرٗغ اإلنذذةب ْٖ:

 112 ب أ 111

 116 د ج 114

 اإلصةثح: صػ

 

= ىػ  اىٍٕةٌؽ اىكؤاؿ: أظكت ٌٕةدىح اىٍكذلً٘   +  :[0,3]ِٔؽ   

 = −
 

 
 +   ب أ  

  د ج 

 أاإلصةثح: 

 

, 〉اىكؤاؿ: اىىٔرة اىلُج٘ح ىػ   √ 〉 :ْٖ 

  , ,   ب أ    
 

 
  

  د ج 

 اإلصةثح: أ ك ب كإظؽاًْ فلٍ دأدٖ فٖ االػذجةر.

 

 



 

 
 

 

 √   اىكؤاؿ: 

 

 √ 
=   

  ب أ 3-

  د ج 

 اإلصةثح: أ

 

 اىكؤاؿ: 

 :xإظكت كٍ٘ح اىـاكٗح 

 71 ب أ 61

 91 د ج 81

 اإلصةثح: صػ

 

 زةُ٘ح فهً ٌلؽار اإلزاظح اىـاكٗح اىذٖ كُٕٓة ثةىؿادٗةف: 31اىكؤاؿ: ٔلؿب اىؽكةاق أدً 

 

  
    ب أ 

 

   
 د ج 

 

  
 

 أاإلصةثح: 

 

=    اىكؤاؿ: اىؽاىح    +    −   :ْٖ 

 زكص٘ح ب أ فؿدٗح

 زكص٘ح ى٘كخ فؿدٗح كى٘كخ د ج فؿدٗح كزكص٘ح

 اإلصةثح: أ

 

=    اىكؤاؿ: ٌة ٌؽل اىؽاىح:    −   +  ؟ 

   ,    ب أ   ,   

   ,    د ج   ,   

 اإلصةثح: ب

 



 

 
 

ىّ إىٕ كُج٘ح 
ّ

=  اىكؤاؿ: ظٔ  : 

Cot¤  Cos¤ =r ب أ  

  د ج 

 اإلصةثح: أ

 

 اىكؤاؿ:

  :xأكصؽ كٍ٘ح 

  ب أ 60

  د ج 

 أ  اإلصةثح:

 

كؤاؿ: اى
  

    
=   

 

  
−

 

 
  ب أ  

  د ج 

 اإلصةثح: أ

 

*=Aاىكؤاؿ: 
   
   

+ 

 ثأف  xأكصؽ كٍ٘ح  
ن
 :|42A=|ٔيٍة

  ب أ 3

  د ج 

 اإلصةثح: أ

 

∫اىكؤاؿ:      
 

 
 أظكت اىٍكةظح اىٍعىٔرة:  

 7 ب أ 1

  د ج 9

 اإلصةثح: صػ

 



 

 
 

+   ظح ٌكذُ٘و دكةكم اىكؤاؿ: ٌكة   − +  كٔؿًّ ٗكةكم      ؟فٍة ْٔ َٔىّ   

  − +   ب أ     

  − +   د ج     

 ػُأ ثةىِلواإلصةثح: 

 

=    أظكت ٌ٘و ٌٍةس اىٍِعِٕ   اىكؤاؿ:   −  :x=1ثع٘ر   

 2 ب أ 1

  د ج 

 اإلصةثح: أ

 

= اىكؤاؿ: إذا نةف ىؽِٗة اىٍذضَٓ٘   〈 ,  〉   ،A=  ٗكةكم: 2A-Bفإف  〈 −, 〉

〈 , , 〉 ب أ 〈  −  〉 

〈 , , −〉 د ج 〈 −   〉 

 أ  اإلصةثح:

 

 :82,61,93,68,111,51َالب ٌٕؽالِدًٓ ْٖ:  6اىكؤاؿ: أكصؽ/م اىٍذٔقٍ ىٍٕؽؿ 

  ب أ 75

  د ج 

 اإلصةثح: أ

 

 ؟ةُٖاىكؤاؿ: فٖ اىنهو أدُةق، ٌة اىٔوف األفٌو ىيذٍس٘و اىج٘

 

 ذك اىذٔاء ٌٔصت ب أ ذك اىذٔاء قةىت

 
ن
 َجٕ٘٘ة

ن
 ال ٗٔصؽ اردجةط د ج ٍٗسو دٔزٕٗة

 اإلصةثح: أ

 

 



 

 
 

 

 ؟[1-,1]ِٔؽ اىِلُح    اىكؤاؿ: اىٍنذلح 

 1 ب أ 2-

 2 د ج 1-

 اإلصةثح: د

 

 ثةىىٔرة اىلُج٘ح: i+1اىكؤاؿ: أكصؽ/م 

√     (
 

 
) +       

 

 
  ب أ   

  د ج 

 أ  اإلصةثح:

 

= اىكؤاؿ: ىيٍىفٔفذَ٘  *
  
  

+  ، = *
−  
 − 

 ؟.…=2A-Bٗهٔف  +

*
− − 
   

* ب أ +
 − 

−   
+ 

*
  

− −  
* د ج +

  
  

+ 

 اإلصةثح: ب

 

ق٘ح   اىكؤاؿ:
ُ
   ظٔؿ اىىٔرة اىذةى٘ح إىٕ ؤرة أ

 
 =  : 

  =   ب أ  

  د ج 

 اإلصةثح: أ

 

−         اىكؤاؿ:   ا٫٨١اٯث  =  

 8 ب أ 4

 11 د ج 15

 اإلصةثح: صػ

 

 

 



 

 
 

 

−    اىكؤاؿ: أم اٙدٖ دٍسو ٌسةؿ ٌٌةد      =  ؟ 

 91 ب أ 1

 361 د ج 181

 داإلصةثح: 

 

 اىكؤاؿ: 

 زاكٗذةف: 6ك  1اىـاكٗح 

 

 ٌذِةّؿدةف ب أ داػي٘ذةف ٌذعةىفذَ٘

 داػي٘ذةف ٌذجةدىذةف د ج ػةردض٘ذَ٘ ٌذجةدىذَ٘

 اإلصةثح: أ

 

 ؟ٌذذةٌذةف، فأم اىذةىٖ وع٘ط CكAٌذذةٌذةف،  Bك Aاىكؤاؿ: إذا نةُخ زاكٗح 

B=C ب أ B>C 

B+C=180 د ج  

 اإلصةثح: أ

 

+     اىكؤاؿ:       =   

  ب أ       

  د ج 

 اإلصةثح: أ

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 اىكؤاؿ: 

 

، فأظكت ٌكةظح اىغ٘ؿ ٌْيو:
ن
 إف نةف اىنهو ٌؿثٕة

 

 

 

4X^2+8X ب أ  

  د ج 

 اإلصةثح: أ

 

+        اىكؤاؿ:                  +          

   +   ب أ      √  

  د ج 

 أإلصةثح:ا

 

 

 ؟(4-,3)كاىؾم ٍٗؿ ثةىِلُح  y=3x+4اىكؤاؿ: ٌة ٌٕةدىح اىٍكذلً٘ اىٍٕةٌؽ ىيٍكذلً٘ 

 = −
 

 
  ب أ    

  د ج 

 اإلصةثح:

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

=  اىكؤاؿ: ٌة ٌٕةدىح ػٍ اىذلةرب 
      

 
=  ؟ 

y=4x-4 ب أ y=2x-2 

y=0.5x-2 د ج y=0.25x-4 

 جاإلصةثح:

 

]فٖ اىٍىفٔفح   اؿ:اىكؤ
   
   
   

 ْٔ:    اىِٕىؿ   [

 2 ب أ 0

 8 د ج 4

 اإلصةثح: أ

 

 اىكؤاؿ: 

 ؟ٌة ْٔ اىٍضةؿ

  ب أ (∞,2-) (2-,3-]

  د ج 

 اإلصةثح: أ

 

+         اىكؤاؿ:   +   =   

  ب أ ∞

  د ج 

 اإلصةثح: أ

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  اىكؤاؿ:

 ال ُٓةاٖ ب أ اُفىةىٖ

 كةثو ىإلزاىح د ج كفـم

 اإلصةثح: صػ

 

 ؟(x-3,y+4)دعخ دأز٘ؿ اإلزاظح  (3-,2)اىكؤاؿ: ٌة ؤرة اىِلُح 

  ب أ (1,1-)

  د ج 

 اإلصةثح: أ

 

 

  اىكؤاؿ:

 xإظكت كٍ٘ح اىـاكٗح 

 75 ب أ 150

  د ج 121

 جاإلصةثح: 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 ؟x٘ٮ ا١ل٠ٟ أد٧اه م ٥ٰٛث 

 25 ب أ 15

 45 د ج 33

 )٤ٟؽر ح٬ىٰص**( اإلساةث:ج

 

 

 f(x)=x^3+5x^5-xا١ػا١ث 

 زوسٰث ب أ ٘ؽدٯث

 
ً
 ١ٰفج ٘ؽدٯث و١ٰفج زوسٰث د ج ٘ؽدٯث وزوسٰث ٤ٓا

 اإلساةث:أ

 

  أي ا١ػوال ا١خا١ٰث ٘ؽدٯث:

F(x)=x^6+2 ب أ F(x)=lx^5l 

F(x)=x^7 د ج  

 اإلساةث:ج

  

 أي ٥٤ا ٯ٢ٮ دا١ث زوسٰث:

F(x)=sin x ب أ F(x)=cot x 

F(x)=cos x د ج F(x)=tan x 

 ج اإلساةث:

 

 

 

 

 

15 

x 

45 



 

 
 

 

   

 5 ب أ 3

 -9 د ج -4

 ج اإلساةث:

 

 ٤Xفخ٤,٣ٰٜا ٥ٰٛث  AB٘ٮ ا١ل٠ٟ ا٥١شاور 

 60 ب أ 40

 80 د ج 70

 ب اإلساةث:

 

 ٯفاوي: 2a-B٘إن  <A=<5,-3> ,B<1,4 إذا ٞان ١ػٯ٨ا ا٥١خش٦ٰ٫

 <6,1> ب أ                           <9,10>

 <3,11-> د ج <4,10>

 أاإلساةث:

 

 

 

 

k -2 

6 3 A= 
ليس لها  Aالتي تجعل المصفوفة  Kما قيمة 

 نظير ضربي؟

120 
X 



 

 
 

   

 اوسػ ٰٛاس ا١ؾواٯخان:

 60 ب أ 70

 50 د ج 10

 باإلساةث:

  

 sec x\csc xأوسػ 

Tan x ب أ Cot x 

 Sec x د ج 1

 اإلساةث:أ

 

 

 10 ب أ 3

 4 د ج 28

 ب اإلساةث:

 

 ٤f(x)=-2ا ٤لخٜث ا١ػا١ث 

-2x 2 ب أ 

-2x^2 0 د ج 

 د اإلساةث:

 

 

X 

2X 

x-1 +  3 =6  اوجد قيمةX: 



 

 
 

 

 2^(x-y)٥٘ا ٥ٰٛث   8=(x+y)و  x^2-y^2=24إذا ٞا٧ج 

 28 ب أ 5

 9 د ج 3

 د *٦ْ ٌؽٯٚ ا١خط٠ٰ٢*اإلساةث:

 

 

X^4+1 ب أ X^4-1 

4^x+1 4 د ج^x-1 

 داإلساةث:

 

 
 4 ب أ 3

 6 د ج 5

 أ *حٟا٠٤ ٤طػد* اإلساةث:

 

 

 

 

 

 

 

: 

 :nأوجد قيمة 



 

 
 

 

 

3x-5 3 ب أx-4 

2x 15 د جx^2 

 عٍاء و٧ٜم ةا٠ٜ٨١ اإلساةث:

 

 

 3 ب أ 8

 9 د ج 2

 ب اإلساةث:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

: 



 

 
 

 

 

 ب أ

 

 

 د ج

 

 ب اإلساةث:

 

 

 

 

 

 

: 



 

 
 



 

 
 

 

 9/4/2119-6/4/2119ملخص المادة العلميت للفترة األولى لمادتي الفيسياء والكيمياء 

 ريم فاروق حرح. د:إعذاد 

 مادة الفيسياء

 أٌنشتاٌنمكتشف الفوتونات هو العالم  -1

 المعادن فً المواد الصلبة مثل  ٌكون انتمال الحرارة أسرع -2

 الترانزستور هو جهاز ٌستخدم لتضخٌم اإلشارات الكهربائٌة وهو نوعان -3

NPN-PNP 

 هو انزٌاح أو تغٌر فً الترددات بٌن المرالب والراصدتأثٌر دوبلر -4

 مثال الرادار والموجات فوق الصوتٌة 

 لمائع ٌنص انه ٌمل الضغط كلما ازداد سرعة امبدأ برنولً  -5

 عاللة عكسٌة بٌن الضغط والسرعة 

 مثل مرذاذ العطر والمازج فً السٌارة 

6- 

الكشاف  الداٌود المحول  المكثف  الجلفانومٌتر  االمٌتر  الفولتٌمتر  األجهزة 
 الكهربائً 

لٌاس فرق  وظٌفة 
 الجهد 

لٌاس شدة 
 التٌار 

لٌاس شدة 
التٌارات 
 الصغٌرة 

تخزٌن 
الشحنات 

 الكهربائٌة 

رفع وخفض 
 فرق الجهد 

تموٌم التٌار 
 المتردد

كشف عن 
االجسام 

المشحونة 
وغٌر 

 المشحونة 

 على توالً التوالً  توازي  التوصٌل 
ٌصبح 

 فولتٌمتر 
 على توازي

 ٌصبح امٌتر 

لانون 
 السعة 

C=
 

 
 

وحدة السعة 
فاراد 

=كولوم/ 
 فولت 

 لانون التحوٌل 

 

ٌتحرن 
باتجاه 

 واحد فمط 

تتباعد 
رلتان و

 مشحون
او 

تتجاذب 
ورلتان 

غٌر 
 مشحون 

 

 

 

- 



 

 
 

 نوع االشعاع سالسل ذرة الهٌدروجٌن  مستوى الطالة 

n=1  فوق البنفسجٌة  لٌمان 

N=2  طٌف مرئً  بالمر 

N=3 تحت حمراء باشن 

 5-4-3-2-1طالة االهتزاز دوما مكمأة أي أعداد صحٌحة مثل -8

E=nhF=1240/𝝀 

 التران الشغل –ن  =  طالة الفوتون طالة الحركٌة للفوتو -9

 اطوال موجٌة  4المسافة  بٌن خمس عمد  =  -11

 تأثٌر كومبتون : االزاحة فً طالة الفوتونات المشتتة -11

 من غٌر الممكن لٌاس زخم جسم وتحدٌد مولعه بدلة فً ولت نفسه :مبدأ هاٌزنبرج -12

 ل الموجً صغٌر جدا ٌستحٌل رؤٌة طبٌعة موجٌة لكرة او سٌارة الن طو – 13

𝝀طول موجة دي برولً =  =
 

   
   

 الوزن الٌزٌد  والضغط ٌزٌد  -14

 الضغط=الموة على المساحة 

   181العزم ٌساوي صفر عندما تكون الزاوٌة  -15

T=F.r.SIn   

16-

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع االضمحالل -11

 

 اللزوجة مماومة السائل للتدفك والجرٌان -18

التردد =-19
 عدد االهتزازات

 الزمن
       =

 

الزمن الدوري
 وحدته هرتز      

 معادلة المراٌا والعدسات -21

 

 

 



 

 
 

 

 

- 

 

 اللٌزر تضخٌم الضوء بواسطة االنبعاث المحرض لالشعاع  وٌكون متفمة فً الطور والتردد -22

 دلة عالٌة   -مترابط   -الٌتشتت  -خصائصه : لون واحد

 المدرة =  الشغل / الزمن    وحدته الواط   -23

24- 

 المحدبة الممعرة  مستوٌة  المراٌا 

–معكوسة جانبٌا –وهمٌة  صفات الصور 
 مساوٌة للجسم بالطول 

di=-do 

حمٌمٌة مملوبة   cبعد

 مصغرة 
حمٌمٌة مملوبة  cعلى 

 مساوٌة للجسم 

مملوبة حمٌمة  c-Fبٌن 

 مكبرة 
 الٌوجد صورة  Fعلى 

 ة معتدلة مصغرة وهمٌ

 

 N/Cوحدة        E=   F/q  =k.q/r2شدة المجال الكهربائً = الموة على الشحنة  -25

 العدد الكتلً = عدد البروتونات + عدد النٌوترونات -26

 امتصاص  المالبس المطنٌة تطبٌك على الخاصٌة الشعرٌة  -21

 االستمطاب انتاج ضوء ٌتذبذب فً مستوى واحد -28

 مات الموجودة فً النوات برتون و نٌوترونالجسٌ -29

 من العوامل المؤثرة فً شدة المجال المغناطٌسً المتولد حول ملف هو عدد اللفات  -31

 اصطدام الضوء بوحدة المساحات االستضاءة  -31

 لوة مجال هو الجاذبٌة األرضٌة  -32

 كمات الضوء تسمى فوتونات  -33

 

 

 

 



 

 
 

34- 

 Pوصل من نوع شبه م Nشبه موصل من نوع  
 ثالثً التكافؤ خماسً التكافؤ  الشائبة 

 فجوات الكترونات حرة حامالت الموة 
 

وضع بالون في مكان حار يسداد حجم البالون بسبب زيادة التصادماث )قاوون شارل ( عالقت بيه الحجم ودرجت حرارة المطلقت  -36

 طرديت 

 الوزن ٌتعلك بالجاذبٌة والكتلة التتعلك-31

 صر النظر تتشكل الصورة امام الشبكٌة ٌحتاج عدسة ممعرة ل-38

 طول النظر تتشكل الصورة خلف الشبكٌة وٌحتاج عدسة محدبة 

 W=F.2𝛑السرعة الزاوٌة 39



 

 
 

 

 

 

 

 

 االـئ٢ث
 

  



 

 
 

 ؟ٌَ ْٔ ٌهذنف اىفٔدُٔةت -1

 أٯ٨لخاٯ٦ ب أ ٪٧٬ػ

 ةاو١ٮ د ج ٪اٯؾ٧تؽج

 باإلساةث: 

 

 ارة، كٗهٔف أقؿع فٖ..اىذٔو٘و ْٔ أظؽ َؿؽ اُذلةؿ اىعؿ -2

 ا١ٙؽاغ ب أ ا١ف٬ائ٠

 ا٥١ٓادن د ج ا١ٖازات 

 ال٫٧ا ا٬٥١اد ا١ه٢تث د.   اإلساةث: 

 

 أم ٌٍة ٗيٖ ٍٗسو دؿاُـقذٔر: -3

Pnp ب أ nnp 

Ppn د ج nen 

 PNP-NPNا١خؽا٧ؾـخ٬ر ٬٧ْان   أ.اإلساةث: 

 

 ٌَ دُج٘لةت دأز٘ؿ دكثيؿ: -4

  ب أ ا١ؽادار

  د ج 

 ٬٤سات ٬٘ق ا١ه٬حٰث –ـٰارة اإلـٓاف  –١خٰٖؽ ٘ٮ ا١خؽددات ٤ر٠ ا١ؽادار ا  أ.اإلساةث: 

 

 ٌؿذاذ اىُٕؿ دُج٘ق ىػ.. -5

 ٤تػأ أرع٥ٰػس ب أ ٤تػأ ةؽ١٬٧ٮ

  د ج ٤تػأ ةاـٟال

 ٯؾداد ـؽْث ا٥١ائّ ٯ٠ٜ ا١يًٖ)ْٟفٰث      أ.اإلساةث: 

 

 

 

 



 

 
 

 

 ٍٔو صٓةز اىفٔىذٍذؿ: -6

 ل ا٬٥١سٮٰٛاس ا٬ٍ١ ب أ ٰٛاس ٘ؽق ا١ش٫ػ ا٫ٟ١ؽةائٮ

  د ج ٰٛاس ا١خٰار ا٫ٟ١ؽةائٮ

 وٯ٬ن٠ ٤ّ ا١ػائؽة ا٫ٟ١ؽةائٰث ٢ْ٭ ا١خ٬زاي  أ.اإلساةث: 

 

 األمٕح فٔؽ اىجِفكض٘ح فٖ َ٘ف ذرة اىٓ٘ؽركصَ٘ دٕؿؼ ثكيكيح.. -7

 ةا٥١ؽ ب أ ٥ٰ١ان

  د ج ةاك٦

 أ.    ِٔؽ اُذلةؿ ٌَ ٌكذٔل َةكح ثٕ٘ؽ اىٕ اىٍكذٔل األكؿ اإلساةث: 

 

 ٌكذٔٗةت اىُةكح ٌهٍةة": اىلةاو: "أف -8

 ٤٬ٞتخ٬ن ب أ ة٬ر

 ٤٬ٌف٬ن د ج اٯ٨لخاٯ٦

 أ.اإلساةث: 

 

 ال ٕٗذٍؽ اىذ٘ةر اىهٓؿثةاٖ ٔيٕ: -9

 ٘ؽق ا١ش٫ػ                            ب أ ٬ٌل ا٬٥١ن٠

  د ج ا١ٍّٜ ا١ٓؽىٰث ا٬٥١ن٢ث

 ب.اإلساةث: 

 

 ( ْٖ:SIكظؽة اىُٔؿ فٖ اىِْةـ اىؽكىٖ ىئظؽات )-11

Cm ب أ m 

Km د ج Mm 

 ب.اإلساةث: 

 

 

 



 

 
 

 

 ٌَ غ٘ؿ اىٍٍهَ ك٘ةس زػً صكً كدعؽٗؽ ٌٔكّٕ ثؽكح اىٔكخ ُفكّ. ْؾا ُه ٌجؽأ:-11

 دةؽو١ٮ ب أ ٪اٯؾ٧تؽج

 ٤٬ٞتخ٬ن د ج أٯ٨لخاٯ٦

 أ.اإلساةث: 

 

 اىكٕح اىهٓؿثةا٘ح دٕجؿ َٔ:-12

٧فتث ا١لط٨ث ٢ْ٭ أضػ ا٬٢١ض٦ٰ إ١٭ ٘ؽق ا١ش٫ػ 

 ة٥٫٨ٰا
 ار ا٫ٟ١ؽةائٮ ا٥١ار ٘ٮ ٤ٜاو٤ثكػة ا١خٰ ب أ

  د ج ْػد اإل١ٟخؽو٧ات ٘ٮ ضؾم ا١ٍاٛث

 ووضػة ٰٛاـ٫ا ٘اراد =٬١٬ٞم /١٬٘ج   أ.اإلساةث: 

 

 دٕؿؼ اإلزاظح فٖ َةكح اىفٔدُٔةت اىٍنذذح:-13

 ةخأذٰؽ ٤٬ٞتخ٬ن                            ب أ ة٬٥سات دي ةؽو١ٮ

 أ ٪اٯؾ٧تؽجة٥تػ        د ج ةا١خأذٰؽ ا٫ٟ١ؽوى٬ئٮ

 ب.اإلساةث: 

 

دِجٕر أمٕح فٔؽ ثِفكض٘ح ٌَ ذرة اىٓ٘ؽركصَ٘ ِٔؽ اُذلةؿ إىهذؿكُةدٓة ٌَ اىٍكذٔٗةت اىٕي٘ة  -14

 إىٕ اىٍكذٔل:

 ا١را٧ٮ ب أ األول

 ا١ؽاةّ د ج ا١را١د

 ـ٢ف٢ث ٥ٰ١ان  أ.اإلساةث: 

 

 َةكذّ ٔةى٘ح كى٘ف ىّ نذيح: -15

 أكٓث ةٰخا ب أ أكٓث سا٤ا

 أكٓث ـ٨ٰٰث د ج اأكٓث أ١ٙ

 أ. كْٖ امٕح نٓؿكٌغِةَ٘ك٘ح اإلساةث: 

 

 



 

 
 

 

 اىٍكةفح ثَ٘ ػٍف ٔلؽ دكةكم: -16

 ٬ٌال ٬٤سٰا واضػا ب أ ٧هٗ ٬ٌل ٬٤سٮ

 أرةٓث أ٬ٌال ٬٤سٰث د ج ٦ٰ١٬ٌ ٬٤س٦ٰٰ

 ج.اإلساةث: 

 

ُةكح ، كٔيّ٘ فإف اى7e.vٔيٕ قُط ٌٕؽف داىح اكذؿاف اىنغو ىّ  e.v 13.9قلٍ فٔدٔف َةكذّ  -17

 اىعؿن٘ح ىإلىهذؿكف اىٍذعؿر دكةكم ثِفف اىٔظؽة:

 20.9 ب أ 97.3

            3.45 د ج 6.9

 (       6.9=7-13.9)   ج.اإلساةث:

 

 ٌ٘غة ْؿدـ . كْؾا ِٕٖٗ أف اىذؿدد ٗكةكم ثةىٓ٘ؿدـ: 4.5اقذٍٓ قٕؽ إلذأح ٌٔصذٓة  -18

4 5 5 4 ب أ  10   10  

4 5 5 4 د ج  10   10  

  10) ٤ٰٖا=    ج.اإلساةث: 

 

 إُذةج ًٔء ٗذؾثؾب فٖ ٌكذٔل كاظؽ -19

 ا١خػاع٠ ب أ ا١ط٬ٰد

 االـخٍٜاب د ج اال٧ٟٓاس 

 د.اإلساةث: 

 

 دكذع٘و رؤٗح اىُجٕ٘ح اىٍٔص٘ح ىيك٘ةرات ألف: -21

 ٞرا٘ث ا١فٰارة ٞتٰؽة سػا ب أ ا٬ٍ١ل ا٬٥١سٮ ٞتٰؽ سػا

 را٘ث ا١فٰارة ٢ٰ٢ٛث سػاٞ د ج ا٬ٍ١ل ا٬٥١سٮ نٰٖؽ سػا

 ج.اإلساةث: 

 

 

 



 

 
 

 

ٌَ ثؽء  10s، ٌة قؿٔح اىك٘ةرة ثٕؽ         دذعؿؾ ق٘ةرة ٌَ اىكهٔف ثذكةرع زةثخ ٌلؽارق  -21

 ؟اىعؿنح

0.25 m/s 25 ب أ m/s 

5 m/s 50 د ج m/s          

 VF=at+vi=2.5x10+0=25)  ب.اإلساةث: 

 

 كف ٔيٕ األػؿل فإف:رفٓ رٗةًٖ إظؽل كؽٌّ٘ كك -22

 ا٬١زن ٯؾٯػ وا١يًٖ ال ٯؾٯػ ب أ ا٬١زن وا١يًٖ ٯؾدادان 

 ا٬١زن ال ٯؾٯػ وا١يًٖ ٯؾٯػ د ج ا٬١زن وا١يًٖ ال ٯؾدادان 

  ٔهك٘ح/ اىٍكةظح كاىٕالكح ثٍِ٘ٓة الف ًغٍ = اىلٔة         داإلساةث: 

  

 ٌل٘ةس ٌلةكٌح اىكةاو ىيذؽفق كاالُك٘ةب.. -23

 ٢١ؾوسثا ب أ ا٬ٰ٥١ْث

 ا١خ٥اـٝ وا١خالنٚ د ج ا١خ٬حؽ ا١فٍطٮ

 اإلساةث: ب.

 

 ٗكةكم..  Hz، إف دؿددق ثٔظؽة  20sاْذـازة نةٌيح ػالؿ  61اْذـ  ُةثي  -24

1

3
 ب أ 

1

6
 

 12 د ج 3

 ا١خؽدد = ْػد اال٪خؾازات / ا١ؾ٦٤   ج.اإلساةث: 

 

ج كركذٖ اىهنةؼ؛ فٓؾا ٗؽؿ ٔيٕ أف إذا كؿب كٌ٘ت ٌَ ننةؼ نٓؿثةاٖ ٌنعٔف، كازداد اُفؿا -25

 اىهنةؼ اىهٓؿثةاٖ كاىلٌ٘ت..

 ٤لط٧٬ان ةلط٨خ٦ٰ ٤غخ٢ٙخ٦ٰ              ب أ ٤لط٧٬ان ةا١لط٨ث ٧ٙف٫ا

 أضػ٪٥ا ًٜ٘ ٤لط٬ن د ج ٰٕؽ ٤لط٦ٰ٧٬

 ٞلاف ا٫ٟ١ؽةائٮ ٯٟلٗ ٦ْ االسفام ٤لط٧٬ث حختاْػ ا٬١رٛخان وٰٕؽ ٤لط٧٬ث حخٜارب ا٬١رٛخان    أ.اإلساةث: 

 

 



 

 
 

 

إىهذؿكف إًةف٘ة ٔيٕ صكً ٌذٕةدؿ؛ فإف معِح ْؾا اىضكً دىجط ثٔظؽة         إذا دؿانً  -26

 اىهٔىٔـ..

+6 4 4 0+ ب أ    10   10    

−6 4 4 0− د ج    10   10    

 ج.اإلساةث: 

 

إىٕ  22m/sٔذٓة ٌَ دغ٘ؿت قؿ B، كق٘ةرة 4sػالؿ  30m/sإىٕ  10m/sدغ٘ؿت قؿٔذٓة ٌَ  Aق٘ةرة  -27

33m/s  11ػالؿs إف دكةرع اىك٘ةرة ،A  دكةرع اىك٘ةرة ..........................B 

 أنٖؽ ٦٤ ب أ أٞتؽ ٦٤

 ٧هٗ د ج ٯفاوي

 A=a=30-10/4=5أ.  ُُجق كةُٔف اىذكةرع ىيك٘ةرة اإلساةث: 

Ba=33-22/11=1           دكةرعA     ٌَ انجؿB 

 

 ضح ٌَ اىذفةٔو اىِٔكم اىذةىٖ:ٌة ُٔع األمٕح اىِةد -28

    +    
   

  
    

 

 ةٰخا ب أ أ١ٙا

 ـ٨ٰٰث د ج سا٤ا

 2وا١ؼري ة٥ٜػار  4٘ٮ حٙا٠ْ ا١ٙا ٯ٨ٜم ا١ٓػد ا١ٟخ٢ٮ ة٥ٜػار     .اإلساةث: أ

 

 ؟ــكٔة ىٓة اىٍلؽار ُفكّ دؤزؿ فٖ ثةب ظؿ اىؽكراف، فٖ أم ٌَ اىعةالت اٙد٘ح ِٕٗؽـ اىٕ -29

 

 ب أ

 

 

 د ج

 
 T=F.r SINOاىلةُٔف  181ب.     ِٕٗؽـ اىٕــ ِٔؽٌة دهٔف اىـاكٗح اإلساةث: 



 

 
 

 

 فٖ اىنهو اىٍلةثو ْٔ اىنٕةع...  1ُةدش قلٔط اىنٕةع  -31

 3 ب أ 2

 5 د ج 4

 أ. الُّ اىٍٕٔد اىٍلةـ ٔيٕ قُط ٔةنف اإلساةث: 

 

 ؟ىٍٓذـةأم ٌٍة ٗيٖ ٍٗهَ أف ٍٗسو َةكح اىؾرة ا -31

4

2
 ب أ   

5

3
    

3

2
 د ج   

4

3
   

  2=4/2الن ا١ٍاٛث ٥ٟ٤أة وحفاوي اْػاد نطٰطث    أ.اإلساةث: 

 

 ؟cm، ٌة َٔؿ ؤرة اىضكً ب 10cm، كًٓ أٌةٌٓة صكً َٔىّ 3ٌؿآة نؿكٗح دهج٘ؿْة  -32

 30 ب أ 60

 10 د ج 20

 M= hi/ho=====hi=10x3=30ب.      اإلساةث: 

 

َٔ ٌعٔر اىؽكراف،  10cmدؤزؿ ٍٔٔدٗة ٔيٕ ُلُح دجٕؽ  260Nٌلؽار اىٕــ اىِةمئ ٌَ كٔة ٌلؽارْة  -33

 N.mٗكةكم ثٔظؽة 

 26 ب أ 0

 2600 د ج 260

                            باإلساةث: 

 

 

 



 

 
 

 

 دهةفئ.. Fكظؽة اىفةراد  (1

C.V ب أ                         C/V    

                 د ج     

 ب.اإلساةث: 

 

 اىٕؽد اىهذيٖ فٖ ذرة ٗكةكم.. (2

 ْػد ا١تؽوح٧٬ات واإل١ٟخؽو٧ات ب أ ْػد ا٬ٰ٨١حؽو٧ات

 ا١ٓػد ا١ؼري وْػد ا٬ٰ٨١حؽو٧ات د ج ْػد ا١تؽوح٧٬ات 

 د.اإلساةث: 

 

 ن٘ئ كاط قةٔح دكةكم كؽرة ٌلؽارْة: 5 (3

 ػةواط ٥١ػة ـاْث واض 5333 ب أ ـاْات 5واط ٥١ػة  5

 واط ٥١ػة ـاْث واضػة 5333 د ج ـاْات 5واط ٥١ػة  5333

 داإلساةث: 

 

 ٗذٔىؽ اىي٘ـر ِٔؽٌة دهٔف اىفٔدُٔةت اىٍِجٕسح: (4

 ٤غخ٢ٙث ٘ٮ ا٬ٍ١ر وا١خؽدد ب أ ٤خٜٙث ٘ٮ ا٬ٍ١ر وا١خؽدد

 ٤غخ٢ٙث ٘ٮ ا٬ٍ١ر و٤خٜٙث ٘ٮ ا١خؽدد د ج ٤خٜٙث ٘ٮ ا٬ٍ١ر و٤غخ٢ٙث ٘ٮ ا١خؽدد

 أ.اإلساةث: 

 

 ؤرة ػ٘ةى٘ح ٌٕذؽىح ٌكةكٗح ىيضكً ٌٕهٔقح صةُج٘ة ِٔؽٌة ًٗٔٓ اىضكً أٌةـ ٌؿآة: دذهٔف (5

 ٤طػةث ب أ ٤ٜٓؽة

 ٤فخ٬ٯث                   د ج اـ٬ٍا٧ٰث

 د.اإلساةث: 

 

 

 



 

 
 

 

ٌٔصٔد             Cٌلؽار اىلٔة اىهٓؿثةا٘ح ثٔظؽة )ُ٘ٔدَ( اىذٖ دؤزؿ فٖ إىهذؿكف معِذّ (6

 دكةكم:  200N/Cّ فٖ نٓؿثةاٖ كٍ٘ذ

2 3 ب أ    10    10    

3 2 3 1 د ج   10   10   

 ب.اإلساةث: 

 

ٌة دالىح اردؽاد ٔؽد كي٘و ٌَ صكٍ٘ةت اىفة ٔهف ٌكةرْة ِٔؽٌة قيٍ رذرفٔرد األمٕح فٖ  (7

 ؟ادضةق وف٘عح رك٘لح ٌَ اىؾْت

 ٣ِٓ٤ ضش٣ ا١ؼرة ٘ؽاغ ب أ ا١ؼرة حط٠٥ كط٨ث ٬٤ستث

 وس٬د ا١ٟخؽو٧ات ـا١تث ا١لط٨ث د ج ٰٖؽة ٞرٰٙث ٘ٮ ٤ؽٞؾ ا١ؼرةوس٬د ٞخ٢ث ن

 ج.اإلساةث: 

 

=    ٌكةر صكً ٌذعؿؾ ُٕٕٗ ثةىٕالكح:  (8   −    +   − ، ٌة اىكؿٔح اىٍذضٓح ىّ ِٔؽ   

 =  ؟  

 4 ب أ 2

 12 د ج 6

 أ.اإلساةث: 

 

ذً اىضكً دكرة نةٌيح فإف إزاظذّ اىـاكٗح ثٔظؽة (9
ُ

 اىؿادٗةف دكةكم: ِٔؽٌة ٗ

1

2 
                        ب أ 

 

 
     

         π                                          د ج  2

 ج.اإلساةث: 

 

ؾؿ مغو ٌلؽارق  (11
ُ
 ؟صٔؿ ٔيٕ صكً ٗك٘ؿ فٖ ٌكةر أفلٖ، فأم اىٕجةرات اىذةى٘ح وع٘عح 125ث

 125mحٙا٩ْ ة٥ٜػار ٯؾٯػ ار ب أ 125m/sحؾداد ـؽْخ٩ ة٥ٜػار 

 س٬ل 125حخٰٖؽ ٌاٛخ٩ ا١طؽٰٞث ة٥ٜػار  د ج س٬ل  125حخٰٖؽ ٌاٛخ٩ ا١ٟا٨٤ث ة٥ٜػار 

 د.اإلساةث: 

 

 



 

 
 

 اىٍ٘ةق اىكُع٘ح دذعؿؾ فٖ.. (11

  ب أ ةٓػٯ٦

  د ج 

 أ.اإلساةث: 

 

 ثٕؽ  m/s، فٍة ٌلؽار قؿٔذٓة ثٔظؽة       إذا دعؿنخ ق٘ةرة ٌَ اىكهٔف ثذكةرع ٌلؽارق  (12

 : 15sٌؿكر 

 15 ب أ 60

 45 د ج 30

 اإلساةث: أ.

 

,   إذا ٔيٍخ أف اىلٔة اىهٓؿثةا٘ح اىٍذجةدىح ثَ٘ معِذَ٘   (13 = دُٕٕ ثةىٕالكح:       
    

   
  ،

 فإذا زادت اىٍكةفح ثٍِ٘ٓة إىٕ ٌسيٖ اىٍكةفح األوي٘ح فإف اىلٔة اىضؽٗؽة دكةكم:

F/4 ب أ                            F/2 

2F 4 د جF                                       

 أ.اإلساةث: 

 

 دٗك٘يذؿ  ٌَ اىعي٘ت، كْؾا ِٕٖٗ أف اىهٍ٘ح اىذٖ مؿثٓة دكةكم ثةىيذؿ: 3مؿب أظٍؽ  (14

 0.3 ب أ 3

 0.0003 د ج 0.003

 ب.اإلساةث: 

 

، نً قؿٔح  3sٓ وؽل ؤدّ ثٕؽ ِّٔ، كقٍ 510mأَيق أظٍؽ ؤدة ٔةى٘ة ثةدضةق صجو ٗجٕؽ  (15

 ؟m/sاىىٔت فٖ اىٓٔاء ثٔظؽة 

 300 ب أ 340

 140 د ج 200

 أ.اإلساةث: 

 

 



 

 
 

 

ًٌٔٔع ٍٔٔدٗة فٖ ٌضةؿ ٌغِةَ٘كٖ ٌِذًْ  1.5mفٖ قيم َٔىّ  6Aٗكؿم د٘ةر ٌلؽارق  (16

 ؟، ٌة ٌلؽار اىلٔة اىٍؤزؿة فٖ اىكيم ثٔظؽة اىِ٘ٔدَ 0.5Tٌلؽارق 

 4 ب أ 3

 6 د ج 4.5

 ج.ساةث: اإل

 

 ٌَ أُٔاع اىٍٔصةت ذات اىجٕؽَٗ.. (17

 ا٨١اةو ب أ ا١طت٠

 ا١ه٬ت                د ج ا٥١اء

 اإلساةث: ج.

 

 ٔؽد االْذـازات اىهةٌيح فٖ اىسةُ٘ح اىٔاظؽة ٍٗسو.. (18

 ا٬ٍ١ر ب أ ا١ؾ٦٤ ا١ػوري

 ا١خؽدد د ج ا٬ٍ١ل ا٬٥١سٮ

 د.اإلساةث: 

 

 ؼؽـ صٓةز:ىفىو األُٗٔةت ذات اىهذو اىٍؼذيفح ُكذ (19

 ا٢١ٰؾر ب أ ا٥١ش٫ؽ

 ٤ٍٰاف ا١ٟخ٢ث د ج أ٧ت٬ب األكٓث ا١ف٨ٰٰث

 د.اإلساةث: 

 

 ؟اىـٌَ( -اىٍكةظح دعخ ٌِعِٕ )اىلٔة (21

 ا١ػّ٘ ب أ ا١ل٠ٖ

  د ج 

 ب.اإلساةث: 

 

 

 



 

 
 

 

 ؟االًٍعالؿ اىؾم ال ٗغ٘ؿ اىٕؽد اىهذيٖ كاىؾرم ْٔ (21

 ةٰخا ب أ ا١ٙا

  د ج سا٤ا

 ج.اإلساةث: 

 

ٌَ اىكهٔف ٔيٕ قُط ػنَ أفلٖ ثذأز٘ؿ كٔة ٍٔيخ مغال ٔيٕ اىضكً ٌلؽارق  ٗذعؿؾ صكً (22

50J  20، إذا نةف مغو كٔة االظذهةؾJ ؟؛ فٍة ٌلؽار اىذغ٘ؿ فٖ اىُةكح اىعؿن٘ح ثٔظؽة اىضٔؿ 

 90 ب أ 120

 30 د ج 80

 د.اإلساةث: 

 

 ؟قةٔح فهً قؿٔذّ ثةىؿادٗةف 18إذا نةف نٔنت ٗؽكر نو   (23

2 

1 
  ب أ 

  د ج 

 أ.اإلساةث: 

 

 ؟ىفح ثةىسةُٔم 50، فهً ٗهٔف ِٔؽ 20كنةف اىذ٘ةر  200إذا نةف ٔؽد ىفةت اىٍيف االثذؽااٖ  (24

 60 ب أ 80

 30 د ج 40

 أ.اإلساةث: 

 

 إذا نةف دكةرع ق٘ةرة ٗكةكم وفؿا، فٓؾا ِٕٖٗ أف اىكؿٔح.. (25

 ٤خٰٖؽة ب أ ذاةخث

 ٤خؾاٯػة              د ج ٤خ٨اٛهث

 أ. اإلساةث:

 

 

 



 

 
 

 

 اىِْةـ اىٍهٔف ٌَ نؿدَ٘ ٌعفّٔة إذا نةف: (26

 ٤ٙخ٬ضا و٤فخ٥ؽا ب أ ٢ٖ٤ٜا و٤ٙخ٬ضا

 ٢ٖ٤ٜا و٤ٓؾوال د ج ٤ٓؾوال و٤ٙخ٬ضا

 د.اإلساةث: 

 

 ، كظؽة ىػ... lxدٕذجؿ كظؽة  (27

 ا١خػ٘ٚ ا١ي٬ئٮ ب أ االـخياءة

  د ج كػة اإلىاءة

 أ.اإلساةث: 

 

 ؟دـٗؽ اىكؿٔح ألم صكً ٗكلٍ قلٔط ظؿ، ثٕؽ زةُ٘ذَ٘ نً (28

 5 0     ب أ 2    

  − −   د ج       

 اإلساةث: أ.

 

+ اىٍٕةدىح اىِٔكٗح:  (29    +   
 

 
 

 
  دٍسو اوُؽاـ ثؿكدٔف    

 
  ثِْ٘ؿ اىِ٘ذؿكصَ٘   

، ِٗذش    

 َٔ االوُؽاـ صكً٘ أىفة كُٔاة صؽٗؽة ْٖ:

  
   ب أ   

   

  
    د ج   

   

 ج.اإلساةث: 

 

 فؿؽ اىضٓؽ ثَ٘ َؿفٖ اىذ٘ةر ٗؿدجٍ ثٕالكح َؿدٗح ثػ...  (31

 ا١ٜػرة ب أ ا٥١ٜاو٤ث

  د ج ا١فٓث ا٫ٟ١ؽةائٰث

 أ.اإلساةث: 

 

 

 



 

 
 

 

 ؟قِٔات 3، فهً قذهٔف ثٕؽ 4ِٔ٘ح ٌنٕح ُىف ٍٔؿْة قِح، فإذا نةُخ نذيذٓة  (31

1

2
  ب أ 

  د ج 

 أ.ث: اإلساة

 

فٖ اىنهو أدُةق، ِٔؽ كًٓ األُةث٘ت ِٔؽ ٌكذٔل كاظؽ ٌَ قُط اىٍةء، فأم األُةث٘ت ٗؿدفٓ   (32

  ؟فّ٘ اىكةاو أنسؿ

 
 

 

 

 

 2 ب أ 5

 4 د ج 3

 ج.اإلساةث: 

 

 اىذٖ دعلق وعّ ْؾق اىٍٕةدىح rُةدش كٍّ٘       (33

234
90X  234

rPa+0
-1e-+0

0v 

 91 ب أ 90

 123 د ج 92

 اإلساةث: ب.

 

 اىعفؿٗةت اىذٖ فٖ ثةََ األرض كىجٓة دنٍو:  (34

 ا١خؽٰٞتات ا٥ٰٟ١ٰائٰث                            ب أ ا١خٙشٰؽات ا٬٨١وٯث وا١ؾالزل ا١ٍتٰٰٓث

  د ج 

 أ.اإلساةث: 

 

 

 



 

 
 

 

 

ٌةْٖ درصح اىعؿارة اىذٖ ٗهٔف ِٔؽْة اىكي٘هٔف ٌٍئء ثإىهذؿكُةت اىذهةفؤ كفةرغ ٌَ   (35

 اىهذؿكُةت اىذٔو٘و:

 درسث ضؽارة ا١ٖؽ٘ث                            ب أ ٙؽ ا٢ٍ٥١ٚا١ه

 درسث ٢ٰٕان ا٥١اء د ج ا١هٙؽ ا٥١ئ٬ي

 أ.اإلساةث: 

 

 ؟أم اىذةىٖ وع٘ط 11كزادت اىنعِح ثٍلؽار  11إىٕ  5إذا زاد فؿؽ اىضٓؽ ٌَ  (36

 

 ب أ

                     

       

  د ج 

 أ.اإلساةث: 

 

 اذا ٞا٧ج ا١فؤال: ٤ا حفارع سف٣

 ( 5و٘ؽق ا١ؾ٦٤ =  7.5و ا١فؽْث ا٫٨١ائٰث =   4) ا١فؽْث االةخػائٰث =  

 4.5 ب أ 3.5

 3.5- د ج 2-

 أ اإلساةث:

 

 ا١فؤال: أ٠ٛ ضش٣ و أ٢ْ٭ ٞرا٘ث ٥٢١اء :

 2 ب أ 5

 C4 د ج 3

 اإلساةث: د

 

 

 



 

 
 

 

 ؟ا١فؤال: أي ا٬ٜ١ى ا١خا١ٰث ح٥ر٠ ٬ٛة ٤شال 

 ّ٘ا١ػ ب أ ا١شاذةٰث األرىٰث

 ا١لػ د ج االضخٟاك

 اإلساةث: أ

 

     عالل ذا٧ٰث واضػة , و٩ٰ٢ْ ٘إن حفار٩ْ ٯفاوي ة٬ضػة  m/s 7.5إ١٭  4m/sا١فؤال: حٰٖؽات ـؽْث سف٣ 

 3.5- ب أ 11.5-

 11.5 د ج 3.5

 اإلساةث:ج

 

 ؟ا١فؤال: ضؽٞث ا١تؽوح٧٬ات و ا٨١ٰخؽو٧ات ح٥ر٠ ٬ٛة ... 

  ب أ ٬ٛة ٬٧وٯث

  د ج 

 أساةث: اإل

 

 ا١فؤال: ـؽْث سف٣ ٯفًٜ ١ألـ٠ٙ ـ٬ٜط ضؽ :

 

 

 

 ب أ

 

 

 

 

 

 د ج

 

 

 اإلساةث: ب

 

 

 

𝑣 𝑡 𝑣 

𝑡 

𝑣 

𝑡 𝑡 

𝑣 



 

 
 

 

 

 ذا٧ٰث ٣ٞ ٤ٜػار االزاضث 33ا١فؤال: ْٜؽب دٛائٚ أح٣ 

 ا١ؾاوٯث ا١خٮ ٫ٍٓٛا ةا١ؽادٯان: 

 

 

60
  2 ب أ 

 

   
 د ج 

 

40
 

 أ )ـؤال ٤لخؽك(اإلساةث: 

 

=  ٤m/sا ا١خؽدد ٥٢ْا ةان  ٬ٌ2.87mل ٬٤سث  ا١فؤال: 3  10  

3 2   ب أ  10   10   

1 04 12 5 د ج  10   10  

  جاإلساةث:

 

 ا١فؤال: ٤ا ا١ؼي ٯش٠ٓ ا١ف٬ٟ٢ٰن ٩ٰ٘ اٞرؽ ْػد ا١ٟخؽو٧ات

  ؟و ٤ادة ا١خ٬ن٠ٰ ٫ٰ٘ا نٙؽ  

 درسث ا١هٙؽ ا٥١ئ٬ي ب أ درسث ضؽارة ا١ٖؽ٘ث

 درسث ٢ٰٕان ا٥١اء  د ج ا١هٙؽ ا٢ٍ٥١ٚ درسث

 جاإلساةث:

 

 ؟ا١فؤال: ٥٤ا حخ٬ٟن ا٬٨١اة 

 

  ب أ ةؽوح٧٬ات و٬ٰ٧حؽو٧ات

  د ج 

 أ  اإلساةث:

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 ؟ا١فؤال: ٤ا ٤ٰٜاس درسث ا٦ٰٙ٢ٟ١ ةا١ف٬٢ٰ٢ز 

 353 ب أ 273-

 272 د ج 273

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال: ٯ٨م ٢ْ٭ أ٩٧ ٦٤ ا٥١فخط٠ٰ ٤ٓؽ٘ث

 ؟سف٣ٰ و ٤ٟا٩٧ ٘ا٬١ٛج ٧ٙف٩ و ةػٛث ـؽْث  

 

 ة٨ؽو١ٮ ب أ أٯ٨لخاٯ٦

 ساي ٬١ـٝ د ج ٪اٯؾ٧تؽج

 اإلساةث: ج

 

 -: R2ة٦ٰ ٌؽ٘ٮ ا١خٰار  ا١فؤال: أوسػ ٘ؽق ا١ش٫ػ

 

 

  

  ب أ 4.5

  د ج 

 اإلساةث: أ)٘ٮ ٤ل٢ٟث ٘ٮ ا١هٰٖث(

 

 ا١فؤال: اذا ا٬ٍ١ل ٥ٰٞث أـاـٰث ٘ان ا٥١فاضث ٥ٰٞث :

 ٢ٰثأن ب أ ٤لخٜث

  د ج ٤طاٯػة

 اإلساةث: أ

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة أف اىٌٔء ٌٔصٔد ٔيٕ مهو ظــ ٌَ اىُةكح دكٍٕ:
ن

 اىكؤاؿ: فكؿ اِٗنذةَٗ اىذأز٘ؿ اىهٓؿكًٔاٖ ٌفذؿً

 ثؿكدُٔةت ب أ اىهذؿكُةت

 فٔدُٔةت د ج ُ٘ٔدؿُةت

 اإلساةث: د

 اىكؤاؿ: ٌة ُٔع االمٕح اىِةدضح ٌَ اىذفةٔو اىِٔكم اىذةىٖ:

 

 

 

 ث٘ذة ب أ اىفة

 صةٌة د ج قِ٘٘ح

 اإلساةث: أ

 اىكؤاؿ: أم اىؼٔاص اىذةى٘ح ٍٗسو ػةو٘ح ف٘ـٗةا٘ح:

 اظذؿاؽ كُٕح ػنت ب أ دهٔف وؽأ اىعؽٗؽ

 دٔو٘و اىِعةس ىيهٓؿثةء د ج فلؽ اىفٌح ثؿٗلٓة

 اإلساةث: د

 اىكؤاؿ: أم ٌٍة ٗيٖ دغ٘ؿ نٍ٘٘ةاٖ:

 آٗف نؿًٗ ِٗىٓؿ ب أ قهؿ ذاات فٖ ٌةء

 ٔٔد زلةب ٌنذٕو د ج ٌةء ٗغيٖ

 اإلساةث: د



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 اىكؤاؿ: مؼه ٌىةب ثلىؿ اىِْؿ دذهٔف اىىٔر أَٗ:

 اٌةـ اىنجه٘ح ب أ ػيف اىنجه٘ح

 فٖ اىٕؽقح د ج فٖ اىجؤثؤ

 اإلساةث: ب

 : 2ك  1اىكؤاؿ: ٔيٕ ٌةذا دؽؿ 

 

 

 

 

 ٔلؽة 2ثَُ،  1 ب أ ثَُ 2ٔلؽة،  1

 ٔلؽة 2ٔلؽة، 1 د ج ثَُ 2ثَُ،  1

 إلساةث: أا

 قةٔح نً قؿٔذّ اىـاكٗح: 18اىكؤاؿ: نٔنت ٗؽكر ظٔؿ ُفكّ نو 

 \18 ب أ 2\18

 \36 د ج 2\36

 اإلساةث: أ

1 
2 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

، فهً D  ْٖm، ككظؽة C  ْٖm\s^2، ككظؽة  B  ْٖkg\m^3كنةُخ كظؽة    A=B.C.Dاىكؤاؿ: اذا نةُخ 

 :Aدكةكم كظؽة 

Kg\m.s^2 ب أ 
 

  د ج 

 أاإلساةث: 

  10Aكاردفٓ اىذ٘ةر اىٕ  15vاىٕ  5vاىكؤاؿ: اذا نةف اظٍؽ رفٓ اىضٓؽ فٖ اىٍهسف اىهٓؿثةاٖ ٌَ 

 

 

 

 

 

 

 ب أ

 

 

 

 

 

 

 د ج

 

 

 اإلساةث: أ

 اىكؤاؿ: كةُٔف اىعؿارة اىهةٌِح

 ِْؿم ب أ ْف

  د ج رذرفٔرد

 اإلساةث: أ



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع درصح اىعؿارة ٗـداد ظضً اىجةىٔف ٌة قجت ذىم:اىٔف فٖ ٌهةف ظةر اك ِٔؽ اردفةاىكؤاؿ: ِٔؽ كًٓ 

 ٗذٍؽد ثكجت درصح اىعؿارة ب أ زٗةدة اىذىةدٌةت ٔيٕ صؽار اىجةىٔف

  د ج 

 اإلساةث: أ

 اىكؤاؿ: َةكح اىؾرة ِٔؽ اكو ٌكذٔل:

 ازةرة ب أ اقذلؿار

  د ج 

 اإلساةث: أ

 ثةىؿادٗةف: اىهةٌيح قةٔح نً اىؽكرة 18اىكؤاؿ: نٔنت ٗؽكر 

 ب أ 2
 

  د ج 

 اإلساةث: أ



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا كٍْ٘ح:
ن
 اىكؤاؿ: أم ٌٍة ٗيٖ دهٔف ؤر

اىٍؿاٗة اىٍكذٔٗح كاىٍؿآة اىٍعؽثح كاىٕؽقح 

 اىٍلٕؿة
 ب أ

اىٍؿاٗة اىٍكذٔٗح كاىٍؿآة اىٍلٕؿة كاىٕؽقح 

 اىٍعؽثح

اىٍؿاٗة اىٍكذٔٗح كاىٍؿاٗة اىٍعؽثح كاىٕؽقح 

 اىٍعؽثح
 د ج

ىٍؿاٗة اىٍلٕؿة كاىٕؽقح اىٍؿاٗة اىٍكذٔٗح كا

 اىٍلٕؿة

 اإلساةث: أ

 ؟ػ٘ةى٘ح فٖدااٍة اىكؤاؿ: اىىٔرة دهٔف 

 ٌؿآة ٌلٕؿة ب أ ٌؿاٗة ٌكذٔٗح

  د ج ٌعؽثح  ٔؽقح

 أاإلساةث: 

 فٖ اىذفةٔو اىذةىٖ: Xاىكؤاؿ: اىؿٌـ اىىع٘ط ىِٔاة 

 

 

 

 

 

 

 ب أ
 

 

 
  د ج

 اإلساةث: ب



 

 
 

 

 

 

 

 ج

 

  

 كةاو ىيذؽفق كاالُك٘ةب ثػػػػػػػػ :اىكؤاؿ: ٌل٘ةس ٌلةكٌح اى

 اىذٔدؿ اىكُعٖ ب أ اىيـكصح

 االُك٘ةب د ج اىٍؿكُح

 اإلساةث: أ

 فّ٘ فضٔات كٕٗذجؿ: pاىكؤاؿ: مجّ ٌٔوو اىؾم ٌَ اىِٔع 

 ػٍةقٖ دهةفؤ ب أ زالزٖ اىذهةفؤ

  د ج 

 اإلساةث: أ

 فٍةذا ٗعؽث ىٔزُّ كنذيذّ:m كنذيذّ w اىكؤاؿ: اذا اردفٓ صكً ٌَ قُط األرض كنةف كزُّ 

w  دلو كm ب أ زةثذح m  دـداد كw ٗـداد 

 زةثذح wكدجلٕ  mدلو  د ج mكدـداد  wٗلو 

 اإلساةث: أ

 اىكؤاؿ: دكةكم نذيح اىؾرة:

 نذيح االىهذؿكُةت كاىجؿكدُٔةت ب أ نذيح االىهذؿكُةت

  د ج أنجؿ ٌَ نذيح االىهذؿكُةت كاىجؿكدُٔةت

 اإلساةث: ج

 ؤاؿ: نٍةت اىٌٔء دكٍٕ:اىك

 اىهذؿكُةت ب أ فٔدُٔةت

  د ج ثؿكدُٔةت

 اإلساةث: أ



 

 
 

 

 

 

 

 ج

 

  

 اىكؤاؿ: ٌل٘ةس ٌلةكٌح اىكةاو ىيذؽفق كاالُك٘ةب ثػػػػػػػػ :

 اىذٔدؿ اىكُعٖ ب أ اىيـكصح

 االُك٘ةب د ج اىٍؿكُح

 اإلساةث: أ

 فّ٘ فضٔات كٕٗذجؿ: pاىكؤاؿ: مجّ ٌٔوو اىؾم ٌَ اىِٔع 

 ػٍةقٖ دهةفؤ ب أ ىذهةفؤزالزٖ ا

  د ج 

 اإلساةث: أ

 فٍةذا ٗعؽث ىٔزُّ كنذيذّ:m كنذيذّ w اىكؤاؿ: اذا اردفٓ صكً ٌَ قُط األرض كنةف كزُّ 

w  دلو كm ب أ زةثذح m  دـداد كw ٗـداد 

 زةثذح wكدجلٕ  mدلو  د ج mكدـداد  wٗلو 

 اإلساةث: أ

 اىكؤاؿ: دكةكم نذيح اىؾرة:

 نذيح االىهذؿكُةت كاىجؿكدُٔةت ب أ ؿكُةتنذيح االىهذ

  د ج أنجؿ ٌَ نذيح االىهذؿكُةت كاىجؿكدُٔةت

 اإلساةث: ج

 اىكؤاؿ: نٍةت اىٌٔء دكٍٕ:

 اىهذؿكُةت ب أ فٔدُٔةت

  د ج ثؿكدُٔةت

 اإلساةث: أ



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 فّ٘ اىهذؿكُةت كٕٗذجؿ: nاىكؤاؿ: مجّ ٌٔوو اىؾم ٌَ اىِٔع 

 زٖ اىذهةفؤزال ب أ ػٍةقٖ اىذهةفؤ

  د ج 

 اإلساةث: أ

فةُهٍل اىجةىٔف اك دليه كِٔؽٌة اػؿصِةق ٌَ   109-اىكؤاؿ: كًٓ ثةىٔف فٖ قةاو ُ٘ذؿكصَ٘ درصح ظؿارة 

 اىكةاو ٔةد اىٕ ظضٍّ اىُجٕٖ٘، أم اىلٔاَُ٘ اىذةى٘ح دفكؿ ٌة ظىو:

 كةُٔف اىغةز اىٍسةىٖ ب أ اىلةُٔف اىٕةـ ىيغةزات

  د ج صةم ىٔقةؾ

 ةث: أاإلسا

 اىكؤاؿ: كظؽة اىفةراد دٕةدؿ:

C\V ب أ  

  د ج 

 اإلساةث: أ

فٖ اىٔكخ ُفكّ ٔيٕ صكً ٌةدم فٖ أم اىًٔةع االد٘ح ال ٗعؽث   2N-3N-5Nاىكؤاؿ: زالث كٔل ٌلةدٗؿْة 

 ىيضكً دكةرع:

 

 ب أ

 

 

 د ج

 

 اإلساةث: ب



 

 
 

 

 اىكؤاؿ: اىؼالٗة اىضيفةُ٘ح أك )نٓؿكنٍ٘٘ةا٘ح( ٔجةرة َٔ:

Ecathode+Eanode ب أ Eanode-Ecathode 

Ecathode-Eanode د ج Ecathode×Eanode 

 اإلساةث:ج

 

 :اىكؤاؿ: أم أمٕح دؤزؿ فٖ َجلح األكزكف أنسؿ

 فٔؽ اىجِفكض٘ح ب أ دعخ اىعٍؿاء

 صةٌة د ج اىكِ٘٘ح

 اإلساةث: ب

 

 اىكؤاؿ: إُذةج ًٔء ٗذؾثؾب فٖ ٌكذٔل كاظؽ ٍٗسو ٌفٓٔـ:

 االقذلُةب ب أ اىع٘ٔد

  د ج 

 اإلساةث: ب

 

 اىكؤاؿ: ِٗه ٔيٕ أُّ ٌَ اىٍكذع٘و ٌٕؿفح قؿٔح اىضكً٘ كٌهةُّ فٖ اىٔكخ ُفكّ كثؽكح: 

  ب أ مٌجؽأ ْةٗـثؿُش ىين

  د ج 

 

 ٗكةكم: 2sػالؿ زٌَ  30m\sاىكؤاؿ: دكةرع صكً دغ٘ؿت قؿٔذّ ثٍٕؽؿ 

60m\s2 30 ب أm\s2 

15m\s2 5 د جm\s2 

 اإلساةث: ج

 

 اىكؤاؿ: اٌذىةص اىٍالثف اىلُِ٘ح دُج٘ق ٔيٕ:

 اىؼةو٘ح اىنٕؿٗح ب أ هةؿكةٔؽة ثةق

 اىذٔدؿ اىكُعٖ د ج اىضةذث٘ح األرً٘ح

 اإلساةث: ب



 

 
 

 

 اىكؤاؿ: ٌَ اىٕٔاٌو اىٍؤزؿة فٖ مؽة اىٍضةؿ اىٍغِةَ٘كٖ اىٍذٔىؽ ظٔؿ ٌيف ىٔىجٖ:

 ٌلةكٌح اىٍيف ب أ فؿؽ اىضٓؽ

 ح اىٍيفٌكةظ د ج ٔؽد ىفةت اىٍيف

 اإلساةث: ج

 

 اىكؤاؿ: أم اىلٔل اىذةى٘ح دٍسو كٔة ٌضةؿ:

 اىؽفٓ ب أ اىضةذث٘ح األرً٘ح

 االظذهةؾ د ج اىنؽ

 اإلساةث: أ

 

ٌ٘هؿك 4ٌيً كٌلؽارْة 3اىٍؤزؿة ٔيٕ معِح دجٕؽ  N\Cاىكؤاؿ: اظكت مؽة اىٍضةؿ اىهٓؿثةاٖ ثٔظؽة 

 (9×(9^10نٔىٔـ ٔيٍة ثأف زةثخ نٔىٔـ 

 72 ب أ 7.2×3-^10

 4×9^10 د ج 9×9^10

 اإلساةث: د

 

 اىكؤاؿ: ألم صكً ٗكلٍ قلٔط ظؿ، ثٕؽ زةُ٘ذَ٘ نً دـٗؽ اىكؿٔح:

 9.8×0.5 ب أ 9.8×2

Vf-Vi د ج Vi-Vf 

 اإلساةث: أ

 

 فهً اىضٓؽ اىسةُٔم: 90كصٓؽق االثذؽااٖ  8000كزةُٔٗح  300اىكؤاؿ: صكً ٔؽد ىفةدّ االثذؽاا٘ح 

  ب أ 2400

  د ج 

 إلساةث: أا

 

 

  



 

 
 

 

 اىكؤاؿ: أم ٌٍة ٗيٖ ٍٗهَ أف ٍٗسو َةكح اىؾرة اىٍٓذـة:

4\2hf 3\5 ب أhf 

3\2hf 3\4 د جhf 

 اإلساةث: أ

 

 اىكؤاؿ: اىُةكح ال دفِٕ كال دكذعؽث ٌَ اىٕؽـ دٍسو:

 كةُٔف ب أ ُْؿٗح

 ٘ؽىٰث د ج اـخ٨خاج

 اإلساةث: ب

 

 ، كٗهٔف أقؿع فٖ:اىكؤاؿ: اىذٔو٘و ْٔ أظؽ َؿؽ اُذلةؿ اىعؿارة

 اىفؿاغ ب أ اىكٔااو

 اىٍٕةدف د ج اىغةزات

 اإلساةث: د

 

 اىكؤاؿ: اىضكٍ٘ةت اىٍٔصٔدة فٖ ُٔاة اىؾرة ْٖ:

 االىهذؿكُةت كاىِ٘ٔدؿكُةت ب أ االىهذؿكُةت كاىجؿكدُٔةت

 اىجؿكدُٔةت فلٍ د ج اىجؿكدُٔةت كاىِ٘ٔدؿكُةت

 اإلساةث: ج

 

 ىٍكةظةت:اىكؤاؿ: اوُؽاـ اىٌٔء ثٔظؽة ا

 اىذؽفق اىٌٔاٖ ب أ اقذٌةءة

  د ج مؽة االًةءة

 اإلساةث: أ

 

 

  



 

 
 

 

 

 

  

إف ثٕؽ اىىٔرة اىٍذهُٔح  10cmٌَ ٌؿآة ٌلٕؿة ُىف كُؿْة  30cmاىكؤاؿ: كًٓ صكً ٔيٕ ثٕؽ 

 ٗكةكم:

6cm 12 ب أcm 

15cm 40 د جcm 

 اإلساةث: أ

 اىكؤاؿ: فٖ ف

 وف اىذفةٔو اىذةىٖ:

Fe                 Fe    +2e    

ة:
ن

 أم اٙدٖ ٗهٔف وع٘ع

 ذرة اىعؽٗؽ انذكجخ اىهذؿكَُ٘ ب أ اىعؽٗؽ ٔةٌو ٌؼذـؿ

 ٍٗسو ُىف دفةٔو اػذـاؿ د ج اىعؽٗؽ ٔةٌو ٌؤنكؽ

 اإلساةث: أ

 اىكؤاؿ: أَٗ دؼـف اىنعِةت اىهٓؿثةا٘ح:

 اىضيفةٌُٔذؿ ب أ اىٍهسف

  د ج ٌٔىؽ فةف دم صؿاؼ

 اإلساةث: أ



 

 
 

 

 

 

ِؽ اوُؽاـ فٔدٔف َةكذّ دكةكم فؿؽ اىُةكح ثَ٘ ظةىح االزةرة كاالقذلؿار ثؾرة ٌسةرة فإف ْؾق اىكؤاؿ: ٔ

 اىعةىح ىيؾرة دكٍٕ:

 اُجٕةث ديلةاٖ ب أ اُجٕةث ٌعفـ

  د ج 

 اإلساةث: أ

ة ىّ اىُةكح ُفكٓة اىذٖ نةف 
ن
اىكؤاؿ: دٕٔد اىؾرة ثٕؽ ككخ كى٘ؿ  ٔةدة إىٕ ظةىذٓة اىٍكذلؿة ثةٔسح فٔدُٔ

 اٌذىٓة:كؽ 

 اُجٕةث ٌعفـ ب أ اُجٕةث ديلةاٖ

  د ج 

 اإلساةث: أ

ة اىٕ األٔيٕ فإف قؿٔذّ ِٔؽ أٔيٕ ُلُح وفؿ ٌة اىكجت:
ن
 اىكؤاؿ: إذا كؾؼ صكً رأق٘

ة ثكجت اىذجةَؤ
ن
 دكةرّٔ ِٗله ب أ ٗذٔكف ىعْ٘

 حفار٩ْ نٙؽ ٦ْ اٛه٭ ارحٙاع د ج حفار٩ْ ٬٤سب

 اإلساةث: أ



 

 
 

 



 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 غما٢٥١
  



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 ال ٯ٦ٟ٥ حطػٯػ ٤ٟان وٌاٛث اال١ٟخؽون ٘ٮ ا٬١ٛج ٧ٙف٩:

 ةال٧ٝ ب أ ٤تػأ ٪ٰؾ٧تؽج

  د ج 

 . اإلساةث:أ

 

 ٬٫٘ :  pH < 2اذا ٞان ٯٜهػ 

 ٛاْػة ب أ ض٥و

  د ج ٤خٓادل

 وٯ٬ٟن ٬ٛي 7اإلساةث:أ    ٤ط٬٢ل ا١ط٥يٮ أ٠ٛ ٦٤ 

 

 :NaCl٘ه٠ ٧٬ٟ٤ات 

 حٟٙٝ ب أ حت٬٢ر

  د ج حاٯ٦

 اإلساةث  ب   ا١خٟٙٝ ٘ه٠ ا٥١ؽٞب إ١٭ أٯ٧٬اح٩

 

 حٓؽٯٗ ٌاٛث ا١خأٯ٦:

ا١ٍاٛث ا١الز٩٤ ال٧خؾاع ا١ٟخؽون ٦٤ ذره ٘ٮ ضا١خ٫ا 

 ا١ٖازٯث
  ب أ

 

 
  د ج

 اإلساةث:أ   

 

 :؟٤ا٪٬ ا٥١ؽٞب ٰٕؽ ا١ٍٜتٮ

HF ب أ H2O 

PCL3 د ج CF4 

 )ةفتب ا١خ٥اذ٠(CF4اإلساةث: د    الن س٥ّٰ ا٥١ؽٞتات حطخ٬ي ٢ْ٭ ٨ْانؽ ٫ٞؽوـا١تٰخ٫ا ْا١ٰث ٤اْػا 

 

 



 

 
 

 

 ا١ؾٯج ال ٯؼوب ٘ٮ ا٥١اء ألن:

 ا١ؾٯج ٍٛتٮ ب أ ا٥١اء ٍٛتٮ

 ا١ؾٯج ٰٕؽ ٍٛتٮ* د ج ا٥١اء ٰٕؽ ٍٛتٮ 

 ّ ا١لؽح*اإلساةث: د   حاة

 

 , ا٥١لؽوةات ا١ٖازٯث ٤لت٩ٓ ةٖاز :
ً
 ٨ْػ ٘خص ٢ْب ا٥١لؽوةات ا١ٖازٯث ٯ٫ِؽ ن٬ت ٬ٛٯا

O2 ب أ H2O 

Co2 د ج  

 اإلساةث : ج

 

 أي ا٥١ؽٞتات ا١ٓي٬ٯث ا١خا١ٰث ا٢ْ٭ درسث ٢ٰٕان:

C2H3OH ب أ CH3COCH 

CH3OH د ج CH3COOH 

 <  ٞط٬ل <  ا١ػ٪ٰػات <  ا٤ٰػات ( ةا١خؽحٰب اإلساةث: د   ا٢ْ٭ درسث ٢ٰٕان ) ض٥و ٞؽة٬ٞف٢ٰٮ 

 

 ٯطػث االعخؾال:

 اال٬٧د ب أ ا١ٟاذ٬د

  د ج 

 اإلساةث:أ  االعخؾال ٢٥ْٰث اٞخفاب ١ال١ٟخؽو٧ات 

 

 ؟أي االٯ٧٬ات ٘ٮ ا١طاالت ا١خا١ٰث ٯ٬ٟن أـ٠٫ اعخؾاال

Hg+2+2e- 2Hg ب أ Ag++e- Ag 

Mg+2+2e- 
Mg د ج Al+3+3e- Al 

 ا٢ْٮ ٘ٮ س٫ػ االعخؾال )وا٥١ٙؽوض ٯ٨ٍٰٓا سػول( أ  ال٫٧ا اإلساةث :

 

 

 

 



 

 
 

 

 ا١ٓا٠٤ ا٥١ؤٞفػ ٤اذا ٯطػث ٩١ اذ٨اء ا١خٙا٠ْ:

 ٯغخؾل ب أ ٯخأٞفػ

  د ج 

 الن ْػد ا١خاٞفػ ٯ٠ٜ اإلصةثح: ب       

 ٠ٞ حٙا٠ْ اٞفػة ٯهاضت٩ ْا٠٤ ٤غخؾل 

 ٠ٞ حٙا٠ْ اعخؾال ٯهاضت٩ ْا٠٤ ٤ؤٞفػ

 

 ٣ :حٓؽٯٗ ا٥١ط٬٢ل ا٨٥١ِ

٨ْػ إىا٘ث  ٥ٰٞات ٦٤ pHٯٜاوم ا١خٰٖؽ ٘ٮ 

 ض٥و اوٛاْػة
  ب أ

  د ج 

 وحخ٬ٟن ٦٤ ض٥و ىٰٓٗ +٢٤ط٩ او ٛاْػة ىٰٓٙث + ٢٤ط٫ا    اإلصةثح:أ

 

 اال١ٟا٧ات ال حؼوب ٘ٮ ا٥١اء ال٫٧ا :

 ٍٛتٰث ب أ ٰٕؽ ٍٛتٰث

  د ج 

 )ودرسث ٢ٰٕا٫٧ا وا٧ه٫ار٪ا ٨٤غٙيث(  اإلساةث: أ  

 

 ٢ْ٭ ذوةا٧ٰث ٘ٮ ا٥١اء :ا٥١ؽٞتات اال

 ا١ٰٟخ٧٬ات ب أ االض٥اض ا١ٟؽة٬ٞف٢ٰٰث

 االٯرٰؽات د ج اال١ػ٪ٰػات

 اإلساةث: أ 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 ا١ٍٜب ا١ؼي حطػث ٩١ ٢٥ْٰث أٞفػه ٘ٮ ا١خٙا٠ْ ا١خا١ٮ :

2AL(s)+3Sn++
(ag)2AL+3

(ag)+3Sn 

Sn(S) ب أ *AL(s) 

Sn+2
(aq) د ج AL+3

(g) 

 ال١ٟخؽو٧ات*   ٜ٘ػ٢ٰث اإلساةث ب  ال٩٧   االٞفػة ٥ْ

 

 ا١ؾٯ٬ت حؼوب ٘ٮ ا٥١ؼٯتات :

 ا١ٍٜتٰث ب أ االٯ٩ٰ٧٬

  د ج ا١ٰٖؽ ٍٛتٰث

 اإلساةث: ج )ا١لت٩ٰ ٯؼٯب ا١لت٩ٰ(

 

 ٯٓخ٥ػ ذاةج ارحٙاع درس٩ ا٢ٖ١ٰان ٢ْ٭ :

 ٌتٰٓث ا٥١ؼٯب ب أ ٌتٰٓث ا٥١ؼاب

  د ج 

 اإلساةث: ب

 

 ٯ٥ر٠ ٛا٬٧ن :H2O2 ا١٭  H2Oحط٬ل 

 ضَٙ ا١ٟخ٢ث ب أ ضَٙ ا١ٍاٛث

 ٛا٬٧ن ا٨١فب ا١راةخ٩ د ج ٛا٬٧ن ا٨١فب ا٥١خياْٙث

 اإلساةث: ج  ٛا٬٧ن ا٨١فب ا٥١خياْٙث *

 

pH = 2.5: 

 ٛاْػي ب أ ض٥يٮ

  د ج 

 ٯ٬ٟن ض٥يٮ  7اإلساةث: أ      ال٩٧ أ٠ٛ ٦٤ 

 

 

 



 

 
 

 

 ا١فؤال: ا٥١ادة ا١خٮ ٯؾداد ضش٫٥ا ٦ْ حط٫١٬ا ٦٤ ـائ٠ ا١٭ ن٢ب ٪ٮ

CO2 ب أ H2O 

NH3 د ج HCl 

 )وح٠ٜ ٞرا٘خ٫ا عانٰث ٥٢١اء( اإلساةث: ب

 

 Fe(OH)3ا١فؤال: ْػد ا١خأٞفػ ٢١طػٯػ ٘ٮ ا٥١ؽٞب 

 +3 ب أ +2

 -3 د ج -2

 و ٯشب ان ح٬ٟن كط٨ث ا٥١ؽٞب نٙؽ.3 -أي ان ا٫١ٰػروٞفٰػ = 3  =-5(OH)اإلساةث: ب    

 

 ا١فؤال: ا٥١ؽٞب االٞرؽ ٛاة٢ٰث ٢١ؼوةان ٘ٮ ا٥١اء ٪٬

CH3COCH3 ب أ CH3CH2CH2O 

CH3CH2CH2OH د ج CH3CH2OCH3 

 اإلساةث: ج    ا١ٟط٬الت األ٢ْ٭ ذوةان 

 

 ا١فؤال: ا٥١ٜه٬د ةأن ٌاٛث ا١ؼرة ٥ٟ٤اة أ٫٧ا حأعؼ ٣ٰٛ

 ا١ؾوسٰث ب أ ا١ٙؽدٯث

 اىىع٘عح د ج ا١ٟفؽٯث

 واٯيا ا١هٙؽ واٯيا االْػاد ا١فا١تث -5-4-3-2-5اإلساةث: د      اْػا نطٰطث 

 

 ا١فؤال: أي ا١خا١ٮ حخ٣ ٩ٰ٘ ٢٥ْٰث حلخٰج ا١ي٬ء ة٠ٓٙ سف٥ٰات ا٥١ؼاب

 ا١طؽٞث ا١تؽاو٧ٰث ب أ دأز٘ؿ دِؽاؿ

 ا١ؼوةا٧ٰث د ج ا٥١غ٬٢ط ا٥١خشا٧ؿ

 اإلساةث: أ   ) ا١ي٬ء ٘ٮ ا١يتاب(

 

 

 

 



 

 
 

 

 ا١فؤال: حف٥٭ ا١ٍاٛث ا٥١غخؾ٧ث ٘ٮ ٤ادة ةفتب حؽٰٞت٫ا

 ا١ٍاٛث ا١طؽارٯث  ب أ ا١ٍاٛث ا٬٨١وٯث

 َةكح اىًٔٓ اىهٍ٘٘ةا٘ح د ج ا١ٍاٛث ا١طؽارٯث

 اإلساةث: د

 

 ا١فؤال: ا٬ٜ١ة ا٫ٟ١ؽوـخاحٰٰٟث ا١خٮ حشؼب األٯ٧٬ات ذات ا١لط٨ات ا٥١غخ٢ٙث ٪ٮ ا١ؽاةٍث

 االُٗٔ٘ح ب أ ا١خفا٪٥ٰث

 ا١خ٨اـٰٜث د ج ا٢ٙ١ؾٯث

 اإلساةث: ب

 

 ٠ٰ٧ا١فؤال: أي ا٥١ؽٞتات ا١ٓي٬ٯث االحٰث ال حطخ٬ي ٢ْ٭ ٤ش٬٥ْث ٞؽة٬

 ا١ٰٟخ٧٬ات ب أ االض٥اض ا١ٟؽة٬ٞف٢ٰٰث

 االـخؽات د ج اىهعٔالت

 و٪٨اك ٰٕؽ٪ا٬ض وا١ٰٟخ٧٬ات وا١ػ٪ٰػات حطخ٬ى  ٢ْ٭ ٤ش٬٥ْث ٞؽة٠ٰ٧٬ ٥اإلساةث: ج    ا١ط

 

 ا١فؤال: حٓؽف ٤ش٬٥ْث ا١غ٬ٍط ا٧٬٢٥١ث ا١خٮ ح٬ٟن ٌٰب ذرة ا٫١ٰػروس٦ٰ ا٥١ؽئٮ ةف٢ف٢ث

 ثةىٍؿ ب أ ٥ٰ١ان

 ٦ةاك د ج ٥ٞتخ٬ن

 اإلساةث: ب    اال٧خٜال ٦٤ ٤فخ٬ى ٌاٛث ا٢ْ٭ ا١٭ ا٥١فخ٬ى ا١را٧ٮ ةا٥١ؽ ٯٍٓٮ ٌٰٗ ٤ؽئٮ 

 

 ا١فؤال: ٨ْػ ضػوث اى٥طالل سا٤ا ٬٨١اة ٘إ٩٧

 1ٯؾداد ا١ٓػد ا١ؼري  ب أ 1ٯؾداد ا١ٓػد ا١ٟخ٢ٮ 

 1وٯ٠ٜ ا١ٓػد ا١ٟخ٢ٮ 1ٯؾداد ا١ٓػد ا١ؼري  د ج ال ٗذغ٘ؿ اىٕؽد اىهذيٖ كاىؾرم

 ج اإلساةث:

 

 

 



 

 
 

 

 ٪ٮ  CH3-NH2ا١فؤال: ا٥١ش٬٥ْث ا٬١ُٰٰٙث ٥٢١ؽٞب 

 أٌَ٘ ب أ أ٤ٰػ

 ٞط٬ل د ج إٯرؽ

 اإلساةث: ب

 

 ا١فؤال: "٪٬ ٤ٓػل ا١خٰٖؽ ٘ٮ ٥ٰٞات ا٬٥١اد ا٥١خٙا٢ْث أو ا٨١احشث ٘ٮ وضػة ا١ؾ٦٤ " ٪ؼا ا٨١م ٯٓتؽ ٦ْ

 ا٥١ادة ا٥١طٙؾة ب أ االحؾان ا٥ٰٟ١ٰائٮ

 قؿٔح اىذفةٔو د ج ا١خٓادل

 اإلساةث: د    ٛا٬٧ن ـؽْث ا١خٙا٠ْ ٯأعؼ حؽاٰٞؾ ا٬٥١اد ا٥١خٙا٢ْث ًٜ٘

 

 2H2O2(g)=2H2O(g)+O2(g)ا١فؤال: ٛا٬٧ن االحؾان ٢١خٙا٠ْ 

Keq=[H2O]2[O2] ب أ Keq=[O2] 

Keq=[H2o  [O2]/[H2O2]2 د ج Keq=[O]/[H2O2]2 

 ٢ْث ٤ؽ٬ْ٘ث الس ٦ٰٓ٤  ) ٬٤اد ٕازٯث ضهؽا(اإلساةث: ج   حؽاٰٞؾ ا٬٥١اد ٧احشث ٢ْ٭ حؽاٰٞؾ ا٬٥١اد ا٥١خٙا

 

 ٥٢١ؽٞب ا١خا١ٮ:   (IUPAC)ا١فؤال: االـ٣ ا٨١ِا٤ٮ 

 ذ٨ائٮ ٤ٰر٠ٰ ة٨خان -2,3 ب أ زِةاٖ ٌ٘س٘و ثِذَ٘ ظيلٖ -1,2

 ذ٨ائٮ ٤ٰر٠ٰ ٪تخان ض٢ٜٮ -2,3 د ج ذ٨ائٮ ٤ٰر٠ٰ ٪ٟف٦ٰ ض٢ٜٮ -5,2

 اإلساةث: أ

 

 ػ ٦٤ ا٬١ضػات ا١ت٨ائٰث ا٥١خٟؽرةا١فؤال: سؾٯئات ٞتٰؽة حخ٬ٟن ٦٤ ا١ٓػٯ

 ٤٬٨٤ؽات ب أ ة٥١٬ٰؽات

 ------ د ج ا٤ٰػات

 اإلساةث: أ 

 

 



 

 
 

 

 ا١فؤال: "ضش٣ ا١ٖاز ٯخ٨اـب ٌؽدٯا ٤ّ درسث ا١طؽارة " ٯٓتؽ ٪ؼا ا٨١م ٦ْ ٛا٬٧ن

 كارل ب أ ة٬ٯ٠

 ةؽ١٬٧ٮ د ج ساٯ٬٢ـاك

 اإلساةث: ب

 

 : ا١فؤال:٤ا٪ٮ ا٥١ش٬٥ْث ا٬١ُٰٰٙث ٥٢١ؽٞب ا١خا١ٮ 

 أ٦ٰ٤ ب أ اٯرؽ

 ٪ٰػروٞف٠ٰ د ج ا٤ٰػ

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال: ا١غ٢ٰث ا١ش٢ٙا٧ٰث  ٪ٮ ع٢ٰث

 ٬٧وٯث ب أ ٫ٞؽو٥ٰٰٞائٰث

 ٰ٘ؾٯائٰث د ج ٫ٞؽةائٰث

 اإلساةث: أ

 

 .…+C2H5Cl+OH---->Clا١فؤال: ٯخٙا٠ْ ٬٢ٞرٯػ االٯر٠ٰ ٤ّ ا٫١ٰػروٞفٰػ ٨ٰ١خز : 

C2H5OH ب أ CH3OCH3 

CH3COH د ج CH3COOH3 

 (كا٪ػ ا١لؽحاإلساةث: أ )حٙا٠ْ اـختػال 

 

 ٢١ط٥و ا٬ٜ١ي   PHا١فؤال: ٯ٦ٟ٥ ان ٯ٬ٟن

 4 ب أ 1

 7 د ج 14

 (3)اعخؽ انٖؽ ر٣ٛ ضخٮ ٬١ ٞان اإلساةث: أ 

 

 



 

 
 

 

 ا١فؤال: ٤ش٬٥ْث س٥ّٰ ٨ْانؽ٪ا ٕازات

 ا٥١ش٬٥ْث ا١فاةٓث ْلؽ ب أ ا٥١ش٬٥ْث ا١را٨٤ث ْلؽ

 ٬٥ْث ا١را١رثا٥١ش  د ج ا٥١ش٬٥ْث االو١٭ 

 اإلساةث: أ )ٕازات ٧ت٢ٰث(

 

 ا١فؤال: ا١هٰٖث ا٥ٰٟ١ٰائٰث ٥١ؽٞب أٞفٰػ ذ٨ائٮ ا٫١ٰػروس٦ٰ

2HO ب أ H2O 

OH د ج H3O 

 اإلساةث: ب

 

 ا١فؤال: ٥١اذا ٯ٬ٟن ا٥١اء ـائ٠ 

 ةفتب ا١ؽواةً االٯ٧٬ٰث ب أ ةفتب ا١ؽواةً ا٫١ٰػروس٨ٰٰث

 ث ا١خفا٪٥ٰثةفتب ا١ؽاةٍ د ج ةفتب ا١ؽواةً ا٢ٙ١ؾٯث

 اإلساةث: أ )ال٫٧ا ٬ٛٯث(

 

 ا١فؤال: أٞتؽ ٤هػر ٌاٛث ٢١شف٣

 اىؽْٔف ب أ ا١ٟؽة٬٪ٰػرات

 اال٧ؾٯ٥ات د ج ا١تؽوح٨ٰات

 (cal9,5)ـؤال ٥ٰٰٞاء ض٬ٰٯث ا١ػ٪٬ن حط٬ي اإلساةث: ب 

 

 ا١فؤال: س٫ػ االعخؾال ٪٬ ٛاة٢ٰث ا٥١اده...

 الٞخفاب اال١ٟخؽو٧ات ب أ ٢١خط٠٢

 ٢١خأٞفػ د ج خؽو٧ات١ٜٙػ اإل١ٟ

 اإلساةث: ب

 

 

 

 



 

 
 

 

 ا١فؤال: ٯٙه٠ ا٢٥١ص ٦ْ ا١ؽ٠٤ ة٢٥ٰٓث 

 ا١خٍٰٜؽ ب أ ا١خؽكٰص

 ا١ٟؽو٬٤ح٬سؽاٰ٘ا د ج ا١خت٬٢ر

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال: ع٢ٰث ا٬ٛ٬١د حفخغػم ٘ٮ

 ا١ف٥اْات ب أ ا١خه٬ٯؽ اٱت

 ------ د ج ا١ف٦ٙ ا١ٙيائٰث

 ٥اْات ٫ٰ٘ا ا٬٧اع ةٍارٯات ٘ي٩ او ١ٰر٬ٰم(ا١خه٬ٯؽ و ا١ف اإلساةث: ج ا٤ا )اٱت

 

 ا١فؤال: أي ا١هٰٔ ا١خا١ٰث ح٥ر٠ ا١هٰٖث ا١ٓا٤ث ١إلٯرؽ

R-O-R' ب أ R-OH 

R-COOH د ج R-COO-R' 

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال: أي ا٥١ؽٞتات ا١خا١ٰث ٯطخ٬ي ٢ْ٭ راةٍث ـٰش٥ا ًٜ٘

 ا١ٟان ب أ ا١ٟاٯ٦

 ا٦ٰٟ١ د ج ا٠ٰٟ١

 اإلساةث: ب

 

 ؟وُٰٙث االض٥اض ا٬٨١وٯث ا١فؤال: 

 حغؾٯ٦ ا٤٬٢ٓ٥١ات ا٬١راذٰث و٫٢ٜ٧ا ب أ ا٫١ي٣

  د ج 

 اإلساةث: ب

 

 

 

 



 

 
 

 

 ا١فؤال: ٤ا٪ٮ ا١تٍارٯث ا١خٮ حط٬ي حٙا٠ْ ْٟفٮ

 ةٍارٯث ا١ٙيث ب أ ا٥١ؽ٣ٞ ا١ؽنانٮ

 ا٬٢ٜ١ٯث د ج ا١غارن٦ٰ وا١ٟؽة٬ن

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال: ٤ش٬٥ْث ا٫١ٰػروٞف٠ٰ ٘ٮ ا١ٟط٬الت

 اٯ٧٬ٰث ب أ ٍٛتٰث ٰٕؽ

 ٤خ٬ـٍث ا١ٍٜتٰث د ج كػٯػة ا١ٍٜتٰث

 اإلساةث: د

 

 ا١فؤال: ٤ا٪ٮ درسث ا١طؽارة ا١خٮ ٯ٬ٟن ٨ْػ٪ا ا١ف٬ٰٟ٢ٰن ٬٢٥٤ ةا١ٟخؽو٧ات ا١خٟا٘ؤ وضؾ٤ث ا١خ٬ن٠ٰ ٩ٰ٘ ٘ارٕث

 ا١هٙؽ ا٢ٍ٥١ٚ ب أ ا١هٙؽ ا٥١ئ٬ي

 ------ د ج درسث ضؽارة ا١ٖؽ٘ث

 اإلساةث: ب

 

  ٤NaClؼاب ٯؼاب ٩ٰ٘ ٢٤ص ا١ٍٓام )٬٢ٞرٯػ ا١ه٬دٯ٬م( ا١فؤال: ٤ا اـؽع

 اـٰخ٬ن ب أ ٞط٬ل

 ------ د ج ٤اء

 اإلساةث: ج

 

 ا١فؤال: ٤ا اـ٣ ا٥١ؽٞب ا١خا١ٮ : 

 ة٬ٰحان ب أ ة٬ٰحاٯ٦-2

 ة٬ٰح٦ٰ د ج ة٨خان

 اإلساةث: أ

 

 



 

 
 

 

 ٯ٥ر٠ اال٬٧د ٘ٮ  KOHا٥١غ٬٢ط ة٨ٰٓث ٦٤ ٪ٰػروٞفٰػ ا١ت٬حاـ٬ٰم  Znا١فؤال: ٤فط٬ق ا١غارن٦ٰ 

 ةٍارٯث ا١ٙيث ب أ ا١تٍارٯث ا٬٢ٜ١ٯث

 ةٍارٯث ٤ؽٞب ا١ؽناص د ج ا١غ٢ٰث ا١ش٢ٙا٧ٰث

 ةٍارٯات ا١ٙيث( Zn== ةٍارٯات ٬٢ٛٯ٩()ْش٨ٰث  Zn)٤فط٬قاإلساةث: أ 

 

 ا١فؤال: أي ٦٤ ا١خا١ٮ ٩١ ا٠ٛ ٧هٗ ٍٛؽ

 2دورة  ٤16ش٬٥ْث  ب أ 2دورة   ٤15ش٬٥ْث

 2دورة  14ش٬٥ْث ٤ د ج 2دورة  ٤17ش٬٥ْث 

 اإلساةث: ج

 

 K2Cu2O7ا١فؤال: ٤ا ْػد ا١خأٞفػ ٨٢١طاس ٘ٮ ا٥١ؽٞب 

 6+ ب أ 12+

 -12 د ج -6

 *كا٪ػ ا٢٥١غم*اإلساةث: ب 

 

 ا١فؤال: ٯٓختؽ ا٬٫١اء ا١ش٬ي ٦٤ ا٬٧اع ا٥١طا٠ٰ١ ا١خٮ ٯ٬ٟن ٫ٰ٘ا ا٥١ؼٯب وا٥١ؼاب

 ن٢ب –ن٢ب  ب أ ن٢ب –ـائ٠ 

 ٕاز –ٕاز  د ج ن٢ب –ٕاز 

 اإلساةث: د

 

 ا١فؤال: اي ٦٤ ا١خا١ٮ ٯ٥ر٠ حٙا٠ْ ٥ٰٰٞائٮ

 حٰٖؽ ٬١ن ا١ٙيث ب أ ذوةان س٢ٰػ

 ٢ٰٕان اإلٯرؽ د ج حفا٤ٮ ا٬ٰ١د

 اإلساةث: ب

 

 

 

 



 

 
 

 ا١فؤال: حه٨ٗ ا١تؽوح٨ٰات ى٦٥ 

 ا٬ٜ١اْػ ب أ االض٥اض 

 ا٥١خٓاد١ث د ج ا٥١خؽددة

 اإلساةث: ج

 

 ٥٘POHا ٥ٰٛث   PH=5.2ا١فؤال: إذا ٞان 

 8.8 ب أ 5.2

 14 د ج 0

 اإلساةث: ب

 

 ا١فؤال: اي ٦٤ ا١خا١ٮ ٦٤ ا٥١ؽٞتات

 ٯ٬د ب أ ن٬دٯ٬م

 ةؽوم د ج اٯرا٬٧ل

 اإلساةث: ج

 

 ا١فؤال: اىا٘ث ٕاز ا٨١لادر ا١٭ ا٥١اء ٯٓختؽ ٤ط٬٢ل

 ن٢ب –ـائ٠  ب أ ـائ٠ -ٕاز 

 ٕاز –ٕاز  د ج ن٢ب -ن٢ب 

 اإلساةث: أ

 

 ا٨١ِا٤ٮ ٘ٮ ا١ل٠ٟ ا٥١شاور  ا١فؤال: ٤ا اـ٣ ا٥١ؽٞب

 ٤ٰر٠ٰ ة٨ؾٯ٦ ب أ ح١٬ؤٯ٦

 ةؽوة٠ٰ ة٨ؾٯ٦ د ج ٤ٰران ٪ٟفان

 اإلساةث: ب

 



 

 
 

 

 ا١فؤال: ٤ا ا٨ٓ١هؽ ا١ؼي ٩١ ا٠ٛ ٌاٛث حأٯ٦

Ca 20 ب أ Kr 36 

K 19 د ج F 9 

 اإلساةث: ج )٢٘ؾ(

 

 ا١فؤال: اٯ٣٫ اٞتؽ ٘ٮ ا١ٍاٛث ضفب ا١خؽحٰب

4s 3 ب أs 

3d 2 د جp 

 ث: جاإلساة

 

 ا١فؤال: س٫ٰٓ٥ا ٤ؽٞتات ْػا

 ةؽوم ب أ اٯرا٬٧ل

 اـخؽ د ج ٬٘ر٤ٰٝ

 اإلساةث: ب

 

 ا١فؤال: ا٥ٰٟ١ٰاء ا١خٮ حغخم ةػراـث ا٥١ؽٞتات و٥ٰٞخ٫ا وا٬٧ا٫ْا

 ا١ط٬ٰٯث ب أ ا١ؼرٯث

 ا١خط٢ٰ٢ٰث د ج ا١ٓي٬ٯث

 اإلساةث: د

 

 ٬0.5الح٩ ٦٤ ا٥١ط٬٢ل وْػد ٤ ١خؽ1ا١فؤال: ٤ا ٬٤الرٯث ٤ط٬٢ل ٯطخ٬ي ٢ْ٭ 

 1 ب أ 0.5

 2 د ج 5

 اإلساةث: أ

 

 

 

 



 

 
 

 

 ا١فؤال: أٯ٣٫ اٞرؽ ٍٛتٰث

H-O ب أ H-C 

H-N د ج H-Si 

 اإلساةث: أ

 

 ٘ٮ ا١غ٬اص ا٥ٰٟ١ٰائٰث وا١ٰٙؾٯائٰث ٪٬ Naا١فؤال: اٛؽب ٨ْهؽ ا١٭ 

Ne ب أ Mg 

Cl د ج Li 

 اإلساةث: د )٨ْانؽ ا٥١ش٬٥ْث ا٬١اضػة(

 

 ت ةا٥١طا٠ٰ١ ا٥١ائٰثا١فؤال: حخٟٙٝ ا٥١ؽٞتا

 ٦٤ اٯ٧٬ٰث ا١٭ ذرات ب أ ٦٤ اٯ٧٬ٰث ا١٭ اٯ٧٬ات

 ------ د ج ------

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال: ٤ا٪ٮ ا١شف٥ٰات ا٬٥١س٬دة داع٠ ا٬٨١اة

 ا١ٟخؽو٧ات + ةؽوح٧٬ات ب أ ا١تؽوح٧٬ات + ا٬ٰ٨١حؽو٧ات

 ٬ٰ٧حؽو٧ات +ا١ٟخؽو٧ات د ج ا١ٟخؽو٧ات

 اإلساةث: أ

 

 ٨ٓ١هؽ ْا٤ال ٤ؤٞفػا ٬ٛٯا اذا ٞا٧ج ا١فؤال: ٯ٬ٟن ا

 ٫ٞؽوـا١تٰخ٩ ٨٤غٙيث ب أ ٫ٞؽوـا١تٰخ٩ ْا١ٰث

 ------ د ج ------

 اإلساةث: أ

 

 

 

 



 

 
 

 

 ا١فؤال: اي ٥٤ا ٯ٢ٮ ٨ْهؽ و١ٰؿ ٤ؽٞب

 ٢٤ص ا١ٍٓام ب أ ةؽوم

 ا٫١ٰػروٞفٰػ د ج ا٥١ٰران

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال: ا٠ٛ ضش٣ وا٢ْ٭ ٞرا٘ث ٥٢١اء

4C 3 ب أC 

2C 0 د جC 

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال: نٰٖخ٫ا االو١ٰث ٧ٙؿ نٰٖخ٫ا ا١شؾٯئٰث

CH4 ب أ C2H2 

 ------ د ج ------

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال: اي ٥٤ا ٯ٢ٮ ٩١ اٞتؽ ٌاٛث حأٯ٦

 ٪ا٬١س٦ٰ ب أ ٕاز ٧ت٠ٰ

 ------ د ج ------

 اإلساةث: أ

 (18اال٢ْ٭ ٌاٛث حأٯ٦ ا١ٖازات ا٨١ت٠ٰ )ا٥١ش٬٥ْث 

 (17ؽوـا١تٰث ا٫١ا٬١س٨ٰات )ا٥١ش٬٥ْث اال٢ْ٭ ٫ٞ

 

 ا١فؤال: حٙاْالت ح٬ٟن االـخؽات

 ا١ختغؽ ب أ ا١خٟاذٗ

 ا١خط٠٢ د ج اال٧ه٫ار

 اإلساةث: أ

 

 



 

 
 

 

 ا١فؤال: ٘ؽع ا٥ٰٟ١ٰاء ا١ؼي ٯ٫خ٣ ةػراـث ا٨١ِائؽ وا١ؽواةً ا٥ٰٟ١ٰائٰث وا١خ٬زٯّ اإل١ٟخؽو٧ٮ

 ا١خط٢ٰ٢ٰث ب أ ا١ٓي٬ٯث

 ا٬٨١وٯث د ج ا١ؼرٯث

 ساةث: جاإل

 

 اٯيا ٪ؼا ٯ٥ر٠ 18gووى٨ٓا٪ا ة٥ٟان وٞا٧ج ٞخ٢خ٫ا  18gا١فؤال: إذا اعؼ٧ا ٤ادة ٞخ٢خ٫ا 

 ٛا٬٧ن ضَٙ ا١ٟخ٢ث ب أ ٛا٬٧ن ا٨١فب ا١راةخث

 ٛا٬٧ن ضَٙ ا١ٍاٛث د ج ٛا٬٧ن ضَٙ ا١لط٨ث

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال: اذا ٞان 

 eا١ٟخؽو٧ات :

 Aةؽوح٧٬ات :

 ٬ٰ٧Bحؽو٧ات :

 ؟ٰث ٬٨٢١اة ٥٘ا ا١لط٨ث ا٢ٟ١

A/e ب أ B/e 

A•e د ج B•e 

 اإلساةث: ج

 

 ا١فؤال: ٤ا ٪٬ ا٨ٓ١هؽ اال٬ٛى واالٛهؽ راةٍث

 ٬٢٘ر ب أ ٧ٰخؽوس٦ٰ

 اٞفش٦ٰ د ج ٬٢ٞر

 اإلساةث: أ

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 ا١فؤال: ٥ٞات ا١ي٬ء حف٥٭

 ٬٘ح٧٬ات ب أ ا١ٟخؽو٧ات

 ٬ٰ٧حؽو٧ات د ج ة٬رح٧٬ات

 اإلساةث: ب

 

 ٣ٟ٘34g ٬٤ل ٯطخ٬ي  17g ٯطخ٬ي  ا٨١لادرضػ ٦٤ ا١فؤال: إذا ٞان ٬٤ل وا

34 mol 17 ب أ mol 

0.5 mol 2 د ج mol 

 اإلساةث: د

 

 اذا ا٥١ط٬٢ل PH=7 ا١فؤال:

 ٤خٓادل ب أ ض٥يٮ

 ٛاْػي د ج ٤خؽدد

 POH=7٘أن  PH=7اإلساةث: ب ة٥ا ان 

 

 ا١فؤال: ا١ٓا٠٤ ا٥١ؤٞفػ ٯطه٠ ٩١

 اٞفػة ب أ اعخؾال

 ا٧ه٫ار د ج حط٠٢

 اإلساةث: أ

 

 H2O2و H2Oا١فؤال: ا٨١فب ة٦ٰ ا٥١ؽٞت٦ٰ 

 2:1 ب أ 2:2

 1:2 د ج 1:1

 اإلساةث: ب

 

 

 

 



 

 
 

 

 ا١فؤال: اٯ٦ حطػث ٢٥ْٰث االٞفػة

 ا١ٟاذ٬د ب أ ٍٛب ا٫١ٰػروس٦ٰ

 اال٬٧د د ج ٍٛب ا٨١ٰخؽوس٦ٰ

 اإلساةث: د )ا٥١هٓػ(

 

 اٯ٦ ٯّٜ  4ا١فؤال: ٨ْهؽ ْػده ا١ؼري 

 ا١ػورة االو١٭ ا٥١ش٬٥ْث ا١را٧ٰث ب أ ٥١ش٬٥ْث ا١را٧ٰثا١ػورة ا١را٧ٰث ا

 ا١ػورة االو١٭ ا٥١ش٬٥ْث االو١٭ د ج ا١ػورة ا١را٧ٰث ا٥١ش٬٥ْث االو١٭

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال: اي اكٓث حؤذؽ ٘ٮ ٌتٜث االوزون اٞرؽ

 ٬٘ق ا١ت٨ٙفشٰث ب أ حطج ا١ط٥ؽاء

 سا٤ا د ج ا١ف٨ٰٰث

 اإلساةث: ب

 

١خؽ ٦٤ ا٥١ط٬٢ل اذا ٥٢ْج ان 5٘ٮ  0.1Mةا٬٢ٰٟ١ سؽام اذا ٞان حؽٰٞؾ ا٥١ط٬٢ل    CaCl2 ا١فؤال: ٣ٞ ح٬ٟن ٞخ٢ث

 (Ca=40()Cl=35.5ا١ٟخ٩٢ ا١٬٥١ٰث ل)

 22 ب أ 44

 11 د ج 33

 اإلساةث: د

 

 ا١فؤال:  ٛا٬٧ن س٫ػ ا١غ٢ٰث

Ecell=Ecathode+Eanode ب أ Ecell=Eanode-Ecathode 

Ecell=Eanode+Ecatode د ج Ecell=Ecathode-Eanode 

 اإلساةث: د

 

 

 



 

 
 

 

ا١فؤال: ح٣ ٤ٓاٯؽة ٤ط٬٢ل كػٯػ ا١ط٬٥ىث ةٜاْػة ١ٰطػث ة٥٫٨ٰا حٙا٠ْ ا١خٓادل ٘أنتص ا١ؽ٣ٛ ا٫١ٰػروٞفٰػي 

POH=7  ؟أي ا١خا١ٮ ح٥ج اىا٘خ٩ 

HF+NH3 ب أ NaOH+HCl 

HF+NH4 د ج NH3+OH 

 اإلساةث: ب

 

 ٧فخ٠٥ٓ ٛا٬٧ن H∆فاب ا١فؤال: ا١خٙا٠ْ ا١تٍٮء سػا ا١ؼي ٯفخط٠ٰ ٩ٰ٘ ض

 ٪اٯؾ٧تؽج ب أ رذر٬٘رد

 ٪ؿ د ج ٪٨ؽي

 اإلساةث: د

 

 ا١فؤال: حط٬ل ٪ا١ٰػ اال٠ٰٟ١ ا١٭ ا٦ٰٟ١ ٧احز ٦ْ حٙا٠ْ

 اىا٘ث ب أ ضؼف

 ٬٧وي د ج حٓادل

 اإلساةث: أ

 

 CH4ا١فؤال: 

 ٍٛتٮ ٤خ٥اذ٠ ب أ ٰٕؽ ٍٛتٮ ٤خ٥اذ٠

 ٰٕؽ ٍٛتٮ ٰٕؽ ٤خ٥اذ٠ د ج ٍٛتٮ ٰٕؽ ٤خ٥اذ٠

 اةث: أاإلس

 

 ا١فؤال: اول ع٬ٍة ٘ٮ ا٥١ٓاد١ث ا٥ٰٟ١ٰائٰث ٪ٮ

 اٯشاد ٧فب ا٬٥١الت ب أ اٯشاد ا٬٥١الت

 وزن ا٥١ٓاد١ث د ج اٯشاد ا١ٟخ٢ث

 اإلساةث: د

 

 

 



 

 
 

 

 ا١فؤال: اذا ٞا٧ج ا٬٥١اد ا٨١احشث اٞتؽ ٦٤ ا٬٥١اد ا٥١خٙا٢ْث ٘إن

Keq>1 ب أ Keq<1 

Keq=1 د ج Keq=-1 

 اإلساةث: أ

 

 ?RNAو   DNAٰٗ ٯ٦ٟ٥ ا١خ٥ٰٰؾ ة٦ٰ ا١فؤال: ٞ

 االىا٘ث ب أ االـختػال

 ا١ل٠ٟ د ج ا١طؼف

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال: أٯ٦ ٯطػث االعخؾال

 اال٬٧د ب أ ا١ٟاذ٬د

 ------ د ج ------

 اإلساةث: أ)ا٫٥١تً(

 

 ا١فؤال: ٤ٜػار ٤ٜاو٤ث ا١فائ٠ ٢١خػ٘ٚ واال٧فٰاب

 اال٧خلار ب أ ا٢١ؾوسث

 ------ د ج ------

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال: ا٨١ٍٜث ا١خٮ ال ٯ٦ٟ٥ ان ٯ٬ٟن ةٓػ٪ا ا٥١اء ٘ٮ ا١طا١ث ا١فائ٢ث

 ا٨١ٍٜث ا١رالذٰث ب أ ا٨١ٍٜث ا١طؽسث

 ٧ٍٜث ا١خٟا٘ؤ د ج ٧ٍٜث ا١خٓادل

 اإلساةث: أ

 

 

 

 



 

 
 

 

 ا١فؤال: ٤ا ا١خف٥ٰث ا٨١ِا٤ٰث ٥٢١ؽٞب ا١خا١ٮ 

 و٬٤ ة٨خ٦ٰ ض٢ٜٮةؽ-4-٬٢ٞرو-3 ب أ ٬٢ٞرو ة٨خاٯ٦ ض٢ٜٮ-3-ةؽو٬٤-4

 ------ د ج ------

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال: ٥١اذا ٯخ٥ػد ةا٬١ن ٢٤ٮء ةٖاز ا٬ٰ٢ٰ٫١م ٨ْػ حٓؽى٩ ألكٓث ا١ل٥ؿ

 ٧ٜهان ا١خهاد٤ات ة٦ٰ ا١ٖاز وسػران ا١تا٬١ن ب أ زٯادة ا١خهاد٤ات ة٦ٰ ا١ٖاز وسػران ا١تا٬١ن

 ------ د ج ------

 اإلساةث: أ

 

 ٥ٰٰٞائٮ ا١فؤال: ٤رال ٢ْ٭ حٰٖؽ

 ا٧ه٫ار ب أ اضخؽاق ٘خ٢ٰث ا١ل٥ٓث

 ٤غ٬٢ط د ج ذوةان

 اإلساةث: أ

 

 :SF4 

 ٍٛتٮ ٤خ٥اذ٠ ب أ ٰٕؽ ٍٛتٮ ٰٕؽ ٤خ٥اذ٠

 ٍٛتٮ ٰٕؽ ٤خ٥اذ٠ د ج ٰٕؽ ٍٛتٮ ٤خ٥اذ٠

 اإلساةث: د

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 ا١فؤال : اي ا١غ٬اص ا١خا١ٰث ٯ٥ر٠ عانٰث ٰ٘ؾٯائٰث

 اضخؽاق ٍٛٓث علب ب أ ٜ٘ػ ا١ٙيث ةؽٯ٫ٜا

 ح٬ن٠ٰ ا٨١طاس ٢١طؽارة وا٫ٟ١ؽةاء د ج ح٬ٟن نػأ ا١طػٯػ

 اإلساةث: د

 

 ا١فؤال : اـ٣ ا٥١ؽٞب ٘ٮ ا١ل٠ٟ ا٥١شاور 

 ٤ٰران ة٨خان ض٢ٜٮ ب أ ٤ٰر٠ٰ ة٨خان-2

 اٯر٠ٰ ة٨ؾٯ٦ د ج ٤ٰر٠ٰ ة٨خان ض٢ٜٮ

 اإلساةث: ج

 

و٨ْػ٤ا اعؽس٨اه ٦٤ ا١فائ٠ ْاد ا١٭  ٘ا٥ٟ٧ق ا١تا٬١ن 109kا١فؤال : وىّ ةا٬١ن ٘ٮ ـائ٠ ٧ٰخؽوس٦ٰ درسث ضؽارح٩ 

 ؟ضش٩٥ ا١ٍتٰٓٮ اي ا٬ٜ١ا٦ٰ٧ ا١خا١ٰث حٙفؽ ٤ا ضه٠

 ٛا٬٧ن ا١ٖاز ا٥١را١ٮ ب أ ا١ٜا٬٧ن ا١ٓام ٢١ٖازات

 ------ د ج ٛا٬٧ن ساٯ٬٢ـاك

 اإلساةث: أ

 

ث ا١٬٥١ٰث اذا ٥٢ْج ان ا١ٟخ٢  ٩٨٤9g وٯطخ٬ي ٢ْ٭ ٤اء ٞخ٢خ٩   10g٘ٮ ٤ط٬٢ل  HFا١فؤال : ٤ا ا١ٟفؽ ا١٬٥١ٮ 

H2O=18  و HF=20 

 2 ب أ 1/2

 3/2 د ج 1

 اإلساةث: أ

 

 

 



 

 
 

 

 CF4ا١فؤال :  

 ٍٛتٮ ٰٕؽ ٤خ٥اذ٠ ب أ ٍٛتٮ ٤خ٥اذ٠

 ٰٕؽ ٍٛتٮ ٰٕؽ ٤خ٥اذ٠ د ج ٰٕؽ ٍٛتٮ ٤خ٥اذ٠

 اإلساةث: ج

 

 ا١فؤال : اذا ٞان حؽٰٞؾ ا٥١خٙاْالت اٞتؽ ٦٤ حؽٰٞؾ ا٬٨١احز ٨ْػ االحؾان ٘إن

Keq<1 ب أ Keq>1 

Keq=1 د ج Keq≥1 

 )٤ٟؽر و٦ٟ١ ٰٕؽ ا٬٢ٍ٥١ب(اإلساةث: أ 

 

 ا١فؤال : اي ا١خٙاْالت ا١خا١ٰث حٙا٠ْ أٞفػة

Fe+²--->Fe+³ ب أ Cl2--->2Cl- 

I²--->2I- د ج Ag+--->Ag 

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال : ٤رال ٢ْ٭ ا١تٍارٯات ا١را٬٧ٯث

 ------ ب أ ةٍارٯات ا١فٰارات

 ------ د ج ------

 اةث: أاإلس

 

 ا١فؤال : ٤ا٪ٮ االكٓث ا١خٮ حؤدي ا١٭ ا٧تٓاث اال١ٟخؽو٧ات

 سا٤ا ب أ أٞؿ

 أ١ٙا د ج ةٰخا

 اإلساةث: ج

 

 

 

 



 

 
 

 

 ةؽو٬٤ ة٨خا٬٧ٯٝ-3ا١فؤال : 

 

 ب أ

 

 ------ د ج ------

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال: اي ا٨ٓ١انؽ ا١خا١ٰث اٞرؽ اـخٜؽارا وا٠ٛ ٘ٮ ا٨١لاط ا٥ٰٟ١ٰائٮ

Na11 ب أ O8 

Ne10 د ج Be4 

 اإلساةث: ج

 

٦٤ ا٨١ٰخؽوس٦ٰ ٤ّ ٥ٰٞث ٞاٰ٘ث ٦٤ ا٫١ٰػروس٦ٰ ضفب  mol 3ا١فؤال :  ْػد ٬٤الت اال٧٬٤ٰا ا٨١احشث ٦ْ حٙا٠ْ 

 N2+3H2---->2NH3ا١خٙا٠ْ ا١خا١ٮ : 

 2 ب أ 3

 6 د ج 5

 اإلساةث: د

 

 ا١فؤال :  االكٓث ا٧٬ٟ٥١ث ٦٤ ا١ٟخؽون ـا١ب اضادي ا١لط٨ث

 ا١ٙا ب أ ةٰخا

 أٞؿ د ج سا٤ا

 اإلساةث: أ )٤ٟؽر ةهٰٖث اعؽى(

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 ا١فؤال :  ا١ٓا٠٤ ا١ؽئٰؿ ٘ٮ حطػٯػ اـخٜؽار ا١ؼرة ٪٬ ٧فتث

 اال١ٟخؽو٧ات ا١٭ ا١تؽوح٧٬ات ب أ ا١تؽوح٧٬ات ا١٭ ا٬ٰ٨١حؽو٧ات

 اال١ٟخؽو٧ات ا١٭ ا١تؽوح٧٬ات د ج اال١ٟخؽو٧ات ا١٭ ا٬ٰ٨١حؽو٧ات

 اإلساةث: أ

 

 ٯه٨ٗ ٢ْ٭ أ٩٧ +2هؽ حٟا٘ؤه ا١فؤال :  ٨ْ

 ال٢٘ؾ ب أ ٢٘ؾ

 كت٩ ٢٘ؾ د ج عا٠٤

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال :  س٢٥ث "ا١ٟخ٢ث ال ح٨ٙ٭ ال حفخطػث اذ٨اء ا١خٙا٠ْ ا٥ٰٟ١ٰائٮ" ْتارة 

 ٧ِؽٯث ب أ ٛا٬٧ن ٥٢ْٮ

 اـخ٨خاج د ج ٘ؽىٰث

 اإلساةث: أ

 

 9.2gذ٣ ح٣ حفغ٫٨ٰا ضخ٭ حٰٖؽ ٫٧٬١ا وانتطج ٞخ٢خ٫ا  10gا١فؤال :  ٤ا ٞخ٢ث ا٥١اء ةا١شؽام ٘ٮ ٢٤ص ٤ائٮ ٞخ٢خ٫ا 

 0.8 ب أ 9.2

 10 د ج 0

 اإلساةث: ب

 

 ا١فؤال :  اي االحٮ ال ٯه٨ٗ ٤ادة ضفب ا١خٓؽٯٗ ا٥٢ٓ١ٮ ٥٢١ادة

 ا٬٫١اء ب أ ا١خؽاب

 درسث ا١طؽارة د ج ا٥١اء

 اإلساةث:  د

 

 

 

 



 

 
 

 

 شا٧ؿ ٬ٟ٤ن ٦٤ ٤ادة ن٢تث وـائ٠ا١فؤال :  ا١ٍؽٯٜث ا٨٥١اـتث ١ٙه٠ ٧٬ٟ٤ات ٤غ٬٢ط ٰٕؽ ٤خ

 ا١خت٬٢ر ب أ ا١خؽكٰص

 ا١خفا٤ٮ د ج ا١خٍٰٜؽ

 اإلساةث: أ

 

 pا١فؤال :  ْػد ا٥١شاالت ا١ٙؽْٰث ٘ٮ ا٥١طال ا١را٬٧ي 

 1 ب أ 3

 5 د ج 7

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال :  ٥٢ٞا احش٨٫ا ا١٭ االـ٠ٙ ى٦٥ ٨ْانؽ ا٥١ش٬٥ْث ا٬١اضػة ٘ٮ ا١شػول ا١ػوري

 حؾداد اال١ٙث اال١ٟخؽو٧ٰث ب أ ١5ؼرةح٠ٜ ٞخ٢ث ا

 ٯؾداد ا١طش٣ ا١ؼري د ج ٯؾداد س٫ػ ا١خأٯ٦

 اإلساةث: د

 

 ا١فؤال :  ٤ا اـ٣ ا٥١ؽٞب ا١خا١ٮ :

 ذ٨ائٮ ةؽو٬٤ ٪ٟفان ض٢ٜٮ 5,3 ب أ ذ٨ائٮ ةؽو٬٤ ة٨ؾٯ٦-5,3

 ذ٨ائٮ ةؽو٬٤ ٪ٟفان ض٢ٜٮ د ج ةؽو٬٤ ة٨ؾٯ٦

 اإلساةث: أ

 

 

 

                                                           
1
  



 

 
 

 

 

 ؾ اإل١ٟخؽو٧ٮ ٨ٓ١هؽ ٬٤س٬د ٘ٮ ا١ػورةا١فؤال :  ٪ؼا ا١خؽ٤ٰ

 2 ب أ 3

 4 د ج 1

 اإلساةث: ب

 

 ا١فؤال :  اي ا١خا١ٮ ال ٯ٬ٟن راةٍث ٪ٰػروس٨ٰٰث ة٦ٰ سؾٯئاح٩

CH3-O-CH3 ب أ CH3-CH2-OH 

CH3-CH2-NH2 د ج CH3-COOH 

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال :  اي االحٮ ٯطخ٬ي راةٍث حفا٪٥ٰث ذالذٰث

C2H4 ب أ C2H2 

CH4 د ج C3H6 

 اإلساةث: ب

 

 ٣ٞ150K ضش٩٥ ةا٢١خؽ ٨ْػ  ٨ْ300Kػ  2Lا١فؤال :  ةا٬١ن ٬٢٥٤ء ةٖاز ضش٩٥ 

 2 ب أ 1

 4 د ج 3

 اإلساةث: أ

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ا١فؤال :  ا١خٰٖؽ ٘ٮ ا٥١طخ٬ى ا١طؽاري ا١ؼي ٯؽا٘ٚ ح٬ٟن ٬٤ل واضػ ٦٤ ا٥١ؽٞب ٘ٮ ا١ِؽوف ا١ٰٜاـٰث ٦٤ ٨ْانؽه  

 ٘ٮ ا١طاالت ا١ٰٜاـٰث ٪ٮ

 ضؽارة اال٧ه٫ار ا٬٥١الرٯث ب أ رة ا١خ٬ٟٯ٦ ا١ٰٜاـٰثضؽا

 ضؽارة االضخؽاق د ج ٛا٬٧ن ٪ؿ

 اإلساةث: أ

 

 CH3-O-CH3ا١فؤال :  ا١٭ اي ا٥١ش٬٥ْات ا١ٓي٬ٯث ٯ٨خ٥ٮ ا٥١ؽٞب ا١خا١ٮ : 

 اال٨ٰ٤ات ب أ االٯرؽات

 االـخؽات د ج االض٥اض ا١ٟؽة٬ٞف٩ٰ٢ٰ

 اإلساةث: أ

 

 ١ٰث ذات س٫ػ حأٯ٦ اٞتؽا١فؤال :  اي ا٨ٓ١انؽ ا١خا

Rb37 ب أ Na11 

Li3 د ج Cs55 

 )٘ٮ ا٥١ش٬٥ْث ا٬١اضػه ٥٢ٞا ٠ٛ ا١ٓػد ا١ؼري زادت ٌاٛث ا١خأٯ٦(اإلساةث: ج

 

 ا١فؤال : " ا١طا١ث ا١خٮ حخفاوى ٨ْػ٪ا ـؽْث ا١خٙا٠ْ اال٤ا٤ٮ وـؽْث ا١خٙا٠ْ ا١ٟٓفٮ" ٪ؼا ا٨١م ٯٓتؽ ٦ْ 

 ـؽْث ا١خٙا٠ْ ب أ االحؾان ا٥ٰٟ١ٰائٮ

 ------ د ج ------

 اإلساةث: أ

 

  



 

 
 

 ا١فؤال :  ا١ٍٜب ا١ؼي حطػث ٩١ ٢٥ْٰث اٞفػة ٘ب ا١خٙا٠ْ ا١خا١ٮ :

Al ب أ Al+3 

Sn د ج Sn++ 

 اإلساةث: أ )ارحٙاع ٘ٮ اْػاد ا١خأٞفػ(

 

 ا١فؤال :  ح٢ٰٖٗ ا٢ٙ١ؾ ة٥ادة اٞرؽ ٤ٜاو٤ث ٢١خأٞفػ

 ا١ش٨ٙ٢ث ب أ ا١خط٠ٰ٢

 ا١ختغٰؽ د ج ا١خٍٰٜؽ

 ساةث: باإل

 

 ا١فؤال: ٜ٘ػان ا١ؼرة اال١ٟخؽو٧ات

 االعخؾال ب أ االٞفػة

 ا١خ٬ٟٯ٦ د ج ا١خٟٙٝ

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال :  اٞخفاب ا١ؼرة اال١ٟخؽو٧ات

 االعخؾال ب أ االٞفػة

 ا١خ٬ٟٯ٦ د ج ا١خٟٙٝ

 اإلساةث: ب

 

 3-12ا١فؤال :  حف٥٭ ٨ْانؽ ا٥١ش٬٥ْث ٦٤ 

 ع٢ٰثاال٧خٜا١ٰث ا١ػا ب أ ا٥٥١ر٢ث

 ا٫١ا٬١س٨ٰات د ج االُذلةى٘ح

 ج الُٓة اوط كامٍو ٌَ باإلصةثح: 

 

 

 



 

 
 

 

 ا١فؤال :  ٤ا٪٬ ا٠ٛ ا٥١فخ٬ٯات ٌاٛث ٦٤ ا١خا١ٮ

4d 4 ب أs 

3d 4 د جp 

 (4sاٞتؽ ٘ٮ ا١ٍاٛث ٦٤ 3d)ٯٓػ الاإلساةث: ب 

 

 ا١فؤال :  سف٣ٰ ال ٞخ٩٢ ٩١ وٯط٠٥ ٥ٞا ٦٤ ا١ٍاٛث

 ا١ٟخؽون ب أ ٬٘ح٬ن

 ٬ٰ٧حؽون د ج ةؽوح٬ن

 اإلساةث: أ)٤ٟؽر ةهٰٖث اعؽى(

 

 ا١فؤال :  اي ٥٤ا ٯ٢ٮ ال ٯؤذؽ ٘ٮ ١ؾوسث ا١فائ٠

 ضش٣ ا١شؾيء وك٩٢ٟ ب أ ا١غانٰث ا١لٓؽٯث

 ٬ٛى ا١خشاذب د ج درسث ضؽارة ا١فائ٠

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال :  ٤ا٪٬ ا٥١ؽٞب ا١ؼي ٩١ ا٢ْ٭ ٍٛتٰث

NH3 ب أ NaCl 

CH4 د ج H2O 

 اإلساةث: د

 

ا١فؤال :  ا١طش٬م ا٥١خفاوٯث ٦٤ ا١ٖازات ا٥١غخ٢ٙث حطخ٬ي ا١ٓػد ٧ٙف٩ ٦٤ ا١شف٥ٰات ٘ٮ ٧ٙؿ ا١ِؽوف ٦٤ 

 ا١يًٖ ودرسث ا١طؽارة

 ة٬ٯ٠ ب أ ا٬٘سادرو

 كارل د ج ساٯ٬٢ـاك

 اإلساةث: أ

 

 

 



 

 
 

 

 ٦٤ ا٥١ؼاب mol 0.5ٯطخ٬ي ٢ْ٭  1Lا١فؤال :  ا١خؽٰٞؾ ا٬٥١الري ٥١ط٬٢ل ضش٩٥ 

0.5M 2 ب أM 

1M 0.0005 د جM 

 اإلساةث: أ)٤ٟؽر ةهٰٖث اعؽى(

 

 ا١فؤال :  اي ٦٤ ا١خا١ٮ ١ٰؿ ٦٤ ا٬ٓ١ا٠٤ ا٥١ؤذؽة ٘ٮ ا١ؼوةان

 ا١خطؽٯٝ ب أ ا١ٍٜتٰث

 ٤فاضث ا١فٍص د ج درسث ا١طؽارة

 )راسّ ا٢٥١غم(اإلساةث: أ 

 

 ا١فؤال :  ا٬٥١اد ا٥١خؽددة ٤ر٠ ا٥١اء حف٢ٝ ـ٬٢ك

 ا٬ٜ١اْػ ًٜ٘ ب أ االض٥اض ًٜ٘

 االض٥اض وا٬ٜ١اْػ د ج ٯ٧٬ات ا٥١خٙؽسثاال

 اإلساةث: د

 

 ا١فؤال :  حأذٰؽ ح٨ػال اي االحٮ ٯٓػ ٤راال ٩١

 ظي٘ت ب أ ٌتاكٰؽ ٤ّ ٤اء

 ------ د ج ر٠٤ ٤ّ ٤اء

 ٤ر٠ ٤اساء ا١ط٢ٰب ا٥١غا١ًٰ ا١ٖؽوٯثاإلساةث: ب )٧أعؼ ة٥ا ساء ٘ٮ ا٫٨٥١ز ٘ؼٞؽ ان حأذٰؽ ح٨ػال ٘ٮ 

 (  و٦ٟ١ ٧ط٦ ٧خٰٜػ ةا٫٨١ز ضٰد ذٞؽ ا١ٖؽوٯثط ٢ٓ٤ٚ( وٯطػث ٩ٰ٘ حأذٰؽ ح٨ػال )٤غ٬٢ ٌتاكٰؽ ٤ّ ٤اءو 

 

 ا١فؤال :  ا١خهت٦ ٪٬ حٙا٠ْ ح٩ٰ٥ ...... ٘ٮ ٤ط٬٢ل ٤ائٮ ١ٜاْػة ٬ٛٯث ١خ٬ٟٯ٦ ا٤الح ا١ٟؽة٬ٞفٰالت وا١ش٢فؽول

 اض٥اض ٞؽة٬ٞف٩ٰ٢ٰ ب أ س٢ٰفؽٯػ ذالذٮ

 ٞط٬ل د ج أ٦ٰ٤

 اإلساةث: أ

 

 

 



 

 
 

 

 ب ا١ؼي ٯؾٯػ ٧تيات ا٢ٜ١ب وٯٙؽز وٛج ا١خ٬حؽ وا١لػها١فؤال :  ا٥١ؽٞ

C9H13NO3 ب أ C6H12NO 

 ------ د ج ------

 اإلساةث: أ

 

 CH3Cl+H2Oا١فؤال :  اـ٣ ا٥١ؽٞب ا٨١احز   .......>

 ٤ٰرا٧ال ب أ ٤ٰران

 ٤ٰرا٬٧ٯٝ د ج ٤ٰرا٬٧ل

 اإلساةث: ج

 

 CaCO3--->Cao+CO2ا١فؤال :  ٤ا ٬٧ع ا١خٙا٠ْ  

 اضخؽاق ب أ حٟٙٝ

 ح٬ٟٯ٦ د ج اضالل

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال :  نٰٖث االٯران

C2H6 ب أ C2H5 

CH4 د ج C2H2 

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال : ا١ٓا٣١ ا١ؼي ٯغا١ٗ ٬ٛا٦ٰ٧ ا١ٟؽو٨ٖ٤اٌٰفٰث ة٨ِؽٯخ٩

 رذر٬٘رد ب أ ة٬ٯ٠

 ةؽ١٬٧ٮ د ج او٘تاو

 اإلساةث: ب

 

 

 

 



 

 
 

 

 ا١فؤال :  اي ا١شؾٯئات ا١خا١ٰث ٍٛتٰث

CO2 ب أ H2O 

CH4 د ج Cl2 

 اإلساةث: ب

 

 CH3-NH2ا١فؤال :  ٤ا اـ٣ ا٥١ؽٞب 

 إٯر٠ٰ ا٦ٰ٤ ب أ ٤ٰر٠ٰ أ٦ٰ٤

 ٤ٰران أ٦ٰ٤ د ج اٯران أ٦ٰ٤

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال :  اضاٌث سف٥ٰات ا٥١ؼٯب ةشف٥ٰات ا٥١ؼاب

 حأذٰؽ ح٨ػال ب أ ا١ؼوةان)االذاةث(

 ا٥١ط٬٢ل د ج ا١طؽٞث ا١تؽاو٧ٰث

 : أاإلساةث

 

 األول ا٥١فخ٬ىا١فؤال :  اٛه٭ ْػد ١ال١ٟخؽو٧ات ٘ٮ 

 8 ب أ 2

 1 د ج 4

 اإلساةث: أ

 

 ٦ْ اىا٘ث ض٥و او ٛاْػة ٬ٛٯث او حغ٫ٰٙٙا PHا١فؤال :  ا٥١ط٬٢ل ا١ؼي ٯٜاوم ا١خٰٖؽ ٘ٮ ٣ٰٛ 

 ا٥١ط٬٢ل ٰٕؽ ا٣ِ٨٥١ ب أ ا٥١ط٬٢ل ا٣ِ٨٥١

 ------ د ج ------

 اإلساةث: أ

 

 

 

 



 

 
 

 

 ا١ٓا٠٤ ا٥١ؤٞفػ ٪٬  2Na+Br2--->2NaBrا١فؤال :  

Na ب أ Na+ 

Br2 د ج NaBr 

 اإلساةث: ج )ٯ٬ٟن ٘ٮ ا٥١خٙاْالت(

 

 ا١فؤال :  اي ا١غ٬اص ا١خا١ٰث ٢١طػٯػ عانٰث ٥ٰٰٞائٰث

 ٛاة٠ ٢١ٍؽق وا١فطب ب أ ٯهػأ ٘ٮ ا٬٫١اء ا١ؽٌب

 ٬٤ن٠ سٰػ ٢١طؽارة وا٫ٟ١ؽةاء د ج ن٢ب و٧ا٣ْ ا٥٢٥١ؿ

 اإلساةث:  أ

 

 ؟ٯٓػ ٤رال ٢ْٮ   CaCO3             CaO +CO2ا١فؤال :  

 حٙا٠ْ اضالل ب أ حٙا٠ْ حٟٙٝ

 حٙا٠ْ اضخؽاق د ج حٙا٠ْ ح٬ٟٯ٦

 اإلساةث:  أ

 

 

  



 

 
 

 



 

 
 

 

  

 

 

 ا٢٥١غم
  



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

  

االسئلة التي وردت كان في رسمة زهرة )الصفحة التاليه( ويسأل ع بعض  
االعضاء مثل تركيب التكاثرية الذكرية 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصٌرة
الشؤاه / سأه عن جزء يف الرمسة 

 )اجلزء املتٌسط(القطى املتٌسطة  ؟ًكان

 دلىٌعى ون االسئمة

الشكن االًه ٍشري الُ جزء ًٍقٌه اذا حدث ضرر فَى 
 دث واذا حي

 ؟ خيتن االتزانوجاه ٍشري لمىخَخ اذا تأثر 

ًاٍضا جاء / اذا فقد اً حدث ضرر يف احلبن 
 تشارع نبضات القمبالشٌكُ واذا حيدث؟ 

 الشكن الجانُ ٍشأه عن جزء ونوا )احفظ الصٌرة(

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًقاه وانٌعى؟املٌضح الشؤاه / اعطا صٌرة الفطر 
 (هٌ ووي)ذلدد باالصفر وا الباقُ ووىى قد ٍأتُ سؤاه

 

 

 (ووي)

اتى سؤاه ًاعطى صٌرة 
 اخلالٍا املمشاء 

 ًقاه وانٌعوا؟

 اخلالٍا املمشاء غري رلططى )اخرتها(



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صٌرة القمب ووىى

 نٌع االنتحاء؟

 ضٌئُ

 جتاًٍف اجلشىُ )حقَقُ , كاذب , عدٍي(



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االذٍن ًعىمى  

 البطني ًعىمى

 االمساك=دًرة دوٌٍة ًاحدي

 الربوئَات=دًرة دوٌٍة وزدًجى

 4االنشان<4الطٌَر<3وائَاتالرب< 2االمساك <القمب

 4عدا التىاسَح  3الزًاحف 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االـئ٢ث
 

 

 

  



 

 
 

 

  أي ا١ٍؽز ا١ش٨ٰٰث أل٧ر٭ ٤هاةث ة٥خالز٤ث حٰؽ٧ؽ

 xo ب أ XXY 

XXX د ج OY 

 . اإلساةث: أ

 

 ؟٨ْػ٤ا حلا٪ػ ض٬ٰان ألول ٤ؽة وٯ٢ٙج إ٧ختا٪ٝ وح٬ٜم ةخػوٯ٦ ةٓو ا٤٬٢ٓ٥١ات ٩٨ْ ٘إن ٪ؼه ا٢٥ٓ١ٰث حف٥٭

 االـخ٨خاج  ب أ ا١ٙؽىٰث

 خشؽةثا١ د ج ا٥١الضِث

 اإلساةث: ج

 

 ؟أي ا١غالٯا االحٰث حخ٬ّٛ أن حشػ ٫ٰ٘ا ا١شػار ا١غ٬٢ي

 ع٢ٰث دم ٦٤ ٍٛث  ب أ ع٢ٰث ْي٢ث ا٧فان

 ع٢ٰث كشؽة ا١تؽحٜال د ج ع٢ٰث ٞتػ ةٜؽة

 اإلساةث: د )ع٢ٰث ٧تاحٰث(

 

 ٤ا٢١ؼي ٯفاْػ ا١يٙػع ٢ْ٭ ا١خ٨ٙؿ ةا٦ٍٰ١

 خ٦ٰا١ؽئ ب أ ا١ش٢ػ

 ٬٫ائٰثا١ٜهتات ا١ د ج ا١غٰاك٣ٰ 

 ٬٫٘ ٢ْٮ ا١ٰاةفث ٘ٮ ا١ت٬٢غ(ا١ؽئخ٦ٰ )ا١غٰاك٣ٰ ٘ٮ ٘خؽة ٬٥٧ه ٬ٌر اة٬ ذ٧ٰت٩)كؽ٬ٕف( , ا٤ا اإلساةث: أ

 كاىذِفف ثكذؼؽاـ اىضيؽ ٗهٔف فٖ اىج٘ةت اىنذٔم

 



 

 
 

 

 ؟٤ا٪٬ اإل٧ؾٯ٣ ا٬٥١س٬د ةا٣ٙ١

 األ٢ٰ٤ٰؾ ب أ ا٢١ٰتٰؾ

 ا١هٙؽاء د ج ا١تتف٦ٰ

 اإلساةث: ب

 

 ؟٤ائٰث ٬٤س٬دة ٘ٮ ا٥١فخ٨ٜٓات ٦٥٘ ا٥١خ٬ّٛ ان ح٬ٟناذا ٘طهج ع٢ٰث ٤ش٫ؽٯث 

 ٍ٘ؽ ٦ْٙ ا١غتؾ ب أ ض٬ٰا٧ات او١ٰث

 ض٬ٰا٧ات ذا٬٧ٯث د ج ا٨١تاحات ا١ػْا٤ٰث 

 اإلساةث: أ

 

 أي االحٮ ٪ؽ٬٤ن ٧تاحٮ ٕازي ٯؤذؽ ٘ٮ ٧يز ا١ر٥ار

 االٞف٦ٰ ب أ ا١شتؽٯ٦ٰ٢

 االذ٦ٰ٢ٰ د ج االٞف٬حف٦ٰ

 ي ا٬١ضٰػ*اإلساةث: د ٬٫٘ ا٫١ؽ٬٤ن ا١ٖاز

 

 ؟حٓؽىج ع٢ٰث ٞتػٯث ٘ٮ ض٬ٰان ا١٭ اال٧ٜفام ٘أنتطج ْػد عالٯاه ا٨١احشث

 4 ب أ 2

 5 د ج 6

 (4اإلساةث: أ )ع٢ٰث سف٩ٰ٥ ح٨ٜف٣ ا١ٮ ع٢ٰخ٦ٰ , ا١غالٯا ا١ش٨فٰث )ا٥١تٰو وا١غه٩ٰ( ح٨ٜف٣ ا١ٮ 

 

 



 

 
 

 

 ٬٧ع ا١تٟخٰؽٯا ا٬٥١س٬دة ٘ٮ ا١هؽف ا١هطٮ

 ٢ط٬٥ىث ا٥١طتث ١ ب أ ا٥١طتث ٢١طؽارة 

 ا٥١طتث ٬٢٥٢١ضث د ج ا٨٥١خشث ١ٖاز ا٥١ٰران

 اإلساةث: ج

 

 ؟ا٬ٟ٥١ن ا١ؽئٰفٮ ٢١لٓؽ

 ا١ٰٟؽاح٦ٰ ب أ ا١ٟاٯخ٦ٰ

 ا١شال٬ٞس٦ٰ د ج ا١ش٬الس٦ٰ

 اإلساةث: ب

 

 ٯ٢ٍٚ ٥٢ْاء ا١تٰئث ٢ْ٭ ْػد اال٘ؽاد ا١ؼٯ٦ ٯ٨ي٬٥ن ١ش٥اْث ٤ا ٤ه٢ٍص:

 ا٫١شؽة ا١غارسٰث  ب أ ا٫١شؽة ا١ػاع٢ٰث

 ا١ٜػرة اإلـخٰٓاةٰث د ج ٬٥٧ ا١ش٥اْث ٤ٓػل

 (ٯ٨ي٬٥ناإلساةث: أ)

 

 ا١ٓالٛث ا١خٮ ح٨لأ ٨ْػ٤ا ٯفخغػم أٞرؽ ٦٤ ٤غ٬٢ق ضٮ واضػ ا٥١هادر ذاح٫ا ٘ٮ ا٬١ٛج ٧ٙف٩ حف٥٭ ْالٛث :

 ا٘خؽاس  ب أ حٜاٯو

 ح٨ا٘ؿ د ج حٓاٯق

 اإلساةث: د

 

 



 

 
 

 

ا ٪٨ْ:٬ػ٤ا حٜٗ ٘ٮ اإلنٍٙاف )ا١ٍاة٬ر( ا١هتاضٮ إل١ٜاء ٥٢ٞث 
ً
 وحلٓؽ ةخ٬حؽ وع٬ف ٕإن سف٥ٝ ٯٙؽز ٪ؽ٧٬٤

 اإلدرٯ٨ا٦ٰ١ ب أ األ٧ف٦ٰ١٬

 ا١ش٬٢ٞاس٬ن د ج ا١رٰؽوٞف٦ٰ

 اإلساةث: ب

 

 حف٥٭ ا٥١غ٬٢ٛات ا١طٰث ا١خٮ حخٖؼى ٢ْ٭ ا٥١غ٬٢ٛات ا٥١ٰخث وا٥١غ٢ٙات ا١ٓي٬ٯث :

 ا١ؼاحٰث ب أ ا٥١ٙخؽـات

 ا١ٜارحث د ج ا٥١ط٢الت

 اإلساةث: ج

 

 الحٰث ح٬ىص ٛػرة ا٥١غ٬٢ق ا١طٮ ٢ْ٭ ا١تٜاء و٤ٜاو٤ث ْا٠٤ ٤طػد ة٩٨ٰٓ:أي ا٥١ٙا٪٣ٰ ا

 اإلـخشاةث ب أ ا١خط٠٥ 

 ا١خٓاٛب ا١را٬٧ي  د ج ا١خٓاٛب ا١ت٨ٰٮ 

 اإلساةث: أ

 

 ـتب اـخ٥ؽارٯث ٬٥٧ ا١طلائق ٘ٮ ا٬ٍ١ل ةا١ؽ٣ٕ ٦٤ ٛم ا١ٜػم ا٨١ا٤ٰث  ٫١ا , ٪٬ وس٬د:

 ٨ٰٮا١ٟا٤ت٬ٰم ا٢ٙ١ ب أ ا١ٟا٤ت٬ٰم ا٬١ْائٮ 

 اال٧فشث ا١٬٥١ػة ا١شا٧تٰث د ج األ٧فشث ا١٬٥١ػة ا١ت٨ٰٰث 

 اإلساةث: ج

 

 



 

 
 

 

 ح٣ ح٢ٰٜص ة٦ٰ ٧تاح٦ٰ , و٧خز ٦ْ ذ١ٝ از٪ار ض٥ؽاء واز٪ار ةٰياء , ٥٘ا ا١ٍؽاز ا١ش٨ٰٮ ٫١ؼٯ٦ ا٨١تاح٦ٰ :

Rr,Rr ب أ RR,RR 

RR,rr د ج Rr,rr 

 أاإلساةث: 

 

 ١ٜاح ك٠٢ األٌٙال ْتارة ٦ْ :

 ـ٬٥م ةٟخٰؽٯث  ب أ ىٰٓٙث  ةٟخٰؽٯاء

 ٰ٘ؽوس ىٰٓٗ د ج ـ٬٥م ٍ٘ؽٯث 

 اإلساةث: د

 

٧ِام ا٥١ٟا٘طث ا١ط٬ٰٯث ٪٬ إدعال ٤غ٬٢ق ضٮ ٘ٮ ةٰئث ٢١ٜياء ٢ْ٭ ٤غ٬٢ٛات ضٰث أعؽى ىارة , ٪ؼه ا١ٓالٛث ٯ٦ٟ٥ 

 أن ح٬ٟن :

 حٟا٠٘ أو حٜاٯو ب أ ح٠ٍٙ أوحٜاٯو

 ا٘خؽاس أو حٓاٯق د ج ح٠ٍٙ أو ا٘خؽاس

 ج اإلساةث:

 

 أي عهائم ا١ش٥اْث ا١ط٬ٰٯث ح٬ىص ْػد ا٥١غ٬٢ٛات ا١طٰث ٠ٟ١ وضػة ٤فاضث :

 ح٬زٯّ ا١ش٥اْث ب أ ٞرا٘ث ا١ش٥اْث 

 ٧ٍاق ا١ش٥اْث د ج ٤ٓػل ٬٥٧ ا١ش٥اْث 

 اإلساةث: أ

 



 

 
 

 أي ا١ط٬ٰا٧ات ا١خا١ٰث ٯه٨ٗ ٦٤ ا١رػٯٰات:

 ا١ػ٦ٰٙ١ ب أ ا١ٜؽش

 األعٍت٬ط د ج ا١تٍؽٯٚ

 اإلساةث: ب

 

 ١ٓيالت ا١خٮ حطؽك ا١ٖؼاء ٦٤ ا٥١ؽيء ا١٭ اال٤ٓاء:٤ا٪ٮ ا

 ٤غٍٍث  ب أ ٢٤فاء 

 إرادٯث د ج ٪٢ٰٰٟث 

 اإلساةث: أ

 

 أي األ٤ر٢ث ا١خا١ٰث ٯٓختؽ ٨٤اْث ـ٢تٰث :

 ا١خ٣ٍٰٓ ىػ ك٠٢ األٌٙال ب أ ض٦ٜ ٰ٘ؽوس ىٰٓٗ ٘ٮ سف٣ كغم ـ٣ٰ٢

 ٣ض٦ٜ ٰ٘ؽوس ٤ٰج ٘ٮ سف٣ كغم ـ٢ٰ د ج أسفام ٤يادة ١ف٬٥م ا١ٜٓؽب

 اإلساةث: ج

 

ا ٬١ُٰٙث األض٥اض األ٨ٰ٤ٰث:
ً

ا نطٰط
ً

 أي ا١غٰارات ا١خا١ٰث ٯٓػ ونٙ

ا –حغؾٯ٦ ا١ٍاٛث 
ً
ا حؽٰٞتٰ

ً
 حل٠ٟ ض٬اسؾ  –حغؾٯ٦ ا١ٍاٛث  ب أ ح٬٘ؽ د٥ْ

ح٬ٟن  –حؾٯػ ـؽْث ا١خٙا٠ْ  –٠ٜ٧ ا٬٥١اد 

 ا٫١ؽ٧٬٤ات
 حغؾٯ٦ ا٤٬٢ٓ٥١ات ا٬١راذٰث و٫٢ٜ٧ا د ج

 اإلساةث: ج

 

 

 



 

 
 

 

 ا١غ٢ٰث ٯؾداد ضش٫٥ا ٤ٜار٧ث ة٥فاضث ـٍط٫ا و٪ؼا ٯؤدي إ١٭:٥٢ٞا ٥٧ج 

ا ب أ ـ١٬٫ث حغ٢ه٫ا ٦٤ ا١ٙيالت 
ً

 ٬٥٧٪ا وحهتص ا١غ٢ٰث ٞتٰؽة سػ

 ا٥١طاِ٘ث ٫ٰ٢ْا وةٜائ٫ا ةف١٬٫ث د ج ن٬ٓةث ضه٫١٬ا ٢ْ٭ ا١ٖؼاء 

 )٥٢ٞا نٖؽ ضش٣ ا١غ٢ٰث زادت ٘ؽن٩ ا١طه٬ل ٢ْٮ ٕؼاء ةه٬رة اـ٠٫(اإلساةث: ج

 

 ٰٞؿ ا٥١ص ٘ٮ اإل٧فان ٦ْ ا١ؾواضٗ : ٤ا١ؼي ٯ٥ٰؾ

 ح٬ٟٯ٦ عالٯا ا١ػم ا١ط٥ؽاء  ب أ ح٬ٟٯ٦ عالٯا ا١ػم ا١تٰياء

 حؾوٯػ ا١ش٦ٰ٨ ةا١ٖؼاء د ج ا١خغ٢م ٦٤ ا١ٙيالت

 ٘ٮ اال٧فان , ا٤ا اذا ٢ٌب ا١ؾواضٗ ٬ُٰ٘ٙخ٩ ا٤ػاد ا١ش٦ٰ٨ ةا١ٖؼاءاإلساةث: ب 

 

 ٧تاحات ١ٰؿ ٫١ا ا٧فشث وْائٰث:

 ه١٬شا٧ٰث ا١ ب أ ا١طؾازٯات

 ا١غ٨لار د ج ا١فؽعفٰات 

 اإلساةث: أ

 

 ا١ٙؽ٧٬٤ات ٬٤اد ٥ٰٰٞائٰث حفخغػ٫٤ا ةٓو ا١ط٬ٰا٧ات ٘ٮ:

 ا٬٥٨١ ب أ ا١خؾاوج

 ا١خ٬ان٠ د ج ا١خٟاذؽ

 اإلساةث: د

 

 



 

 
 

 

 ٤ش٬٥ْث ٬٘ـٙات , ٘إ٩٧ ٯخط٬ل ا١٭:  ٨ْATPػ٤ا ٯٜٙػ سؾيء ا١ٍاٛث 

ADP ب أ NADPH 

NAD د ج AMP 

 اإلساةث: أ

 

 اضػ ا٥١ؽٞتات ا١خا١ٰث ح٨خز ٦٤ ٢٥ْٰث ا١ت٨اء ا١ي٬ئٮ ..

 ـٟؽ ا١ش٬ٞ٬٢ز ب أ ا١ف٬٢ٰ٢ز

 ا١تؽوح٦ٰ د ج ا١ػ٪٬ن

 اإلساةث: ب

 

 ا١غ٢ٰث ا١خٮ حط٬ي ٤ؽٯٟؾات ال حط٬ي..

 ةالـخٰػات عيؽاء ب أ ٤ٰخ٨ٞ٬ػرٯا

 ا١شػار ا١غ٬٢ي د ج س٫از س١٬شٮ 

 (٥٤ٰؾه ٘ٮ ا٨١تات ةالـخٰػات و٣ِٓ٤ ا١ٍالئٰٓات ٩ٰاإلساةث: ب )ا٥١ؽٯٟؾات ٬٤سػة ٘ٮ عالٯا ض٬ٰا٧

 

 حط٬ل ا١ٍاٛث ٘ٮ ا٨١تات ٦٤ .......... وا١٭ .........

 ى٬ئٰث ا١٭ ٫ٞؽةائٰث  ب أ ٫ٞؽةائٰث ا١٭ ى٬ئٰث 

 ٥ٰٰٞائٰث ا١٭ ٫ٞؽةائٰث د ج ى٬ئٰث ا١٭ ٥ٰٰٞائٰث

 اإلساةث: ج

 

 



 

 
 

 

 ؟ٯطػث ٘ٮ أي ٬ٌر   DNAحياْٗ 

 ٬ر اال٧ٙها١ٮ ا١ٍ ب أ ا٬ٍ١ر ا١ت٨ٰٮ

 ا٬ٍ١ر ا٫٨١ائٮ د ج ا٧ٜفام ا١فٰخ٬ةالزم

 اإلساةث: أ

 

 ؟٪٢ْ٬٭ ا١ٍٰؽان ٯفاْػ٪ا ا٬ٍٰ١ر  حٰٟٗ ٘ٮ

 ا٤خال٫ٞا ٕػد زٯخٰث ب أ ْػم وس٬د ٤را٧ث ة١٬ٰث 

 ا١ؽٯق د ج ذاةخث درسث ا١طؽارة 

 اإلساةث: أ و٪ؼا حٰٟٗ ٫١ا.

 

 ؟اـخ٥ٓال ا١ٜؽد ٢١طشؽ ٨ْػ ٞفؽ ا١ر٥ار ٯٓػ ـ٬٢ك

 ٕؽٯؾي  ب أ ادراٞٮ

 ٞالـٰٟٮ كؽٌٮ د ج اسؽائٮ كؽٌٮ

 اإلساةث: أ

 

 ؟ا١غالٯا ا١شؼْٰث اذا وىٓج ٘ٮ ُؽوف ٨٤اـتث حخط٬ل ٦٤ 

 ٤خغههث ا١٭ ٰٕؽ ٤خغههث  ب أ ٰٕؽ ٤خغههث ا١٭ ٤خغههث 

  د ج 

 اإلساةث: أ

 

 



 

 
 

 

 ؟٤ا ـتب اال٤فاك

 ٢ٛث ا٥١اء ٘ٮ ا٬٥ٰٟ١س ب أ زٯادة ا٥١اء ٘ٮ ا٬٥ٰٟ١س 

  د ج فؽ ا٫١ي٣ْ

 اإلساةث: ب

 

 ال ٯفا٪٣  ٘ٮ االعخالل ا٬١راذٮ:*

 زٯادة ْػد ا١ٟؽو٬٤ـ٤٬ات  ب أ ٧ٜم ا١ٟؽو٬٤ـ٤٬ات 

  د ج حٓادل ا١ٟؽو٬٤ـ٤٬ات*

 اإلساةث: ج*

 

 ؟ا ضػث ٠ٍْ ٘ٮ ا٥١ٰخ٨ٞ٬ػرٯا حخ٠ٍٓ ٢٥ْٰث 

 ا١خ٨ٙؿ ا١ال٪٬ائٮ ب أ ا١ت٨اء ا١ي٬ئٮ

  د ج ا١خ٨ٙؿ ا٬٫١ائٮ

 اإلساةث: ج

 

 ؟وُٰٙث ٰٞؿ ا٥١ص

 س٥ّ ا١ٙيالت ب أ ا٤ػاد ا١ش٦ٰ٨ ةا١ٖؼاء

  د ج 

 )٪٨ا ٣١ ٯأحٮ ا٧خاج عالٯا ا١ػم ا١ط٥ؽاء(اإلساةث: أ 

 

 



 

 
 

 

 ؟ا١ش٥اْث ا١ط٬ٰٯث ْتارة ٦ْ

 ٧تاحات ٤غخ٢ٙث  ب أ ض٬ٰا٧ات ٤غخ٢ٙث 

 ض٬ٰا٧ات و٧تاحات ٤غخ٩ٙ٢ د ج ض٬ٰا٧ات ٦٤ ا٬٨١ع ٧ٙف٩

 اإلساةث: ج

 

 ا١خٰٟٙات ا١خٮ ـغؽ٪ا اهلل ْؾ وس٠ ٬ٍٰ١ر ١خفاْػ٪ا ٢ْ٭ ا١ٍٰاران ْػم وس٬د:ا١فؤال: ٦٤ 

 اـ٨ان ب أ رٯق ٢ْ٭ االرس٠

 ا٤ٓاء دٰٜٛث د ج ٤را٧ث ة١٬ٰث

 )ـؤال ٤ٟؽر ةهٰٖث اعؽى(. اإلساةث: ج

 

 ا١فؤال: أي االحٮ ال ٯطخ٬ي ٢ْ٭ سػار ع٬٢ي

 االـ٨ٙز ب أ ا١خ٥ؽ

  د ج ا١ؽ٤ان

 اإلساةث: ب

 

 ؟أي ا٧ؾٯ٣ ٯ٬ٜم ة٫ي٣ ا١تؽوح٨ٰات ا١فؤال:

 اال٢ٰ٤ٰؾ ب أ ا١تتف٦ٰ 

  د ج 

 اإلساةث: أ

 

 



 

 
 

 

 

 

 ا١فؤال: األ٤ٰتا ٌالئٰٓات كت٩٫ٰ ب..

 ا٨١تات ب أ ا١ط٬ٰان

 ا١ٍٙؽٯات د ج ةٟخؽٯا 

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال: ا١ٓالٛث ة٦ٰ ا٨١ط٢ث وا١ؾ٪ؽة 

 حٜاٯو ب أ حٓاٯق 

 ا٘خؽاس د ج ح٠ٍٙ

 ادل ٨٤ٙٓث(اإلساةث: ب)حت

 

 ا١فؤال: ح٥ر٠ ا١ٓالٛث ٘ٮ ا١طه٬ل ٢ْ٭ ا١ٖؼاء ة٦ٰ ا٥٨١ؽ واالـػ

 حٜاٯو ب أ ح٨ا٘ؿ

  د ج ح٠ٍٙ

 اإلساةث: أ

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

  ؟ا١فؤال: ٤ا ا١ٓي٬ ا١ؼي ٯفخغػم ٘ٮ ٫٤ارة )ا٨١ٜؽ( اـخغػام ٬١ضث ا٥١ٙاحٰص ا١طاـب اال١ٮ

 ا٥١غٰظ ب أ ا٥١ظ

 ا٨١غاع ا٥١فخ٠ٍٰ د ج ا٨ٜ١ٍؽة

 ةث: باإلسا

 

 ا١فؤال: ٤ا ا١ط٬ٰان ا١ؼي ٯ٠ٜ حٟاذؽه اذا أنتطج ا١تٰئث سا٘ث

 ا١خ٥فاح ب أ ا١يب 

 ْػٯ٥ث االٌؽاف د ج ا١يٙػع

 اإلساةث:ج 

 الن اعهاة٩ عارسٮ 

 واالعهاب ا١غارسٮ ٯطخاج حٰارات ٤ائٰث ْلان ح٨خ٠ٜ اال٤لاج

 *٤الضِث .ْػٯ٥ث االٌؽاف اعهاة٫ا داع٢ٮ

 

 ر ١ٍاٛث ٘ٮ ا١شف٣ا١فؤال: ٤ا ٪٬ اٞتؽ ٤هػ

 ا١ٟؽة٬٪ٰػرات ب أ ا١ػ٪٬ن

  د ج 

 اإلساةث: أ

 9.1calوحطخ٬ي حٜؽٯتا ٢ْٮ 

 

 

 



 

 
 

 

 ؟ا١فؤال: ٤ا ا٫١ؽ٬٤ن ا١ؼي ٯؽحّٙ ٨ْػ ا١ٖيب

  ب أ االدرٯ٨ا٦ٰ١ او اة٨ٙؽٯ٦ او ٬٧راة٨ٙؽٯ٦

  د ج 

 اإلساةث:أ

 

 ا١فؤال: ح٬ٟن ا١تٟخؽٯا ٥٢١يادات ا١ط٬ٰٯث ةفتب

 اذا اـخ٢٥ٓج ٤يادات ض٬ٰٯث ٞرٰؽة ب أ ٫ااذا حاعؽت ٤ٓا١شخ

 

 د ج

 

 (ا١فؤال ٧اٛم وٰٕؽ واىصاإلساةث:  )

 

 ا١فؤال: س٥ّٰ ٤اٯ٢ٮ ٬ْا٠٤ ض٬ٰٯث حؤذؽ ٘ٮ ا٨٥١اٌٚ ا١هطؽاوٯث ٤اْػا :

 زٯادة ْػد ا١ط٬ٰا٧ات ا٥١ٙخؽـث ب أ ح٨اٛم ٬٥٧ األْلاب 

 ْلابزٯادة ا١ط٬ٰا٧ات اٞالت اال د ج ٢ٛث ـ٬ٜط اال٤ٍار ا٬٥١ـ٥ٰث

 اإلساةث: ج

 

 ا١فؤال: ٤ش٬٥ْث ٦٤ ـ٥ٝ ا٫١ا٬٤ر ٯخ٨ا٘ف٬ن ٢ْ٭ ا١ٖؼاء ٯ٥ر٠ ذا١ٝ

 ٤شخ٥ّ ض٬ٰي ب أ ٧ِام ةٰئٮ

 س٥اْث ض٬ٰٯث د ج ٤شخ٥ّ ض٬ٰي

 اإلساةث: د

 

 



 

 
 

  ؟ا١فؤال: أي ا١غٰارات ا١خا١ٰث ٯػرس ضش٣ ا١ش٥اْات ا١تلؽٯث وح٬زٯ٫ٓا

 ا٬ٓ١ا٠٤ ا٥١طػدة ب أ ا١ٜػرة االـخٰٓاةٰث

 ٞرا٘ث ا١ش٥اْث د ج ٣ ا١فٟان٢ْ

 اإلساةث: ج

 

 ؟ا١فؤال: أي ٥٤ا ٯ٢ٮ ٯخٖؼى ةا٥١ل٥ٰث ٘ٮ ا١ؽض٣

 ا١ٟفالن ب أ ا١غٙاش 

  د ج 

 اإلساةث: أ

 

 ٯفتب OYا١فؤال: ا١ٍؽاز ا١ش٨ٰٮ 

  ب أ ا٬١٘اة

  د ج 

 )مةْؽ اىٍيؼه(اإلساةث: أ 

 

 ٬ـ٬م وحه٨ّٰ ا١تؽوح٤:٦ّٰ ا١ؽاٯت mRNAا١فؤال: حف٥٭ ٢٥ْٰث ا١خٮ ٯخ٣ ٫ٰ٘ا رةً 

 ا١لٙؽة ب أ ا٨١فظ

 ا٥١ٓا١شث د ج ا١خياْٗ 

 اإلساةث: ب

 ا١خؽس٥ث ٬٤ ٬٤س٬دة

 

 



 

 
 

 

 ا١فؤال: ن٨ٗ ا١ٓا٣١ ٬١ٯؿ ا١غ٬٢ٛات ا١طٰث ٢ْ٭:

 ا١ل٠ٟ ا١غارسٮ وا١ف٬٢ك ب أ ا١هٙات ا٥١لخؽٞث وا١خٟاذؽ

 ا١ٓالٛات ا٬١راذٰث وةٰئخ٫ا ا١ٍتٰٰٓث  د ج ا١طش٣ وحؽٰٞت٫ا ا١ػاع٢ٮ

 اإلساةث: ب

 

 ا١فؤال: ٤ا٪ٮ ْالٛث ا١طلؽة ا١خٮ حأ٠ٞ ا١ؼةان ا٥١خؽا٣ٞ ٢ْ٭ ا١ط٥ار

 حٟا٠٘ ب أ حٓاٯق

 ح٠ٍٙ د ج حٜاٯو

 اإلساةث: ج

 

 ا١فؤال: ٤ا٪ٮ ا٪٣ ا٥١غ٬٢ٛات ٘ٮ ا١تٰئث 

 ا٥١ط٢٢ث ب أ ا٨ٟ١اـث

 ٰٕؽ ذاحٰث د ج ا١ؼاحٰث

 اإلساةث: ج )اـاس ا٫١ؽم ا١ٖؼائٮ(

 

 ؟غ٬٢ٛات ا١خا١ٮ حختّ ٌائٙث ا١الٰٟ٘اتا١فؤال: أي ا٥١

 ا٥١طار ب أ ـ٨٥٢ػر

 ا١ال٤تؽي )س٢ٟٮ( د ج ح٬احارا

 اإلساةث: د و٪ٮ : ا١ال٤تؽي )س٢ٟٮ( , ا١شؽٯد

 

 



 

 
 

 

ا١فؤال: عالل ا٥١ؽاض٠ ا٥١تٟؽة ٦٤ ا٬٥٨١ ا١ش٨ٰ٨ٮ)ا١تالـخ٬ٯال( ٯؾٯػ ْػد ا١غالٯا ٤ّ ةٜاء ٥ٰٞث ا١فٰخ٬ةالزم ذاةخ٩ 

 ٦ :,١ؼا ٘ان ضش٣ ا١ش٨ٰ

 ذاةج ب أ ٯؾٯػ

  د ج ٯ٨ٜم

 اإلساةث: ب

 

 ا١فؤال: ا١ٍٙؽة ةا١غ٢ٰث ا١ش٨فٰث ح٫ِؽ ٘ٮ 

 االس٠ٰ ا١را٧ٮ ب أ االس٠ٰ االول

  د ج األسٰال ا١ٜاد٤ث

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال: دورات ا٢ٜ١ب ٘ٮ ا١تؽ٤ائٰات :

 3 ب أ 5

 4 د ج 2

 اإلساةث: 

  3ا٢ٜ١ب  ضشؽاتاذا ٢ٌب ْػد 

 )٤ؾدوسث( 2ا٢ٜ١ب  تدورااذا ٛال 

 الن ا١ػورة ا١ػ٬٤ٯث ٤ؾدوسث ٘ٮ ا١تؽ٤ائٰات

 

 

 

 



 

 
 

 

 ا١فؤال: أي ا٢ٍٰٙ١ٰات ح٫٢ٜ٨ا ا٧ر٭ ة٬ٓىث اال٢٘٬٧ٰؿ

  ب أ ةالز٬٤دٯ٬م

  د ج 

 اإلساةث:أ )ح٠ٜ٨ وحفتب ا٥١الرٯا(

 

 ا١فؤال: اعخالل وراذٮ ٯؤذؽ ٘ٮ ا٘ؽاز ا٥١غاط ا١ٓؽٛٮ:

 ا١خ٢ٗ ا١ٰٟفٮ ب أ ا٫٥١اق 

  د ج خ٬ـ٥ٰٰاا١شالٞ

 اإلساةث: ب

 

  ؟ا١فؤال: ٤ا ـ٬٢ك ا٥١فخغػم االٯشاد كؽٯٝ ا١خؾاوج

 ا١خ٨ا٘ؿ ب أ ـ٬٢ك ا١خ٬ان٠

 ا٥١ٖاز١ث د ج ا١خٜاٯو

 اإلساةث: د

 

 ؟ا١فؤال: ْالٛث ح٨ل٭ ٨ْػ٤ا ٯفخغػم اٞرؽ ٦٤ ٤غ٬٢ق ضٮ ا٥١هادر ذاح٫ا ٘ٮ ا٬١ٛج ٧ٙف٩

 حٜاٯو ب أ حٓاٯق

 ح٨ا٘ؿ د ج ا٘خؽاس

 ةث: داإلسا

 

 



 

 
 

 

 ا١فؤال: ٦٤ ا٬ٓ١ا٠٤ ا١الض٬ٰٯث ا١ٮ ح٠٢ٜ األْلاب :

 اٞالت اْلاب ب أ اٞالت ١ط٬م

 اال٤ٍار ا٬٥١ـ٥ٰث د ج ٞرؽت ٬٥٧ ا١ٍٙؽٯات

 اإلساةث: د

 

 ا١فؤال: أس٫ؾة ا١ش٦ٰ٨ حخ٬ٟن ٦٤ ا١ٍتٜث ال.....

 ا٬١ـٍ٭  ب أ ا١ػاع٢ٮ

 ا١ش٨ٰ٨ٰٮ د ج ا١غارضٮ

 اإلساةث: ب )كا٪ػ ا١لؽح(

 

 ١فؤال: ٨ْػ إىا٘ث عالٯا ـ٩٥ٰ٢ ا١٭ عالٯا ٤ؽٯي٫ا ٘أ٫٧ا حخٓا١ز ا

 ةا٨٫١ػـث ا٬١راذث ب أ ةا١خ٫ش٦ٰ

  د ج ا١خ٬٨ع ا٬١راذٮ

 اإلساةث: ب

 

 ا١فؤال: ْػد اال٘ؽاد ا١ؼٯ٦ ٯ٨ي٬٥ن ا١٭ ا١ش٥اْث

 ا٫١شؽة ا١ػاع٢ٰث ب أ ا٫١شؽة ا١غارسٰث

  د ج ا٬٥٨١ ا١هٙؽي

 اإلساةث: ب )٤ٟؽر ةهٰٖث اعؽى(

 

 



 

 
 

 

 ا١فؤال: أي ا٬٥١اد ٯٓختؽ ا٬ٟ٥١ن األـاـٮ ١لٓؽ واُا٘ؽ ا١رػٯٰات

 ا١رٰؽوٞف٦ٰ ب أ ا١ٰٟؽاح٦ٰ

 ا١ٟا١فخ٦ٰ٧٬ د ج ا١ٟا١ف٬ٰم

 اإلساةث: أ

 

 ؟ا١فؤال: أي ا٥١غ٬٢ٛات االحٰث ال حطخ٬ي ٢ْ٭ س٫از ْهتٮ

 ا١هٜؽ ب أ ا١ٖؾال

 االـ٨ٙز د ج االـ٥اك

 فشث(ال ٯطخ٬ي ٢ْٮ ا٧ أل٩٧اإلساةث: د )

 

 ؟ازواج ٦٤ االرس٠ ٯه٨ٗ ٦٤ 5ا١فؤال: ٤غ٬٢ق ٯطخ٬ي ٢ْ٭ 

 ٛلؽٯات ب أ ازواج ٦٤ االرس٠( 3)ضلؽات 

  د ج ازواج ٢١طؽٞث( 4)٨ْٟت٬حٰات

 اإلساةث: ب

 

 ا١فؤال: ا١هٙث ا٥١طػدة األة٨اء ا١ش٠ٰ األول ح٬ٟن:

 ٤خ٨طٰث ب أ ـائػة

 ٤خٓػدة د ج ٤ؽحتٍث ةا١ش٨ؿ

 اإلساةث: أ

 

 



 

 
 

 

 ؟: أي ا١خؽاٰٞب ا١ػم ح٬ن٠ ا١ػواء ٢١شؾاء ا٥١هابا١فؤال

 ٞؽٯات ا١ػم ا١تٰياء ب أ ٞؽٯات ا١ػم ا١ط٥ؽاء

 نٙائص د٬٤ٯث د ج ةالز٤ا

 اإلساةث: ج

 

 ؟ا١فؤال: أي ا٥١غ٬٢ٛات ٯخ٨ٙؿ ٯٓي٫ا ةاـخغػام ذا٧ٮ أٞفٰػ ا١ٟؽة٬ن

  ب أ ةػائٰات

  د ج 

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال: ٤ا ٬٧ع ا١غ٢ٰث 

 ض٬ٰا٧ٰث ب أ ٧تاحٰث

  د ج ةػائٰث

 اإلساةث: أ

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

   ا١فؤال: ٌالئٰٓات كت٫ٰث ةا 

 ا٨١تات ب أ ا١ط٬ٰان

  د ج ا١ٍٙؽٯات

 اإلساةث: أ )اال٤تٰا(

 

 ؟ا١فؤال: ا١ه١٬شا٩ٰ٧ حفخغػم ٘ٮ ن٨اْث

 ا١ٖاز ا١ٍتٰٓٮ  ب أ ا١ٙط٣ االض٬ٙري

  د ج 

 اإلساةث: أ

 

 ؟٧اث ة٬ٰىا حهتص ا٘ؽاد دون ح٢ٰٜصا١فؤال: ا١خٟاذؽ ا١ؼي ٯ٨خز اال

 االعهاب ا١غارسٮ ب أ ا١ٓؼري

  د ج االعهاب ا١ػاع٢ٮ

 اإلساةث: أ

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ا١فؤال: ٤ٟان ضػوث ا١ت٨اء ا١ي٬ئٮ  

  ب أ ا١راٯال٬ٞٯػات

  د ج 

 )ةػٯ٫ٮ ٦٤ دون رـ٥ث(اإلساةث: أ 

 

 ٧٬ات ٤خ٬اسػ ةا١طػى ا٨١تاحات ا١خا١ٰثا١فؤال: اذا ٨ٞج ٤ؽٯو ىؽف ١ٝ ا١هٰػ١ٮ ْالج ٯ٬سػ ٬ٟ٤ن ٦٤ ا٥١ٟ

 ا١فؽعفٰات ب أ ا١ش٩ٰٟ٨

 ا١فٰٟادٯ٩ د ج ا١طؾازٯات

 اإلساةث: ٬١ ساء ٘ٮ ا١غٰارات ٧ٰخ٬٘اٯج )اٰ٘ػرا( 

 ٪٬ ا١ش٬اب ةاذن اهلل 

 

ا١فؤال: ٘ٮ ٨٤خهٗ ا١ٜؽن ا١خاـّ ْلؽ, أدع٢ج االرا٧ب ا١تؽٯث ١ٜارة اـخؽا١ٰا واـخ٨ٌ٬ج ٫ٰ٘ا, ٘ٮ ى٬ء ا١خ٬٨ع 

 ؟١ط٬ٰي ٯف٥٭ ٪ؼا ا٬٨١ع ٦٤ ا٥١غ٬٢ٛات ة٬٨عا

 ا٨٥١ٜؽض ب أ ا٥١ط٢ٮ

 ا٥١فخ٦ٌ٬ د ج ا١ػع٠ٰ

 اإلساةث: ج

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ا١فؤال: ا١ؽـ٣ ا١تٰا٧ٮ ٘ٮ ا١ل٠ٟ أد٧اه ٯ٥ر٠ ٤ٓػل اإلناةث ةخل٬٪ات ا١طت٠ ا١ل٬ٞٮ ١ػى االس٨ث , ٥٢ْا ا٩٧ ح٣ 

 ـ٣ ا١تٰا٧ٮ ٯ٦ٟ٥ اـخ٨خاج ٘ٮ ا١ف٬٨ات األعٰؽة اال٪خ٥ام ةخ٨اول ض٥و ا١٬ٙ١ٰٝ : ٦٤ ا١ؽ

  

ا٧غٙاض ٤ٓػل اإلناةث ٧خٰشث ا٧غٙاض زواج 

 األٛارب 
 ب أ

ا٧غٙاض ٤ٓػل اإلناةث ٯؾٯادة اـخ٫الك ض٥و 

 ا١٬ٙ١ٰٝ

  د ج 

 اإلساةث: ب

 

 ا١فؤال: ٛار٧ٮ ة٦ٰ ا١خ٨ٙؿ ا١غ٬٢ي و ا١ت٨اء

 روس٣٫١٦ٰ ٧ٙؿ ْػد اٯ٧٬ات ا٫١ٰػ ب أ ٣٫١ ٧ٙؿ ٤فارات دع٬ل اٯ٬ن ا٫١ٰػروس٦ٰ

  د ج ATPسؾٯئات 

 جاإلساةث: 

 

 

 

 



 

 
 

 

 ا١فؤال:اي ا٫١ؽ٧٬٤ات ا١خا١ٰث ٤فؤول ٦ْ ا٧خطاء ا٨١تخ٩ ٘ٮ ا١ه٬رة ا١خا١ٰث

 

 ا١شتؽٯ٨ٰ٢ات ب أ االٞف٨ٰات

 االٯر٦ٰ٢ د ج ا١فاٯخ٬ٞاٯ٨ٰ٨ات

 اإلساةث: أ

 

 ا١فؤال:٥٢١طاِ٘ث ٢ْ٭ وزن وٞخ٢ث سف٣ ذاةخ٩ ٯشب..

ا١فٓؽات ا٢١ٮ  ْػد ا١فٓؽات ا٥١خ٨او٩١= ْػد

 ٯطؽ٫ٛا ا١شف٣
  ب أ

  د ج 

 اإلساةث:أ

 

 ا١فؤال:ا١غٍؽ االـاـٮ ١الـتفخ٬س

  ب أ ـؽٌان

  د ج 

 ( ا١ؽئث اإلساةث:أ )٬٤اد  حفتب ـؽٌان

 

 

 



 

 
 

 

 ا١فؤال:اي ٥٤ا ٯ٢ٮ ١ػٯ٩ عالٯا الـٓث

 اـ٨ٙز ب أ ٪ٰػرا

 دودة االرض د ج ةال٧ارٯا

 اإلساةث:أ

 

 ا١ٰث حؾداد ٩ٰ٘ ـ٥اٞث ا١ٓيالتا١فؤال:اي ا١خؽاٰٞب ا١خ

 س٦ٙ ا٦ٰٓ١ ب أ ا١لؽاٯ٦ٰ

 ا٢١فان د ج االوردة

 اإلساةث:أ

 

 ؟ا١فؤال:رس٠ وسػ ةٟخٰؽٯا اكؽكٰا٬ٞالي ٘ٮ ٤ؾرْخ٩ , ٦٤ اٯ٦ احج

 ا٤ٍار ض٥ي٩ٰ ب أ ٤غ٢ٙات ٌتٰث

  د ج ٤ٰاه نؽف نطٮ

 جاإلصةثح:

 

 ا١فؤال:٤ا٪٬ ا١ٓي٬ ا١ؼي ٯ٨لؽ ا١ٖازات ٢١شف٣

 ٛهٰتات ٪٬ائٰث  ب أ ٪٬ائٰث ض٬ٯهالت

 كٓب ٪٬ائٰث د ج ٛهتات ٪٬ائٰث 

 اإلساةث:أ

 

 



 

 
 

 

 ؟ا١فؤال: ا١ف٢ٰٟا حفخغػم ٘ٮ حتٰو االـ٨ان, ٦٤ أي ٤ا ٯ٢ٮ حطه٠ ٫ٰ٢ْا

 ا١ٍطا١ب ا١ت٨ٰث ب أ ا١ف٬ٌٰات

 ا١ػاٯاح٤٬ات د ج ا٬ٰ١س٨ٰ٢ات

 اإلساةث: د

 

 ا١فؤال: أي ٥٤ا ٯ٢ٮ درسث ضؽارح٩ ذاةخث

 ا١هٜؽ ب أ ا١يٙػع

 ا١ٜٓؽب د ج ا١خ٥فاح

 اإلساةث: ب )ا٬ٍٰ١ر وا١ط٬ٰان ا١رػٯٮ(

 

 ؟ا١فؤال: أي ا٥١غ٬٢ٛات االحٰث, ٯه٨ٗ ى٦٥ ا٥١غ٬٢ٛات ا١ٜارحث

 ا١ٍٙؽٯات ب أ األـػ

 األر٧ب د ج ا١ػب

 اإلساةث: ج

 

 ؟ا١فؤال: أي ٤غٍٍات ا١فال١ٰث اد٧اه نطٰص

 

 ب أ

 

 
 د ج

 

 أ اإلساةث:

 

 ال ا١ط٬ٰا٧ات االحٰث ال حتٰوا١فؤال: أي 

 ٨٤ٜار ا١تً ب أ ةٍؽٯٚ

 ا١غٙاش د ج ا٠ٞ ا٠٥٨١ ا١ل٬ٞٮ

 )ا٠ٞ ا٠٥٨١ ا١ل٬ٞٮ و ٨٤ٜار ا١تً ذػٯات او٩ٰ١ وحتٰو( و) ا١ٍٰؽٯٚ ٌائؽ ٍ٘تٰٓٮ(اإلساةث: د 

 

 



 

 
 

 

 ا١فؤال: أي ا١ٍؽز ا١ش٨ٰٰث أل٧ر٭ ٤هاةث ة٥خالز٤ث حٰؽ٧ؽ

XXY ب أ OY 

XO د ج XX 

 ٤ٟؽر ةهٰٖث اعؽىج  اإلساةث:

 

 ؟ا١فؤال: ا١ٓالٛث ة٦ٰ ا١الـٓات واالـ٨ٙز

 ح٨اُؽ كٓاْٮ ب أ ْػم وس٬د ا٧فشث

 ٫١ا حشاوٯٗ سف٣ واضػ د ج وس٬د ا٧فشث

 اإلساةث: د )كا٪ػ ا١لؽح(

 

  ؟ا١فؤال: ٰٞٗ ٯهٍاد ٨٤ٜار ا١تً 

  ب أ 

  د ج 

 ان ةا٬ٖ١ص ٘ٮ ا٥١اء(ا١فؤال ٤ت٣٫ ضٰد )٨٤ٜار ا١تً ٯخٖؼى ٢ْٮ ٯؽٛات ودٯػاإلساةث: 

 

 ا١فؤال: أي ا١خا١ٮ ٯ٥ر٠ ا١ل٠ٟ ا٥١شاور 

 ِْام ا١ٙٝ ب أ ا٢١فان

 ْي٬ سا٬ٞةف٬ن د ج األـ٨ان

 اإلساةث: د

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ا١فؤال: ٛام اضػ ا٥١ؾار٦ْٰ ةٍٜٗ ذ٥ار ٰٕؽ ٧اىشث ١لط٫٨ا ا١٭ األـ٬اق ا٥١ط٢ث, أي ا٫١ؽ٧٬٤ات ا١خا١ٰث ٯ٨هص 

 ؟ةاـخغػا٫٤ا ١فؽٯّ ٧يش٫ا

 ا١شتؽٯ٦ٰ٢ ب أ ٦ٰ٢ٰاالذ

 ا١فاٯخ٬ٞاٯخ٦ٰ د ج األٞف٦ٰ

 اإلساةث: أ

 

 ؟ا١فؤال: ٤ا االـ٣ ا٥٢ٓ١ٮ ا١هطٰص ٢١تؽحٜال

Citrus Sinensis ب أ Citrus sinensis 

citrus sinensis د ج citrus Sinensis 

 اإلساةث:ب

 

 ؟ا١ت٨اء ا١ي٬ئٮ ٯط٬ل ا١ٍاٛث ٦٤ وا١٭ ا١فؤال:

 ٥ٰٰائٰث ا١٭ ضؽٰٞثٞ ب أ ضؽٰٞث ا١٭ ٥ٰٰٞائٰث

 ٥ٰٰٞائٰث ا١٭ ى٬ئٰث د ج ى٬ئٰث ا١٭ ٥ٰٰٞائٰث

 اإلساةث: ج

 

 اال٘ٓ٭ ٛادرة ٢ْ٭ اةخالع اسفام اٞتؽ ٦٤ راـث ةفتب ا١فؤال:

 ا١ٖػد ا١ف٥ٰث ب أ االن ٟ٘ث ٤ؽن

 ا١ؼٯ٠ د ج االن ْيالح٩ ٬ٛٯث

 اإلساةث: أ

 

 زٯادة ٤ٓػل ا١ختغؽ ا١ف٬٨ي ٢ْٮ ٤ٓػل اال٤ٍار ا١فؤال:

 ا٥١ٓخػ١ث ب أ ١خ٨ػراا

 ا١هطؽاء د ج ا١فا٘احا

 اإلساةث: د

 

 

 



 

 
 

 

 اٯ٦ ٯخ٣ حغؾٯ٦ ا١ٟا١ف٬ٰم ا١ؾائػ ٘ٮ ا١شف٣ ا١فؤال:

 ا٥١ٓػة ب أ ا١ٟتػ

 ا١ٖيارٯٗ د ج ا١ِٓام

 اإلساةث: ج

 

 ٤ا وُٰٙث ا١ؾْا٧ٗ ٘ٮ االـ٥اك ا١فؤال:

 اال٘خؽاس ب أ االحؾان

  د ج 

 و٤فاْػه ٘ٮ ا١طؽٞث واالحشا٪ات(اإلساةث:  أ )االحؾان ا١ػورا٧ٮ 

 

اٯ٦ ٯطػث ا١ٓت٬ر ا١ش٨ٰٮ  ا١فؤال:

 
D.E ب أ A.D 

B.F د ج C.B 

 اإلساةث: أ

 

  ؟ا١فؤال: ٯخ٨ٙؿ أة٬ ذ٧تٰث ٘ٮ ةػاٯث ٬ٌره ة٬اـ٩ٍ

 ا١ش٢ػ ب أ ا١غٰاك٣ٰ

  د ج ا١ؽائخ٦ٰ

 اإلساةث: أ )ْاٯق ٘ٮ ا٥١اء(

 

 

 



 

 
 

 

 ا١تالز٤ٮا٨١ٙاذٯث االعخٰارٯث ةا١ٖلاء  ا١فؤال:

 ةؽوح٨ٰات ٤فخٜت٢ث ب أ ةؽوح٨ٰات ٧ا٢ٛث

  د ج 

 اإلساةث: أ

 

 ٦٤ ٌؽق ا١ٍٙؽٯات ٢١طه٬ل ٢ْ٭ ا١ٖؼاء ى٘فأي ٦٤ ا١غٰارات  ا١فؤال:

 ا١خٜاٯو ب أ ا١خ٠ٍٙ

 ا١ت٨اء ا١ي٬ئٮ د ج اال٘خؽاس

 اإلساةث: د

 

 االـتٰؽوسؽا ٯٓػ ٦٤ أ٬٧اع ا١ٍطا١ب  ا١فؤال:

 ا١غيؽاء ب أ ا١ت٩ٰ٨

  د ج ٥ؽاءا١ط

 اإلساةث: ب )ض٢ؾو٧ٰث(

 

 أي ا٫١ؽ٧٬٤ات ا١خا١ٰث ٤فؤو١ث ٦ْ ا٧غٙاض ا١فٟؽ ٘ٮ ا١ػم ا١فؤال:

 ا١تتف٦ٰ ب أ اال٧ف٦ٰ١٬

  د ج اال٢٤ٰؾ

 اإلساةث: أ

 

 نطٰص ٦ْ ا١ٰٙؽوـات غ٘ؿأي ٦٤ ا١خا١ٮ  ا١فؤال:

 حٰٓق ةا١خ٠ٍٙ ب أ RNAاو DNAحط٠٥ ض٥و 

  د ج حٓا١ز ةا٥١يادات ا١ط٬ٰٯث

 اإلساةث: ج 

 

 

 

 



 

 
 

 

 ا١طلؽات حخغ٢م ٦٤ ا١ٙيالت ة٬اـٍث ا١فؤال:

 ٧ٙؽٯػٯا ب أ ا٧ٰاب ٢٤ٰش٩ٰ

  د ج 

 اإلساةث: أ و٪٬ عاص ةا٥١ٙه٢ٰات

 

 أي ٥٤ا ٯ٢ٮ ال ٯػع٠ ٘ٮ ن٨اْث ا١تؽوح٦ٰ ا١فؤال:

 ١ٰف٬٤٬م ب أ س٫از س٬٢سٮ

  د ج 

 وحف٥٭ االسفام ا٥١ط٢٢ث باإلساةث: 

 

 ٟخٰؽٯا ا٨٥١خشث ١ٖاز ا٥١ٰران٦٤ عهائم ا١ت ا١فؤال:

 حط٬ي ٕالف ٬٧وي ب أ حخ٨ٙؿ ة٬س٬د االٞفش٦ٰ

 ٤ٓا١شث ٤ٰاه ا١هؽف ا١هطٮ د ج ح٬ٜم ة٢٥ٰٓث ا١ت٨اء ا١ي٬ئٮ

 اإلساةث: د

 

 اذؽ ا١ؾٯادة ا٥١ش٬٥ْث ا١ٟؽو٬٤ـ٤٬ٰث ٘ٮ ٧تات ا٥ٜ١ص ا١فؤال:

 ٯ٬٥ت ب أ ال ٯخأذؽ

 ح٠ٜ ض٬ٰٯخ٩ د ج ٬ٛح٩ ونالةخ٩

 اإلساةث: ج

 

 ٤غ٬٢ق ضٮ ١ػٯ٩ اذٯ٦ٰ٨ وة٦ٍٰ ا١فؤال:

 ا٬ٍٰ١ر ب أ ا١خ٥فاح

 ا١يٙػع د ج اال٧فان 

 ٤ر٠ ٤ا٘ٮ ا١ؾواضٗ وا١تؽ٤ائٰات 3٘هار ْػد ا١طشؽات  5وة٦ٍٰ= 2ال٩٧ ٛال اذٯ٦ٰ٨ =   اإلساةث: د

 

 

 

 



 

 
 

 

 ٤ا ٪٬ ا٥١لخؽك ة٦ٰ ا١يٙادع وا١خ٥اـٰص ا١فؤال:

 ٤خٰٖؽ درسث ا١طؽارة ب أ ذاةج درسث ا١طؽارة

  د ج 

 اإلساةث: ب

 

 ذػي ةائو ا١فؤال:

 ا١غٙاش ب أ ا١هٜؽ

 ٨٤ٜار ا١تً د ج ا١ػب

 اإلساةث: د

 

 أي ٦٤ ٤اٯ٢ٮ ال ٯطخ٬ي ٢ْ٭ ٛؽون اـخلٓار ا١فؤال:

 ا٥١ٙه٢ٰات ب أ ا٨ٓ١ٟت٬حٰات

 ا١ٜلؽٯات د ج ا١طلؽات

 اإلساةث: أ

 

 ٦٤ وُائٗ ا١غالٯا ا١ف٢ٟؽ٧ل٥ٰٰث ا١فؤال:

 ا١ػْا٤ث ب أ ا١ت٨اء ا١ي٬ئٮ

  د ج 

 اإلساةث: ب

 

 حختّ ا٠٥٨١ ةٓي٫ا ا١تٓو ٦ْ ٌؽٯٚ ا١فؤال:

 ٣ٌٓ ا٥١ادة ب أ رائطث ا٥١ادة)ا٬ٙ١ر٧٬٤ات(

  د ج 

 اإلساةث: أ

 

 

 

 



 

 
 

 

 ا١ٍٙؽة ةا١غ٢ٰث ا١ش٨فٰث  ا١فؤال:

 ح٫ِؽ ٘ٮ االضٰال ا١ٜػٯ٥ث ب أ حغخٙٮ ٨ْػ ٬٫ُر اال٤لاج

 حٓا١ز ٌتٰا د ج ح٫ِؽ ةا١ش٠ٰ االول

 إلساةث: جا

 

 اذا ضػث ع٠٢ ةا١طل٬ة حخ٠ٍٓ ٢٥ْٰث ا١فؤال:

 ا١ت٨اء ا١ي٬ئٮ ب أ ا١خ٨ٙؿ ا٬٫١ائٮ

  د ج ا١خ٨ٙؿ ا١ال٪٬ائٮ

 اإلساةث: ب

 

 أي ا١ط٬ٰا٧ات ا١خا١ٰث ٯخ٬ٟن ٦٤ راس وة٦ٍ ونػر ا١فؤال:

 ا١شؽاد ب أ ٨ْٟت٬ت

 .....ز د ج ا١ٜؽاد

 )راصٓ اىٍيؼه( اإلساةث: ب

 

 س٥اْث ٞتٰؽة ٘ٮ وٛج ٛهٰؽا٧ٜؽاض  ا١فؤال:

 ٛػرة االـخٰٓاب ب أ اال٧ٜؽاض ا١ش٥اْٮ

 ا١خٜاٯو د ج ا١خ٨ا٘ؿ 

 اإلساةث: أ

 

 ا٬ٍٰ١ر حػع٠ ا٥١اء وحأعؼ ٕؼائ٫ا دون ان حخت٠٢ ةفتب ا١فؤال:

 ٛهتث ٪٬ائٰث ب أ ا١ٖػة ا١ؾٯخٰث

 أٰٞاس ٪٬ائٰث د ج عٙث ا١ِٓام

 اإلساةث: أ

 

 

 

 



 

 
 

 

 ا١رػٯات وحش٩٢ٓ ٯٰٓق ٘ٮ ٠ٞ ا١ِؽوفا١هٙث ا١خٮ ح٥ٰؾ  ا١فؤال:

 حط٣ٟ ٘ٮ درسث ضؽارح٩ ا١ػاع٢ٰث ب أ حط٣ٟ ٘ٮ درسث ضؽارح٩ ا١غؽاسٰث

  د ج حخط٣ٟ ة٢٥ٰٓات االٯو

 اإلساةث: ب

 

 حفخغػم ا٬ٰ١س٨ٰ٢ا ا١ٙش٬ة ا٨٥١ٜتيث ٢١خغ٢م ٦٤  ا١فؤال:

 ة٨اء ا١ي٬ئٮ ب أ ا٥١اء ا١ؾائػ

  د ج األٞفش٦ٰ 

 ٮ االحؾان(اإلساةث:  أ )حطاَ٘ ٢ْ

 

 ا١ؼي ٯفاْػ األـ٥اك ٘ٮ ا١طؽٞث واالحؾان  ا١فؤال:

 ا١ٜهتث ا٬٫١ائٰث ب أ س٫از عً سا٧تٮ

  د ج ا١ؾْا٧ٗ 

 ـتٚ وة٨ٰا ا٪٥ٰخ٫ا( اىـٔةُف) س٫از ا١غً ا١شا٧تٮ ٯٟخلٗ ا٠ٛ ضؽٞث و٦ٟ١ اإلساةث: ج 

 

 دؿد٘ت كٔأؽ دنةرصةؼ ٗهٔف..

=                            ب أ          ,  =    

  د ج 

 ب.اإلساةث: 

 

 ؟أم األُنُح اىذةى٘ح ٗكذٓيم قٕؿات ظؿارٗح أنسؿ ػالؿ قةٔح

 ر٬ٞب ا١ػراسث                            ب أ ا٫١ؽو١ث ا١تٍٰئث

 ٞؽة ا١ف٢ث د ج ٞؽة ا١ٜػم

 + ارصٓ ىيٍيؼه كاظفِ ٌةْٔ ٌٔصٔد ٌِٓة (ظفِ)أ. اإلساةث: 

 

 

 

 



 

 
 

 

 ؟ATPنً دُٕٖ صـمء اىُةكح  10NADHة ٌَ اىكهؿ ثٓة دعيو نٍ٘ح نج٘ؿ

 20 ب أ 10

  د ج 30

 ج.اإلساةث: 

 

 ؟أم اىذؿان٘ت ٗكةٔؽ اىجؿاٌ٘ك٘ٔـ ٔيٕ اىٍعةفْح ٔيٕ ادـاف اىٍةء كَؿد نٍ٘ح اىٍةء اىـااؽة

                             ب أ ا١ٙش٬ة ا٨٥١ٜتيث

  د ج 

 أ.اإلساةث: 

 

ب ثةىؾْةب فٖ رظيح كالظْٔا فٖ رظيذًٓ ًفةدع ٌىةثح فلةٌٔا كةـ ٌضٍٔٔح ٌَ اىُال

 ؟ثذىٔٗؿْة كٌؿاكجذٓة، ٌة كةٌٔا ثّ ٗكٍٕ

                             ب أ ٤الضِث

  د ج 

 أاإلساةث: 

 

دـاكج ذنؿ كٍ ٌضٕؽ االذَُ٘ ٌٓ كُح غ٘ؿ ٌضٕؽة االذَُ٘، كنةُخ صٍ٘ٓ آذاف أثِةءًْ غ٘ؿ 

 ٌضٕؽ 1غ٘ؿ ٌضٕؽ:3ةءًْ، نةُخ اىِكت ٌضٕؽة كِٔؽٌة دـاكج اثِ

 ُكذِذش ٌَ ذىم أف وفح األذف اىٍضٕؽة..

 ـائػة                            ب أ ٤خ٨طٰث

  د ج 

 أاإلساةث: 

 

  



 

 
 

 ا١فؤال: أي ٥٤ا ٯ٢ٮ ال ٯٓػ ٦٤ ٌؽق ا١خٟاذؽ ا١الس٨ف٩ٰ

 حشػد ب أ اٛخؽان

 حتؽ٣ْ د ج ا٧لٍار

 ٰث ()االٛخؽان ٢٥ْٰث س٨فاإلساةث: أ 

  

 ؟ا١فؤال: ا٤خهاص ا٥ٜ١ٰم ٢١ٓؽق ٤تػأ

  ب أ عانٰث كاْؽٯث

  د ج 

 اإلساةث:أ

 

 ا١فؤال: حه٨ٗ ا١ٍالئٰٓات ٢ْ٭ ضفب

 ا١خٟاذؽ  ب أ ا١طؽٞث

 ا١خ٨ٙؿ د ج ا١خٖؼٯث

 )ضفب ا١خٰٖث ٦٤ ا٘خؽاس و٦٤ ذاح٩ٰ و٦٤ ح٩ٰ٢ٍٙ(اإلساةث: ج 

\ 

 ؟ا١فؤال: أي ٥٤ا ٯ٢ٮ ال ٯطخ٬ي ٢ْ٭ ا٧فش٩

 ٧ش٣ ا١تطؽ ب أ ٬رْهٙ

 اـ٨ٙز د ج دودة االرض

 اإلساةث: د

 

 ؟اىكؤاؿ: اكٔ٘ح دٌٔٗح دعٍو اىؽـ اىٍؤنكؽ اىٕ اصـاء اىضكً ثٕ٘ؽ َٔ اىليت

 االوردة ب أ ا١لٰٓؽات ا١ػ٬٤ٯث

 ا١ه٥ا٤ات د ج ا١لؽاٯ٦ٰ

 اإلساةث: ج

 

 

 



 

 
 

 

 ؟ا١فؤال: أي ا٥١غ٬٢ٛات ا١خا١ٰث ١ٰؿ ٫١ا س٫از ْهتٮ

 الـ٥اكا ب أ ا٥١ٙه٢ٰات

 االـ٨ٙشٰات د ج ا١الـٓات 

 اإلساةث: د )٫١ا عالٯا ٤خغهه٩(

 

 ؟ا١فؤال: ٤ا٪٬ ٬٧ع ا١ٜل٬ر ٘ٮ اـ٥اك ا١ٜؽش

 نٙائطٰث ب أ ا٨ٰٓ٥١ٰث ا١ال٤ٓث

 ٛؽنٰث د ج ٤لٍٰث

 اإلساةث: ب

 

 ا١فؤال: ا٬ٍٰ١ر حػع٠ ا٥١اء و حأعؼ ٕؼائ٫ا دون ان حخت٠٢ ةفتب

 عٙث ا١ِٓام ب أ ا١ٟاٯخ٦ٰ

 اٰٞاس ٪٬ائٰث د ج ا١ؾٯخٰث ا١ٖػة

 اإلساةث: ج )٤ٟؽر ةهٰٖث اعؽى(

 

 ا١فؤال: ٤ا ١خؽٰٞب ا١ؼي حخ٥ٰؾ ة٩ ا١غالٯا ا٨١تاحٰث

 ا٥١طِٙث ب أ ا١ٙش٬ة ا٥١ؽٞؾٯث 

 ا١ٖلاء ا١تالز٤ٮ د ج ا٥١ؽٯٟؾات

 اإلساةث: أ

 

 ؟ا١فؤال: ٤ا ا١ٍؽاز ا١ش٨ٰٮ ٥١خالز٤ث حٰؽحؽ

XXX ب أ XO 

YO د ج XY 

 اإلساةث:ب

 

 

 

 



 

 
 

 

 ؟ا١فؤال: ٤ا ا١ٍؽاز ا١ش٨ٰٮ ٥١خالز٤ث ٢ٰٙ٨٢ٞخؽ

XXY ب أ XY 

XX د ج XO 

 اإلساةث:ا

 

 ؟ا١فؤال: حٰٟٗ ١غ٢ٰث ةٟخٰؽٯث ٯٟفت٫اا١ٜػرة  ٢ْ٭ ا١تٜاء ٘خؽة ٬ٌٯ٢ث ٘ٮ ا١ِؽوف ا١ٜاـٰث

 ا١خٰٟٗ ب أ ا٨٥١ٜتيث

  د ج ا١ت٬غ ا١ػاع٢ٮ

 اإلساةث:ج

 

 ؟٬اد ا١ٓي٬ٯث و٫١ا سػار ع٬٢يا١فؤال: ٌالئٰٓات حخٖؼى ةخط٠ٰ٢ ا٥١

 ا١لت٫ٰث ةا١ٍٙؽٯات ب أ ا١لت٫ٰث ةا١ط٬ٰا٧ات 

 ال كٮء ٥٤ا ـتٚ د ج ا١لت٫ٰث ةا٨١تاحات

 )سػار٪ا ٦٤ ا١ف٬٢ٰ٢ز( اإلساةث:ب

 

 ؟ا١فؤال: ا١غالٯا ا١شؼْٰث اٞخلاف سػٯػ ٘ٮ ا٥١شال ا١ٍتٮ ٨ْػ وى٫ٓا ٘ٮ ُؽوف ٨٤اـتث ٯ٫٨ٟ٥ا ان حخط٬ل ٦٤ 

 عالٯا دم ض٥ؽاء ا١٭ عالٯا دم ةٰياء ب أ ٭ عالٯا ْهتٰثعالٯا ْي٢ٰث ا١

  د ج عالٯا ٰٕؽ ٤خغههث ا١٭ عالٯا ٤خغههث

 اإلساةث:ج

 

 ؟ا٬ٓ١م ٘ٮ ا١فؤال: وُٰٙث ا١ؾْا٧ٗ

  ب أ االحؾان

  د ج 

 اإلساةث:أ )٤ٟؽر ةهٰٖث اعؽى(

 

 

 

 



 

 
 

 

 ؟ا١فؤال: ٤ا١ؼي ٯ٥ٰؾ ا١غٙاش

  ب أ ٦٤ ا١رػٯات و ٯٍٰؽ

  د ج 

 اةث:أاإلس

 

 ؟ا١فؤال: ا١ٜل٬ر ا١خٮ حٍٖٮ ا١ٜؽش"٦ٟ٥٤ ٯط٬ٍ ن٬رة ٛؽش"

 عل٨ث ب أ نٙائطٰث

 دائؽٯث د ج ٤لٍٰث

 اإلساةث:أ نٰٖث اعؽى

 

 ؟ا١فؤال: ٤غ٬٢ٛات ٦٤ ا٬٨١ع ٧ٙف٩ و ة٣٫٨ٰ ح٨ا٘ؿ

  ب أ ا٥١شخ٥ّ ا١ط٬ٰي

  د ج ا١ش٥اْث ا١ط٬ٰٯث

 اإلساةث:ج

 

 ؟ا١فؤال: ٪لاكث ا١ِٓام ٧ٜم ٘ٮ

 ضػٯػ ب أ ٬ما١ٟاـٰ

 XO د ج ن٬دٯ٬م

 اإلساةث:ا

 

 ؟ا١فؤال: أي ٥٤ا ٯ٢ٮ ٧تات وْائٮ الةؼري 

 ـؽعفٰات ب أ ضلائق ٞتػٯ٩

  د ج ضؾازٯات

 اإلساةث:ب

 

 

 

 



 

 
 

 

 ؟ا١فؤال: اٯ٦ حطػث ٢٥ْٰث ا١ت٨اء ا١ي٬ئٮ ا١ي٬ئٰث و ا١الى٬ئٰث

 ةالـخٰػات عيؽاء ب أ ٤ٰخ٨ٞ٬ػرٯا

 ـٰخ٬ةالزم د ج ٬٧اة

 اإلساةث:ب

 

 ؟نطٰص ٦ْ ا١ٰٙؽوـات غ٘ؿا١فؤال: أي ا١ٓتارات ا١خا١ٰث 

 حط٠٥ ض٥و ٬٧وي ب أ حفتب اال٤ؽاض

 حٓا١ز ةا٥١يادات ا١ط٬ٰٯث د ج ٫١ا ٘الف ةؽوح٨ٰٮ

 اإلساةث:د )نٰٖث اعؽي وح٣ كؽض٩(

 

 ا١فؤال:أي االحٮ ٯ٦ٟ٥ ان ٯ٬ٟن ٩ٰ٘ ْيالت ٪٩ٰ٢ٰٟ

  ب أ ا١ؼراع

  د ج 

 ةرات كىهَ ٌٔصؽق فٖ نو مئ ٗعؿنّ اىضكً ارادٗة ()كؽ دذغ٘ؿ اىؼ٘ اإلساةث:أ

 

 ؟ا١فؤال: ٨٤ٍٜث ح٬سػ ٘ٮ ك٥ال ا١ٟؽة و٤خش٥ػة وعا٩ٰ١ ٦٤ االكشار ٪ؼا ونٗ ل

 ا٨٥١اٌٚ ا١طؽسث ب أ ا١خ٨ػار

  د ج ا٨٥١اٌٚ االـخ٬ائٰث

 اإلساةث:أ

 

 ؟ا١فؤال: حؽحٰب ا١ٜؽده ٦٤ اال٬ٛي واالٞتؽ حهاْػٯا ٯٓػ ـ٬٢ك 

 ةـٰاد ب أ نؽاع

  د ج ـ٬٢ك ٯ٤٬ٮ

 اإلساةث:ب

 

 

 

 



 

 
 

 

 ؟٤ؽض وراذٮ كائّ ٨ْػ ا١ؼ٬ٞر

 اال٥٧ٰا ب أ زو٧خش٦

 ا٥ٜ١اءة د ج ٧ؾف ا١ػم

 ٪٢ٰ٘٬٥ٰٰااإلساةث:ج و٪٬ 

 

 ؟أي ا١خا١ٮ الٯٓػ ٤غ٬٢ق ضٮ و١ٰؿ ٩١ عهائم ا٥١غ٬٢ٛات ا١ط٩ٰ

 ةٟخٰؽٯا ب أ ٰ٘ؽوس

 ا١ٍالئٰٓات د ج ٍ٘ؽ

 ا٥١اده ا٬١راذٰثكؽٯً ٰٕؽ ضٮ ٦٤ اإلساةث:أ و٪٬ 

 

 ؟ا١خؾاوج ٯ٬ٟن ٘ٮ  

 ا١ؽحتث ا٬١اضػه ب أ ا٬٨١ع ا٬١اضػ

 ا١ٙه٢ٰث ا٬١اضػه د ج ا١ٓائ٢ث ا٬١اضػه

 اإلساةث:أ

 

 ؟ا١غٙاكٰات...

  ب أ ٢ٰ١ٰث وحٓخ٥ػ ٢ْٮ نػى ا١ي٬ء

  د ج 

 اإلساةث:أ ةاإلىا٘ث حأ٠ٞ ضلؽات و٬٘ا٩ٞ

 

  



 

 
 

 

ا ٬١
ً

ا نطٰط
ً

 :ا٬٨١وٯثُٰٙث األض٥اض أي ا١غٰارات ا١خا١ٰث ٯٓػ ونٙ

ا –حغؾٯ٦ ا١ٍاٛث 
ً
ا حؽٰٞتٰ

ً
 حل٠ٟ ض٬اسؾ  –حغؾٯ٦ ا١ٍاٛث  ب أ ح٬٘ؽ د٥ْ

ح٬ٟن  –حؾٯػ ـؽْث ا١خٙا٠ْ  –٠ٜ٧ ا٬٥١اد 

 ا٫١ؽ٧٬٤ات
 حغؾٯ٦ ا٤٬٢ٓ٥١ات ا٬١راذٰث و٫٢ٜ٧ا د ج

 د )نٰٖث اعؽى وحٰٖؽ ا٬٢ٍ٥١ب(اإلساةث: 

 

 ؟ATPاىُةكح  نً دُٕٖ صـمء صـٗبةت ٌَ اىضيهٔز11دعيو نٍ٘ح 

10 ATP 20 ب أ ATP 

30 ATP د ج  

 باإلساةث: 

 

ارسّ ٢٥٢١غم ةتػاٯث ٛف٣ االضٰاء ال٩٧ ٯطخ٬ي رـ٤٬ات وح٬ىّٰ ١تٓو 

 االكٰاء وردت

 

 

  

 



 

 
 

حمدلله  
ب
م و

 ئ 

 
 هذا العمل حمفوظ لألكادميية ومينع منعا تام

 ®فل  صووة  ي ر ااوووي  ي ر ممموةةالتعامل مع امل

 .وتطوعا هلل ومينع صيع هذا العمل جماوي 

 

 

 

دعواتكم لفلقائمني عفلي  صالتوفيق والمداد 
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 اكادميية احلوت التعليمية

  اهداء للتحصيلي األديب

 تتشرف بتقدمي ملف متكامل و شامل حيتوي على

.جتميعات األعوام من اعداد اصحاهبا1  

ه1440.تسريبات احلوت 2  

 للمزيد تابعونا هنا.....

https://t.me/Acdh_TD 

  

تسريبات , ملفات 

 وكل مهم لألدبي هنا 
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 الرحيمبسم اهلل الرمحن 

 
 ه1440لكل طالبة ثالث ثانوي تستعد الختبار التحصيلي األديب 

 نود مساعدتك مبسريتك ونسهل عليك اخلطوات الالزمة لبلوغ أعلى الدرجات باذن اهلل تعاىل

 لذلك نذكر لك أهم اخلطوات املمتابعة بشكل منظم:

 

شامل للكتب الدراسية الداخلة ه: ممتاز جدا ألنه يعترب ملخص 1400.كتاب ناصر عبد الكرمي اصدار 1

بالتحصيلي, البد من مذاكره اهلوامش والتمرن باسالته,كمان قدمت اكادميية احلوت عده جداول تسهم 

مسر(بعمل ملف حيوي تصحيح -تسم اهنائك للجدول, وايضا قامت أدمنية احلوت التعليمية )أميان

 ة و اكثر كل ذلك متواجد بقناتنا.ألخطاء كتاب ناصر, كما يوجد مقاطع فديو شرح وملخصات ذهني

 .بعد األنتهاء من كتاب ناصر وملف التصحيح, سيكون عليك هذا امللف قبل األختبار.2

 .متابعة كل ماهو جديد بالتحصيلي عرب حساباتنا.3

 **حمتويات امللف**

 1439-1438.جتميعات آمال 1

 .جتميعات غيداء2

 1439.جتميعات حنني 3

 1439- 1438.جتميعات األعوام 4

 ه1440.تسريبات احلوت 5
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 تجميعات

 تحصيلي _أدبي

1438/1439 

 (100)الــ نحو طريقك

 الحربـي ل آمـا: الكتيــب وإخــراج إعــداد# 
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 هـ1438 أمال تجميعات

 صناعيـة / الجبيل منطقة؟1س

ظله وذكر شاب نشأ في / قال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( سبعة يظلهم هللا في يوم ال ظل إال 2س

 احتمال غلبة الهوى ؟طاعة هللا ذكر الشاب ألن

 إذا كان معدل الوفيات أكثر من المواليد/ متى تكون الدول منخفضة السكان؟ 3س

 الطـاعــة/ من حقوق الزوج على زوجته؟ 4س

 العــادات/ ما الشيء الذي يتحول إلى طاعات إذا أراد النية؟ 5س

/ وجد خالد المسطرة ومحمد حمامة اهلية واحمد ساعة ثمينة من من األشياء التي يجوز التقاطها؟ 6س

 المسطرة والساعة

 الحضانة/ هو حغـظ صغير أو معتوه أو مجنون عن كل ما يضره هذا تعريف لــ؟ 7س

بت بن قيس ما / أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي )صلى هللا عليه وسلم( فقالت: يا رسول هللا ثا8س

 الخـلـع ؟أعتب عليه في خلق وال دين ولكني أكره الكفر في اإلسالم" الحديث يدل على

 التقرير/ قال تعالى: )ألم نشرح لك صدرك( تفيـد؟ 9س

 سهلة واضحة/ اسلوب ألفاظ أبو العتاهيـة؟ 10س

 صعوبة ألفاظه/ الفرزدق ينحت من الصخر؟ 11س

 المـدحعثيمين من النظم في غرض؟  / أكثر الشاعر السعودي محمد بن12س

 المنتهب/ من يأخذ المال مغالبة والناس ينظرون؟ 13س

 قطع رجله اليسرى/ حد السارق قطع يده اليمنى وإذا سرق مرة أخرى؟ 14س

 مقياس الرسم/ هو نسبة ما بين األبعاد على الطبيعة واألبعاد على الخريطة؟ 15س

 التوكل والخوف والرجاءادة مثل؟ / توحيد األلوهية إفراد هللا بالعب16س

 طور سيناء/ نبوة موسى بدأت؟ 17س

 الشعر التعليمي/ شعر يخلو من العاطفة؟ 18س
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 نفيال/ وقوله تعالى: )هل تحس منهم من أحد( الغرض منه؟ 19س

 إذن المرأة/ قال الرسول )صلى هللا عليه وسلم(: ال تنكح األيــم حتى تستأمر _يدل الحديث على؟ 20س

 للعلمية والتأنيــث/ معاوية ممنوعة من الصرف؟ 21س

 خبر كان منصوب بالفتحة/ كان الناس أمة واحدة تعرب أمـة؟ 22س

 البعــث/ االسم الثاني لمدرسة اإلحياء؟ 23س

 سجالت الهجرة/ التسجيل الحيــوي/ من مصادر دراسة البيانات الغيــر ثابتة؟ 24س

 المغرب الخيول؟ تربية في العربي الوطن مندول األولى المرتبة يحتل/ 25س

 الملحمي الشعر يمثل؟ شعريا عمال محرم أحمد ألف/ 26س

 بأحد يذكرنا القصيدة مطلع: العالئق ثياب عني بها نزعت_ غربة سرنديب في بمقامي كفى/27س

 المتنبي ؟الشاعر مطالع

 حملها تضع حتى عدتها؟ كم زوجها عنها المتوفى الحامل المرأة/ 28س

 الزيات حسن أحمد الرسالة؟ وحي كتاب مؤلف/ 29س

 اإلباحـة المعامالت؟ في األصل/ 30س

 الكريم القرآن ببالغة العرب النبهار بالركود؟ اإلسالم صدر عصر في الشعر أصيب لماذا/ 31س

 قــادرا المرأة؟ ولي يكون أن يشترط ال/ 32س

 الخطاب بن عمر والبصرة؟ الكوفة ببناء أمر الذي/ 33س

 البارودي سامي محمود اإلحياء؟ مدرسة مؤسس/ 34س

 الركاكة عن واالبتعاد االسلوب قوة البارودي؟ سامي محمود االحياء مدرسة مؤسس أسلوب/ 35س

 واالعجمية للعلمية الصرف؟ من ممنوعة يوسف/ 36س

 جلدة 40 الخمر؟ شارب حد/ 37س

 مقرن ال سعود بن محمد األولى؟ السعودية الدولة مؤسس/ 38س
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 الدرعية األولى؟ السعودية الدولة عاصمة/ 39س

 باشا إبراهيم بقيادة؟ العثماني الجيش يد على األولى السعودية الدولة سقطت/ 40س

 الوهاب عبد بن محمد مع؟ اإلصالحية الدعوة بدأت/ 41س

 التوحيـــد كتاب؟ الوهاب عبد بن محمد ألف/ 42س

 سعود آل هللا عبد بن تركـي الثانية؟ السعودية الدولة مؤسس/ 43س

 وسبعون بضع اإليمان؟ شعب عدد/ 44س

 مخضرم اإلسالم؟ وأدرك الجاهلية في عاش والذي متتابعين عصرين عاش الذي الشاعر/ 45س

 داوود على؟ هللا أنزله الزبور كتاب/ 46س

 محرم أحمد االسالمية؟ اإللياذة/ 47س

 سنة 75 كل هالي؟ مذنب يمر/ 48س

 خان جنكيز المغول؟ دولة مؤسس/ 49س

 محرم محرم؟ بال المرأة سفر حكم/ 50س

 به يعمل وال مردود الضعيف؟ الحديث حكم/ 51س

 محرم الحيض؟ أثناء في الزوجة طالق/ 52س

 ارطغرل بن أول خان عثمان  زعامة؟ تحت العثمانية الدولة قامت/ 53س

 األموي العصر الدواوين؟ تعريب تم عصر أي في/ 54س

 الهجرة من 10 السنة؟ في الوداع خطبة النبي ألقى/ 55س

 المقالة/الخطابة/ القصيرةالقصة / الرواية الحديثة؟ النثرية الفنون من/ 56س

 األطالل على الوقوف بــ؟ قصيدته الجاهلي الشاعر يبدأ/ 57س

 األدب النفوس؟ في المؤثر العاطفة عن الصادر البليغ الكالم هو/ 58س
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 األفكار والتراكيب األلفاظ_ الخيال_ العاطفة األدب؟ اركان من/ 59س

 والنثــر الشعر االدب؟ أنواع من/ 60س

 التعليمي( + المسرحي) التمثيلي( +الملحمي) قصصي+ غنائي الشعر؟ أنواع من/ 61س

 حتى الفرج في والوطء الحرام بالبيت والطواف والصوم الصالة والنفساء؟ الحائض على يحرم/ 62س

 وتغتسل تطهر

 شادي أبو زكي أحمد أبـولو؟ مدرسة مؤسس/ 63س

 حديث/المليم/األسود القط خمارة/المظلة تحت محفوظ؟ نجيب كتبها قصيرة قصة/ 64س

 المعركة/الحياة/الموت

 اليونــان األمم؟ من التمثيلي الشعر عرف من أول/ 65س

 الضبط تام: الصحيح_ الضبط وهو؟ واحد شيء في الحسن والحديث الصحيح الحديث يختلف/ 66س

 الضبط خفيف: والحسن

 جـائـز السلم؟ بيع حكم/ 67س

 شركة بينهما؟ والربح بالدين يشتريا أن على مال رأس دون من أكثر أو اثنان يشترك أن هو/ 68س

 الوجوه

 النجـش شرائها؟ يـريـد ال ممن السلعة ثمن في الزيادة هي/ 69س

 السالم عليه نوح التوحيـد؟ إلى دعا الذي الرسل أول/ 70س

 والقبول اإليجاب القوليـة؟ العقد صيغة/ 71س

 الحيض معلومـة؟ أوقات في الحال بمقتضى المرأة من يخرج دم/ 72س

 جـائـز الحمل؟ تنظيم حكم/ 73س

 محرمة المحدثات؟ حكم/ 74س

 ليـس جامـد؟ فعل/ 75س

 الجنـة أدنى الجنـة؟ ربض معنى/ 76س
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 ألفاظـه لصعوبـة الصخر؟ على ينحت الفرزدق/ 77س

 وواضحـة سهلة العتاهيـة؟ أبو ألفاظ/ 78س

 21 نهاونــد هي؟ الفتوح فتح تسمى معركة/ 79س

 مبتــدع فهو؟ شرع ما غير على هللا عبد من/ 80س

 التوسـل تعريف؟ واألعمال األقوال صالح من رسوله به أمر أو به أمر بما هللا إلى التقرب/ 81س

 بالياء النصب النصب؟ حالة في المثنى االسم إعراب عالمة/82س

 المنفصل الضمير؟ 24 وعدده( إال) بعد يقع أو به يبتدأ الذي الضمير/ 83س

 المرجئــة هم؟ طاعة الكفر مع ينفع ال كما معصية االيمان مع يضر ال بأن القائلون/ 84س

 النواقض تعريف؟ هو اإلسالم دين من المسلم به يخرج ما/ 85س

 والشجاعـة الكرم اإلسالم؟ أقرها التي الحسنة العادات أبرز/ 86س

 العربيـة كتب؟ بنشر( بوالق) مطبعة اهتمت/ 87س

 البخاري صحيح الحديث؟ صنف كتاب أول/ 88س

 والمستحدثـة والموسعة التقليدية األندلسي؟ الشعر فنون/ 89س

 الموشحات مختلفة؟ بقواف مخصوص وزن على منظوم كالم هي/90س

 وجوهر لؤلؤ من خيطان وهو المرأة بوشاح له تشبيها االسم؟ بهذا الموشحات سميت لماذا/ 91س

 األخـر على أحدها ويعطف بينهما يخالف منظومان

 والقلم السيف وزارة وهما؟ الوزارتين بذي الخطيب الدين لسان لقب/ 92س

 صفي الدين الحلي عصر؟ في الجزيرة بشاعر الملقب الشاعر هو من/ 93س

 أباظـة عــزيز والعباسة؟ والبنى وقيس النور وقافلة االندلس غروب مؤلف/ 94س

 لفظي أصغر شرك هللا؟ بغيـر الحلف/ 95س
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 الشرك وسائل من وسيلة ألنـه؟ محرم التصويـر/ 96س

 الثنــاء تعني؟ ماذا النبي على الصالة/ 97س

 القاديانية الجهاد؟ وتحرم األنبياء معجزات تنكر التي الفرقة/ 98س

 السالم عليه عيسى الطب؟ معجزته الذي النبي/ 99س

 الحديـــث تعريف خلقيـة؟ صفة أو تقرير أو فعل أو قول من النبي الى أضيف ما هو/ 100س

 فيه يجامعها لم طهر على يطلقها أن سني؟ طالق على مثال/ 101س

 طالق أنت الطالق؟ في صريحة أقوال/ 102س

 مغربها من الشمس طلوع ووقت االحتضار وقت التوبـة؟ فيه تقبل ال الذي الزمن/ 103س

 الجنـة في شجرة طوبـى؟ كلمة معنى/ 104س

 أوروبـا في القومية؟ الفكرة نشأت/105س

 الرباني الحديث القدسي؟ للحديث الثاني االسم/ 106س

  40 النفختيـن؟ بين الزمنية المدة/ 107س

 عطـارد الشمسية؟ المجموعة في كوكب أصغر/ 108س

   19 جهنم؟ خزنة رؤساء عدد/ 109س

 المعروف هللا؟ طاعة عن عرف ما لكل جامع اسم هو/ 110س

 النسيئة ربا جنسه؟ غير من الربوي بجنسه الربوية األموال بيع هو/ 111س

 بالسيف القتل الساحـر؟ حـد/ 112س

 القوميـة والجنس؟ بالعرق االعتراف على يتركز الذي المذهب/ 113س

 الطبائيعون الطبيعة؟ الى األشياء خلق ينسبون الذين/ 114س

 البلدان معجم الحموي؟ ياقوت اعمال أهم/ 115س
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 المشتاق نزهة االدريسي؟ كتب أهم/ 116س

 المغرب في سبته مدينة؟ في االدريسي نشأ/ 117س

 الحديث علم والمتن؟ السند بأحوال يعرف الذي/ 118س

 سنوات3 سرا؟ اإلسالم الى يدعوا( وسلم عليه هللا صلى) النبي استمر/ 119س

 الظــلــم موضعه؟ غير في الشيء وضع/ 120س

 والسنة الكتاب البدع؟ ألهل فيه عليه نرد الذي المنهج/ 121س

 السالم عليه نوح قوم؟ في العقيدة من واالنحراف الشرك حدث ما أول/ 122س

 االلوهيـة توحيد اإلسالم؟ في يدخل والذي العباد من المطلوب التوحيد/ 123س

 كنعان بن النمرود واالماتة؟ االحياء قضية في إبراهيم حاج الذي/ 124س

 النصب عندها؟ يذبحون المشركون كان واالحجـار العلم/ 125س

 عطـاء بن واصل أتبـاع؟ هم المعتزلة/ 126س

 سبأ بن هللا عبد الصحابـة؟ بين فتنة أحدث الذي/ 127س

 الفاطميين من؟ المسلمون أخذها بدعة بالمولود االحتفال/ 128س

 دراية الحديث علم والمتن؟ السند أحوال بها يعرف التي القواعـد على يشتمل الذي العلم هو/ 129س

 واقواله وافعاله( وسلم عليه هللا صلى) الرسول أقوال ذكر على يشتمل الذي العلم هو/ 130س

 رواية الحديث علم وروايتها؟ والخلقية الخلقية وصفاته وتقريراته

 على اتفاقهم العقل يحيل بحيث منهم كثير وعدد الرواة من كثير جمع رواه الذي الحديث هو/ 131س

 المتواتـر الكذب؟

 اآلحـــاد المتواتر؟ شروط يجمع لم الذي هو/ 132س

 التواتـر؟ حد يبلغ مالم بعضها في او السند طبقات من طبقة كل في فأكثـر ثالثــة رواه ما هو/ 133س

 المشهور
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 العزيز بعضها؟ او السند طبقات من طبقة كل في اثنان رواه ما هو/ 134س

 غير من منتهاه الى السند مبدأ من مثله عن الضابط العدل بنقل سنده اتصل الذي الحديث هو/ 135س

 الصحيح قادحة؟ علة وال شذوذ

 الحسـن قادحة؟ علة وال شذوذ غير من الضبط خفيف العدل بنقل سنده اتصل الذي الحديث هو/ 136س

 الضعيف والصحيح؟ الحسن الحديث شروط من اكثـر او شرطا فقد الذي الحديث هو/ 137س

 المرسل تقرير؟ او فعل او قول من( وسلم عليه هللا صلى) الرسول الى التابعي رفعه ما هو/ 138س

 المنقطع الصحابـي؟ قبل واحد موضوع في واحد راو من سنده سقط الذي الحديث هو/ 139س

 القدسي الحديث وجـل؟ عز ربه الى واسنده( وسلم عليه هللا صلى) الرسول الى أضيف ما هو/ 140س

 اللفظ اتحاد مع واحد صحابي طريق من بأسنادهما صحيحهما في ومسلم البخاري رواه ما هو/ 141س

 عليه المتفق المعنى؟ او

_ داوود أبو مسلم_ البخاري هم والجماعـة كتبهم في وايته على الجماعـة عليه اتفق هو/ 142س

 الجماعـة رواه ماجه؟ ابن_ النسائي_ الترمذي

 واألشاعرة المعتزلة الصفات؟ وينفون معانيها من مجردة األسماء يثبتون/ 143س

 الصبــــــر السالم؟ عليهم الرسل صفات من/ 144س

 والجسـد الروح بـــ؟ خاص وعذابه القبر نعيم/ 145س

 التنجيم علم األرضيـة؟ الحوادث علم على الفلكيـة بـاألحوال االستدالل/ 146س

 هــ92 سنة؟ زيـاد بن طارق يد على األندلس فتحت/ 147س

 والتفكك واألنقسام واللهو الترف حياة إلى ميلهم األندلس؟ سقوط أسباب/ 148س

 الواقعي بالتصوير يمتاز الرثاء؟ شعر يمتاز بماذا/ 149س

 السالم عليه موسى على؟ نزلت التوراة/ 150س

 وقت بأي جائز الخلع؟ جواز/ 151س

 

 



 

12 
 

 

 سنـــة المهر؟ تخفيف حكم/ 152س

 مالك بن أنس ؟(وسلم عليه هللا صلى) الرسول خدم الذي الصحابي/ 153س

 ليلى المقصورة؟ األسماء من/ 154س

 السابع اليوم؟ في العقيقة تذبح/ 155س

 الملة من مخرج كفر بالدين؟ االستهزاء حكم/ 156س

 الرياض الثانية؟ السعودية الدولة عاصمة/ 157س

 لها عـدة ال زوجها؟ بها يدخل لم التي المطلقة عدة/ 158س

 العباسية الدولة؟ عهد في الترجمة نشطت/ 159س

 الطيب الحالل أكل الدعاء؟ إجابة أسباب من/ 160س

 جلدة 80 القاذف؟ حد/ 161س

 وليبيا السودان النهرية؟ الموارد بسبب سكان بها يكثر التي البالد/162س

 مستحب عليها؟ واالشهاد المواثيق كتابة حكم/ 163س

 المعتدل المناخ بسبب؟ السواحل على المدن تتركز/ 164س

 العشرون القرن؟ في السنوية الوفيات معدالت انخفضت/ 165س

 والسياسي االقتصادي التغير؟ بسبب السنوية الوفيات معدالت انخفاض/ 166س

 السلوكية البشرية؟ الجغرافيا فروع أهم/ 167س

  االسطرالبي عيسى أبو الفلكي؟ العالم االسطرالب أسس وضع/ 168س

 اإلبـــــــــــرة هو؟ المخيط/ 169س

 المنبـه توقيت الجماعـة؟ لصالة االستيقاظ على المعينة األسباب من/ 170س

 هللا حرمات انتهاك عند المسلم  غضب؟ المحمود الغضب من/ 171س
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 واالعتـدال التوسط العبادة؟ في القصد/ 172س

 الكبائـر أهل تكفيــر العقيدة؟ في والمعتزلة الخوارج بدع من/ 173س

 التجارية المحالت هو؟ ميراثا يكون ما/ 174س

 البنت بنت الوارثات؟ الغير النساء من/ 175س

 الكفـار السماوية؟ الكتب بكل كذبوا الذين/ 176س

 الخطاب بن عمر الهجري؟ التقويم وضع من أول/ 177س

 نجـد هضبة؟ العربية الجزيرة شبه من الوسطى األجزاء تشغل/ 178س

 الصحراوي مناخ؟ العربية الجزيرة شبه معظم في يتمثل/179س

 مصـر في؟ السكانية الكثافة ترتفع/ 180س

 جاما دي فاسكو الهند؟ ووصل الصالح الرجاء رأس طريق اكتشف/ 181س

 قسمان إلى؟ الجنايات تنقسم/ 182س

 العقــل لحفظ؟ وذلك لمسكر حد الشريعة وضع/ 183س

 الشافعي المذهب؟ إليـه ينسب( هللا رحمه) إدريس بن محمد اإلمام/ 184س

 رضعات خمس المحرمة؟ الرضعات عدد/ 185س

 الوكيـل موت بــ؟ الوكالة عقد ينفسخ/ 186س

 الكواكب الشمس؟ من الضوء تستقبل معتمة سماوية أجرام هي/ 187س

 النهار آخـر الشرب؟ هو الغبوق/ 189س

 الحوالة أخرى؟ الى ذمة من دين نقل/ 190س

 الضمان المالية؟ الحقوق من غيره على وجب ما بأداء شخص التزام هي/ 191س

 الهبـة الحياة؟ حال في بالمال التبرع/ 192س
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 العطيـة الموت؟ مرض في الهبة هي/ 193س

 اإلجارة بعوض؟ المنافع على عقد/ 194س

 اللقطـة غيـره؟ ووجده صاحبـه فقده مال هي/ 195س

 الغصب حق؟ بغير قهرا غيره على شخص إستيالء/ 196س

 سببي نعت؟ على تدل( ماؤها عذب بئر هذه/ )197س

 توكيـد التابع؟ نوع( جميعهم الطالب صلى/ )198س

 أكسفورد ثقافيـة؟ مدينة/ 199س

 المقامات -التوقعات العباسي؟ العصر في النثر فنون أبرز من/ 200س

 أبو النص؟ قائل هو من_ رقيب علي قل ولكن خلوت تقل....... فال يوما الدهر خلوت ما إذا/ 201س

 العتاهيـة

 محــرم التدليـس؟ حكم/ 202س

 الخطاب بن عمر الراشدين؟ خلفاء ثاني/ 203س

 السالم عليه موسى هللا؟ كليم هو من/ 204س

 صخر اخاهـا؟ ترثي الخنساء/ 205س

 خالــد الملك هــ؟1331 عام الرياض مدينة في ولد/ 206س

  الخارقة الظواهر؟ من الوحي ظاهرة تعتبر/ 207س

 فلسطين في السالم؟ عليه عيسى ولد/ 208س

 إسماعيل هما؟ بولديه هللا رزقه شيخا وأصبح السالم عليه إبراهيم في العمر تقدم ان بعد/ 209س

 واسحاق

 االنتهاء يفيد؟ الجر حرف( الممات حتى العلم اطلب/ )210س

 الفاعـل نائب محل؟ في الجملة شبه وقعت( للصالة نودي/ )211س
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 البيضاء الرمال من؟ الزجاج صناعة تعتمد/ 212س

 األنهار حول؟ الفيضية السهول توجد/ 213س

 الخام مواد العربيـة؟ الصادرات معظم/ 214س

 الطالق بعضه؟ او النكاح قيد حل هو/ 215س

 تركيبه في كبير تغيير حدوث إذا؟ ملوثا الهواء يكون/ 216س

 أنهم ذو نسب عظيم هرقل؟ حوار في الواردة والرسل األنبياء صفات من/ 217س

 القتل الدنيا؟ في المرتد عقوبة/ 218س

 العاشـــر  العام؟ في الوداع حجة/ 219س

 شادي أبو احمد الشاعر؟ ابولو مدرسة أسس/ 220س

 به والمفعول الفاعل قتل اللواط؟ حد/ 221س

 أشهر 4 مضي؟ بعد الروح نفخ بعد الجنين اسقاط يحرم/ 222س

 الصيام تقضيه؟ طهرت وإذا حائض وهي فعله المرأة على يحرم امر/ 223س

 زوجها كرهت إذا؟ الخلع للزوجة يباح/ 224س

 واولى أحق أجدر؟ كلمة معنى/ 225س

 الرياء  األصغر؟ الشرك من/ 226س

 االحسـاء قاعدتهم؟ كانت البالد شرق خالد بني قبيلة حكمة/ 227س

 ومتصل منفصل إلى؟ الضمير ينقسم/ 228س

 عاما الثالثين جاوز؟ عندما عيسى على جبريل هبط/ 229س

 جائـــز حكمه؟ ما المصائب عند بالقدر االحتجاج/ 230س

 السياسي الشعر واالقناع؟ والهجاء الفخر مع المدح فيه يختلط الذي الشعر/ 231س
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 من االنسان به يشعر وما الخالصة والمشاعر بالعاطفة عالقة لها لغايات وجد الذي الشعر/ 232س

 الغنائي الشعر هو؟ وحزن فرح

 والمثمن والمبيع والبائع المشتري البيـع؟ اركان من/ 233س

 السلم مال ورأس فيه والمسلم اليه والمسلم المسلم السلم؟ أركان من/ 234س

 الفقي محمد نفسه؟ رثى الذي الشاعر من/ 235س

 البررة السفرة مع به؟ ماهر وهو القران يقرأ من جزاء/ 236س

 بــدعـــة الدين؟ في المحدثات حكم/ 238س

 المعنى واالبتكار؟ الجدة مقاييس أبرز/ 239س

 االحيـــاء لمدرسة؟ البارودي محمد ينتمي/ 240س

 جائــــز الحمل؟ تنظيم حكم/ 241س

 االباحة معامالت؟ في األصل/ 242س

 المنهل السعودي؟ االدب في تخصصت مجلة اول/ 243س

 الرخام المتحولة؟ الصخور من/ 244س

 الموت االخر؟ باليوم االيمان ضمن من يدخل ال/ 245س

 شحاتة حمزة التجديدي؟ االتجاه ممثل/ 246س

 الحيرة المناذرة؟ عاصمة كانت مدينة/ 247س

 اليمن اهل؟ من يحرم ميقات يلملم/ 248س

 وتغريب جلد المحصن؟ غير الزاني حد/ 249س

 والعشاء الفجر المنافقين؟ على صالة أثقل/ 250س

 العقـــل على؟ تعدي ألنه الخمر شرب تحريم سبب/ 251س
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 الزبانية بالنار؟ المكلفين المالئكة/ 252س

 مبــــاح له؟ شهوة ال لمن الزواج حكم/ 253س

 وفاعل فعل الفعلية؟ الجملة اقسام ماهي/ 254س

 اسرافيل الصور؟ بنفخ الموكل الملك/ 255س

 الموت ملك األرواح؟ بقبض الموكل الملك/ 256س

 عفان بن عثمان النورين؟ بذي لقب/ 257س

 الروم بـــ؟ الحموي ياقوت لقب/ 258س

 األعمال في؟ يكون األصغر النفاق/ 259س

 والجناس السجع اللفظية؟ المحسنات/ 260س

 الترتيـــب على؟ الحال دلت( ثالثة ثالثة الطالب خرج/ )261س

 عظيمة مكانة اإلسالم؟ في االسرة مكانة/ 262س

 الخطــابــة القديمة؟ النثرية الفنون من/ 263س

 العبد اعمال به يوزن كتفان له حقيقي ميزان هو بالميزان؟ المراد/ 264س

 العاريـة يسمى؟ ذلك لمحمد أعاده ثم ليقرأه كتاب خالد اعطى محمد/ 265س

 هللا صلى النبي إقرار على؟ مثال هذا( السماء في فقالت هللا أين الجارية) النبي سأل عندما/ 266س

 وسلم عليه

 نهاوند هي؟ 21 سنة الفتوح فتح تسمى معركة/ 267س

 سنـــــــــــــــــــة المولود؟ رأس حلق/ 268س

 سعود الملك عهد؟ في أنشـئت عسكرية كلية أول/ 269س

 صناعيـــــــــــة مدن؟ بأنها والجبيل ينبع مدينة اشتهرت/ 270س
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 المدائن الفـرس؟ عاصمة/ 271س

 القصـر إياك؟ كلمة من الغرض( نستعين وإياك نعبد إياك) آية/ 272س

 40 الراشدين؟ الخلفاء عصر انتهاء متى/ 273س

 السالم عليه عيسى هللا؟ رفعه الذي النبي من/ 274س

 العراق من؟ السالم عليه نوح نبوة بدأت/ 275س

 الوطن الى الحنين الموسعة؟ األندلسي الشعر فنون من/ 276س

 والمعراج اإلسراء ؟(وسلم عليه هللا صلى) النبي معجزة كانت/ 277س

 البشرية على؟ دليل( يأكالن كانا) اية/ 278س

 الصين بحر؟ في وقع تيفون إعصار/ 279س

 ستــة النكاح؟ شروط عدد/280س

 اإلنتاجيــة القدرة تناقض؟ الى يؤدي التصحر/ 281س

 الرمة نجد؟ هضبة في الجافة االودية من/ 282س

 تغني ال السماوات في ملك من وكم: )تعالى قال الشفاعة؟ على اشتملت التي اآليات من/ 283س

 (ويرضى يشاء لمن هللا يأذن ان بعد من اال شيئا شفاعتهم

 بقلبه بلسانه بيده المنكر؟ تغير مراتب/ 284س

 مبني ماضي المؤمنون؟ أفلح قد/ 285س

 األطلس جبال والجزائر؟ تونس بين تفصل جبال سلسلة/ 286س

 النيزك هو؟ كبيرة حفرة ويحدث األرض إلى الوصول من الرجم يتمكن/ 287س

 الشرعيــة بالعلوم؟ األولى السعوديـة الدولة اهتمت/ 279س

 غابت أو فارقت سعاد؟ باتت معنى/ 280س
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 تنبت ال التي الملساء القيعان؟ باألرض المقصود/ 281س

 استحاضة يصادف لم وان حيض فهو العادة صادف اذا يوما؟ 40 عن الحيض زاد اذا حكم ما/ 282س

 الفراء بــ؟ الباردة؟ المناطق في تعيش التي الحيوانات تمتاز/ 283س

 التروبوسفير تسمى؟ كم16 الى ارتفاعها يصل فيها نعيش التي السفلي الجوي الغالف طبقة/ 284س

 الهجري الرابع القرن منتصف في؟ كان اإلسالمية الدولة في للمدارس ظهور اول/ 285س

 المملوكية الدولة عهد؟ في اال مصر في المدارس تبنى لم/ 286س

 سفيان ابي بن امية الى؟ نسبة االموية الدولة تسمى/ 287س

 هــ132 عام؟ العباسيـة الدولة بدأت/ 288س

 هــ656 عام؟ العباسيـة الدولة سقوط/ 289س

 الماضي أبو إيليا المهجر؟ شعراء مدرسة مؤسس/ 290س

 والعقاد إبراهيم الديوان؟ مدرسة/ 291س

 لــــم واحدا؟ فعال تجزم أداة/ 291س

 طبــاق ؟(وذليل كريم) كلمة/ 292س

 طيـن من؟ مخلوق ألنه آلدم السجود من ابليس امتناع سبب/ 293س

 الصناعــة قيمتها؟ لزيادة ومضمونها الطبيعة في الخام المواد شكل تحويل عملية هي/ 294س

 بها دخل التي الرجل امرأة بنت بالنكاح؟ ابدية حرمة المحرمات من/ 295س

 الحج من اتباعه منع بسبب الحجاز؟ من العزيز عبد الملك غزو سبب/ 296س

 معلوم علم؟ من المفعول اسم/ 297س

 النهــار آخــرالشرب  الغبوق؟ معنى/ 298س

 األجانب عند الكشف الخدين؟ سعفاء حديث يدل ماذا على/ 299س
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 فترتين تركي؟ بن فيصل حكم استمر/ 300س

 مدرسة عشرة اثنتا ؟(12) تكتب...مدرسة12انشاء تم/ 301س

 عشرة ثالث ؟(13) تنطق.. شجرة13 المزرعة في/ 302س

 روسيا المساحة؟ حيث من دولة أكبـــر/ 303س

 القبور على البناء الشرك؟ الى المؤدية الطرق من/ 304س

 مرسل أرسل؟ الفعل من الفاعل اسم/ 305س

 الصين في؟ بالسكان عدد أكبر/ 306س

 أخيــك ؟............من كتابا استعرت/ 307س

 المجرات والمذنبات؟ واالقمار النجوم من هائلة مجموعة/ 308س

 الكواكب الشمس؟ من الضوء تستقبل معتمة سماوية أجرام هي/ 309س

 والمماليك المدن رثاء الموسعة؟ األندلسـي الشعر فنون من/ 310س

 المهجر موضوعات؟ من الوطن الى الحنين/ 311س

 األثيـر ابن الكامل؟ كتاب مؤلف/ 312س

 الشرك لــ؟ المنافي اإلخالص/ 313س

 سياسية كانت؟ الخالفة تولية عن عفان بن عثمان خطبة/ 314س

 األرض لسطح العام الشكل بدراسة؟( الجيومورفولوجيا) علم يهتم/ 315س

 والبشرية الطبيعية الظاهرات؟ بدراســة الجغرافيا علم يهتم/ 316س

 األرض وطبقات الصخور بــ؟(الجيولوجيا) علم يهتم/ 317س

 المكانية االختالفات على التعرف الحديثة؟ الجغرافيا وظيفة/ 318س

 هالي مذنب المذنبات؟ اشهر من/ 319س
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 بيضاوي األرض؟ شكل ان ريتشارد جيم العالم أثبت/ 320س

 الجدال المراء؟ معنى/ 321س

 محمد حسن الفقي نفسه؟ رثى الذي الشاعر/ 322س

 الغنائي االنسان؟ عرفها التي الشعر أنواع اقدم/ 323س

 قسمين الى؟ انواعه بحسب القصر ينقسم/ 324س

 الشافعي اإلمام الفقه؟ أصول في كتاب ألف من اول اهم من/ 325س

 الرسالة كتابة الشافعي؟ االمام كتاب اسم/ 326س

 مكانه ويحل عام والتغريب جلدة 100الجلد المحصن وغير الموت حتى الرجــم الزاني؟ حد/ 327س

 السجن

 الدرعيــة األولى؟ السعودية عاصمة/ 328س

 الريــاض الثانيــة؟ السعودية عاصمة/ 329س

 والتقنيــة للعلوم هللا عبد جامعة إنشاء هللا؟ عبد الملك منجزات/ 330س

 ألفاظهــا جزالة بــ؟ طرفة قصيدة تمتاز/ 331س

 البليغ اإليجــاز الشريف؟ النبوي الحديث خصائص من/ 332س

 الصدق الخيـر؟ خصــال أعظم/ 333س

 أحد معركــة قوية؟ إصابات الرسول بها أصيب معركة/ 334س

 جار 40 الجيران؟ حدود/ 335س

 حقوق3 له؟ القريب المسلم الجار/ 336س

 واحد حق له؟ الكافر الجار/ 337س

 ورسوله هللا بـــ؟ خاصة المطلقة الطاعـة/ 338س
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 الفارسي سلمان الخندق؟ بحفر النبي على أشــار الذي الصحابي/ 339س

 الشعر وصل النساء؟ زينة من يحرم ما/ 340س

 العيب المبيع؟ قيمة من ينقص ما/ 341س

  النسل قلة انتشار؟ الى أدى الحمل منع وسائل توفر/ 342س

 

 

 

 

 هـــ1438 عام أسئلة جتميع من االنتهاء مت
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 هـ1439 جتميعات

 اذن هللا للشافع ورضا هللا عن المشفوع له/ من شروط الشفاعة؟ 343س

 القاهـرة/ مقر جامعة الدول العربية؟ 344س

 عبد الحميد الثاني/ من هو السلطان الذي لم يرضى بجعل فلسطين بلد إلسرائيل؟ 345س

 النجش/ هي الزيادة في ثمن السلعة ممن ال يريد شرائها؟ 346س

 االستحاضة/ هو سيالن دم في غير وقته من عرق عاذل من أدنى الرحم؟ 347س

/ هو دم طبيعي يخرج من رحم المرأة إذا بلغت وأقله يوم وليلة وأكثره؟ خمسة عشر يوما؟ 348س

 الحيض

االيأخذ المودع أي فائدة مقابل هذه الوديعة_اال تكون الوديعة في مصرف  / شروط الوديعة؟349س

 يتعامل بالربا

 موسى عليه السالم/ من هو النبي الذي معجزته العصا؟ 350س

 غرب آسيا وشمال افريقيا/ أين يقع الوطن العربي؟ 351س

 فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة/ اعراب كلمة تسعى؟  352س

 غالة المرجئــةال تضر مع االيمان معصيـة؟  / الذين يقولون353س

 الخوارج/ الذين يقولون ان مرتكبها كافر في الدنيا مخلد في النار في اآلخرة؟ 354س

 المعتزلة/ الذي يقولون ان مرتكبها ال مؤمن وال كافر بل في منزلة بين المنزلتين؟ 356س

 الجاهلي/ المعلقات في العصر؟ 357س

 الموتباليوم االخر؟ / ليس من االيمان 358س

 عند نزول منزال/ )أعوذ بكلمات هللا التامات( تقال؟ 359س

 الخميس/ الرسول يتحرى بسفره يوم؟ 360س

 شعر ونثــر/ أنواع األدب؟ 361س
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 يخيـر بين أبويـه/ الطفل بعد سن السابعـة من يحضنه؟ 362س

 جلـدة 40/ حد شارب الخمر؟ 363س

 الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن/ إذا كان الزانيان أحدهما محصن واآلخـر غير محصن؟ 364س

 عيسى عليه السالم/ نبي تعتبر والدته معجزة؟ 365س 

 الصين/ أكبر الدول سكانا؟ 366س

 أنس بن مالك )رضي هللا عنه(سنين؟ 10/ من هو الصحابي الذي خدم الرسول 367س

 كلية الملك عبد العزيز الحربية/ أول كلية حربية بالسعودية؟ 368س

 كليلة ودمنة/ كتاب ابن المقفع؟ 369س

 القصيرة والقصةالرواية / من أنواع القصة؟ 370س

 جامعة الملك سعود/ أول جامعة في السعودية؟ 371س

 الجهل بأحكام الدين/ من أسباب ظهور البدع؟ 372س

 روسيــاة؟ / أكبـر الدول مساح373س

 مستحـب/ حكم النظر الى المخطوبة )النظرة الشرعية(؟ 374س

 العطيــة/ هبة تعطى في مرض الموت؟ 375س

 الضمان/ هو التزام الشخص بما وجب على غيره من الحقوق؟ 376س

 أرسل ومد ستوره/ )وليل كموج البحر أرخى سدوله( ما معنى سدوله؟ 377س

 صخــــــــــــــر/ الخنساء ارثت اخاها؟ 378س

 واجبــة/ ما حكم الحضانــة؟ 379س

 ألبيهــا/ حضانة البنت في عمرها السابع؟ 380س

 القصيم/ معركة الشنانة في أي دولة حدثت؟ 381س
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 في مكة المكرمة/ التضامن اإلسالمي يقع مقره؟ 382س

 االمتاع والفائدة/ فائدة االدب؟ 383س

 أحمد بن حسن الزيات/ مؤلف كتاب وحي الرسالة؟ 384س

 الرواية والمقالة والمسرحية والقصة/ من الفنون النثرية الحديثـة؟ 385س

 جائـز/ حكم السلف؟ 386س

 الحبل الطويل/ يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان...ما معنى اشطان؟ 387س

 معلوم/ اسم المفعول من كلمة علم؟ 388س

 حذف النون/ تجزم األفعال الخمسة؟ 389س

 الطريق المستقيم/ معنى الصراط؟ 390س

 الرياض/ عاصمة الدولة السعودية الثانية؟ 391س

 أن يطلقها بطهر لم يجامعها فيه/ مثال للطالق السني؟ 392س

 قصر / نوع )إياك نعبد وإياك نستعين؟393س

 اهل السنة والجماعة / اإليمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية مذهب لـ؟394س

 موسى عليه السالمب من فرعون بعد قتل أحد رجال الكفار؟ / الذي هر395س

 حسيـــة/ معجزات الرسول تكون خارقات؟ 396س

 جنيف/ مكان منظمة التجارة العالميـة؟ 397س

 اخت الزوجـة/ من المحرمات حرمة مؤقتـــة؟ 398س

 كفر النعمة/ الكفر الذي ال يخرج من الملة؟ 399س

 الريــاء النبي؟ منه حذر الذي األصغر الشرك/ 400س

 محرم حكمه؟( لاير1000اعطيتك األول الحصان فاز اذا لمحمد خالد قال.. )السؤال معنى فيما/ 401س
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 العيب خيار الخيار؟ يكون( ناقصة أوراق وفيه كتاب اشترت هند) معناه ما فيما/ 402س

 الدرعية األولى؟ السعودية الدولة عاصمة/403س

 اآلية؟ تدل ماذا على( هللا ليقولن واألرض السماوات خلق من سألتهم ولئن) تعالى قوله/ 404س

 األلوهيـة توحيـد وليس الربوبيــة بتوحيد أقروا الكفار ان

 عليه للمنفق وارثا المنفق يكون ان المحتاجين؟ األقارب على االنفاق شروط من ليس/ 405س

 مجزوم فعل؟ تطع الفعل تطع وال كلمة/ 406س

 زياد بن طارق األندلس؟ فتح من/ 407س

 المتتابعة الدول الموسوعات؟ ظهرت عصر أي في/ 408س

 الطيب الحــالل أكل الدعاء؟ إجابة شروط من/ 409س

 الــردة أنواع؟ من نوع البعث انكار/ 410س

 سعود الملك عهد؟ في كان عسكري مقر اول/ 411س

 مباحة للمستعير-مستحـبة للمعير العاريـة؟ حكم/ 412س

 مباح للمقترض-مستحب للمقرض القرض؟ حكم/ 413س

 فصاحة الفاظها ومطابقتها الحال_ فصيحة كلها كلماته تكون ان البليغ؟ الكالم شروط/ 414س

 الموت حتى الرجم الزنا في المحصن المحصن؟ الزاني حد/ 415س

 عام وتغريب 100 جلد المحصن؟ غير الزاني حد/ 416س

 الفرع المواريث؟ من األوالد يعتبر/ 417س

 الصين السكان؟ فيها ارتكزت منطقة أكثر/ 418س

 يحمد هللا ويحدث به صالحـة؟ رؤيا المؤمن رأى إذا/ 419س

 مالك بن انس المال؟ بكثرة النبي له دعا/ 420س
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 القصة لــ؟ تعريف متخيلين أناس حياة من متخيلة حوادث مجموعة/ 421س

 والمشقة التعب وغثاه؟ كلمة معنى/ 422س

 مصطلح لـ؟ تعريف والرد القبول حيث من والمتن السند أحوال بها يعرف بقواعد علم هو/ 423س

 الحديث

 الحديث لـ؟ تعريف خلقية او خلقية صفة او تقرير او فعل او قول من النبي الى أضيف ما هو/ 425س

 شيء الى واسندوه الكذب على تواطؤهم العادة في يستحيل جماعة عن جماعة رواه ما هو/ 426س

 المتواتــر لــ؟ تعريف محسوس

 أصغر شرك هللا؟ بغير الحلف حكم/ 427س

 دولة 22 العربي؟ الوطن يضم/ 428س

 مبــاح فيه؟ شهوة ماله حق في الزواج حكم/ 429س

 الخيال-التاريخ-الواقع من؟ وشخصياتها أحداثها القصة تستمد/ 430س

 بالفعــل ردة الصالة؟ ترك/ 431س

 المعنوي والمحسن اللفظي المحسن البديع؟ علم أنواع من/ 432س

 والعشاء الفجر خاصة؟ المنافقين على ثقيلة كلها الصلوات/ 433س 

 العباسي العصر؟ في المقفع ابن كتاب/ 434س

 الزبانيــة هم؟ جهنم خزنة/ 435س

 االنســان التاريخ؟ محور/ 436س

 الضعيف الحديث شروطه؟ من شرط حذف هو/ 437س

 بالطبيعة الشعر؟ في االندلسيون تميز/ 438س

 مقرن ال سعود بن محمد األولى؟ السعودية الدولة مؤسس/439س

 البعث اإلحياء؟ لمدرسة الثاني االسم/ 440س
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 الخطاب بن عمر والبصرة؟ الكوفة ببناء أمر الذي/ 441س

 البارودي سامي محمود اإلحياء؟ مدرسة مؤسس/ 442س

 الركاكة عن واالبتعاد األسلوب قوة البارودي؟ سامي محمود أسلوب/ 443س

 السالم عليه موسى هللا؟ كليم/ 444س

 السالم عليه إبراهيم هللا؟ خليل/ 445س

 مـالك مقدمتهم؟ في جهنم بنار الموكلون هم الزبانية/ 446س

 يرثونه وال يرثهم ال موته؟ بعد حكمه اإلسالم عن المرتد/ 447س

 بالمال المضاربة في؟ الوكالة تصح/ 448س

 قـلــم نكرة؟ هؤالء أي/ 449س

 العطيـة الموت؟ بمرض يعطى الذي التبرع/ 450س

 بدعة الدين؟ في المحدثة/ 451س

 إفريقيا وشمال آسيا غربنوب ج العربي؟ الوطـن يقـع اين/ 452س

 السالم عليه عيسى معجزة؟ والدته نبي/ 453س

 والفائدة اإلمتاع االدبي؟ أسلوب/ 454س

 الضرب_ الهجر_ الوعـظ الناشز؟ المرأة عالج/ 455س

 األحـــداث بالقصة؟ للشخصية والمواقف األفعال/ 456س

 والنثر الشعر األدب؟ أنواع/ 457س

 األندلسي العصر؟ في الموشحات/ 458س

 لفظي أصغر شرك هللا؟ بغير الحلف/ 459س

 الخميس يوم؟ بسفره يتحرى الرسول/ 460س
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 منتدب انتدب؟ من المفعول اسم/ 461س

 فعــل وزن؟ على قــرأ/ 462س

 ودمنة كليلة المقفع؟ ابن كتب من/ 463س

 كتابية غير كافرة عارض؟ بسبب تحرم من/ 464س

 المحصن لغير والجلد للمحصن الرجم محصن؟ غير واآلخر محصن أحدهما الزانيان كان إذا/ 465س

 بالدخول الزوجة؟ بنت تحرم/ 466س

 حسية األنبياء؟ معجزات/ 467س

 السالم عليه نوح العزم؟ اولي انبياء من/ 468س

 الحربية العزيز عبد الملك كلية بالسعودية؟ حربية كلية أول/ 469س

 زانية يا الصريــح؟ القــذف ألفـــاظ من/ 470س

 القصة القصيرة_ الرواية القصة؟ أنواع/ 471س

 اسمية جملة جميلة؟ عاقبته الصبر في الجملة نوع/ 472س 

 الطالبات جاءت جاءت توكيد؟ أسلوب التالية العبارات من أي/ 473س

 روسيـا مساحة؟ الدول أكبر/ 474س

 اإلحداد الزينة؟ من المرأة فيه تمتنع الذي الوقت/ 475س

 أخيك كتابا؟.......من استعرت/ 476س

 تعبــد هللا؟...... أن يجب/ 477س

 الموارد زيادة تفوق السكان زيادة الموارد؟ عكــز أسباب/ 478س

 موافقا حكيما رأيا تتضمن قول والحكمة حادثة يوضح كالم المثل والمثل؟ الحكمة بين الفرق/ 479س

 والصواب للحق

 الحديث والمتن؟ السند أحوال به يعرف الذي العلم هو/ 480س
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 القاهرة العربية؟ الدول جامعة مقر/ 481س

 الجناس بالصوت؟ الكلمات تناسق هو/ 482س

 والعراق مصر النهرية؟ المياه بسبب سكاني تكدس بها يوجد التي الدولة ماهي/ 483س

  الطبيعة وصف بــــ؟ شعرهم في االندلسيون اتصف/ 484س

 الزقـــوم النار؟ أهل أكل من يعد/ 485س

  مثنى كان إذا باأللف؟ مرفوع الفاعل يكون متى/ 486س

 أطلس وتونس؟ والجزائر المغرب من الغربي الشمال عبر تمتد جبلية سلسلة هي/ 487س

 والتأنيث العلمية الصرف؟ من ممنوعة لماذا حمزة/ 488س

 مصر على؟ الثالثي العدوان تم/ 489س

 80 القذف؟ حد/ 490س

 الخطابة-صةالق_ المسرحية_ المقالة_ الرواية الحديثة؟ النثرية الفنون من/ 491س

 السلم بيع الذمة؟ موصوف شيء بيع هو/ 492س

 قاتن فصيحة؟ غير تعد التي الكلمة/ 493س

 فاجر يا الكنائية؟ القذف الفاظ من/ 494س

 مباح له؟ شهوة ال من حق في الزواج حكم/495س

 الحوالة أخرى؟ ذمة الى ذمة من دين نقل/ 496س

 محــرم الغش؟ حكم/ 497س

 البالغـــة الحال؟ مقتضى على الفصيح الكالم مطابقة/ 498س

 أخـــاك حسن؟ خلق ذو......إن/ 499س

 1995 العالمية؟ التجارة أنشأت متى/500س
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 العراق– مصر باألنهار؟ تشتهر التي المدن/ 501س

 الحرابة أموالهم؟ وأخذ للناس التعرض/ 502س

 أبولو مدرسة لمدرسة؟ الصبح أقبل شعر/ 503س

 العباسي العصر في الترجمة؟ حرمة ازدهرت عصر أي في/ 504س

 القرآن الصحيحة؟ العقيدة مصادر من يعد/ 505س

 الكبيرة الدنيا؟ في وخسر به هللا يتوعد ذنب كل هي/ 506س

 الضمان صاحبه؟ الى مالي حق بإحضار شخص التزام/507س

 محرم حكمه؟ لاير 1000اعطيتك األول الحصان فاز إذا لمحمد خالد قال.. السؤال معنى فيما/508س

  الشمسية المجموعة أطرافها في يقع مجرة بها؟ المقصود ما التبانة درب/ 508س

 القدسي الحديث يسمى؟ ماذا ربه عن الرسول قاله الذي الحديث/ 509س

 الوكالة عنه؟ بدال خالد فأرسل يستطع ولم سيارة يشتري أن هللا عبد أراد/ 510س

 يصح ال أو فاسد نكاح لك؟ بناتي أحد قال رجل/ 511س

 مجزوم فعل؟ تطع الفعل( تطع وال/ )512س

 المبالغة صيغ؟ من يعد فعال/ 513س

 فعال وزن؟ على مناع/ 514س

 سعود بن محمد األولى؟ السعودية فتح من/ 515س

 منه أقوى هو بمن ابتلي إذا للقوي المثل؟ هذا يضرب( إعصارا القيت فقد ريحا كنت ان/ )516س

 المتتابعة الدول الموسوعات؟ ظهرت عصر أي في/ 517س

 الزواج من منعهن أي النكاح؟ في النساء عضل معنى/ 518س

 (الياء وفتح الضاء وكسر القاف بضم) قٌِضي   للمجهول؟ بنائه يكون_ قضى/ 519س
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 ثمانية الكوكب؟ عدد كم/ 520س

 إنشائية والثانية خبرية األولى الجملة؟ نوع.. الدر أحشائه في البحر أنا/ 521س

 يجوز ال حقه؟ األجير إعطاء عدم حكم/ 522س

 محرم لألجنبي؟ الوجه كشف حكم/ 523س

 مستحب القرض؟ في والكتابة االشهاد حكم/524س

 والمعراج اإلسراء وسلم؟ عليه هللا صلى محمد معجزات من/ 524س

 والجزر المد يسمى؟ والنهار الليل في البحر في المياه وانخفاض ارتفاع/ 525س

 الخياليـة الصور األدبي؟ األسلوب خصائص من/ 526س

 جالوت عين المغولي؟ الزحف على قضت معركة/ 527س

 المـــــــــدح منه؟ الغرض: المكــا الكرام قدر على_ وتأتي العزم أهل قدر على/ 528س

 كفايـة فرض فقهيــة؟ مسألة في والبحث االجتهاد حكم/ 529س

 النبـــي سيرة؟ اإلسالم مجد ديوان في محرم أحمد تناول/ 530س

 الرحمن عبد ؟(مهران الفتى) مسرحيـة كتب من/ 531س

 تحذيـــر أسلوب؟( والكــذب إيـــــــاك/ )532س

 نقاش مارون لبنان؟ في التمثيلي المسرح أسس/ 533س

 اإلنسانيــة العواطف؟ ليلى مجنون مسرحية تصور/ 534س

 إرفاق عقد: القرض/ تبرعات: الهبة والقرض؟ الهبة بين الفرق/ 535س

 افعل وزن على النها الصرف؟ من ممنوعة لماذا: أسهل/ 536س

 تركستـان وهي؟ مسلمة دولة الصيـن استعمرت/ 537س

 المحافظ التقليدي االتجاه شعره؟ في عثيمين ابن يسلك/ 538س
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 (الخالفة تولي) سياسية خطبـة؟ هي عفان بن عثمان خطبة كانت/ 539س

 الحديث؟ نوع( الشرك عن الشركـاء أغنى أنا) وتعالى تبارك هللا قال: وسلم عليه هللا صلى قال/ 540س

 قدســي

 الجعالة عمال؟ يعمل لمن معلوم مال جعل هي/ 541س

 المكافــأة هي؟ الجعالة/ 542س

 أي؟.. األصغر الشرك عليكم أخاف ما اخوف إن( : والسالم الصالة عليه) الرسول حديث/ 543س

 الرياء

 لماله هللا؟ لغير الحب/ 544س

 سنة 54 سنة العزيز عبد الملك السعوديــة؟ الدولة حكام من حكم أطول من/ 545س

 وبريطانيــا فرنســا بيــن؟1916 عام وقعت بيكو سايكس معاهدة/ 546س

 فأنجاهم عملوه الذي العمل ما...( المبيت اواهم حتى قبلكم كان ممن نفر ثالثة انطلق) حديث/ 547س

 الصالحــة بأعمالهم توسلوا هللا؟

 فعل/ فعيــل/ فعول/ فعـال/ مفعال المبالغة؟ صيغ اوزان/ 548س

 50 من أكثـر المرضعة عمر يكون أال الرضـاعـة؟ شروط من ليس/ 549س

 الزنا تعريف نكاح؟ غير من وطء كل هو/ 550س

 افريقيــا وشمال اسيا غربجنوب  العربي؟ الوطن موقع/ 551س

 الحرابــة أموالهم؟ وأخذ للناس التعرض/ 552س

 الطبريــة بحيرة في األردن؟ نهر يصب اين/ 553س

 األب الميراث؟ من الجد يحجب الذي من/ 554س

 الفارسيــة نهاوند مدينة قرب نهاوند؟ معركة وقعت أين/ 555س

 المتكلم بياء متصل النها تعرب؟ ال لماذا( أخي) كلمة ’’الصغير أخي/ ’’ 556س
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 حنيــن/األحــزاب/أحــد/بــدر باألقــدم؟ التالية الغزوات رتبي/ 557س

 وقت أي في يجوز الخلع؟ مميزات من/ 558س

 مفعـــــــــال وزن؟ على مطواع كلمــة/ 559س

 الزوجــة أخت مؤقتة؟ حرمة محرمات/ 560س

 التفصـيـل اسم االخر؟ على أحدهما ويزيد صفة في اثنان يشتركـا ان هو/ 561س

 األموي العصر؟ في الدواوين تعريب تم/ 562س

 الخمســة األسماء باأللف؟ ينصب/ 563س

 المهر نصف فلها؟ عليها يدخل ال قبل زوجها طلقها اذا/ 564س

 غازي اورخان البورصة؟ فتح من/ 565س

 (الساعة عالمات من) الزمان اخر في يكون؟ والعراق ومصر الشام حصار/ 566س

 فترتين حكم؟ تركي بن فيصل/ 567س

  وفاعل فعل الفعليـة؟ الجملة اركان/ 568س

 بالكسرة النصب الفرعيــة؟ عالمته ماهي السالم المؤنث جمع/ 569س

 االستدالل بالمخلوق على الخالق ؟(الخالقون هم ام شيء غير من خلقوا أم) آية/ 570س

 الرجــاء باهلل؟ الظن حسن/ 571س

 المدن على؟ العباسيين شعر/ 572س

 الطبيعة على؟ االندلسيين شعر/ 573س

 سقوط بعد القصيدة؟ غرض ما.. انسان العيش بطيب يغر فال*** نقصان تم ما إذا شيء لكل/ 574س

 والرثاء والغرض االندلس مدن من عدد

 وطنــه عن البعد حزنه؟ سبب هو ما( بيت) الزيات حسن قصيدة/ 575س

 الرثــاء القصيدة؟ مناسبة ما.. مدرار الخدين على يسل في***  خطرا اذا لذكراه عيني كأن/ 576س
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 الترجمة بــ؟ العباسي العصر اهتمام/ 577س

 وارث فرع وجود لعدم: الثلث هو؟ االم نصيب الشقيق وأخيه وزوجته امه عن شخص توفي/ 578س

 الباقــي الشقيـق ولألخ الربع وللزوجـــــــــــة االبـن

 األلــــــف وعالمة؟ مرفوع توكيد( كالهما الصديقان اقبل/ )579س

 الواو رفعه وعالمة مرفوع فاعل سنون؟ كلمة تعريب( محتلة وفلسطين سنون مرت/ )580س

 طالبــي اقبلوا؟ الخير... ؟...يا/581س

 وفاعــل فعل الفعلية؟ بالجملة الرئيسية األفعال/ 582س

 اخيها؟ في البيت هذا الخنساء قالت( جزار للجيش اندية شهاد اودية هباط الوية حمال/ )583س

 صخــر

 سيورثه؟ انه ظننت حتى)..( يوصيني جبريل مازال( :وسلم عليه هللا صلى) الرسول قال/ 584س

 بالجــار

 المتتابعة الدول عهد؟ في الموسوعات/ 585س

 العباسي العصر؟ في المقامات/ 589س

 الجاهلي العصر؟ في المعلقات/ 590س

 االندلســي العصر؟ في الموشحات/ 591س

 أصغر شرك هللا؟ بغير الحلف/ 592س

 جــائــز المهر؟ تأجيــل حكم/ 593س

 البدعــة الدين؟ في محدثـة كل/ 594س

 السالم رد عدم الذنوب؟ صغائــر من/ 595س

 محــــرم ألحمد اإلسالمية؟ االلياذة/ 596س

 الدجــــــال المسيح فتنة الفتــن؟ اشد/ 597س
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 البنــاء/الحــوار/الحركــة/الشخصيــات/الفــكرة/الصراع المسرحيــة؟ عناصــر من/ 598س

 الدين أداء وجوب على؟ دليل(: ظلم الغني مطل وسلم عليه هللا صلى) قال/ 599س

 هــ1395 عام؟ السعودية العربية المملكة في العالي التعليم وزارة انشاء تم/ 600س

 صفوان بن الجهم اتبــاع؟ هم الجهمية/ 601س

 هلل وجهه أخلص هلل؟ وجهه أسلم معنى( محسن وهو هلل وجهه أسلم من بلى) تعالى قوله/ 602س

 الحلم تسمى؟ بالمرء الشيطان من وتالعب تهويل فيها الرؤيا/ 603س

 ادريس بن هللا عبد للشاعــر؟ ديوان زورقي في/ 604س

 المغرب الخيول؟ تربية في العربي الوطن دول في األولى المرتبة يحتل/ 605س

 الخبريــة الجملة هو؟ قائله عن النظر بغض لذاته والكذب الصدق يحتمل الذي الكالم/ 606س

 استفهاميــة تعد؟ الجملة في( كم) كلمة نجح؟ طالبا كم/ 607س

 فصاحة الكلمة شروط؟ من شرط( الحروف) األصوات تناسق/ 608س

 السالم عليه عيسى علـى؟ أنــزل اإلنجيــــل/ 609س

 السنة طوال حــار السودان؟ منــاخ/ 610س

 البيع أحكـام تعلم وجوب على؟ دليل( الدين في تفقه قد من إال سوقننا في بيع ال) عمر قول/ 611س

 جـائـز غير البيع؟ فحكم إذنه بغير آخر رجل حديقة رجل باع/ 612س

 الشخصيات تناقض من؟ المسرحيــة في الصراع يتولد/ 613س

 يقتـل أن يتب؟ لم ان اإلسالم عن يرتد من على الواجب/ 614س

 وتغطيته برأسها المرأة تخمر ما هو؟ الخمار/ 615س

 المحمـود السفر؟ أنواع من فهو نافع علم لطلب السفر/ 616س

 40 سنة الراشدين؟ الخلفاء عصر انهاء/ 617س
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 كفاية فرض الجهــاد؟ حكم ما/ 618س

 العرس طعام؟ هو الوليمــة طعـام/ 619س

 
 

 هـــ1439 عام أسئلة جتميع من االنتهاء مت

 

 اىل آمال وفريقها وكذلك موصول والشكر كامل امللف من االنتهاء مت هنا اىل

 اخطأنا وان اهلل فمن اصبنا ان والتدقيق بالتصحيح وبادر وقدم ساهم من

 ...والشيطان أنفسنا فمن
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 الثانية غيداءالفرتة جتميعات

  شمال افريقيا غرب اسياأين يقع الوطن العربي؟ .1

 التعب والمشقةمعنى كلمة وعثاء ؟.2

  المتواترهو ما رواه جماعه عن جماعه يستحل تواطؤهم بالكذب  واسندوه الي شئ محسوس؟.3

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمه المقدرهاعراب كلمة تسعى ؟.4

 داني الشعر الغنائي والوجاقدم انواع الشعر التي عرفها االنسان ؟.5

  لماداة تجزم فعال واحدا ؟.6

  االيجاب والقبولصيغة العقد القولية ؟.7

  ليسفعل جامد ؟.8

 النفيقال تعالي ))هل تحسن احد منهم(( تفيد؟.9

  ان يكون عمر المرضعه اقل من خمسين سنهكل األتي من شروط الرضاع ماعدا ؟ .10

الساعه وجد خالد مسطرة ووجد سعيد حمامه اهليه ووجد راشد ساعة ثمينه مالذي يجوز التقاطه ؟ .11

 والمسطرة 

  مدرسة االحياءمحكاة الشعر العربي القديم من سمات ؟ .12

  التمسك بالكتاب والسنه سعاده وانشراحقال تعالي ))أن هذا صراطى مستقيما فتبعوه((يدل علي ؟ .13

 جلدة 40ر ؟ حد شارب الخم.14

جلدة وتغريب 100المحصن يرجم حتى الموت وغير المحصن حد الزاني المحصن والغير محصن ؟ .15

 عام 

 محرملاير حكمه؟ 100قال حالد لمحد اذا فاز الحصان اعطيك .16

 للطبيعهاتصف االندلسيون بوصفهم ؟ .17
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  ارسل ومد دستورهوليل كموج البحر ارخى سدوله معنى سدوله ؟ .18

  الخطابه-القصه -والمسرحيه-والمقاله -الروايهمن الفنون النثريه الحديثه ؟.19

 قصرنوع ))اياك نعبد واياك نستعين((؟.20

 اخالقيات المهنةمن رسالة عبد الحميد الكاتب؟.21

 البشريهتهتم الجغرافيا بدراسة االنسان واألنشطة المختلفة؟ .22

 لالرجاالعصر العباسي بغرض المدح مدح؟ .23

  اية   قرأت ألف؟.24

 التواضع يرفع صاحبهالجمل التي نوع الخبر فيها جملة فعلية ؟.25

  االقتداء بسلوكهمااي من االتي ليس من االحسان للوالدين ؟ .26

  الرابعقال ابن نباته المصري يرثي ولده ؟ .27

  الجاهلي من اجود الشعر العربي ففي اي عصر قيلت ؟.28

 الصور الخياليهمن خصائص االسلوب االدبي ؟ .29

  الجناسمن رسالة كتبها ابو بكر الخوارزمي ؟ .30

 21نهاوندمعركة سميت بفتح الفتوح ؟.31

 البالغهمطابقة الكالم الفصيح علي مقتضى الحال ؟.32

 اخاك  أن ... ذو خلق حسن ؟.33

 1995نشأة التجارة العالمية عام ؟ .34

  الحديث القدسيالحديث الذي قاله الرسول عن ربه يسمى؟ .35

  اخيكاستعرت من .... كتاباً ؟.36

 الزبانية وفي مقدمهم مالك عليه السالمخزنة جهنم هم؟ .37
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  عيسى عليه السالمنبي والدته معجزة ؟ .38

 غالة المرجئةاللذين يقولون التضر معصية مع االيمان ؟ .39

 الخوارج اللذين يقولون مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا ومخلد في النار ؟ .40

 االقصوصه والروايةانواع القصة ؟.41

  الخوف والرجاء والتوكلتوحيد االلوهية؟افراد هللا بالعباد مثل ؟ .42

  التقريرقال تعالي ))الم نشرح لك صدرك (( تفيد ؟ .43

  المدحاكثر الشاعر السعودي محمد بن عثيمين من نظم في غرض ؟ .44

  روسيااكبر الدول مساحة ؟ .45

 1945هيئة األمم المتحدة انشئت عام ؟.46

ألنها مضافه الي ياء اخي االصغر متفوق كلمة اخي اليصح اعرابها اعراب االسماء الخمسه ؟.47

 المتكلم 

 السر بفتح الراء خالقنا بضم القافالصحيح لكلمة السر وخالقنا ؟مايعلم السر اال خالقنا الضبط .48

  سنان باشامهندس تركي شهير معماري كرس حياته الطويلة لخدمة فن العمارة هو؟ .49

  اخلص وجه هللقال تعالي ))بلى من اسلم وجه هللا وهو محسن((معني اسلم وجه هلل ؟ .50

  العرسطعام وليمه هو طعام ؟.51

 الرياءحديث الرسول ))ان الخوف ما اخاف عليكم من الشرك االصغر (( .52

  فرنسا وبريطانيابين؟ 1916معاهدة سايكس بيكو وقعت عام .53

  نصف المهراذا طلقها زوجها قبل الدخول وحدد لها المهر ؟ .54

 فعل وفاعل فقطاركان الجملة الفعلية ؟.55

 الكسرةجمع المؤنث السالم عالمته الرفعيه؟ .56
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نظم الشاعر ابياتا في الحكمه واستعمل معني بيتين ألبي تمام في الرثاء استعماال رائعا ماذا يسمى .57

ً اخذ حسهاذا االستعمال ؟   نا

  االسماء الخمسةالواو رفعا وااللف نصبا والياء جرا ألي شئ هاذا االعراب ؟ .58

 الفتحهعالمة نصب الفعل المضارع صحيح االخر ؟ .59

 ابيهااذا بلغت البنت المحوضنه سبع سنين فألصل ان تكون عند ؟ .60

  حتى تضع حملهازمن حداد الحامل المتوفي عنها زوجها؟ .61

 المخيركفارة اليمين تندرج تحت الواجب ؟ .62

 جائزماحكم تنازل المراءة عن صداق عقد النكاح؟ .63

  قسمينلي الي؟ انقسمت العرب علي المستوى السياسي في العصر الجاه.64

 طبريايصب نهر االردن في بحيرة ؟ .65

الخروج من المسجد دون عذر بعد االذان لغير -ترك رد السالممن االمثلة علي صغائر الذنوب؟.66

 عدم تشميت العاطس-ترك اجابة دعوة العرس دون عذر-حاجه

  الصينالدولة االكثر سكاناً؟ .67

  ابن مريمعيسى مقتل المسيح الدجال علي يد ؟ .68

  محمد الفاتحمن هو الذي لقب بسلطان البرين والبحرين ؟ .69

  قصة قصيرة او اقصوصههي التي تدور حول شخصية واحدة ؟ .70

 منزل بضم الميم وفتح زاسم الزمان من الفعل انزل؟.71

 اخت الزوجةمن المحرمات حرمة مؤقته؟ .72

 الزوجة الربيبة بنتتحرم بسبب المصاهرة بالدخول وليس والعقد ؟ .73

 محرمحكم الرهان ؟ .74

 بالعلوم الشرعيةالتعليم في بداية الدولة السعودية اهتم ؟ .75
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 فقد كذب بهم جميعامن كذب بأحدى االنبياء ؟ .76

  ابناء ......الثمن واذا لم يكن له ابناء.....الربعورث الزوجة اذا كان للزوج .77

  التوحيدكتاب محمد بن عبد الوهاب ؟ .78

 لتناسبها مع حالة الترف واللهولماذا اكثر االندلسيون من نظم الشعر في البحور الخفيفه؟ .79

  علم المعاني وعلم البيان وعلم البديععلوم البالغه التي استقر عليها هي ؟ .80

  لها متعة الطالقاذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول ولم يحدد المهر ؟ .81

 المهجرن موضوعاتها الحنين الي الوطن ؟ المدرسة التي م.82

 تحريم قتل النفس المعصومهحفظ النفس من الضروريات الخمس ؟ .83

 لمالهاليعد حبا في هللا حب المرء ؟ .84

  الشرب اخر النهارالغبوق هو ؟ .85

 الكافرة غير الكتابيةمن النساء تحرم بسبب عارض فأن زال جاز نكاحها مثل؟ .86

 يكون الزما بين الطرفيناذا تمت االجارة بين المؤجر والمستأجر فأن العقد ؟ .87

الحبكة الحبكة التي تتصل حوادثها اتصاال وثيقا بحيث يكون كل فصل نتيجة الفصل السابق ؟ .88

 المتماسكة

  الفتوىقال تعالي)) واسئلو اهل الذكر ان كنتم التعلمون(( يختص بي ؟ .89

  دفتي. الكتاب ؟ قرأت مابين ......90

  االرز االصناف التي يدخل فيها الربا؟.91

قال امرؤ القيس وقد اغتدى والطير في وكناتيها بمجرد قيد االوابد هيكل عالم تدل كلمة)) اغتدى(( .92

  التبكير؟ 

 يازانية –يالوطي من الفاظ القذف الصريح ؟ .93

 باألعتقادانكار البعث هو نوع من انوع الردة ؟.94
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الصفتان اللتان يمدح فيها جرير الخليفة في قوله )الستم خير من ركب المطايا واندى العالمين .95

 الكرم والشجاعهبطون راح(؟ 

 الخيلمكر مفر مقبل مدبر معا ماذا يصف الشاعر ؟ .96

  ابولوقصيدة بدايتها اقبل الصبح ألي مدرسة ؟ .97

 طيةشرماتزرعه اليوم تحصده غدا مانوع الجملة ؟ .98

 اذا نزل منزالاعوذ بكلمات هللا التمات من شر ماخلق تقول عند ؟ .99

  سبوتيك اول قمر صناعه اسمه ؟.100

  الذبيحة التي تذبح عند المولودتعريف العقيقه ؟ .101

 هـ1948ماهو تاريخ انسحاب بريطانيا عن قضية فلسطين ؟.102

 غالبية افراده بالزراعه والرعيتجمع بشري قليل السكان يعمل تعريف الريف ؟ .103

 السابعذبح العقيقة للمولود في اليوم ؟.104

 فرض كفايةحكم الجهاد ؟ .105

فن سرد االحداث والقصص تضم الكثير من الشخصيات تختلف انفعاالتها تعريف الرواية؟ .106

 ووصفها 

  وانقطاعها لعدم انتظام االمطاراسباب لعدم استمرار الغطاء النباتي في السعودية؟.107

  جمع المذكر السالميرفع بالواو ويجر ويتصب بالياء ؟ .108

  المدح علي قد اهل العزم تأتي العزايم الغرض من هاذا البيت ؟.109

 الفخريخبرك من شهد الوقيعه انني اغشى الوغي واعف عن المغنمي الغرض منها ؟ .110

  كلمة غالمماذا عاب التقاد علي ليلى االخلية في البيت الذي مدحت فيه الحجاج ؟ .111

  مثنىتكون عالمة رفع الفاعل االلف اذا كان ؟ .112

  األمن بالضماذا عم .... ساد االستقرار والرخاء ؟ .113
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 موسى عليه السالممن الذي ايده هللا بمعجزة العصا واليد ؟ .114

  حسيةايد هللا سبحانه االنبياء والرسل بمعجزات ؟  .115

 القوميالمذهب الذي يتركز علي االعتزاز بالعرق او الجنس هو مذهب ؟ .116

م بموجب معاهدة ؟ 1256ارغم والي مصر علي  سحب قواته من شبه الجزيرة العربية سنة .117

  لندن

 قطع االشجار للتدفئةالنباتي بسبب؟  يعاني معظم العالم العربي واالسالمي من قلة الغذاء.118

  الخلعحل عقد الزوجية بمقابل تدفع المراءة او وليها ماذا يسمى؟ .119

  قتلالواجب.... المرتد عن االسالم ان لم يتب ؟ .120

 بات-مادام-اصبح-مازال-ليس-كاناالفعال الناسخه ؟ .121

 فيه السجالت المتعلقة بحقوق الدولةهو لفظ ديوان علي مكان الذي يحفظ تعريف الدواوين ؟ .122

  هو التصديق الجازم بأن هللا بعث في كل أمك رسوال يدعوهم الي عبادته وحدهااليمان بالرسل ؟ .123

  ابنة العمه-ابن االخت -ابن البنت جميع االقارب يرثون ماعدا ؟ .124

  بين فترات الحمل هو التحكم المؤقت في االنجاب بقصد المباعدةتعريف تنظيم الحمل ؟ .125

  ال يصحماحكم االب ان يقول زوجتك احدى بناتي ؟ .126

  عوض تدفعه الزوجه-الينقص عدد الطلقات -يجوز بأي وقت يختلف الخلع عن الطالق بأنه ؟.127

الحكمة قول موجز في طياته معنى ساميا: المثل قول بليغ يعتمد علي الفرق بين الحكمه والمثل ؟ .128

  او مناسبة قيل فيها حادثه او قصة

  فعل-فعيل -فعال-مفعال-فعولمن اوزان صيغ المبالغه ؟ .129

  السالم سنه ورده واجبحكم السالم ورده ؟ .130

  بسبب اوضاع المسلمين باالندلسسبب ظهور شعر الرثاء باالندلس ؟.131

 الطيرةالتشاؤم بمرئي او مسموع يسمى؟ .132
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  اسم التفضيلوالكن زاد احداهما علي االخر  يسمى ؟   شيئين اشتركا في صفة معينه.133

 مجرة يتبعها نظامنا الشمسيماهي درب التبانه ؟ .134

  ثناؤه عند المالئكةان هللا ومالئكته يصلون علي النبي معنى صالة هللا علي رسوله ؟  .135

  علي معصية هللاالصبر علي ترك الغيبه هو من الصبر ؟ .136

  ردة عن االسالم وخروج من الدين بالكليةحكم االستهزاء بالدين ؟ .137

  هي تسمية تاريخيه لمنطقة جازانالمخالف السليماني ؟ .138

 اشتراط المرأة علي الرجل ان يطلق زوجته االولىمن الشروط الفاسدة لعقد الزواج ؟ .139

  اكل الحاللمن شروط اجابة الدعاء ؟ .140

حديث ابن عباس ان امراءة ثابت بن قيس ))اتت النبي فقالت يارسول هللا ثابت بن قيس .141

 جواز الخلع.......ولكن اكره الكافرين باالسالم(( هذا يدل علي ؟ 

  الحديث المرفوعهو كل ما اضيف الي النبي من قول او فعل او تقرير او صفه خلقية ؟.142

  ملة ولكنه ينقص التوحيد وهو وسيلة الي الشرك االكبراليخرج عن الحكم الشرك االصغر ؟ .143

  اسم أن منصوبان الباب مكسور تعرب الباب ؟ .144

  ضمير مستتر تقديره انتاهتم بنظافة مدينتك الفاعل ؟ .145

-االستمتاع-القيام علي شؤن البيت -حسن المعاشرة من الحقوق المشتركة بين الزوجين ؟ .146

 التناصح

  ليلة واحدةسراء والمعراج ؟ كم مدة اال.147

 االباحهفي المعامالت ؟ .148

  بريطانياوعد بلفور علي يد ؟ .149 

  فاسكودي جامل-البرتغاليناول من اكتشف طريق الرجاء صالح ؟ .150

  مالكالزبانية خزنة جهنم في مقدمهم ؟ .151
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 ألحمد محرمااللياذه االسالمية ؟ .152

  طور سيناءاين بدأت رسالة موسى ؟  .153

  وشراء الرجل علي شراء اخيه -بيع الرجل علي بيع اخيهمن البيوع المنهى عنها ؟.154

 الرياضعاصمة الدولة السعودية الثانية ؟.155

  شعر ونثرينقسم االدب ؟ .156

  عمر بن الخطابمن الخلفاء الراشدين امر ببناء الموفه والبصرة ؟ .157

  احمد حسن الزياتوحي الرسالة ؟ كتاب.158

 حتى تضع حملها عدة المراءة الحامل .159

 سنة حكم تخفيف المهر ؟.160

  النجشالزيادة في ثمن السلعة ممن اليريد شرائها ؟.161

  البانيااوروبا توجد بها دولة اسالمية واحدة؟ .162

االستدالل  عنى هذه االية ؟قال تعالي ))ام خلقو من غير شئ ام هم الخالقون ((يدخل في م.163

 بالمخلوق علي الخالق 

يجوز لكل المودع والمودع فسخ العقد  عبدهللا عند محمد وديعه واراد احداهما فسخ العقد ذلك؟.164

 متى شاء 

  االقتصادي اصبحت السياحه في معظم الدول العربية تشكل جانبا مهما في النشاط ؟.165

  بدعة ؟ ماذا تسمى كل محدثة في الدين.166

  وسيلة للشركالتصوير محرم ألنه ؟ .167

  كعب بن زهيرقصيدة البردة في مدح النبي ؟ .168

  معلماهذان)    ( اللغة العربية املئ الفراغ ؟ .169

 مصطفى المنفلوظيمن كتاب النثر العربي الحديث ؟ .170
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جواب االعراب هو  وقوعها ؟ وهللا ألجتهدن في دروسي العلة في الجملة التي ال محل لهاا من.171

 القسم
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 1439 الفتره الثانية جتميعات حنني احلريب

 واحده ليله والمعراج؟ األسراء مده كم-1

 اإلباحه؟المعامالت في األصل-2

  توقيفالالعباده؟ في االصل -3

 محرم احمدل؟ اإلسالميه اإلليادع-4

 بريطانيا يد؟ على بلفورد وعد-5

 وفاسكوديجاما البرتغالين؟ الصالح الرجاء راس طريق اكتشف من اول-6

  مالكمقدمتهم؟ في جهنم خزنه الزبانيه-7

  سيناء طورموسى؟ رسالت بدات اين-8

 اخيه شراء على الرجل وشراء,اخيه بيع على الرجل بيععنها؟ المنهي البيوع من-9

 رياضالالثانيه؟ سعوديه الدوله عاصمه-10

  ونثر شعراالدب؟ ينقسم-11

 الخطاب بن عمر؟ وبصره الكوفه ببناء امرو الذين الخلفاء من-12

 حملها تضع حتى؟ الحامل المرآه عده-13

  االسالم عن وورد كفر؟ بدين االستهزاء حكم-14

  جيزان لمنطقه التاريخيه التسميه السليماني؟ المخالف-15

 زوجته"االولى جارته يطلق ان الرجل على المراءه اشتراطالزواج؟ عقد في الفاسده الشروط من-16

 "االولى

 الحالل األكلالدعاء؟ أجابه شروط من-17

 ثابت هللا رسول يا فقالت وسلم عليه هللا صلى النبي اتت قيس بن ثابت امراه عن عباس ابن حديث-18

  الخلع جواز على يدل؟ االسالم في الكفر اكره ولكني دين او خلق في عليه اعتبما قيس بن
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 الغريب الحديث ؟ الصحيح ومنه األسناد طبقات من واحد من شخص رواه-19

 االكبر لكفر وسيله وهوه التوحيد ينقص والكن لملها من اليخرج ؟ االصغر الشرك حكم-20

  منصوب إن إسمالباب؟ تعرب مكسور الباب إن-21

 انت تقديره مستتر ضميرالفاعل؟ ناي مدينتك بنظافه اهتم-22

 االستماعالزوجين؟ بين المشتركه الحقوق من-23

 نكاح اليصحالنكاح؟ حكم بناتي دىاح زوجتك لشخص اب قال-24

 تدفع عوض على خلع يكون-الطلقات عدد الينقص-وقت باي يجوزبأنه؟ الطالق عن الخلع يختلف-25

 زوجته

 والمثل؟ الحكمه بين الفرق-26

ً  معنى هطيات في موجز قول/الحكمه  ساميا

 فيها لقي مناسبه او قصه او حادثه على يعتمد بليغ قول/ المثل

 فعيل-فعل-فعال-فعول المبالغه؟ صيغ اوزان من-27

 واجب ورده سنه السالمورده؟ السالم حكم-28

 الطيره يسمى؟ مسموع او بمرئي التشاؤم-29

 تفضيل اسماآلخر؟ على زاد احداهما ولكن معينه صفحه في اشتركا شيئان-30

 الشمس نظامنا يتبعها التي المجره هي التبانه؟ درب ماهي-31

 شرطيه غداً؟ تحصده اليوم ماتزرعه-32

 الشرعيه العلوم؟ على االولى السعوديه الدوله اعتمدت-33

 واجب؟ المهر حكم-34

 دفتي؟ الكتاب.....مابين قرأت-35

 ليسجامد؟ ناسخ فعل-36

 

 



 

50 
 

 

 مات؟ مطلقاً  منها النتعجب التي االفعال-37

  البيان وعلم المعاني علم البديع علم هي؟ عليها  البالغه وضع استقر التي البالغه علوم-38

 التبكير ؟ اغتدي معنى-39

 التوحيد كمال ينافي؟ االكبر الشرك-40

 ثابت بن حسانالنبي؟ شاعر-41

 مدح؟العزم اهل قدر على-42

 نوح؟ الرسول لدعوه هللا ارسله مامن  اول-43

ً  سنانهي؟ العماره لخدمه الطويله حياته كرس شهير معماري تركي مهندس-44  باشا

  اخيك كتاباً؟.....من استعرت-45

 بهما االقتداء ؟ بالوالدين اإلحسان من ليس-46

 المدحالغرض؟ من النظم عثيمين بن محمد السعودي الشاعر اكثر-47

 1995؟ عام العالميه التجاره منظمه نشأه-48

 قصر؟(نستعين وياك نعبد إياك)نوع-49

 خوارجالاألخره؟ في بالنار مخلد بالدنيا كفار الكبيره مرتكب ان يقولون الذين-50

 أخاك؟ حسن خلق ذو......ان-51

 وفاعل فعل ؟ الفعليه الجمله أركان-52

 الطالق متعه لهاعليهاا؟ يدخل المهرولم يحدد ولم زوجته الزوج طلق إذا-53

 الخمسه االسماءاألعراب؟ هذا شئ الي جراً  والياء نصباً  واأللف رفعاً  الواو-54

 أبيها؟ عند تكون ان فأالصل  سنين سبع المحضونه البنت بلغت اذا-55

  الزوجه أخت؟ مؤقته حرمه المحرمات من-56
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  محرمالرهان؟ حكم-57

 الفتوىب؟ يختص(  تعلمون ال كنتم ان الذكرى اهل واسئلو)-58

 الحبكه هي السابق فصللل نتيجه فصل كل يكون بحيث وثيقاً  اتصاالً  حوادثها تتصل التي الحبكه-59

 المتماسكه؟

 النهار اخر شربال؟ هو الغبوق-60

 النهار اول شربال؟هو الصبوح-61

 الطرفين بين الزماً يكون؟ العقد فإن  والمستأجر المؤجر بين األجاره تمت اذا-62

 المهجر شعراء لوطن؟ الحنين موضوعاتها من التي المدرسه-63

 سبوتنك؟هو صناعي قمر اول-64

 كفايه فرضالجهاد؟ حكم-65

 المعصومه النفس قتل تحريم؟ الخمس الضروريات من النفس حفض-66

 طبريهبحيره؟ في االردن نهر يصب-67

  الفاتح محمد ؟ والبحرين البرين بسلطان لقب-68

 السالم عليه عيسىالدجال؟ المسيح على يقضي الذي من-69

 1992االوروبي؟ االتحاد اسس متى-70

 العباسي؟ العصر في الترجمه ازدهرت-71

  اصغر شرك؟ هللا بغير الحلف حكم-72

 ودمنه كليلهالمقفع؟ ابن كتب من-73

 الشرق الى الغرب؟ من نفسها حول االرض تدور-74

  العزيز عبد بن عمر الراشدين؟ الخلفاء خامس-75
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 الريفي المجتمع؟ السكان فيه يقل الذي المجتمع-76

 الزوجه بنت"الربيبه"؟ بالعقد وليس بالدخول المصاهره بسبب تحرم-77

 8الكواكب؟ عدد كم-78

 عطاردالكواكب؟ اصغر-79

 السالم عليه عيسى؟ معجزه والدته نبي-80

 السالم عليه موسى؟ والعصى اليد معجزته نبي-81

 محرم أحمد؟االسالم ومجد االسالميه األلياذ مؤالف-82

 المهر نصف لهامحدداً؟ المهر وكان بهاا الدخول قبل امراته الرجل طلق اذا-83

 العقيقهالسابع؟ اليوم في المولود عن تذبح التي الذبيحه-84

 الجبيل؟ صناعيه مدينه تعتبر-85

  الطبيعهاإلندلسي؟ الشعر-86

  المدن؟ العباسي الشعر-87

 القرى امصحيفه ؟ سعوديه صحيفه أول-88

 منزالً  نزل إذا ؟ تقول متى التامه هللا بكلمات اعوذ-89

 المتكلم الياء الى مضافه تعرب؟ اخي كلمه-90

  تعبدهللا؟.....ان يجب-91

 االقصوصه؟ واحده وحادثه شخصيه تحكم التي هي-92

 الصينسكاناً؟ الدول اكثر-93

 كامله رهاالج دفع عليه؟ المكان يستخدم ولم سنه بقى اذا المستأجر-94

 والطائف مكه؟ بالقريتين المقصود ما-95
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 والغناء الترف حاله في لتناسبهااالخفيفه؟ البحور في الشعر نظام من االندلوسيون اكثر لماذا-96

 االمطار وقله صحراويه بيئه النهاا؟ النباتي الغطاء يقل العربيه الجزيره شبه في لماذا-97

 والرجاء الخوف؟ االلوهيه توحيد على يدل-98

 عليه الثناء؟ الصاله معنى( النبي على يصلون ومالئكته هللا إن).99

  هللا معصيه عن؟ الصبر من هو الغيبه ترك على الصبر-100

 البانيااوروبا؟ في االسالميه الوحيده الدوله-101

 البدعه؟ الدين في محدثه كل تسمى ماذا-102

  االقتصاد؟ النشاط من مهما جانبا تشكل العربيه الدول بعض في هالسياح اصبحت-103

 المودع من لكل يجوزذلك؟ العقد فسخ احدهما اراد لو وديعه محمد عند هللا عبد وضع-104

 الخالق على بالمخلوق االستداللمعنى؟ في يدخل(الخالقون هم ام شئ غير من خلقو ام)-105

 للشرك وسيلهالنه؟ محرم التصوير-106

  زهير بن لكعيبالنبي؟ مدح في البرده قصيده-107

  قتليتب؟ لم اذا المرتد......الواجب-108

 الخلع؟ وليهاا او المرآه تدفعه بمقابل الزوجيه عقد حل-109

  لندنمعاهده؟ بموجب1256 سنه العربيه الجزيره شبه من قواته سحب على مصر والي ارغم-110

  معلمان؟ العربيه اللغه.....هذان-111

  هند؟الجمله في البدل اآلجتماع هند االم تحضر-112

 في وقوعهاا هو األعراب من لهاا المحل التي الجمله جعل في العله.. دروسي في الجتهدين وهلل-113

  القسم جواب؟

 للتدفئه األشجار قطعبسبب؟ النباتي الغطاء قله من واإلسالمي العربي العالم معظم يعاني-114
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 الدين في محدثه كلالبدعه؟ تعريف-115

 رجالنتثبت السرقة بشهاده؟ .116

 فعل أمر مبني على السكون.؟تمسك بالخلق الكريم اعراب تمسك؟ 117

 اسم ان منصوب بااللف.ان اباك أحب الناس اليك,اعراب اباك؟ 118

 الدعاء .توحيد االلوهية هو توحيد هللا بأفعال العباد مثل؟119

 سنه50000.كتب هللا مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات واألرض ب؟ 120

 قسطنطينبدأ عصر وتدهور وانحطاط الفكر الجغرافي في عهد األمبراطور؟ .121

 الفوائد في أصول علم البحر والقواعدمن أشهر مؤلفات ابن ماجد هو كتاب؟ .122

 الغريبن طبقات السند أو بعضها هو؟ الحديث الذي تفرد بروايته شخص واحد في كل طبقة م.123

 لبس الثوبمن األمور التي يستحب التيمن فيها؟ .124

 المعلقاتقصائد ممتازة من أجود الشعر الجاهلي عددها سبع على أشهر األقوال هي؟ .125

 زهير بن أبي سلمى.من القائل: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش...ثمانين حوال ال أبا لك يسام؟ 126

 البالغة.ايصال المعنى كامال هي؟ 127

 التشبيه الضمني.التشبيه الذي يفهم من سياق الكالم هو؟ 128

 ملك بابل في العراق.النمرود بن كنعان ملك نصب من نفسه آله ودعا الناس لعباده هو؟ 129

 

 مت األنتهاء من جتميعات حنني

 دعواتكم هلا
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 جتميعات االعوام

  1438-1439 

 جلده40؟ الخمر شارب .حد1

 رجم؟ المحصنغير زاني حد.2

 الشراء اليريد مما سلعه في زياده .النجش؟3

 وقت اي في يجوز الطالق؟ عن الخلع مايميز.4

  روسيا؟ مساحه دول اكبر.5

 باالعتقاد رده؟ البعث .انكار6

 المفرده على نون او ياء او نون او بزياده اثنين من اكثر على دل اسم كل؟ سالم مذكر جمع.7

 عثمان بن اوروخان؟ االنكشاريه الفرقه سسمؤ.8

 دمنه و هلكلي؟ المفقع ابن عبدهللا كتب من.9

  سعود الملك جامعة؟ اسست جامعه اول ماهي.10

 نعمه كفر الكفراالصغر؟ المله من يخرج ال الذي الكفر.11

 موسى؟ وهرب مصر فراعنة من واحد قتل الذي صحابى من.12

  افريقيا و اسياءهما؟ قارتين بين يقع العربي الوطن.13

  مشقه؟ عثاه كلمة معنى.14

 الخميسيوم؟ سفر يفضل رسول.ال15

 االسالم ارض الى القدوم سفر امان لهم الذينالمستامنون؟.16

 رياض في الحربيه عبدالعزيز الملك جامعة؟ سعوديه في عسكريه جامعه اول.17

 ابرتوستينس؟ االرض مساحة حسب من اول.18

 منصوب بدلنصفه؟ اعراب نصفه القران قراءت.19
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 بشريتهم على يدل؟ الطعام ياكالن كان وعيسى مريم.20

 واجبه؟ الصغير حضانة حكم.21

 مستحبه؟ الشرعيه شوفه حكم.22

 مثبته و منفيه؟ قسم كم شفاعه.23

 القاهره؟ العربيه الدول جامعة  مقر.24

 هادي؟ هاديان مفرد.25

 الحياه حال في التبرعالهبه؟.26

 الموت مرض في التبرع؟ العطيه.27

 الوجه كشف جواز الحديث بهذاء االحتجاج؟ الخدين سعفاء النساء سلطة من امراه فتكلمت.28

 الفائده و االمتاع؟ االدب سلوب من الهدف.29

 تحب من بها احدث و ابشر هللا احمد؟ تفعل ماذا حسنه رويه رؤيا اذ.30

 زيارات حسن احمد؟ رساله وحى كتاب مولف.31

 الروايه؟ الحديثه نثريه الفنون من.32

 روايه او قصيره قصهالقصه؟ انواع.33

  مستحبالقرض؟ في والكتابه االشهاد حكم.34

 سيورثهانه؟ ضنتت حتى بالجار يوصينى جبريل مازال.35

 الحارثه بن زيدرسول؟ رباه الذي الطفل.36

 الحارثه بن زيد؟ رسول يحبه كان الذي الصحابى.37

 الوكاله؟ النيابه تدخله فيما مثله تصرف جائزه استبانه.38

 حال نصب؟ مفتحه زهور.39
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 المستحاضه؟ يسيره مده ينقطع او ابدا عنها ينقطع ال بحيث المراه عن الدم استمرار.40

  الطاهره؟ كاحكام المستحاضه احكام.41

 384.400؟ االرض عن القمر يبعد كم.42

 العيب؟ امضائه او العقد فسخ المشتري فيخير عاده المبيع قيمة ماينقص.43

 معلوممفعول؟ وزن على تكون علم.44

 ونثر شعر؟ الجاهلي العصر في االدب اقسام.45

 ستوره مد ارسلسدوله؟ ارخى معنى.46

 عمرو بن تماضراسمها؟ الخنساء.47

 الموت؟ االخر باليوم االيمان من يعتبر ال.48

 اثنانعددها؟ كم شفاعه شروط.49

 نوحوفرق؟ ذبات فيه وكانت االرض على نزل النبي.50

 الرياء؟ االصغر شرك.51

 الطويله احبال؟ البئر اشطان مامعنى.52

  الربوبيه؟ بتوحيد يقرون الكفار.53

 القصيمالشنانه؟ معركة وقعت اين.54

 العصر ذلك في الجاهلي العصر في الشعراء كبار قالها الجاهلي الشعر اجود من اطول قصائد هي.55

 المعلقات؟ مناسبات في

 اسياء قارة من الغرب الجنوب في تقعسعوديه؟ تقع اين.56

  المقدره الضمه رفعه وعالمة مرفوع مضارع فعل؟ سعىت اعراب.57

 المرجئهطاعه؟ الكفر مع اليضر كما معصيه االيمان مع يضر ال يقولون الذين.58

  االسالم صدرالعصر؟ في الشعر ركد.59
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 دوله وخمسين سبعه وتجمع جدهفي؟ االسالمي التعاون منظمة.60

 سبعه وعددها الجاهلي؟ العصر في كانت المعلقات.61

 حسيه؟ االنبياء معجزات.62

 الخميسالنبي؟ اتباعا السفر االيام افضل.63

  القصرنستعين؟ وياك نعبد اياك.64

 ابويه بين يخيريحضنه؟ من سابعه السنه بعد الطفل.65

 الحالل اكل؟ الدعاء اجابة شروط من.66

 الثاني الحميد عبد السلطاناالسرايل؟ بلد فلسطين يجعل يرضى لم الذي السلطان هو من.67

  الربيبه و وجدتها الزوجه وام ابن و االبن زوجه والجد االب زوجهالمصاهره؟ بسبب التنكح من.68

 العقد قبل ؟ المخطوبه النظرالى يسن.69

  الخمر؟ الخباث ام.70

 الرياضالثانيه؟ السعوديه الدوله عاصمة.71

 االنف باطن الى بنفس الماء اجتذاباالستنشاق؟.72

 انفه من الماء اخراج؟ االستنشار.73

 االنسانالحياه؟ محور.74

 مستحبهالشرعيه؟ الشوفه حكم.75

  هللا  رسول مولىباجد  بن ثوبانالرسول؟ اشتراه الذي.76

 الدوسي صخر بن الرحمن عبد هريره ابو؟ نبي له دعاه الذي من.77

 الرياء؟ الرسول منه حذرنا الذي الشرك.78

 الحكم ؟في يتشابهون والطهر االستحاضه.79
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 االقصوصهواحد؟ وحدث واحده شخصيه حول تدور.80

 والطبيعه الشعراالندلسيون؟ تميز.81

 مبني؟ وهذات وهذا انت.82

 محرم؟ حكمه والعكس لاير1000 يعطيه فاز اذ بان خالد على احمد رهان.83

 الثمنالمساله؟ اصل فكم الثلث والمها السدس لزوجها فكان زوجهاوامها عن زوجه توفيت.84

 العيبالخيار؟ يكون ناقصه اوراق وفيه كتاب اشترت هند.85

 النعمه كفرالمله؟ من اليخرج الذي.86

 الفروعالمواريث؟ من االوالد يعتبر.87

 ى؟المثنعدا ما مبنيه االشاره اسماء.88

 الرجالجديد؟ مدح العباسي العصر في هرظ.89

 السنه اهلبالمعصيه؟ وينقص بالطاعه يزيد االيمان قالواان الذين.90

 الجنه الى طريقا جهنم ظهر على المنصوب الجسرالصراط؟.91

 المهجوره االماكن اعماراستيطان؟ معنى.92

 النون بحذفالخمسه؟ االفعال تجزم.93

 فيه يجمعها لم بضهر يطلقها ان؟ السنى الطالق على مثال.94

 الموتاالخر؟ باليوم االيمان من ليس.95

 بنات ثالثه و اوالد من اربع وترك الزوج توفى اذاالثمن؟ تاخذ متى الزوجه.96

 جاءت جاءت؟ لفظي توكيد.97

 المتتابعه دول العصر؟ في الموسوعات.98

 العباسي العصرالمقامات؟.99
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 الجاهلي العصر؟ المعلقات.100

 االندلسي العصر؟ الموشحات.101

 عبدالعزيز الملكالعسكريه؟ القاعده بنى الذي الملك من.102

 منصوب حالفرحات؟ الفتيات دخلت.103

 والجدوالجده واالم االببالمواريث؟ االصول.104

 والبنات االبناءبالمواريث؟ الفروع.105

 الطبيعه وصففي؟ االندلسيون توسيع.106

 الحالل اكلالدعاء؟ قبول اسباب.107

 به ويحدث يحمدهللايسره؟ بحلم حلم الذي.108

 الغابات ازالة و الجائز الرعى؟ التصحر اسباب.109

 مريم؟  عيسى ولدة من.110

 القيس امرؤ معلقة؟ هيكل االوابد قيد بمنجرد.111

 فعلين؟ تجزم شرط اداه من.112

 سالم المونث جمعبالكسره؟ ويجر وينصب بضمه يرفع.113

 الصحراويه الرمال؟ بسبب النباتي الغطاء يقل.114

 ناقص جناس؟ ومر امر اي شعر بيت.115

 زياد بن طارقاالندلس؟ فتح من.116

 جائزالحمل؟ تنظيم حكم.117

 اليجوزالنسل؟ تحديد حكم.118

 االلوهيهبه؟ يومنو ولم الكفار به اقر الذي التوحيد.119
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 االستحاضهالرحم؟ ادنى من عاذل عرق في وقته غير فيه الدم سيالن هو.120

 الحيض؟ يوم عشر خمسه اكثره و وليله يوم اقله بلغتا اذ المراه رحم من يخرج طبيعي دم هو.121

 ربا في تكون وال الوديعه هذه مقابل فائده اي المودع االياخذالوديعه؟ شروط.122
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 1440 الفترة الصباحيةتسريبات احلوت 

 اخت الزوجهمن المحرمات حرمه مؤقته؟ .1

___________________________________________________ 

 احمد حسن زياتمؤلف كتاب وحي الرساله؟ .2

___________________________________________________ 

 قرار في البيتوالالطاعه من حقوق الزوج على زوجته؟ .3

___________________________________________________ 

 القصيم؟ في أي منطقة حدثتمعركة الشنانه .4

___________________________________________________ 

  شعر ونثراالدب ينقسم؟ .5

___________________________________________________ 

 الب االخ ؟ باالرث اولى من عتيق وعم شقيق اخ وابن الب اخ عن امرأه توفيت. 6

___________________________________________________ 

 صخرالخنساء ترثي اخاها ؟.7

___________________________________________________ 

 االكل الحاللمن شروط اجابة الدعاء؟ .8

___________________________________________________ 

 عند ابيهاسبع سنين فاالصل تكون؟  المحضونةاذا بلغت البنت .9

___________________________________________________ 

 شمال افريقيا-غرب آسياجنوب اين يقع الوطن العربي؟ .10

___________________________________________________ 

 منزالاذا نزل اعوذ بكلمات هلل التامات متى تقال؟ .11

___________________________________________________ 

 االقصوصهالتي تحكي حدث واحد وشخصيه واحده؟ .12

___________________________________________________ 
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 دفتيقرأت مابين........الكتاب؟ .13

___________________________________________________ 

روسيا  اكبر الدول مساحه؟.14

___________________________________________________ 

 العصر الجاهليالمعلقات في اي عصر كانت مدري بدأت؟ .15

___________________________________________________ 

 القاهرهمقر جامعة الدول العربيه؟ .16

___________________________________________________ 

 اليد البيضاء والعصامعجزات موسى ؟ .17

___________________________________________________ 

 كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالرياضاول كلية عسكرية بالسعودية ؟ .18

___________________________________________________ 

 ر في األقوالشرك أصغحكم الحلف بغير هللا؟ .19

___________________________________________________ 

 1995نشأة منظمة التجارة العالمية عام؟ .20

___________________________________________________ 

 الخوارجالذين يقولون أن مرتكب الكبيرة كفار بالدنيا مخلد بالنارفي األخره؟ .25

___________________________________________________ 

 أبيهااذا بلغت البنت المحضونة سبع سنين فاألصل تكون عند؟ .26

___________________________________________________ 

 بسبب أنها بيئة صحراوية وقليلة المطرلماذا في شبه الجزيرة العربية يقل الغطاء النباتي؟ .27

___________________________________________________ 

 الخوف والرجاءيدل توحيد األلوهيه  على؟ .28

___________________________________________________ 

 عن معصية هللاالصبر على ترك الغيبة هو من الصبر؟ .29

___________________________________________________ 
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 األقتصاديأصبحت السياحة في بعض الدول العربية تشكل جانبا مهما من النشاط؟ .30

___________________________________________________ 

 كليلة و دمنهمن كتب ابن المفقع؟ .31

___________________________________________________ 

 مفصلالمؤمن بالقرآن يعتبر أيمانه؟ .32

___________________________________________________ 

 موسىالعصاء معجزة النبي؟ .33

___________________________________________________ 

 الطهرأحكام األستحاضة كأحكام؟ .34

___________________________________________________ 

 حرامحكم الغصب؟ .35

___________________________________________________ 

 األحتكارحبس السلعة عن الناس مع حاجتهم اليها؟ .36

___________________________________________________ 

 بيع النجشأن يزيد في ثمن السلعة في المزاد من ال يريد شراءها؟ .37

___________________________________________________ 

 التسعيرهو تقدير االمام أو نائبه للتجار سعرا ال يبيعون اال به؟ .38

___________________________________________________ 

 الموت ليس من اليمان باليوم اآلخر؟.39

___________________________________________________ 

 الخميسالرسول يتحرى بسفره يوم؟ .40

___________________________________________________ 

 شعرو نثرأنواع األدب؟ .41

___________________________________________________ 

 يخير بين أبويهالطفل بعد السابعة من يحضنه؟ .42

___________________________________________________ 
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 جلدة 40حد شارب الخمر؟ .43

___________________________________________________ 

 الرجم للمحصن,والجلد لغير المحصنأحدهما محصن واآلخر غير محصن؟  اذا كان الزانيان.44

___________________________________________________ 

 عيسى عليه السالمنبي تعتبر والدته معجزة؟ .45

___________________________________________________ 

 الصينأكبر الدول سكان؟ .46

__________________________________________________ 

 أنس بن مالكسنين؟ 10من هو الذي خدم الرسول .47

___________________________________________________ 

 األقصوصة,الرواية,القصة أنواع القصة؟ .48

___________________________________________________ 

 لك سعودجامعة المأول جامعة في السعودية؟ .49

___________________________________________________ 

 الجهل بأحكام الدينمن أسباب ظهور البدع؟ .50

___________________________________________________ 

 روسياأكبر الدول مساحة؟ .51

___________________________________________________ 

 مستحب لمن عزم الزواجحكم النظرالى المخطوبة )النظرة الشرعية(؟ .52

___________________________________________________ 

 العطية هبة تعطى في مرض الموت؟.53

___________________________________________________ 

 الضمانهو التزام الشخص بما وجب على غيره من الحقوق؟ .54

___________________________________________________ 

 أرسل ومد ستوره)وليل كموج البحر أرخى سدوله( معنى أرخى سدوله؟ .55

___________________________________________________ 
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 صخرالخنساء أرثت أخاها؟ .56

___________________________________________________ 

 واجبةماحكم الحضانة؟ .57

___________________________________________________ 

 األبمن بعد حضانة األم؟ .58

__________________________________________________ 

 اذا توفى الزوج وترك الزوجة وأربعة أوالد و ثالث بناتالزوجة متى تأخذ الثمن؟ .59

___________________________________________________ 

 مكة المكرمةالتضامن األسالمي يقع مقره؟ .60

___________________________________________________ 

 يصاحبة الوالدةالنفاس دون الحيض؟ .61

___________________________________________________ 

 ع والفائدةاالمتافائدة األدب؟ .62

___________________________________________________ 

 يكون على عوض تدفعه الزوجة-الينقص عدد الطلقات-يجوز في أي وقتشروط الخلع؟ .63

___________________________________________________ 

 جائزحكم السلف؟ .64

___________________________________________________ 

الحبل الطويل الذي )يستقي به من البئر أو يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان مامعنى أشطان؟ .65

 يشد به الدابة(

___________________________________________________ 

 معلوماسم المفعول من كلمة علم؟ .66

___________________________________________________ 

 حذف النونتجزم األفعال الخمسة؟ .67

___________________________________________________ 
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 الجسر المنصوب على ظهر جهنمالسراط؟ معنى .68

___________________________________________________ 

 درعيةال؟ األولىعاصمة الدولة السعودية .69

 الرياضعاصمة الدولة السعودية الثانية؟ .70

___________________________________________________ 

 الكفالة صاحبه؟ الى مالي حق عليه من بإحضار شخص . التزام71

___________________________________________________ 

 علم السكانوتوزيعها؟ .علم يختص بدراسة الجماعات البشرية وكثافتها 72

 

 

 

 ميعات سابقةمت حبمد اهلل ادراج ماوصلنا من جت

 ال وتسريبات االعوام املنقحة امتىن مذاكره جتميع ام

 مث األنتقال لتسريبات احلوت....
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 1440 الفتره املسائيةتسريبات احلوت 

 اسلوب اغراء.النجدة النجدة إغراء وال نداء؟ 1

 6تاصيل المساله على .توفيت امراه عن زوجها وله النص وام لها الثلث كم تأصيل المساله؟ 2

 مدرسة االحياءاي مدرسة تناولت موضوع الشعر القديم؟ مدرسة االحياء  او الديوان او ابولو؟  .3

 الباقي تعصيباتوفي رجل عن اخت شقيقة وعم مانصيب العم ؟  .4

 جمع المذكر السالم ماهو الي يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء؟  .5

 الحصان كجلمود صخر حطه السيل من علي ( مالمقصود بالبيت السابق ؟   -)مكر مفر مقبل مدبر   .6

 انبهار المسلمين بالقرآن الكريممن اسباب ركود الشعر في عصر صدر االسالم؟  .7

 التركه –الوارث  -المورث ماهي اركان االرث ؟  .8

  الخلق -المشيئه  -الكتابه  -العلم ماهي مراتب القدر ؟  .9

 القدسي.من أقسام الحديث من جهة المسند اليه الحديث؟ 10

 النبي.من أوحى اليه ليعمل بشرع من قبله ويحكم به؟ 11

 الفقة.هو نتيجة اجتهاد الفقهاء لمعرفة األحكام العلمية من األدلة الشرعية؟ 12

 البدعي طالق الزوجة في طهر جامعها الزوج فيه ولم يثبت حمل, هو طالق؟.13

 الرجم.حد الزاني المحصن؟ 14

 الضرب غير المبرح-الهجر-الوعظكيف يتعامل الزوج مع زوجته الناشز ؟  .15

 عبدهللا بن عبدالعزيز الملكجامعة ؟ 28الجامعات اصبحت  بلغ عددفي عهد من  .16

 المقاله –فن القصه ما انواع النثر في االدب السعودي ؟  .17

 جائزماحكم الجعالة ؟  .18

 الضمه المقدره.عالمة رفع االسم المقصور ؟ 19
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 جمع المذكر السالم؟  ياء.يرفع بالواو وينصب ويجر بال20

 مانوى ( ) انما االعمال بالنيات ولكل امريء.ماهو الحديث الذي يفصل العادات عن العبادات ؟ 21

 من نور.مم خلقت المالئكة ؟ 22

 جائزماحكم تنازل المرأه عن مهرها بعد النكاح ؟  .23

 المرأه التي تحيض.من هي المرأه التي تهتد ثالثة قروء ؟ 24

 مشقه وتعبإال وألقتك في وعثاء اسفار ( مامعنى وعثاء ؟  -.)اما مللت من االسفار ماهدأت 25

  عمر بن الخطابالبصرة؟ .الذي أمر ببناء الكوفة و26

  محمود سامي البارودي.مؤسس مدرسة اإلحياء؟ 27

 قوة االسلوب واالبتعاد عن الركاكة.أسلوب مؤسس مدرسة االحياء محمود سامي البارودي؟ 28

 للعلمية واالعجمية.يوسف ممنوعة من الصرف؟ 29 

 ابو العتاهية؟  ةمن قائل القصيدن قل علّي رقيب ( خلوت ولك -تقل  ) اذا ماخلوت الدهر يوما فال .30

 حال) تشرح المعلمة الدرس واقفة ( اعربي واقفه ؟  .31

 محرمحكم االيالء؟ .32

 جائز.حكم قراءه القرآن للمرأه الحائض من غير مس للمصحف؟ 33

 جائز.حكم تنازل المرأة عن بعض حقوقها للبقاء مع زوجها؟ 34

 جائز.حكم تأجيل المهر؟ 35

 مباحالمرأة للتكسب؟  .حكم عمل36

 محرمة.حكم خطبة المسلم على خطبة أخيه المسلم؟ 37

 واجب.حكم المهر؟ 38

 االقتصادي اصبحت السياحة تشكل جزءاً مهماً من النشاط ؟ .39

 متغيرة ته ازمان ( مامعنى دول ؟ئمن سره زمن سا -كما شاهدتها دول .) هي االمور 40
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 أجير.ما معنى كلمة عسيف ؟ 41

 الماء البارد العذببأنفاس من الشبم القراح ( مامعنى الشبم القراح ؟  -) تعلل وهي ساغبة بنيها  .42

 الصدقههل بيت النبي صلى هللا عليه وسلم حرمت عليهم؟  .43

 حتى تضع حملها.عدة الحامل المطلقة؟ 44

  الهجرة -ق الطال -الزواج  -الوفيات  -المواليد ماهي مصادر البيانات غير الثابته ؟  .45

 شرك اصغر لفظي.ماحكم الحلف بغير هللا ؟ 46

 نواقض االسالمما يخرج به المسلم من دين االسالم ؟  .47

 كفارة المجلس) سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان ال اله اال انت استغفرك وأتوب إليك ( متى تقال ؟  .48

 نهاوند معركة سميت بفتح الفتوح؟ .49

  خبر كان منصوب بالفتحةكان الناس أمة واحدة تعرب أمـة؟  .50

  المدح.أكثر الشاعر السعودي محمد بن عثيمين من النظم في غرض؟ 51

  صعوبة ألفاظه.الفرزدق ينحت من الصخر؟ 52

 سهلة واضحة.اسلوب ألفاظ أبو العتاهيـة؟ 53

ْعل ْيك  ۖ إِنَّك  بِا)ا .54 اْخل ْع ن  بُّك  ف  ِس ُطًوى( األيه تدل على تكليم هللا ل؟ نِّي أ ن ا ر  اِد اْلُمق دَّ  موسىْلو 

 ابراهيم عليه السالممن هو خليل هللا ؟  .55

  تكليفي -وضعي .ينقسم الحكم الشرعي الى قسمين هما ؟ 56

موسى عليه .من النبي الذي قتل رجل مصريا عن طريق الخطأ وهرب من فرعون خوفا منه ؟ 57

 السالم 

  ابوتمامبن عثيمين في قصيدة العز والمجد الشاعر ؟   .عارض محمد58

 ) بالخشونه و الفخامه (.بماذا تتميز الفاظ الشعر الجاهلي؟59
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 ما الترتيب الصحيح للجامعات السعوديه من حيث انشاءها ؟  .60

 (جامعة ام القرى -جامعة الملك عبدالعزيز -جامعة الملك سعود)

) قل لئن اجتمعت االنس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن اليأتون بمثله ولو كان بعضهم  .61

 اعجاز القرآن الكريملبعض ظهيرا ( على ماذا تدل اآلية ؟ 

 المطلقه البالغه)والمطقات يتربصن بانفسهن ثالثه قروء( تدل اآليه ب )ثالث قروء( عدة؟  .62

 خدع ؟ بالغش مالمقصود(  منا فليس غشنا من)  .63

 عاماً  76 االولى؟ السعوديه الدوله حكم مدة.64

 المهر نصف لها ؟ محدد مهرها وكان بها يدخل ولم زوجته الزوج طلق اذا .65

 المثل مهر لها ؟ الزوجه مهر يحدد ولم الزوج تزوج اذا .66

 التعليميه الصفه ؟ مشرف ابن الشاعر شعر على غلبت التي الصفه ماهي .67

 واسطة بال النبي الى التابعي أضافة ما ؟ المرسل الحديث ماهو .68

  الحسن شروط من فأكثر شرطاً  مافقد ؟ الضعيف الحديث ماهو .69

 بتالوته يتعبد وال وتعالى تبارك ربه عن النبي مارواه ؟ القدسي الحديث ماهو .70

 النبوي السنه - الكريم القرآن ؟ الصحيحة العقيدة مصادر ما.71

 مجتهدين الطالبان كان ؟ الجمله تصبح كيف مجتهدان الطالبان جملة ع دخلت اذا كان .72

 بالغير عصبة ؟ اخيها مع البنت ترث .73

 الحوالة ؟ يسمى ماذا اخرى ذمة الى ذمة من دين نقل .74

 يا – هيا - أيا - أي - الهمزة ؟ النداء حروف من .75

 كل من بعض بدل ؟ البدل نوع مقدمته الكتاب اعجبني .76

 الضمة ؟ االخر صحيح المضارع الفعل رفع ماعالمة .77

 الهبة ؟ ماهو الحياة في بالمال التبرع .78

 الخيل ؟ السابق بالبيت مالمقصود(  علي من السيل حطه صخر كجلمود -  مدبر مقبل مفر مكر) .79
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 والعشاء الفجر ؟ المنافقين على الصلوات اثقل ماهي .80

 شامل دمار من بمدنهم ماحل بسبب ؟ االندلسي العصر في المدن رثاء كثر لماذا.81

 السالم عليه موسى ؟ هللا كليم من.82

 الجمال على يسافرن نساء ؟ بظعائن مالمقصود(  رماح على يجتزعن ظعائن) .83

 مرحلتان ؟ السعودي االدب مراحل.84

 عبدالعزيز بن فيصل ؟ الفلسطينية بالقضية اهتم الذي الملك من.85

 هـ1309 ؟ الثانية السعودية الدولة سقطت متى.86

 عاماً  40 ؟ عبدالعزيز عهد في النجديه توحيدالبلدان استغرق كم .87

 بالسكون ويجزم بالفتحه وينصب بالضمة يرفع ؟ االخر صحيح المضارع الفعل عالمات .88

  ؟ ب نفسه الشاعر يمدح( طوارق عن خدعة حولتني وال - خليقتي عن محنة غيرتني فما) .89

 مبادئه على الثبات

 جائز ؟ القول هذا ماحكم(  لخسرت فالن ثم هللا لوال) .90

 الصدقة ؟ وسلم عليه هللا صلى النبي بيت الهل اليجوز مالذي.91

 المصحف مس - بالمسجد المكوث - الطواف - الصوم - الصالة ؟ المستحيضه للمرأه يباح مالذي.92

 السدس فرضاتوفي رجل عن اب وابنه مامقدار ميراث األب؟ .93

 والباقي تعصيبا فرضا السدس األب؟ ميراث مامقدار وبنت اب عن رجل توفي .94

 هجري21.متى حدثت معركة فتح الفتوح )النهاوند(؟ 95

 كل معاملة يدخل فيها المرء مع تردده بين أن يغرم او يغنم.عرفي القمار؟ 96

 سمك الرفع؟ على تدل التي مالكلمة(  وأطول أعز دعائمه بيتاً  - لنا بنى السماء سمك الذي ان)  .97

 من البيه دين عليه والرابع ورق سيد والثالث نصراني والثاني االخر احدهم قتل ابناء اربع اب عند .98

 النصراني منهم؟ االرث من الممنوع هو
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 هيهات – صه - اف ؟ المرتجلة االفعال من.99

ً  يكون مالذي.100  التجارية المحالت ؟ ميراثا

 ه1319شوال 5.متى تمكن عبد العزيز من استرداد الرياض؟ 101

 ابو سلمة الخالل.من أول وزير في األسالم؟ 102

 فهد بن عبد العزيز.من اول وزير في السعودية؟ 103

 بحيرة طبريا.أين يصب نهر األردن؟ 104

 استامن ؟(  استامن - الصدق)  الغش كلمة ضد .105

 باكثير احمد علي - الحكيم توفيق ؟ المسرحيين الكتاب اهم هم من.106

 االشراك ؟ المخلوق الى هللا افعال من شي نسبة .107

 الطيب – واالصباغ الحناء ؟ الحداد في المرأه تتجنبها التي االمور من .108

 العارية ؟ ذلك يسمى ماذا بارجاعه قام ثم ليقرأه كتابا خالدا محمد اعطى .109

 االخوه بين الجمع - الوارث الفرع ؟ االم نصيب على يؤثر مالذي .110

 ( زوج , ام , اب( )  زوجة , ام , اب)  ؟ العمرية المسالة ماهي .111

  ؟ على مثال(  السماء في: ) فقالت.  هللا اين:  الجارية النبي سال عندما .112

 وسلم عليه هللا صلى الرسول اقرار

 متعة الطالقزيد عقد على فاطمة وطلقها قبل الدخول بها ولم يحدد الصداق؟ .113

 عمر بن الخطاب.من أول من وضع التاريخ الهجري؟ 114

 المثقوب .الدولة التي تكون داخل دولة وال يمكن دخولها اال بالمرور بالدولة األخرى؟115

 طور سيناء.أين بدأت رسالة موسى عليه السالم؟ 116

 بيع الرجل على بيع أخيههي عنها؟ .من البيوع المن117

 عمر بن الخطاب.من الخليفة الذي أمر ببناء الكوفة؟ 118

 



 

74 
 

 

 عمر بن الخطاب.من القائل )نحن قوم أعزنا هللا باألسالم(؟ 119

  الخطاب بن عمر  ؟ جهره هللا يعبدون المسلمون اصبح االسالم دخل عندما الذي الصحابي .120

 السالم عليه موسى ؟ طوى المقدس الوادي في نبوته بداية كانت الذي الرسول من.121

 الطبيعه على ومايقابلها الخريطة على االبعاد بين الثابتة النسبة ؟ الرسم مقياس تعريف.122

  الطائرات باستخدام وصور بيانات جمع وسيلة هو ؟ الجوي المسح تعريف.123

 فديه عليه ؟ حجته ماحكم االحرام ماعدا الحج اعمال جميع ادى رجل.124

 التعليمي الشعر ؟ العاطفة من يخلو الذي مالشعر .125

  ؟ تكون الموصوف على الصفه قصر السلوب الجمله تحويل عند(  شاعر المتنبي)  .126

 المتنبي اال الشاعر ما

 الموسيقي وااليقاع السلسه والعبارات الرقيق اللفظ ؟ االندلسيه الموشحات امتازت بماذا.127

 ؟(  منا فليس غشنا من , الناس يراه كي الطعام فوق جعلته أفال) ....  الرسول قول يدل ماذا على.128

 التدليس تحريم

ً  التخذل)  في النهي من مالغرض .129  االرشاد ؟( فيه تربيت وطنا

 الحوادث ؟ لـ ذلك يترك وقد مباشرة بالمكان الشاعر يصرح قد .130

 الحكم واألخالق؟ القصيدة من الغرض( هزل من وجانب الفصل وقل والغزل الغواني ذكر اعتزل) .131

 تحقير؟ االمر من الغرض(لك مايحلو افعل:  عليه رد والثاني الثاني يهدد شخص.)132

 فتحة؟االخر صحيح المضارع الفعل نصب عالمة.133

 ثيران ؟.. لمضيق مصر اغالق هو ومصر اسرائيل بين الكبرى النكسة حرب في السبب .134

.ماهو الشرك االصغر الذي ذكره الرسول في قولة)اخوف ما اخاف عليكم الشرك االصغر ( ؟ 135

 الرياء

 الرثاء ؟ القصيدة من الغرض ما( انسان العيش بطيب يغر فال نقصان تم ما اذا شي لكل. ) 136
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 الهجرة ؟ به يقصد ماذا(  مسلم كل على واجب وهو االسالم ديار الى الكفر ديار من الخروج)  .137

 االستخارة صالة ؟.. المهجورة السنن من.138

  محارمه على الغيرة ؟ المؤمن شجاعة على يدل مالذي.139

 دمشق ؟ االموية الدولة ماعاصمة.140

 بغداد ؟ العباسيه الدولة عاصمة ما.141

 سياسية خطبة؟ هي الخالفه تولي عند عفان بن عثمان خطبه.142

 لفظي اصغر شرك ؟ تعتبر(  ومحمد هلل شكرا)  .143

 العزيمة ؟ ماهو معارض من خال شرعي بدليل الثابت الحكم.144

 النقدي ؟ ماعدا الشعر انواع من كلها.145

 مراحل 3 ؟ القران إعجاز مراحل.146

 بيت الف 16 ؟ هوميرس إلياذة عدد كم.147

 العذري الغزل شعراء رائد ؟ من يعتبر معمر بن جميل.148

 النسائي , الترمذي , داوود ابو , ماجه ابن ؟ السنن اصحاب هم من.149

 على علقت وألنها الحسان نحور على المعلقة الدر بعقود لها تشبيها)  بذلك وسميت سبع عددها.150

 المعلقات ؟. ماهي(  الناس اذهان في وعلقت الكعبه استار

 العيينة ؟ عبدالوهاب بن محمد الشيخ نشأ اين.151

 سنة 30 من أكثر ؟ المملكة توحيد استغرق كم.152

 عنها هللا رضي خويلد بنت خديجه ؟ وسلم عليه هللا صلى محمد النبي زوجات اول هي من.153

 شهر ؟..  مسيرة بانه الحوض وسلم عليه هللا صلى النبي وصف.154

 االسالم بعد الكفر ؟ الردة تعريف ما.155
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 عاماً  40 ؟ االولى السعودية الدولة في النجديه البلدان توحيد استغرق كم.156

 الخمسه االسماء ؟ ماهي بالياء وتجر باأللف وتنصب بالواو ترفع .157

 حال ؟ مانوعها يبكون(  يبكون عشاء اباهم وجاءوا)  االيه .158

  وآرائه الكاتب شخصية ظهور ؟... من الموضوعي المقال يخلو.159

 الطبيعة وصف ؟ االندلسي العصر في الموسعه الفنون من.160

 االطالل على الوقوف ؟ الجاهلي العصر في قصيدته الشاعر يبدأ بماذا.161

 هند ضمنت هاجر اسمها وحده وفيه 250 وتبقى شقه لدفعة 500 مبلغ شيماء من هند اقترضت.162

                                     ؟ لماذا هاجر ذمة تبرا هنا الباقي عن شيماء وعفت 150هند دفعت ,

  عنه المضمون ابرأ الحق صاحب الن

 االباحه ؟ والعادات المعامالت في االصل ما.163

 التوقيف ؟ العبادات في ماالصل.164

  الجاريه المياه ؟ السطح اشكال في النحت أثر تشكل التي اكثراعوامل من.165

 سالم مؤنث جمع النها الفتحه عن نيابة الكسره نصبها وعالمة منصوبه ؟(  فاطمات)  اعراب ما.166

 الثاني الجدول|   فيه جدول جايبين.167

 الذي 1|    مقصور   اسم.  س

 فتى 2|             مبني سم.  ص

 العب 3|            نكره اسم.  ع

 ( فتى)  المقصور االسم

 ( الذي)  المبني االسم

 ( العب)  النكره االسم

   .)كأننا والماء من حولنا...قوم جلوس حولهم ماء(, النقد المناسب لهذا البيت أو القصيدة؟ 168

 مقياس العمق والسطحية
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 لها مايطيب خاطرها عرفا.رجل لم يحدد مهرا طلق زوجته قبل الدخول عليها فمالها؟ 169

 

 

 

 

 

 

 

 

 املساء ليوم السبت()أنتهينا وهلل احلمد واملنه مبساعدتكن صبايا من تسريبات 
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 1440 األحد الحوت تسريبات

 الزهد ؟ القصيدة من الغرض ما(  رقيب عليّ  قل ولكن خلوت - فالتقل يوما الدهر ماخلوت اذا) .1

 الناس على االسعار ارتفاع ؟ الربا آثار من.2

 سامع – سميع ؟(  سامع , اسمع , سميع , يسمع)  ياتي مما االسم استخرجي.3

 عبدالعزيز بن عبدهللا الملك ؟ البيعة هيئة تاسيس تم من عهد في.4

 هـ11 عام نجد في بزاخة في ؟ ومتى الرده حروب اول كانت اين.5

 الثاني عبدالحميد ؟ فلسطين في يهوديه دولة اقامة رفض الذي من.6

  العجز - التعادل - الفائض ؟ التجاري الميزان احوال عددي.7

 الفيزيائية التجوية ؟ المعدني تركيبه في تغيير بدون الصخر شكل تحول يسمى ماذا.8

 القاضي ؟ للثقل المقدره بالضمه يرفع يلي مما اي.9

 القبول – االيجاب - الشرعية الموانع من الخاليان الزوجان ؟ النكاح اركان ماهي.10

 المهر – الكفاءة - الشهود - للمرأه الولي - الزوجين رضا - الزوجين تعيين ؟ النكاح شروط ماهي.11 

 المصدر - والزمان المكان ظرف - والمجرور الجار ؟ الفاعل عن ينوب مما فان الزما الفعل كان اذا.12

 ( المطلق المفعول) 

  الناهية ال - االمر الم - لما - لم ؟ واحداً  فعالً  تجزم التي االدوات ما.13

 - أنى - حيثما - اين - ايان - متى - مهما - ما - من - إذما - إنْ  ؟ فعلين تجزم التي االدوات ما.14

 أي - كيفما

 بفلسطين لحم بيت ؟ السالم عليه عيسى ولد اين.15

 بالنصب مختص بماذا؟ مختص منفصل ضمير إياك ولدي يا انصح إياك.16

 المعرفة ؟ انواع من االشارة واسم والعلم الضمير .17

 الفارسية نهاوند مدينة قرب ؟ النهاوند معركة وقعت اين.18

 جالوت عين ؟ المغولي الزحف على قضت معركة.19
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 فرنسا*  بريطانيا - هـ1319 ؟ اطرافها ومن ؟ بيكو سايكس معاهدة تمت متى.20

 بن فيصل الملك ؟ االسالمي التضامن ومشروع الفلسطينية للقضية الدعم مشروع تبنى الذي من.21

 عبدالعزيز

   الجلد الجسدي؟ التعزير على مثال.22

 استراليا والهندي؟ الهادي المحيط يحدها االرضيه الكره جنوب تقع قارة.23

 ( هادي)  ؟ هاديان مفرد.24

 رشيد آل عبدهللا بن محمد عهد في النعام ابن ؟ من عهد وفي المصمك ببناء قام متى.25

 الرياح ؟ النحت عوامل من.26

 للتشريع الثاني المصدر ؟ النبوية السنة دراسة أهمية ما.27

 ؟  من يد وعلى سقطت ومتى عاصمتها وماهي مؤسسها ومن االولى السعودية الدولة قامت متى.28

 (  1233 الى 1157 سنة)  قامت - 

 (  الدرعية)  العاصمة - 

 الدرعية امير يسمى(  سعود بن محمد)  القائد - 

 (  سنه 76)  استمرت - 

 ( باشا ابراهيم)  العثماني يد على سقطت - 

 ؟  من يد وعلى سقطت ومتى عاصمتها وماهي مؤسسها ومن الثانية السعودية الدولة قامت متى.29

 (  1309 الى 1240)  قامت - 

 (  الرياض)  العاصمة - 

 ( عبدهللا بن تركي)  القائد - 

 (   سنه 69)  استمرت - 

  

  ( رشيد ال يد على سقطت و داخليه حروب)  بسبب سقطت -
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 ؟ عاصمتها وماهي مؤسسها ومن الثالثه السعودية الدولة قامت متى.30

 ( ١3١٩) قامت - 

 (  الرياض)  العاصمة - 

 عاما 45 وحكم نجد امير يسمى(  عبدالعزيز)  القائد - 

 مستمره - 

 الباقي واالبن الربع الزوج ؟ منهم كل مانصيب الشقيقة واختها وابنها زوجها عن امرأه توفيت.3١

 وارث فرع لوجود الترث الشقيقة واالخت تعصيبا

 االنسان ؟ التاريخ محور يشكل الذي من.32

 جغرافي ؟ بطبعة........  االنسان يعد.33

 (المقبوض الثمن) السلم مال راس - فيه المسلم - إليه المسلم - المسلم ؟ السلم بيع اركان ما.34

 هولندا ؟ االوروبي االتحاد مقر اين.35

 العلماني المذهب ؟ الدولة عن الدين يفصل الذي المذهب ما .36

 التفضيل اسم ؟ ماهو واحده صفة في اشتركا شيئين على يدل مشتق اسم.37

 الف400= االبل من١00 ؟ الذكر المسلم دية ما .38

 الف200=االبل من50 ؟ االنثى المسلمه مادية.3٩

 الف200=االبل من50 ؟ الذكر الكافر مادية.40

 الف١00 = االبل من25 ؟ الكافرة ديه ما.4١

 السالم عليه عيسى ؟ المهد في تكلم الذي النبي هو من.42

 مسكين ستين اطعام او متتابعين شهرين صيام او مؤمنة رقبة عتق ؟ الظهار كفارة ما.43

 المثل مهر لها ؟ المهر يحدد ولم الرجل تزوج اذا.44

 واالحساء والبصره والحجاز المدينه ؟... في عبدالوهاب بن محمد تعلم.45
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 هو تقديره مستتر ضمير ؟ الفاعل اين(  مدينتك بنظافتك اهتم) .46

 المحارب ؟ يسمى ماذا الصحراء في الناس وينهب سالح معه شخص .47

 حقوق ثالث ؟ له القريب المسلم الجار .48

 حقان ؟ له المسلم الجار.4٩

 واحد حق ؟ له الكافر الجار.50

  الخيال - التاريخ - الواقع ؟ من احداثها القصه تستمد.5١

 رضعات خمس ؟ المحرمه الرضعات عدد ما.52

 التعليمي الشعر ؟ منه يكثروا ولم لاليجاز يميل الذي الشعر.53

 الكلم ايحاء - الكلمه استعمال دقة - الغرابة من سالمتها ؟ الشعر مفردات في يراعي مالذي .54

 محرم ؟ بالموت نفسة على الشخص دعاء حكم ما.55

 واالستكبار االباء كفر ؟ هللا عبادة عن فرعون اعرض لماذا .56

 واجب ورده سنه القاءه ؟ ورده السالم القاء ماحكم.57

 النخون المسلمين معشر نحن ؟ االختصاص على يحتوي الجمل اي.58

 رجعيه مطلقه ؟ تعتبر واحده طلقة طلقت من.5٩

فِض   و  )تعالى قال.60  مكانية استعارة ؟ فيها جناح كلمة( الرحمة من الذل جناح لهما ا خ 

 الطبيعية الخصائص ؟ الخصائص من المؤثره للقوى المساحه واتساع الجغرافي الموقع تميز.6١

 هـ١5 ؟ القادسية معركة وقعت متى.62

 هـ١١4 ؟ الشهداء بالط معركة وقعت متى.63

 سفيان ابي بن معاوية ؟ االموية الدولة مؤسس من.64

 الخبر وترفع المبتدأ تنصب ؟ واخواتها ان عمل ما.65

 الرخصه ؟ ماهو راجح لمعارض شرعي دليل خالف على ثبت ما .66
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 التجاري التوسع - للقسطنطينية وتهديدهم السالجقة قوة ازدياد ؟ الصليبية الحروب قامت لماذا.67

 الثقفي قاسم بن محمد ؟ المسلمين من السند بالد فتح حاول من اول من.68

 الفتوىب؟ يختص تعملون ال كنتم ان الذكر أهل واسألوا)  تعالى قال.6٩

 هي السابق للفصلة نتيجة فصل كل يكون بحيث وثيقا اتصاال حوادثها تتصل التي الحبكة ماهي.70

 متماسكة الحبكة حبكة؟

 الطرفين من الزم يكون؟ العقد فان المستأجر و المؤجر بين االجارة تمت اذا.7١

 المهجرللوطن؟ الحنين موضوعاتها من التي المدرسة.72

 الشريعهعلوم؟ على التولى السعودية الدولة اعتمدت.73

  واجب المهر؟ حكم.74

 مدح العزم؟ اهل قدر على.75

 المدحغرض؟ في النظم من عثيمين بن السعودي الشاعر اكثر.76

  قصرنستعين؟ واياك نعبد اياك تعالى قول نوع ما.77

 الملة من يخرج ال االصغر؟ الشرك حكم.78

 فعول،مفعال،فعال،فعل،فعيل؟ المبالغة صيغ اوزان من.7٩

 بااللف منصوب ان اسماباك؟ اعراب اليك الناس احب اباك ان.80

 بدعة الدين؟ في محدثة كل تسمى ماذا.8١

 لقسم جواب النها االعراب؟ من محل لها ليس لماذا الجمله( دروسي في الجتهدن وهلل).82

 الدين في محدثة كلالبدعه؟ تعريف.83

  البشرمن؟ هم الرسل و االنبياء.84

 ( والرزق كالخلق بافعاله تعالى هللا افراد)  الربوبية؟ توحيد على يدل مالذي.85
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 االمطار قليلة و صحراوية بيئة انها بسببفيها؟ النباتي الغطاء يقل العربية الجزيرة شبه لماذا.86

 الغناء و الترف حالة مع لتناسبهمالخفيفة؟ البحور في الشعر نظم من االندلسيون اكثر لماذا.87

 كاملة االجرة يدفعالمكان؟ استعمل وما سنة بقى اذا المستاجر.88

 االقصوصة؟ واحدة وحادثة شخصية تحكي التي هي.8٩

 المتكلم ياء الى مضافةتعرب؟ اخي كلمة.٩0

 { الطالق متعة}  لها المهر تحديد( قبل) و بها الدخول( قبل) زوجها طلقها التي المطلقه.٩١

 { المهر نصف}  فلها(  المهر تحديد وتم) بها الدخول( قبل) زوجها طلقها التي المطلقه_

 { المهر كامل}  فلها واحدة بساعة ولو بها الدخول( بعد) زوجها طلقها التي المطلقه_

 ثالثا يطلقها او فيه جامعها طهر في او اثناءالحيض زوجته الزوج يطلق ان ؟ البدعي الطالق ما.٩2

  واحد مجلس في متفرقات ثالثا اول واحده بكلمه

 محرم ؟ الظهار حكم ما.٩3

 

 

 

 (حداأل)أنتهينا وهلل احلمد واملنه مبساعدتكن صبايا من تسريبات املساء ليوم 
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 أساله مهمة مضافة

 استعمالها وقلة غرابتها بسبب ؟ لماذا فصيحة غير نقاخ كلمة(  مبرد نقاخ من اشرب) .١

 ١32 .قامت الدولة العباسية سنة؟2

 المأمون.الخليفة العباسي الذي حول )دار الحكمة( الى معهد علمي كبير هو؟ 3

 .الحمالت العسكرية التي وجهها الغرب النصراني في أوروبا الى المشرق االسالمي؟ 4

 الحروب الصليبية )الحمالت الصليبية(

 دهام بن دواسأكبر خصوم الدولة السعودية األولى كان؟ .5

 الدرعية .توفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب في؟6

 بالد الشام.اتجهت الحمالت الصليبية الثالث االولى الى؟ 7

 عبد العزيز.تم انشاء مصنع لكسوة الكعبة في عهد الملك؟ 8

_________________________________________________ ________________ 
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 ١440يوم الثالثاء )مسائي(تسريبات الحوت 

 ؟ زوجها توفي ثم العده في وهي شهر عليها ومر واحده طلقة زوجها طلقها التي المراه عدة.١

 ايام ١0و اشهر اربع العدة تستانف 

 الحمل بوضع تنتهي ؟ زوجها دفن بعد حملها ووضعت حامل وهي زوجها عنها توفى امراه عدة.2

 المركزية النظرية ؟ كريستلر فالتر نظرية ماهي.3

 اليماني النجم ؟ االمع النجم ماهو.4

 اوصاف كفر ؟ تكفير هذا يعتبر(  كفر فقد ورسوله هللا سب من) .5

 حدوثها يمكن ؟ احداثها التي هي ، الواقع من احداثها تستمد لتي القصه.6

 يوم ؟ نفسها حول الكواكب دورة تبلغ كم.7

 مشرف ال ؟ عبدالوهاب محمد الشيخ عائلة مالقب.8

 النواة ؟ ماهو كم 3500 وقطره كثيف معدني محيط.٩

 القاضي؟  (.ماالسم المنقوص مما يلي ) الصحراء , مساجد , مصطفى , القاضي10

-الهواء-الماء-الرياح ؟ االحفوري الوقود من بدال وتستعمل الحديث الوقت في الطاقة مصادر من .11

 الثلوج

 رثاء المدن و الممالك ؟ واالسى والحزن العاطفه قوة مميزاته من الشعر .١2

  ( الربا وحرم البيع هللا واحل)  ؟ االباحة المعامالت حكم ان على تدل التي ماااليه.١3

 خبر ؟ الجملة هذه تعتبر ماذا(  نظيف داخله) الفصل.١4

 جلده 40 ؟ الخمر شارب حد.١5

 والنيات االرادات في الشرك ؟ هو الخفي الشرك.١6

 البديع علم ، البيان علم ، المعاني علم ؟ وضع عليها التي البالغه علوم.١7

 محرم ؟ االمر ولي عن الخروح حكم.١8
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 المشيئة ؟ منها مراتب للقدر.١٩

 افريقيا وشمال اسيا غرب جنوب ؟ العربي الوطن يقع اين.20

 ودمنه كليله ؟ المفقع ابن كتب من.2١

 االطالل على الوقوف ؟ ب قصيدته القيس امرو ابتدأ.22

 الكبائر من ؟ االجير اجرة خيرتأ ماحكم.23

 الدماء حقن ؟ الجاهلي العصر في الخطب مواضيع من.24

 اللبنيه ؟ الغرب لدي التبانه مجرة تسمى بماذا.25

 باشا سنان ؟ بها وتميز العماره في حياته افنى تركي مهندس.26

 االنسان ؟ فيها المهم العامل ويعد االقتصادية الجغرافيا في يؤثر مالذي .27

 الرشيد هارون ؟(  الحكمه دار)  انشأ من.28

 والتقعر التكلف ذم ؟ والمتفيقهين والمتشدقين الثرثارين( ص) الرسول كره.2٩

 االبن بنت ، البنت بنت ؟ القرابه بسبب المحرمات من.30

 عطارد؟ الشمسية المجموعه في كوكب أصغر.3١

 القمر االرض؟ بعد عليه االنسان حط سماي جرم اول.32

 للمقترض مباح للمقرض مستحب ؟ القرض حكم ما.33

 مصر في النيل دلتا ؟ السكان كثيفة المناطق من.34

 رمضان صيام ؟ المضيقه الواجبات من.35

 الوليد بن مسلم ؟ العباسي العصر في المحدثين الشعراء من.36

 اشطان ؟ البيت في به المشبه(  االدهم لبان في بئر اشطان*  كانها والرماح عنتره يدعون) .37

 للثقل المقدرة الضمة ؟ القاضي رفع عالمة ما.38
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 معجبه بابيها فتاه كل ؟  ياتي مما خبريه الجمله اين.3٩

 الدرجه في اختلفوا ؟... و الجهه في اتحدوا وقد شقيق اخ وابن الب اخ:  عن هالك هلك.40

 في اليس جاءه لما بالحق كذب او كذبا هللا على افترى ممن اظلم ومن)  تعالى قوله في الكفر مانوع.4١

 تكذيب كفر ؟(  للكافرين مثوى جهنم

 خالد )كسر الدال( و خالدا   ؟....  اال الطالب من حضر ما.42

 الغريب ، العزيز ، المشهور ؟...  ل ينقسم االحاد الحديث.43

 الخمسه واالسماء السالم المذكر جمع ؟ بالواو يرفع مالذي.44

 مالقاعده...  بدنها من شي كشف الى العالج واحتاج ، رجال   طبيبا اال المريضه المرأه تجد لم اذا.45

 بقدرها تقدر الضرورات ؟ الفرعيه

 غير ؟(  معدات)  استعمال كلمة في الخطأ ما(  الهنا معدات من ضمنته*  وما الدنيا نستقبل اقبلي) .46

 للسياق مالئمة

 يجب مالذي يجدها لم عاد وعندما وذهب حقيبته في صديقه فوضعها االف ١0 صديقه خالد اعطى.47

 مفرط غير النه اليضمنها ؟ عليه

 خطبه القاء ؟ مباشرة الخالفة تولي بعد الراشدي العصر في الخالفيه تقاليد من.48

 للدين الدعوة ؟ لكسرى النبي رسالة موضوع ما

 الحسنى ؟ ماهي التفضيل صيغة(  الحسنى االسماء له االهو الاله هللا)  تعالى قولة.4٩

 السجع ؟ البيت في البديعي المحسن مانوع(  آت آت ماهو وكل ، فات مات ومن ، مات عاش من) .50

 الى وهاجر عمرو بن الطفيل:  الجليل الصحابي يدي على للهجره السابعة السنه في اليمن في اسلم.5١

 صخر بن عبدالرحمن ؟ هو من 57 سنة توفي االحاديث من الكثير عنه وروى خيبر فتح بعد النبي

 ( هريره ابو)  الدوسي

 اكبر نفاق ؟ المسلمين مذلة على المسره حكم ما.52

 الغسل ؟ الحداد في المرأه على يحرم مما ليس.53

 للعدد مبين مطلق مفعول ؟ المطلق المفعول مانوع(  تفوقين تفوقت) .54
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 مالذي.  شرعي حكم على العصور من عصر في(  ص)  محمد امة من المجتهدين اتفاق هو االجماع.55

 ( ص)  النبي وفاة بعد ؟ االجماع تعريف من ينقص

 الجودي جبل على ؟ نوح سفينه رست اين.56

 التمثيلي الشعر ؟ النثر من بدال  المسرحي الحوار في يستعمل الذي الشعر ماهو.57

 الحديث مانوع(  فاكلناه فرسا وسلم عليه هللا صلى النبي عهد على نحرنا)  بكر ابي بنت اسماء قول.58

 المرفوع الحديث ؟

ع   إِن  ) تعالى قولة.5٩ ر   الس م  ال ب ص  اد   و  ال فُؤ  ئِك   ُكل   و  ان   أُول َٰ ن هُ  ك  ئُوال   ع  س   استعمال عند ماذا على يحث(  م 

 تعالى هللا مراقبة ؟ العنكبوتية الشبكة

 طالب ابي بن علي ؟... وفاة بعد االموية الدولة قامت.60

 التوحيد ؟....  فطرة على ولد يولداإلنسان.6١

 الموت حتى بالحجارة الرجم ؟ المحصنه الزانية حد ما.62

 المنتهب ؟ ينظرون وهم مغالبة الناس اموال ياخذ من.63

 الصراع ؟ القصه في الحوادث حركة مايولد وهو الحبكه عناصر من.64

 الباقي+  السدس ؟ االب يأخذ كم وزوجه وبنت اب عن رجل توفي.65

 الرهن ؟ ماهو جميعه او الدين بعض ثمنه من او منه يستوفى ان يمكن معين بشيء الدين توثيق.66

 الطراز ؟ االموي العصر في استحداثه يتم لم ديوان

 المثل ؟ ماهو فيها قيل مناسبة او حادثه على يعتمد بليغ موجز قول.67

 جواب ؟ لماذا االعراب من محل لها ليس دروسي في الجتهدن الجمله(  دروسي في الجتهدن وهللا) .68

 لقسم

 مسموع ؟ سمع من المفعول اسم ما.6٩

 االخطل ، الفرزدق ، جرير ؟ االموي العصر في النقائض شعراء هم من.70
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 الي ساقكم شئت لو*  خليفة دمشق في عمي ابن هذا)  جرير قول في عبدالملك الخليفة عابه مالذي.7١

 شئت لو ؟(  قطينا

 عبدهللا بن تركي ؟ الثانية السعوديه الدولة مؤسس هو من.72

 الحديث مصطلح ؟ ماهو والرد القبول حيث من والمتن السند احوال به يعرف علم.73

 ولقبه عاما ثالثون وعمره الوداع حجة شهد النبي عن الحديث من المكثرين من كان جليل صحابي.74

 الباهلي عجالن بن صدي ؟ امامه ابو

 جائز ؟ مالحكم اجرته باخذ بالتحويل قام من وقام لاير ١000 مبلغ الطائف في البنه محمد حول.75

 والسندات االسهم ؟ المساهمه الشركات تصدرها التي الماليه االوراق اهم من.76

 النفقه ؟ الزوج على الخاصه الزوجه حقوق من.77

 كتبا   ؟ والشرائع العقائد تضمنت رسله على انزلها......  هلل بان التصديق.78

 المثنى ؟ بالياء ويجر وينصب بااللف يرفع ماهو.7٩

 للتفاوت قابل غير ؟ هلك من التعجب اليمكن لماذا.80

 والجملة المفرده الكلمه دراسة ؟ البالغه تركز ماذا على.8١

 به مشبة ؟ االسود مانوع بشجاعتهم كاالسود االبطال.82

 معجبه بابيها فتاة كل ؟ الخبريه مالجمله.83

 الماضي ؟ بدراسة يعني الذي االجتماعيه الدراسات من التاريخ علم.84

 اجزاء   ؟.....  سبع القرآن من قرأت.85

 الصالة في االخير التشهد في ؟ النبي على الصالة مواطن آكد.86

 العدم وجوده من يلزم ؟ المانع به يتميز مالذي.87

 6 على تاصيلها ؟ المسأله تأصيل كم الثلث لها وام النص وله زوجها عن امرأة توفيت .88
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 والضمير الواو ؟ وابي الحال بين مالرابط(  يصلي وهو ابي على دخلت قد) .8٩

 الوديعة ؟ عوض بال يحفظه لمن المدفوع المال ماهو.٩0

 القبول – االيجاب - الشرعية الموانع من الخاليان الزوجان ؟ النكاح اركان ماهي.٩١

 المهر – الكفاءة - الشهود - للمرٔاه الولي - الزوجين رضا - الزوجين تعيين ؟ النكاح شروط ماهي.٩2

 جائز ؟ المهر تاجيل حكم ما.٩3

 الطبيعة وصف ؟ االندلسي الشعر به تميز مالذي.٩4

 االمر ؟ االستعالء وجه على الفعل طلب ماهو.٩5

 التقاطها؟ يجوز التي األشياء من  ثمينة ساعة وأحمد  اهلية حمامه ومحمد مسطرة خالد وجد  .٩6

 والساعه المسطره

 اليسرى الرجل قطع أخرى؟ مرة سرق واذا اليمنى يده قطع السارق حدث.٩7

 سبب ؟ الظهر بصالة الشمس زوال ماعالقة.٩8

 قدسي حديث ؟)....(  تعالى هللا قال وسلم عليه هللا صلى الرسول قال.٩٩

 وتقليدها الغربيه بالحضارة االنبهار ؟ لاللحاد تؤدي التي االسباب من .١00

 يورث وال اليرث االسالم؟ عن المرتد .١0١

 غرب أومن الرياض شرق او الرياض جنوب من بدا اين من الرياض العزيز عبد الملك استرداد .١02

 الرياض جنوب؟ الرياض

 فوزا   ؟(  عظيما   فوزا فاز)  المطلق المفعول استخرجي .١03

 مكثار ؟ كثر من المبالغة صيغة هاتي.١04

 االعراب من محل لها ليس(  الفلك اصنع)  الجمله(  ووحينا باعيننا الفلك اصنع ان اليه فاوحينا)  .١05

 مفسره جاءت النها ؟ لماذا

 االستعانه ؟ بالفاس في الباء تفيد ماذا(  بالفاس ضربت)  .١06

 افريقيا وشمال اسيا غرب جنوب ؟ العربي الوطن يقع اين .١07
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 ؟ ضيافته حكم فما بالمضيف الضيف نزل اذا.١08

 ( وليلة يوم)  الواجبة الضيافه

 ( بلياليها ايام ثالث)  المستحبه الضيافه 

 

 

 

 

 

 (ثالثاءال ليوم املساء تسريبات من صبايا مبساعدتكن واملنه احلمد وهلل أنتهينا)
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 ١440 يوم األربعاء مسائي الحوت تسريبات

 بالدين تطالب زينب جاءت سنن وبعد الدين تكتب ولم ربال 4352 مبلغ زينب من فاطمة استدانت.١

 اقرار على الصلح ؟ المساله حل يتم كيف 4352 وليس 4252 المبلغ ان فاطمة فقالت

 الفتح على مبني ماضي فعل ؟ افلح الفعل(  تزكى من افلح قد) .2

 حال ؟ مبتسما اعراب ما مبتسما الطالب المعلم رأى.3

 ربيعة بن كليب بن ذؤيب ؟ اليمن اهل من اسلم من اول من كان صحابي.4

 عنه هللا رضي سارية بن العرباض ؟(  نجيح ابي)  ب يكنى صحابي.5

 نفي ؟....  يعتبر(  الاله)  ركن هللا اال الاله.6

 والمساجد المعلمين بيوت ؟ في االولى السعوديه الدولة في الطلبه تدريس يتم كان.7

  قدسي حديث ؟ الحديث مانوع(  الشرك عن الشركاء اغنى انا)  تعالى هللا قال( ص) هللا رسول قال.8

 الحرام تجنب ؟ الدعوه اجابة شروط من.٩

  موِعد ؟ وعد من الزمان اسم.١0

 اليوم ؟ عنه ينتج ماذا محوره حول الكوكب ودوران السنه عنها تنتج الشمس حول الكوكب دوران.١١

 النقد ؟ االحكام واصدار والضعف القوه جوانب من فيها عما والكشف االدبيه االعمال تتناول دراسة.١2

 االدبي

 النارية ؟ صالبة الصخور اكثر ماهي.١3

 الطبيعة وصف ؟ االبيات ماموضوع(  وانهار واشجار وظل ماء*  دركم هلل االندلس أهل يا) .١4

 الخبريه الجملة ؟ لذاته والكذب الصدق يحتمل ما.١5

 هو ؟(  هند ، موسى ، الذين ، هو)  المبني االسم استخرجي.١6

  االراضي بين الفاصلة الحدود ؟ التخوم هي ما.١7

 الذهب من دينار ربع ؟ السرقه في القطع نصاب يبلغ كم.١8

 االيجاز ؟ االسالم صدر عصر في الرسائل تتميز بماذا.١٩
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 البارودي -سامي محمود ؟ االحياء مدرسة مؤسس من.20

 به والتمسك الدين ؟ العظمى االمانة ماهي.2١

 الفارسي سلمان ؟ الخندق بحفر النبي على اشار الذي الصحابي من.22

  محمد - عيسى - موسى - ابراهيم - نوح ؟ الرسل من العزم اولو هم من.23

 النساء ؟....(  من الرجال اضرعلى هي فتنة بعدي ماتركت)  قولة في الرسولة يقصد مالذي.24

 آل عبداللطيف بن عبدهللا الشيخ المه جده يد على ؟ علمه عبدالعزيز بن فيصل الملك تلقى اين من.25

 الشيخ

 ام الرفع واجبة ام النصب جائزة ام النصب واجبة ماده كلمة(  مادة اال المواد جميع في نجحت) .26

 النصب جائزة ؟ الرفع جائزة

 حائل ؟.... الى المتجهه االولى الحمله خالل من البالد توحيد في والده سعود الملك ساعد.27

 الخفين على المسح ؟ الرخصه على مثال .28

 الكريم القرآن ؟ وسلم عليه هللا صلى محمد النبي معجزات اعظم من.2٩ 

 المجوس ؟ النار عبدة هم من.30

 الصابئة ؟ الكواكب عبدة هم من.3١

 بالزراعه يعمل واغلبهم ، نسمه الفي عن سكانه عدد يقل بشري تجمع ؟ الريفي العمران عرفي.32

 والرعي

 العالمي المواقع تحديد نظام ؟ GPS هو ما.33

 مجمع ؟ االية في المكان على الداله الكلمه ماهي(  البحرين مجمع ابلغ حتى أبرح ال) .34

 الكالم ابتداء في وقعت ؟ االعراب من محل لها ليس الجمله(  الكوثر اعطيناك انا) .35

 المؤمنين سبيل غير ويتبع الهدى له ماتبين بعد من ورسوله هللا يشاقق ومن)  االية تدل ماذا على.36

 االجماع حجية ؟(  مصيرا وساءت جهنم ونصله ماتولى نوله
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 هـجري١١4 ؟ الشهداء بالط معركة حدثت متى.37

 الربيبة ؟ فقط بالعقد وليس بالدخول تحرم التي هي من.38

 عبدالوهاب بن محمد الشيخ ؟ االصالحية الدعوة مؤسس هو من.3٩

 والقبح الجمال او والضعف القوة جوانب من فيها عما والكشف االدبية االعمال دراسة ؟ النقد عرفي.40

 جنسه افراد من معين على يدل اسم ؟ المعرفة ماهي.4١

  الثانيه النفخه الصور في ينفخ حين قبورهم من الناس اخراج ؟ البعث ماهو.42

 الم واالخت الم االخ ؟ االرث في االنثى حظ مثل للذكر يكون الحاالت اي في.43

 ، السجع قلت ، نبيه على والثناء هللا بحمد االفتتاح ؟ االسالم صدر عصر في الخطبه تميزت بماذا.44

 االجزاء ترابط

 رواية االولى ؟ مانوعهما(  القطار في حادثه)  عن تحكي وقصة(  غني رجل حياة)  عن تحكي قصة.45

 اقصوصة والثانيه

 ومجرور جار ؟ لطلب كلمة اعربي(  العالج لطلب الخارج الى سافرت) .46

 االستقبال اجهزة قطاع ، االرضي التحكم قطاع ، الصناعية االقمار قطاع ؟ GPS نظام يتكون مم.47

  االرضية

 منه أقوى هو بمن يبتلى الذي للقوي ؟ المثل هذا يضرب متى(  اعصارا القيت فقد ريحا كنت ان) .48

 العصبة ؟ تقدير بال يرثون الذين هم من.4٩

 ) االطعمه-الماليه االوراق حكمها في ويدخل(  والفضه الذهب)  النقدان ؟ الربوية االصناف ماهي.50

 ( الملح ، الشعير ، التمر ، البر

  التفرق قبل التقابض ، التفاضل عدم ؟ هنا الواجبه مالشروط برياالت رياالت صرف تم اذا.5١

 االب لوجود الجد ؟ والسبب حجبه يتم الذي من وجد وبنت اب عن رجل توفي.52

 مفرد علم ؟ هنا النداء مانوع(  حجابك ارتدي فاطمة يا) .53
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 واستمرت وسلم عليه هللا صلى محمد النبي بعثة سبقت التي المرحلة ؟ الجاهلي بالعصر المقصود ما.54

 (عام١50) الزمن من ونصف قرن قرابة

 واالعجميه للعلميه ؟ الصرف من منعت لماذا(  ابراهيم) .55

 الشرط ؟ ماهو(  الوجود جوده من واليلزم العدم عدمه من مايلزم) .56

 النفوس في المؤثر عاطفة عن الصادر البليغ الكالم ؟ اصطالحا االدب تعريف ماهو.57

 صائب وقول كمه على ينطوي الذي الحكيم الكالم ؟ لغة االدب تعريف ماهو.58

 الذي الرجل بنت يوم في قسائك عمل يوسف اختها وابن الغنيه العوائل احد عند خادمه تعمل سعاد.5٩

 االجير هو ومن الخاص االجير هو من العيد فستان لتفصيل الخياطه متجر الى ذهبت يوسف عنده يعمل

 ؟ المشترك

 الخياط:  المشترك االجير/// ويوسف الخادمه:  الخاص االجير

 السبب ؟ ماهو(  العدم عدمه ومن الوجود وجوده من مايلزم) .60

  الكريم القرآن وبالفاظ باالسالم التاثر ؟ االموى العصر في الشعر على طرأ الذي ما.6١

 والرد القبول حيث من والمتن السند احوال بها يعرف بقواعد علم ؟ الحديث مصطلح هو ما.62

  وتعالى تبارك ربه عن(  ص)  النبي مارواه ؟ القدسي الحديث هو ما.63

 الخاتم ديوان ؟ االموي العصر في المستحدثة الدواوين ماهي.64

 نفسه المدير حضر ؟ معنوي توكيد ضعي......(  المدير حضر) .65

 مدرسة نقد في(  الديوان)  سمياه لكتاب والعقاد المازني اصدار ألسم؟ بهذا الديوان مدرسة سميت.66

 االحياء

 اخدودا مكونه المحيطيه الصفيحة تغرص ؟ محيطيه وصفيحه قارية صفيحه التقاء عند يحدث مالذي.67

  لالخدود موازيه جبليه سلسله مكونه القارية وترتفع

 \عبدالوهاب بن محمد الشيخ ؟ مؤخرا   ظهرت التي للفتن تصدى الذي الشخص هو من.68

 محرم ؟ عليهم السرور ويدخل الناس ليضحك يكذب من ماحكم.6٩
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 فاعل ؟ وزن على الثالثي الفعل من الفاعل اسم يصاغ.70

 الرجلُ  ؟ الرجل اضبطي(  يعود الرجل ربما) .7١

 الحكمه ؟ الفقه اصول في دراسته يتم مما ليس.72

 الموظفين ؟ به المفعول حددي(  المتميزين الموظفين الشركة كافأت) .73

 المراجعه ، رجعيه طلقة بعد ، بها دخل ، عوض بال الطالق ، صحيحا النكاح ؟ الرجعه شروط هي ما.74

 العدة في

 الفريضه غير من ركعتين ؟ االستخاره صالة ركعات عدد كم.75

 قصاص وال كفاره وال فيها حد ال معصية كل على التاديب ؟ التعزير هو ما.76

 جلب على مقدم المفاسد درء ؟(  والخمر المخدرات بيع تحريم)  يتبعها التي الفقهيه مالقاعده.77

 المصالح

 يراع لم ؟ العباره في الخطأ ما له لرؤيته(  سعيده فرصه هذه)  له فقال عزاء في صديقة محمد التقى.78

 المقام

 الموعدِ  ؟ موعد ضبط(  الموعد على احضروا) .7٩

 اتقانا   ؟(  اتقن)  كلمة من المصدر هو ما.80

 سالم مذكر جمع النه الواو رفعه وعالمة مرفوع خبر ؟ التوابون اعربي(  التوابون الخطائين خير) .8١

 منصوب ؟....  دائما المطلق المفعول.82

 الرحمة ؟ يقصد ماذا(  الخوتك جناحك اخفضي)  البنته االب قال.83

 الجله مفعول ؟ طلبا   مانوع(  للعلم طلبا   سافرت) .84

 معين غير شي على يدل اسم ؟ النكره هو ما.85

 والبنت االبن ؟ بااليه المقصود من(  االنثيين حظ مثل للذكر) .86

 الدخل وظاهرات واحياء مواد من الطبيعه في هللا اوجده ما كل ؟ الطبيعيه بالموارد مالمقصود.87

 بوجودها لالنسان
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 االرض حول يدور الفضاء في صناعي قمر او طائرة من االرض سطح عن معلومات على الحصول) .88

 بعد عن االستشعار ؟ ماهو( 

 المسابقة ؟  ماهي ألحدهما الغلبة لظهور فأكثر اثنين بين مغالبة.8٩

 رشيد بن عبدهللا بن محمد يد على ١30٩ ؟ من يد وعلى الثانيه السعوديه الدولة سقطت متى.٩0

٩١.( ُ ط فِي هللا  ةِ  ِمن   ي ص  ئِك  ال  ِمن   ُرُسال   ال م   المبتدأ خبر الجمله؟ نوع (الن اسِ  و 

 وستون سبع  عطف؟ على تحتوي التاليه الجمل اي.٩2

 للحكم ويتوصل كثيره جزئيات أحكام منه يؤخذ اغلبي فقهي شرعي حكم ؟ الفقهيه القواعد ماهي.٩3

 واسطة بال فيها الشرعي

 بواسطة الشرعي للحكم ويتوصل الشرعيه االدلة من االحكام استنباط ؟ االصولية القواعد ماهي.٩4

 المكلفين وأفعال التفصيليه االدلة في البحث ؟ الفقه علم هو ما.٩5

 منها الشرعية االحكام استنباط وطرق االجمالية االدله في البحث ؟ الفقه اصول علم ماهو.٩6

 

 ))أي خطأ وجد أمتنى التواصل معانا لتعديله, جل من آل خيطى((

 

 

 

 (1440)مت حبمد اهلل األنتهاء من تسريبات احلوت الفتره االوىل 

 

 )انتظرونا باذن اهلل تعاىل بالفتره الثانيه للتسريبات برمضان,لنتساعد(
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 *بالتحصيليمصطلحات مهمة *
 شركة الوجوه : يشترك اثنان او اكثر من دون راس مال على ان يشتريا بالدين والربح بينهما..1

 االسهم : حصة في راس مال الشركة ..2

 الحيض : دم يخرج من المرأه بمقتضى الطبيعة في اوقات معلومه ..3

 .االستحاضة : استمرار الدم على المرأه بحيث الينقطع عنها ابداً .4

 النفاس : دم يخرج من رحم المرأه الحامل مع الوالدة او قبلها ويستمر اربعين يوما ..5

 الهبة : التبرع بالمال في الحياة ..6

 عقد االرفاق : هو االرفاق دون مقابل كالقرض والعارية.7

 المبني : لزوم اخر الكلمه حاله واحده وان اختلفت العوامل الداخله عليها.8

 ير آخر الكلمه الختالف العوامل الداخله عليها .المعرب : تغ.9

 الطالق السني : ان يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة في طهر لم بجامعها فيه او حال كونها حامل ..10

 االمطار التضاريسية : تحدث عند اصطدام الرياح المحملة ببخار الماء بعائق جبلي ..11

 عن الفي نسمة , ويعمل غالبيتهم بالزراعة والرعي . العمران الريفي : تجمع بشري يقل سكانه.12

 النفاق : إظهار اإلسالم والخير وإبطان الكفر والشر..13

 الصناعة : تحويل المواد الخام لتالئم حاجات االنسان ومتطلباته ..14

 الجناية : التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً او ماالً ..15

 يعرض فيها الكاتب فكره من االفكار .المقالة : قطعة نثرية محدودة .16

 احلمد هلل
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 اخلامتة
 اكادميية باسم وحابني1440جتميعات وتسريبات الفترة األوىل  ختمنا نكون وهيك

 باالسئلة والتصحيح معنا وتزويدنا مبساعدتنا ساهم من كل نشكر التعليمية احلوت

 . الدرجات اعلى امجعني ويرزقنا وايانا يوفقهم ان اهلل واسال

 التعليمية للقسم األديب احلوت اكادميية عمل لفريق الشكر كل وباخلتام

 ندى+ساندرا

 اميان

 هند

 نسرين

 منرية

 فايزة

 مسر

 + روان+حننيسارا

 هلذه الفتره.. بالتسريبات وترقبونا دعواتكم, من تنسونا ال ختامًا

 برعايه اهلل
 


