
أسئهخ انًشاجؼخاٌّٛ٘ٛبْٛ رٚٚ صؼٛباث اٌتؼٍُ

 ظًٍ )اختاس( اإلجابت اٌصحٍحت ِّا ًٌٍ:

:ّٗ إٌى سبؼت أٔٛاعَ ِفَٙٛ اٌزواء اٌّتؼذد ٚلس  1893ٚضغ ػاَ  -1
 .جبسدَش -أ 

.جىسج ثُتس   -ة    

سَُزونٍ.            -ج    

 .ستُشَجُشؽ    -د     

ِٓ اٌمشاءة بشىً  أبىش ِٓ اٌّؼتادٚ ٌبذءْٚ  ِٓ سسُ صٛس ٌّىٓ إدساوٙا اٌّٛ٘ٛبْٛ ٌتّىٓػٕذِا  -2 ؛ فزٌه

 خصائصُٙ:
 انفكشَخ -أ 

انىجذاَُخ -ة 

 االثذاػُخ -ج 

 انجسًُخ   -د     

ِٓ خصائص اٌّبذػْٛ: -3
 .يستقهىٌ - أ

 أصذبة قشاس. - ة

 يكتظىٌ ثبألفكبس. -ج

جًُغ يب ركش صذُخ. -د      

؛ ً٘ ِٓ:بٍٛسة ِفَٙٛ اٌجابً ػٓ اٌزاث -4
          هى.ادتُبجبد انًىهىثٍُ فٍ ضىء خصبئص - أ

 انًىهىثٍُ فٍ ضىء خصبئصهى. يشكالد  -ة

انقضبَب انًؼبصشح فٍ يجبل انًىهجخ.   -ج     

 .أ + ة صذُذبٌ    -د     

مذِت ِٓ اٌٛاٌذٌٓ ٚ تششٍحاث اٌخبشاءػٍٍّاث اٌتششٍح ِثً اٌتششٍحاث اٌتً ٌمذِٙا اٌّؼٍّْٛ ٚ اٌتششٍحاث اٌّ -5

:؛ ً٘ ِٓ أساٌٍب اٌىشف ػٓ اٌّٛ٘ٛبٍٓ)األٔذاد(
    .انًىضىػُخ - أ

 .غُش انًىضىػُخ   -ة

اإلجبثتبٌ  أ + ة صذُذتبٌ.            -ج     

 .نُت كشف ػٍ انًىهىثٍُال تُؼتجش أسب    -د     

اٌجّاػٍت تتٍّز بأٔٙا غٍش ِىٍفت ٔسبٍا ٚ ٌّىٓ إداستٙا بفؼاٌٍت ٚال تتطٍب إال ِذخالث ٍِٕٙتاٌزواء اختباساث  -6

:اساث اٌفشدٌتبِحذٚدة ٚ ِحذدة، إال أٔٙا فً اٌّمابً تًٍّ ألْ تىْٛ ألً ِٛثٛلٍت ٚ ألً ِصذالٍت ِٓ االخت
   .هزِ انؼجبسح صذُذخ - أ

 .هزِ انؼجبسح خبطئخ  -ة

ال تىجذ يىثىقُخ نالختجبساد.        -ج     

 .ال تىجذ يصذاقُخ نالختجبساد   -د      

َ، ٘ٛ ِٓ:1883اٌزي ٚضؼٗ ثٛسٔذاٌه ٍٚ٘جٓ ػاَ  اختباس اٌمذساث اإلدساوٍت -7
 .اد انزكبء انفشدَخاختجبس - أ

 اختجبساد انزكبء انجًبػُخ. - ة

اختجبساد انتذصُم انذساسٍ. -ج

 اختجبساد انشخصُخ. -د      
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فً ِجاي: اٍش ٌٍزواء االختباساْ األوثش شٍٛػ  ىسٌٍزواء ٚ ِمٍاس ٌٚ ِٗمٍاس ستأفٛسد بٍٍٕ -9
 .اختجبساد انزكبء انفشدَخ - أ

اختجبساد انزكبء انجًبػُخ. - ة

 سقبطُخ.االختجبساد اإل -ج

 اختجبساد اإلثذاع. -د      

ا  -8  ِ :ػٍى ٔطاق ٚاسغ ِٓ بٍٓ اختباساث اٌتفىٍش اٌّتشؼبِٓ أوثش االختباساث استخذا
  .اختجبس ثشاَذ -أ 

 .هًُىٌ َُهسىٌ و فشَُشاختجبس  -ة 

 اختجبس تىساَس. -ج 

 .يصفىفبد سافٍ -د 

ِٓ اختباساث: SATٌّىٓ اػتباس اختباس -11
 انزكبء. -أ 

انشخصُخ. -ة 

 اإلثذاع. -ج 

 انتذصُم. -د 

، ً٘:أي بشاِج ٌٍّٛ٘ٛبٍٓ ٌجب أْ تتضّٓ خّست ِفاٍُ٘ ِتذاخٍت إْ -11
 .األصبنخ، انًشوَخ، انشفبفُخ، انىضىح، انذقخ  - أ

 اإلثذاع، انًىهجخ، انتًُز، انتفىق، اإلَتبجُخ. - ة

. انًقبصذ انشخصُخ ،انًتؼخ ،االهتًبو ،االختُبس ،انتذذٌ -ج

 هى يُبسجخ .أَّخ خًسخ يفبهُى َشاهب انًؼ -د      

أُ٘ طشق ٚأساٌٍب تشبٍت اٌّٛ٘ٛبٍٓ: -12
  .اإلثشاء - أ

 اإلسشاع. - ة

 انتجًُغ. -ج

.جًُغ يب ركش صذُخ -د      

ِٓ اٌؼٛاًِ اٌتً تؤثش ػٍى اٌتحصًٍ: -13
  .انًشكالد األسشَخ - أ

 .انذشيبٌ انجُئٍ   -ة

االضطشاة االَفؼبنٍ.        -ج      

 .جًُغ يب ركش صذُخ    -د      

اإلػالت اٌخفٍت اٌّحٍشة؛ ً٘: -14
        .االضطشاثبد انسهىكُخ - أ

 .صؼىثبد انتؼهى   -ة     

انتىدذ.        -ج     

.جًُغ يب ركش صذُخ    -د     
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ِٓ تؼشٌفاث رٚي صؼٛباث اٌتؼٍُ، ٘ؤالء اٌتالٍِز اٌزٌٓ ٌظٙشْٚ تباػذ ٚاضح بٍٓ أدائُٙ اٌفؼًٍ وّا ٌماس -15

:ٚأدائُٙ اٌّتٛلغ وّا ٌماس باختباساث اٌزواء ٌٚستثٕى ُِٕٙ باالختباساث اٌتحصٍٍٍت

.ذشويٍُ ثقبفًُبروي اإلػبقبد انذسُخ وانًضطشثٍُ اَفؼبنًُب وانً - أ

 انًىهىثىٌ. - ة

 انتىدذَىٌ. -ج

 جًُغ يب ركش صذُخ.  -د      

ٌّثً األفشاد رٚي صؼٛباث اٌتؼٍُ: -16
 فئخ يتجبَسخ يٍ االضطشاثبد. - أ

 .فئخ غُش يتجبَسخ يٍ االضطشاثبد   -ة

يتجبَسخ وغُش يتجبَسخ نجًُغ األفشاد روٌ انصؼىثبد انتؼهًُّخ.        -ج     

ال َُذسج األفشاد روٌ صؼىثبد انتؼهى ضًٍ فئبد انتشثُخ انخبصخ.    -د     

أي  اٌؼباساث اٌتاٌٍت أوثش صحت فٍّا ٌتؼٍك بظٙٛس صؼٛباث اٌتؼٍُ ػٕذ األطفاي: -17
.ىٍَ انجًمتجذأ هزِ انصؼىثبد ػُذ األطفبل ثؼذ دخىل انًذسسخ وتظهش فٍ ػذو قذستهى ػهً تك -أ 

 .تجذأ هزِ انصؼىثبد ػُذ أطفبل يب قجم انًذسسخ وتظهش فٍ ػذو قذستهى ػهً تكىٍَ انجًم -ة 

 تجذأ هزِ انصؼىثبد ػُذ األطفبل ثؼذ دخىل انًذسسخ وتتضخ فٍ َهبَخ انًشدهخ االثتذائُخ. -ج 

 .أ + ج صذُذبٌ     -د    

االٔتباٖ ـ اإلدسان ـ اٌتفىٍش: -19
.ًَُخيٍ صؼىثبد انتؼهى األكبد - أ

.يٍ صؼىثبد انتؼهى انًُبئُخ انثبَىَخ   -ة

   يٍ صؼىثبد انتؼهى انًُبئُخ األونُخ.   -ج     
 .جًُغ يب ركش صذُخ   -د 

ِٓ األِثٍت ػٍى صؼٛباث اٌتؼٍُ األوادٌٍّت: -18
.     انقشاءح وانكتبثخ -أ 

انتزكش ودم انًشكالد.  -ة    

انذسبة            -ج    

 أ + ج صذُذبٌ.  -د    

ِٓ اٌّظا٘ش اٌؼاِت ٌزٚي صؼٛباث اٌتؼٍُ: -21
   انذشكخ انزائذح.   - أ

 انتهّىس واالَذفبػُخ.  -ة

اللفظية.  صؼىثبد فٍ فهى انتؼهًُبد   -ج     
 .جًُغ يب ركش صذُخ    -د 


