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الصف الثانى الثانوى -الشعبة األدبية

Subject: English (First Language)
Choose the correct answer from A, B, C, or D:
Q 1. …………is the process of increasing in size and filling more space.
A) Admission
B) Inclusion
C) Exclusion
D) Expansion
Q

2.

The new high speed electric train will………the capital with many
cities.
A) join
B) link
C) build
D) form

Q

3.

We had lunch in the new restaurant and we found the meal most
satisfactory. The word “satisfactory” here means ……..
A) simple.
B) indecent.
C) suitable.
D) inferior.

Q

4.

He seems really stressed, he should try to take a day off. The word
“stressed” here is an antonym of …….
A) processed.
B) bored .
C) acted.
D) rested.
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 من4 صفحة

Q

5.

He was asked to ……. a talk at the conference.
A) give
B) make
C) have
D) say

Q

6.

I will take a taxi because my car………….. repaired today.
A) has been
B) was being
C) had been
D) is being

Q

7.

He used to live in Tanta, but now he …….in Cairo.
A) was living
B) lived
C) lives
D) has lived

Q

8.

When you get off the train, we………..for you on the platform.
A) will wait
B) wait
C) will be waiting
D) will have waited
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صفحة

Q

9.

By this time next year, we will ………..into our new house.
A) be moving
B) have moved
C) move
D) be moved

Q

10. As soon as we reach Italian coast, we will …………for a week.

A) have sailed
B) sail
C) be sailed
D) have been sailing

Read the following passage and choose the correct answer from A, B, C, or D:
Travel is something which people do every day. It is very difficult to avoid the
need to travel. Travelling can often take a long time, People often enjoy travelling
abroad for holidays. But for some people travelling is not fun at all. Some people suffer
from travel sickness. This means that they will become very unwell each time they
travel .
Travelling can be either affordable or costly. It often depends on how far you want to travel
and the choice of transport. Using a bicycle will not cost anything as you power it by using your
legs. However, the use of a bicycle can be hard work and can take a lot of time to travel long
distances. Cars and motorcycles are faster modes of transport, but are more expensive to use as
gasoline is needed for them to work. It can usually be assumed that the longer you wish to
travel, the more expensive and time consuming it will be. The use of a plane is necessary for
people wanting to travel very long distances. A pilot will fly a plane from an airport for many
thousands of miles to take people to places far away. A train is another mode of transport which
is ideal for travelling long distances within the same country, or between countries which are
connected by land.
A number of destinations can be travelled to by using the sea some people choose to go on a
cruise for their holiday, which would involve stopping at many different city ports for a short
amount of time. People who need to travel short distances may choose not to use any transport
at all. People often rely on their legs to take them to places nearby.
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Q

11. What is the main idea of the passage?

A) Plane as a mean for travelling
B) Travelling by different ways
C) Old ways of travelling
D) Airports and planes
Q

12. Why do some people not enjoy travelling?

A) They find it a waste of time.
B) It is not comfortable.
C) It is expensive.
D) They become unwell.
Q

13. Which of the following sentences can summarize the passage?

A) Travelling is fun for some people and suffering for others.
B) Travelling by planes is faster and comfortable.
C) Ways of travelling in the past.
D) Travelling cost too much money nowadays.
Q

14. It can be inferred from the passage that travelling long distances … .

A) will not cost you much
B) is affordable
C) needs a lot of money
D) will be comfortable
Q

15. In your opinion, the paragraph following the last paragraph most

likely will discuss ………
A) The cost of travelling by planes.
B) The difficulties of travelling by camels.
C) The importance of using ships
D) The future ways of travelling.
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صفحة

المادة :الفلسفة والمنطق
اختر اإلجابة الصحيحة:
س

 .16من أقوال اإلمام علي بن أبي طالب رضي هللا عنه:
األدب ال يباع وال يشترى هو طابع في قلب كل من تربى فليس الفقير من فقد الذهب بل الفقير
من فقد األخالق واألدب .المقولة توضح أن األخالق.......................

أ)

تكتسب وتغرس بالقدوة الحسنة.

ب)

طريقة وأسلوب في الحياة.

ج ) دراسة عقلية نظرية.
د)
س

تحديد معايير السلوك الخير.

 .17يقول "موسوليني "  ( :إن الدولة هي التي تعلم مواطنيها الفضيلة وتعطيهم وعياً بمهمتهم
وتجعلهم يلتحمون في وحدة واحدة )
تجسد المقولة السابقة المذهب األخالقي عند الفيلسوف ....

س

أ)

بنتام.

ب)

سقراط.

ج)

كونت .

د)

أفالطون.

( .18عندما ينتزع الراعي فريسة من بين براثن ذئب ،فإن الفريسة تعتبره بطالً وأما الذئب فيعتبره
ديكتاتو اًر) المقولة تدل على طبيعة األخالق عند ......................
أ)

أفالطون.

ب)

بروتاجوراس.

ج ) سقراط.
د)

صفحة  8من

16

كونت.
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 ( .19في إحدى اللقاءات الصحفية ُسئل أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة " ألم تخشى الموت أثناء
المعركة؟ فأجاب قائالً  :التضحية بالنفس من أجل الوطن سبيل الشرفاء واألوفياء)
يتعارض الموقف السابق مع اآلراء األخالقية عند أصحاب مذهب ......

أ)

المنفعة العامة.

ب)

االجتماعيين الوضعيين.

ج ) العقل عند اليونان.
د)
س

الواجب.

 .20من أقوال جون لوك:
وجب تعويد األطفال السيطرة على رغباتهم واالستغناء عن نزواتهم منذ نعومة أظفارهم.
هذا القول يخالف رؤية األخالق عند ....................
أ)

بطلر.

ب)

كونت.

ج ) كانط.
د)
س

بنتام.

 .21يقول "ألبرت أينشتاين"  ( :غالبية البشر تتمسك بأهداف سخيفة )
عندما نضع المقولة السابقة كنتيجة في قياس منتج من الشكل األول فإن عدد الحدود
المستغرقة في هذا القياس تكون ....

أ)

حداً واحداً .

ب)

حدان .

ج ) ثالثة حدود .
د)

صفحة

أربعة حدود .
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س

( .22ما كل ما يلمع ذهبا)
القضية السابقة تصلح أن تكون نتيجة في قياس منتج بحيث تلزم عن مقدمتين ..............
أ)

اتفقوا في الكم والكيف.

ب)

اتفقوا في الكم واختلفوا في الكيف.

ج)

اختلفوا في الكم و الكيف.

د)

اختلفوا في الكم واتفقوا في الكيف.

كل معيد متفوق

س

.23

س

( .24كل سهل المنال ليس له قيمة)
القضية السابقة تصلح أن تكون طرفا في قياس منتج من الشكل األول بحيث تكون ...........

كل راسب معيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كل راسب متفوق

يمكن الحكم على القياس السابق بأنه .......
أ)

منتج ألنه يحتوي على ثالثة قضايا حملية.

ب)

غير منتج ألنه يحتوي على أكثر من ثالثة حدود.

ج)

غير منتج ألنه يستغرق حداً في النتيجة لم يكن مستغرقاً في المقدمات.

د)

منتج ألن الحد األوسط مستغرق في إحدى المقدمات.

أ)

نتيجة ال تلزم عن المقدمتين.

ب)

مقدمة كبرى أو صغرى.

ج)

مقدمة كبرى أو نتيجة.

د)

مقدمة صغرى أو نتيجة.

 .25يقول الدكتور رفقي زاهر  ( :أن الشكل األول للقياس يشترط في إنتاجه شرطان أحدهما يتعلق بالكم واألخر يتعلق بالكيف
وبدونهما تضطرب النتيجة)
وبتطبيق ذلك فإن القضية التي تصلح نتيجه في قياس منتج من الشكل األول ويستغرق أكبر عدد من الحدود هي......

أ)

ال متعصب قادر على الحوار.

ب)

معظم الشباب يكافحون بشرف.

ج)

ليست كل الكتب تستحق القراءة .

د)

جميع قضايا القياس قضايا حملية.

صفحة  10من
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اختر اإلجابة الصحيحة:
س

المادة :علم النفس واالجتماع

 .26إذا كان أمامك ضوئين من جهاز الليزر ،و كل منهما أزرق اللون  ،ولم تستطع تمييزها عن
بعض ...فإن شدة المثير قد وصل إلى أنه ................

أ)

تجاوز العتبة الفارقة .

ب)

أقل من العتبة القصوى .

ج ) تجاوز العتبة المطلقة
د)
س

أقل من العتبة الفارقة .

 .27العامل الذي يتلقى تعليمات خاصة بالعمل المكلف به  ،و ال يعيرها اهتماما كبي ار نظ ار ألنه يفكر
في موضوع آخر أهم بالنسبة إليه من العمل المكلف به  ،فهذا العامل حينها استخدم أحد أنواع

االنتباه وهو االنتباه ..............
أ)

االرتقائي .

ب)

اإلرادي .

ج ) الال إرادي
د)
س

العرضي .

 .28لكي ندرك لما يحدث فينا وما حولنا ،البد من حدوث التنبيه في المراكز الحسية بالمخ.
يمثل ذلك إحدى خطوات عملية اإلحساس ،وهي مرحلة .....................

أ)

االستثارة .

ب)

تحويل الطاقة .

ج ) التسجيل .
د)

صفحة

االستقبال .

 11من16
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س

 .29الشخص الذي ينتظر شخص عزيز له قادم لزيارته في ساعة معينة ،نجده دائما ينصت لجرس
الباب لسماع أصوات األقدام على سلم المنزل أو سماع صوت التليفون.

يعكس الموقف الحياتي السابق أحد العوامل التي تساعد على توجيه االنتباه وتركيزه ،وهو ....

أ)

التهيؤ الذهني .

ب)

الحاجات العضوية .

ج ) الميول المكتسبة .
د)
س

الدوافع الهامة .

 .30اإلعالنات التجارية الموجودة على جانبي الطريق في مستوى البصر أكثر إثارة لالنتباه من

جدا عن مستوى البصر  ،أو المكتوبة على األرض .
اإلعالنات المرتفعة ً
استخلص من الموقف الحياتي السابق أحد العوامل التي تساعد على تركيز االنتباه  ،وهو

........
أ)

حجم المثير .

ب)

تكرار المثير .

ج ) وضع المثير .
د)
س

تغير المثير .

 .31قيل في األثر :أن التربية ال ُخلقية أهم لإلنسان من ُخبزه وثوبه.
القول السابق يشير إلى إحدى وظائف النظام التربوي  ،وهي ..........................
أ)

نقل التراث الثقافي .

ب)

إعداد الشخصية .

ج ) مواجهة المشكالت .
د)

صفحة  12من

16

غرس القيم .
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 .32يقول "الدكتور نبيل السمالوطي" :

ِ
ومرض لوجوده
مقبول
" أنه نظام وظيفته األساسية تتمثل في محاولة إمداد اإلنسان بتفسير
ٍ

ووجود العالم ككل وما يشاهده من ظواهر وأحداث كونية".

يمثل القول السابق وظيفة إلحدى النظم االجتماعية  ،وهو النظام .................

أ)

الترويحي .

ب)

التربوي .

ج ) األسري .
د)
س

الديني .

 .33يقول (هربرت سبنسر ) في كتابه (السكون االجتماعي) :

" أن المجموعة االجتماعية تكون متجانسة في حالة صغر حجمها  ،وكلما كبر حجمها فأنها
تكتسب الالتجانس وتصير أكثر تعقيداً في حياتها االجتماعية ".

يرتبط هذا القول بأحد المفاهيم المرتبطة بالتغير االجتماعي  ،وهو ................

أ)

التطور االجتماعي .

ب)

التقدم االجتماعي .

ج ) التنمية االجتماعية .
د)

صفحة

الحداثة االجتماعية .

 13من16
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 .34يقول "دوركايم ":

" أن الزيادة في عدد السكان تؤدي إلى تقسيم العمل االجتماعي ومن ثم يكون هناك انتقال من

التضامن اآللي إلى التضامن العضوي ".

يشير القول السابق إلى إحدى عوامل التغير االجتماعي وهي العوامل

..........................
أ)

الفيزيقية .

ب)

الديموجرافية .

ج ) السياسية .
د)

س

الثقافية .

 .35يقول )) بودان : ))Bodin

أن الدولة بحاجة إلى سلطة قادرة على سن القوانين المنظمة للحياة االجتماعية والسياسية .
نستخلص من هذا القول عالقة بين نظامين من النظم االجتماعية  ،وهما ..............

أ)

السياسي  /االقتصادي .

ب)

االقتصادي  /الثقافي .

ج ) السياسي  /القانوني .
د)

صفحة  14من

16

القانوني  /الديني .
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Subject: English First language
Answers
Question No

Symbol

Answer

1.

D

Expansion

2.

B

link

3.

C

suitable

4.

D

rested

5.

A

give

6.

D

is being

7.

C

lives

8.

B

will be waiting

9.

C

have moved

10.

D

have been sailing

11.

B

Travelling by different ways

12.

D

They become unwell.

13.

A

Travelling is fun for some people and
suffering for others.

14.

C

needs a lot of money

15.

D

The future ways of travelling.

 الشعبة األدبية-الصف الثانى الثانوى

16 من15

صفحة

نموذج االجابة
المادة :الفلسفة والحياة
رمز االجابة

رقم السؤال

اإلجابة الصحيحة

.16

أ

تكتسب وتغرس بالقدوة الحسنة

.17

ج

كونت

.18

ب

بروتاجوراس

.19

أ

المنفعة العامة

.20

د

بنتام

.21

أ

.22

ج

حداً واحداً

.23

ب

غير منتج ألنه يحتوي على أكثر من

.24

ج

مقدمة كبرى أو نتيجة

.25

أ

ال متعصب قادر على الحوار

أختلفوا في الكم و الكيف
ثالثة حدود

المادة :علم النفس واالجتماع .
رقم السؤال

صفحة  16من

16

رمز االجابة

اإلجابة الصحيحة
أقل من العتبة الفارقة .

.26

د

.27

ب

اإلرادي .

.28

ج

التسجيل .

.29

أ

التهيؤ الذهني .

.30

ج

وضع المثير .

.31

د

غرس القيم .

.32

د

الديني .

.33

أ

التطوراالجتماعي .

.34

ب

الديموجرافية .

.35

ج

السياسي  /القانوني .
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