
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Secondly, the English language 
 



 

 ثالثا : الدراسات االجتماعيه

 -*أختر اإلجابة الصحية من بين األلواس:

 تسمط األمطار على السواحل الشمالية لمصر في فصل ................-1

 الخريف ( -الربيع  –الصيف  -)الشتاء                                                                             

 من العوامل البشرية لميام الحضارة المصرية المديمة  ........-2

 الجيش( -المولع الجغرافى  –المناخ  –)نهر النيل                                                                

 تعد الحدود التي تفصل محافظتن عن المحافظات المجاورة لها حدود  .........-3

 بحرية ( –أدارية  –سياسية  –)طبيعية                                                                           

 توجد أعداد متوسطة من السكان في .......... -4

 سواحل البحر المتوسط (-الصحراء الغربية –الصحراء الشرلية  –)وادى النيل                                

Fourthly science part 

Choose the correct answer: 

1-Common balance used to measure ……………. 

a. Mass 

b. Volume 

c. Length  

d. Mass and Volume  

2-Changing of ice to water is called ……………… process. 

a. Condensation  

b. Evaporation  

c. Melting  

d. Freezing  

3-Example of metals ………………… 

a. Sulphur 

b. Copper 

c. Phosphorous  

d. Oxygen 

4-The nearest planet to the sun is …………. 

a. Earth 

b. Mercury  

c. Neptune  

d. Venus  
  



 

 

 

 

 

  



  

Secondly, the English language 
 



 ثالثا : الدراسات االجتماعي

 

 -*أختر اإلجابة الصحية من بين األلواس:

 لن أن تفتخر بفضل أجدادن على اإلنسانية بإسهامهم في التوصل الى الكتابة ......... -1
 الفرنسية ( –الهيروغليفية  –األنجليزية  –)العربية                                                               

 يوضح ما تحتوية الخريطة من بيانات هو........ -2
 أتجاة الشمال( –ممياس الرسم  –مفتاح الخريطة  –)عنوان الخريطة                                       

 أنتمال األفراد من مكان الى أخر داخل حدود الدولة هي .............. -3
 الهجرة الخارجية ( –الزيادة الطبيعية  –الهجرة الداخلية  –)النمو السكاني                                

 يحدد اتجاة الرياح ب...... -4

الميل(-دوارة الرياح  –ممياس المطر  –)الترمومتر                                                            

Fourthly science part 

Choose the correct answer: 

1-Tool used to measure the volume of apiece of rock ……………… 

a. Graduated cylinder  

b. Graduated cylinder with water  

c. Graduated ruler  

d. Sensitive balance  

2-Positive poles of batteries are made of ……………… 

a. Copper 

b. Sulphur 

c. Aluminum  

d. Graphite(carbon) 

3-These examples are having a chemical change except ………… 

a. Burning of wood  

b. Adding yeast to bread  

c. Rotting of fruits 

d. Dissolving of sugar in water  

4-The biggest body in the solar system. 

a. The sun  

b. Jupiter 

c. Neptune 

d. Uranus 
 



 

  



  

Secondly, the English language 
 



 ثالثا : الدراسات االجتماعي

 -*أختر اإلجابة الصحية من بين األلواس:

 حالة الجو من حيث الحرارة والرياح واألمطار في فترة زمنية لصيرة يمصد بة..........وصف -1

 دوارة الرياح( –النبات الطبيعى  –المناخ  -)الطمس                                                               

 ق.م عاصمتها مدينة ............... 4242أتخذت الدولة الموحدة عام -2

 من نفر( -نخب  –بوتو  –)أون                                                                                      

 يمل السكان في المناطك الصحراوية ويظهر ذلن بوضوح في محافظة ....... -3

 بورسعيد(  -الوادى الجديد  -الدلهلية   –ة )الماهر                                                                  

 من لارات العالم التي عمرها االنسان منذ المدم ..................– 4

أمريكا الجنوبية( –انتاركتيكا  –إفريميا  –)أستراليا                                                                  

Fourthly science: 

Choose the correct answer: 

1-Unit to measure volume of liquids ……………. 

a. Meter 

b. Liter 

c. Gram 

d. Kilogram 

2-All metals are solids at the normal temperature except ……….  

a. Bromine 

b. Aluminum  

c. Iron  

d. Mercury  

3-Melting of wax is …………… change  

a. Physical  

b. Chemical  

c. Produce new substance 

d. Produce new properties  

4-Sequence of day and night produced because of rotation of … 

a. Earth around the sun 

b. Earth around itself  

c. The sun around earth  

d. The moon around earth  
 

 



 


