
أضئهخ انًراجؼخحاسٝخ اىفنش االجخَاعٜ

 ظيو )اخخاس( اإلجابت اىصحٞحت ٍَا ٝيٜ:

ٕ٘ ٍصذس اىخششٝع ىذٙ: اإلّغاّٜٝعخبش اىخفنٞش  -1

انًصرٍَُ -أ 

ٍانصُُُُ -ة 

انهُىد  -ج 

انجىرٍَُ -د 

فنشة اىحنٍ٘ت اىَشمضٝت ىذٙ اىَصشِٝٞ ٍطي٘بت ٗرىل : -2

نهزؼبوٌ ثٍُ انًًهكزٍُ   -أ 

نضًبٌ اضزًرار وحذح انجالد     -ة 

 نطىء االوضبع انًؼُشُخ  -ج 

 نزحمُك انؼذانخ      -د 

:االجخَاعٜاىفنش  فٜاىقاّّ٘ٞت  ثاساٟ أقذًٝعخبش دعخ٘س )ج٘( ٍِ  -3

انُىَبٍَ -أ 

انهُذٌ -ة 

انجىرٌ -ج 

انصٍُُ    -د 

عذد ٍؤىفاث )مّ٘ف٘شٞ٘ط(: -4

 خًص يؤنفبد -أ 

 يؤنفبد أرثغ -ة 

ضذ يؤنفبد    -ج 

 ثالس يؤنفبد   -د 

ٍِ ٍؤىفاث )مّ٘ف٘شٞ٘ط( مخاب: -5

 نرثُغ وانصُفا -أ 

انرثُغ وانخرَف -ة 

 ءوانشزبانرثُغ  -ج 

 انرثُغ -د 
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اب :اىنّ٘ف٘شٞ٘عٞٔ( ٕ٘ مخ إّجٞو)  -6

 انزغُراد -أ 

يُطُىش       -ة 

 انًُزخجبد     -ج 

 انزبرَخ   -د 

ّادٙ )ٍْغٞ٘ط( بذعخ٘س: -7

ػهًٍ -أ 

 ررثىٌ -ة 

 اخاللً -ج 

انًهكُخنزُظُى  -د 

طبقخِٞ : إىٚ اىصّْٜٞادٙ بخقغٌٞ اىَجخَع  اىزٛ -8

 رطُطس -أ 

 جى -ة 

 يُطُىش     -ج 

كىَفىشُىش    -د 

:أمثش أفشاد اىَجخَع اىْٖذٛ اٍخٞاصا ٌٕ طبقت  -9

انفُطبئٍُُ -أ 

انطىدرٍَُ  -ة 

راهًبٍَُُانج -ج 

انجىرٍَُ -د 

:اىَ٘ض٘ع االعاعٜ فٜ مخاب اىجَٖ٘سٝت الفالطُ٘ ٝخحذد عِ   -11
اىعذاىت   -أ 

اىحشٝت -ب 

اىحق -ج 

اىخغاٍح    -د 

فٜ )اىْفظ اىبششٝت( اىق٘ٓ: اإلّخاجٝقابو ٗظٞفت  -11

انُبطمخ -أ 

انفكرَخ -ة 

خانغضجُ -ج 

انشهىاَُخ -د 
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:عِ طشٝق  أفالطُ٘حصيٌٖ مَا ٝشٙ  اىفالعفتىذٙ  اىعاٍتاىحقائق  إدساك -12

 انًالحظخ   -أ 

 االضزُجبط -ة 

واإلشراق اإلنهبو  -ج 

 انطجُؼخ      -د 

:فٜماّج حعٞش  باألبذاُاىْف٘ط قبو احصاىٖا  أُ أفالطُ٘ٝشٙ  -13

 ػبنى انًثم -أ 

اإلشراقػبنى  -ة 

 انفالضفخنذي  -ج 

نذي رجبل انذٍَ -د 

:اىجغَاّٞت األعَاهال ٝصيحُ٘ ىغٞش  أٌّٖاىزِٝ ٝذه اخخباسٌٕ عيٚ  األطفاهٝفصو  -14

 انىالدحػُذ   -أ 

 انطبثؼخضٍ  فٍ -ة 

 انثبيُخضٍ  فٍ -ج 

انؼبشرحثؼذ ضٍ  -د 

:اىفيغفت اىصْٞٞت صادسة عِ شخصٞاث  -15

يجهىنخ   -أ 

يؼروفخ -ة 

خبرجُخ  -ج 

خبرلخ -د 

طبقٔ: إىٚٝ٘جُٖ٘  اىخشب٘ٝتاىَشاحو  أثْاءاىزِٝ ٝخخيفُ٘  -16

انؼجُذ   -أ 

انًسارػىٌ -ة 

انصُبع -ج 

انجُذ -د 

:ٍِ حالٍٞز ) مّ٘ف٘شٞ٘ط(  -17

 أرضطى -أ 

 أفالطىٌ -ة 

انمذَص اوغططٍُ  -ج 

 يشُىش -د 
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:ٕٜ اىخع٘ٝضٞت اىعذاىت -18

 األيىالرىزَغ  -أ 

 رىزَغ انًرارت -ة 

رُظُى انًؼبيالد ويُغ انظهى -ج 

 رُظُى انضرائت -د 

: ةعشاىقضاء عيٚ األ احاٗى٘اىزِٝ  اىفالعفتٍِ  -19

 يُطُىش -أ 

أوغططٍُانمذَص  -ة 

 أرضطى -ج 

 أفالطىٌ -د 

ٌٕ: أسعط٘ىذٙ  األحشاس -21

 انفالضفخ -أ 

رجبل انجُش -ة 

ٍانُىَبَُُ -ج 

 رجبل انذٍَ -د 


