
أسئهخ انًشاععخ2 الحذيث علوم

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

 : األول السؤال

 .نّ رعذٚال رعزجش ال شخض عٍ لانَعذ   سٔاٚخ - أ

ل سٔاٚخ - ة  .نّ رعذٚال رعزجش شخض عٍ انَعذ 

 . يطهمب انفسك يٍ انزبئت سٔاٚخ رمجم - أ :الثاوي السؤال

 . كزاثب ٚكٍ نى إرا انفسك يٍ انزبئت سٔاٚخ رمجم - ة

 .يطهمب انفسك يٍ انزبئت سٔاٚخ رمجم ال - ط

 :الثالث السؤال

ٍَ  أٌ ْٕ انؾذٚش فٙ انزهمٍٛ - أ َّ  .ؽذٚضّ يٍ أَّ ٚعهى أٌ غٛش ٍي ثّ فٛؾذس ثبنشٙء انشٛخ ُٚهَم

ٍَ  أٌ ْٕ انؾذٚش فٙ انزهمٍٛ - ة  . عُّ يٍ ثّ فٛؾذصٌٕ راليٛزِ انشٛخ ُٚهَمِّ

ٍَ  أٌ ْٕ انؾذٚش فٙ انزهمٍٛ - ط َّ  .ؽذٚضّ يٍ أَّ عهًّ يع ثّ فٛؾذس ثبنشٙء انشٛخ ُٚهَم

 :الرابع السؤال

 . شٕٛخّ أسًبء انشأ٘ ُٚسٗ أٌ ْٕ :َٔسٙ ؽذس يٍ رعشٚف - أ

ُكشَ  ال أٌ ْٕ :َٔسٙ ؽذس يٍ رعشٚف - ة  . شٛخّ عٍ سٔاٚزّ انزهًٛز َٚز 

ُكشَ  ال أٌ ْٕ :َٔسٙ ؽذس يٍ رعشٚف - ط  .عُّ رهًُٛزِ ثّ ؽذس يب سٔاٚخ انشٛخ َٚز 

 :الخامس السؤال

 . انضمبد نهشٔاح خبص كزبة نهجخبس٘ انكجٛش انزبسٚخ كزبة - أ

 . ٔانضعفبء انضمبد حنهشٔا عبو كزبة نهجخبس٘ انكجٛش انزبسٚخ كزبة - ة

 . انضعفبء نهشٔاح خبص كزبة نهجخبس٘ انكجٛش انزبسٚخ كزبة - ط

 :السادس السؤال

. عشؽّ ٚزجٍٛ ؽزٗ انعذانخ عهٗ أيشِ يؾًٕل ثّ انعُبٚخ يعشٔف عهى ؽبيم كم أٌ هللا سؽًّ عجذانجش اثٍ ٚشٖ - أ

 . عشؽّ ٚزجٍٛ ؽزٗ انعذانخ هٗع أيشِ يؾًٕل ثّ انعُبٚخ يعشٔف عهى ؽبيم كم أٌ انغًٕٓس يزْت - ة

 ٚزجٍٛ ؽزٗ انعذانخ عهٗ أيشِ يؾًٕل ثّ انعُبٚخ يعشٔف عهى ؽبيم كم إٌ : لبل انعهًبء يٍ أؽذا أٌ ٚضجذ نى - ط

 . عشؽّ

 : السابع السؤال

 .أثذا يخبنفزٓى عذو ٔ ، انشأٚخ فٙ انًزمٍُٛ انضمبد ثًٕافمزّ انشأ٘ ضجظ ٚعشف - أ

 . نٓى انُبدسح يخبنفزّ رضش ٔال ، انشأٚخ فٙ انًزمٍُٛ انضمبد فمزّثًٕا انشأ٘ ضجظ ٚعشف - ة

 . انشأٚخ فٙ انًزمٍُٛ انضمبد عٍ انعهى ثزهمّٛ انشأ٘ ضجظ ٚعشف - ط

 : الثامه السؤال

 .انًشٕٓس انظؾٛؼ عهٗ سججّ ركش غٛش يٍ انزعذٚم ُٚمجم - أ

 .ٕٓسانًش انظؾٛؼ عهٗ سججّ ركش غٛش يٍ انزعذٚم ٔ انغشػ ُٚمجم - ة

 .انًشٕٓس انظؾٛؼ عهٗ سججّ ركش غٛش يٍ انغشػ ُٚمجم - ط

 : التاسع السؤال

 . األئًخ يٍ ٔاؽذ ثمٕل ٚضجذ ٔانزعذٚم انغشػ أٌ انظؾٛؼ - أ

 . األئًخ يٍ فأكضش اصٍُٛ ثمٕل إال ٚضجذ ال انزعذٚم ٔ انغشػ أٌ انظؾٛؼ - ة

 . األئًخ يٍ ضشفأك صالصخ ثمٕل إال ٚضجذ ال انزعذٚم ٔ انغشػ أٌ انظؾٛؼ - ط

 : العاشر السؤال

 . يطهمب انغشػ رمذٚى فبنًعزًذ ٔاؽذ سأ فٙ ٔانزعذٚم انغشػ اعزًع إرا -أ

 . يطهمب انزعذٚم رمذٚى فبنًعزًذ ٔاؽذ سأ فٙ ٔانزعذٚم انغشػ اعزًع إرا - ة

 . يفسشا كبٌ إرا انغشػ رمذٚى فبنًعزًذ ٔاؽذ سأ فٙ ٔانزعذٚم انغشػ اعزًع إرا - ط
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 : عشر الحادي السؤال

 .ششطبٌ انشأ٘ فٙ ٚشزشط أَّ ٔانفمّ انؾذٚش أئًخ يٍ انغًبْٛش أعًع - أ

 .ششٔط صالصخ انشأ٘ فٙ ٚشزشط أَّ ٔانفمّ انؾذٚش أئًخ يٍ انغًبْٛش أعًع - ة

 __.ششٔط أسثعخ انشأ٘ فٙ ٚشزشط أَّ ٔانفمّ انؾذٚش أئًخ يٍ انغًبْٛش أعًع - ط

 :عشر الثاوي السؤال

 . انْٕى ٔ انخطأ َبدس سهًٛب   عبلال   ثبنغب   يسهًب   انشأ٘ ٚكٌٕ أٌ ْٙ انًؾذصٍٛ عُذ انعذانخ - أ

 .انًشٔءح خٕاسو يٍ ٔ انفسك أسجبة يٍ سهًٛب   لال  عب ثبنغب   يسهًب   انشأ٘ ٚكٌٕ أٌ ْٙ انًؾذصٍٛ عُذ انعذانخ - ة

 .اإلسسبل ٔ انزذنٛس رعًذ يٍ سهًٛب   عبلال   ثبنغب   يسهًب   انشأ٘ ٚكٌٕ أٌ ْٙ انًؾذصٍٛ عُذ انعذانخ - ط

 :عشر الثالث السؤال

 . ْٔى نّ ٚعشف ال ٔ ، انضمبد عٍ انشٔاٚخ ٔاسع انشأ٘ ٚكٌٕ أٌ انًؾذصٍٛ عُذ ثبنضجظ انًشاد - أ

ٔغٛش ، انغهظ فبؽش ٔال ، انؾفظ سٙء ٔال نهضمبد يخبنف غٛش انشأ٘ ٚكٌٕ أٌ انًؾذصٍٛ عُذ ثبنضجظ انًشاد - ة

 .ثذعخ ٔال ثكزة يزٓى

 ٔال ، انغهظ فبؽش ٔال ، انؾفظ سٙء ٔال نهضمبد يخبنف غٛش ، انشأ٘ ٚكٌٕ أٌ انًؾذصٍٛ عُذ ثبنضجظ انًشاد - ط

 . األْٔبو كضٛش ٔال ، يغفال  

 :عشر الرابع السؤال

 . عهٛٓب انزعذٚم عهًبء يٍ اصٍُٛ ثزُظٛض إال نهشأ٘ انعذانخ رضجذ ال - أ

 . عهٛٓب انزعذٚم عهًبء يٍ ٔاؽذ ثزُظٛض نهشأ٘ انعذانخ رضجذ - ة

 . عهٛٓب انزعذٚم عهًبء ثئعًبع إال نهشأ٘ انعذانخ رضجذ ال - ط

 :عشر الخامس السؤال

 .عهٛٓب ُٚض ُيَعذِّل إنٗ رنك ثعذ ٚؾزبط ال عهّٛ انضُبء ٔشبع ، انعهى أْم ثٍٛ عذانزّ اشزٓشد يٍ - أ

 .ٔانزعذٚم انغشػ أْم يٍ إيبو عهٛٓب ُٚض ؽزٗ ثّ يعزجش غٛش ، انعهى أْم ثٍٛ ثبنعذانخ انشأ٘ اشزٓبس - ة

 .ٔانزعذٚم انغشػ أْم يٍ إيبيبٌ عهٛٓب ُٚض ؽزٗ ثّ يعزجش غٛش ، انعهى أْم ثٍٛ ثبنعذانخ انشأ٘ اشزٓبس - ط

 : عشر السادس السؤال

 .عذ٘ اثٍ اإليبو ْٕ انضعفبء فٙ انكبيم كزبة يؤنف - أ

 .كضٛش اثٍ اإليبو ْٕ انضعفبء فٙ انكبيم كزبة يؤنف - ة

 .دلٛك اثٍ اإليبو ْٕ انضعفبء فٙ انكبيم كزبة يؤنف - ط

 : عشر السابع السؤال

 .ؾٛؾٍٛانظ ثشعبل خبص كزبة نهًمذسٙ، انشعبل أسًبء فٙ انكًبل كزبة - أ

 . انشٔاح أسًبء فٙ عبو كزبة نهًمذسٙ، انشعبل أسًبء فٙ انكًبل كزبة - ة

 .انسزخ انكزت ثشعبل خبص كزبة نهًمذسٙ، انشعبل أسًبء فٙ انكًبل كزبة - ط

 : عشر الثامه السؤال

 . ضعٛف عُذِ فٕٓ " ثّ ثأس ال " : انشٔاح أؽذ فٙ يعٍٛ اثٍ لبل إرا - أ

 . صمخ عُذِ فٕٓ " ثّ ثأس ال " : انشٔاح ؽذأ فٙ يعٍٛ اثٍ لبل إرا - ة

 . طذٔق عُذِ فٕٓ " ثّ ثأس ال " : انشٔاح أؽذ فٙ يعٍٛ اثٍ لبل إرا - ط

 : عشر التاسع السؤال

زَتُ  ثأَّ انشأ٘ ٔطف إرا - أ  . يزبثع إنٗ ؽبعخ دٌٔ ثؾذٚضّ ٚؾزظ فئَّ ؽذٚضّ ُٚك 

زَتُ  ثأَّ انشأ٘ ٔطف إرا - ة .ثًزبثع إال ثؾذٚضّ ٚؾزظ ال فئَّ ؽذٚضّ ُٚك 

زَتُ  ثأَّ انشأ٘ ٔطف إرا - ط .أثذا ثؾذٚضّ ٚؾزظ ال فئَّ ؽذٚضّ ُٚك 

 :العشرون السؤال

ٍُ  ثأَّ انشأ٘ ٕٚطف أٌ انغشػ عجبساد أسٓم - أ َّ .َيمبل فّٛ أٔ انؾذٚش نَٛ

. ضعٛف ثأَّ انشأ٘ ٕٚطف أٌ انغشػ عجبساد أسٓم - ة

__. ؽذٚضّ ٚكزت ال ثأَّ ٘انشأ ٕٚطف أٌ انغشػ عجبساد أسٓم - ط


