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 الشعبة األدبية 
 

 االنجليزية ألجنبية الثانية:  االلغة 
  

 
  



 

 األدبيةالشعبة  –الصف الثانى الثانوى   10 من 2 صفحة

 

 
 نموذج اختبار 

 
 األدبية الشعبة  -الصف الثانى الثانوى

 

 الثالث  اليوم

 
 عدد األسئلة  المادة

 10 األجنبية الثانية  اللغة
 10 الجغرافيا 

 20 العدد الكلى لألسئلة 
 

  



 

 األدبيةالشعبة  –الصف الثانى الثانوى   10 من  3 صفحة 

 

Subject: English 
Grade: 11 (Second Language) 

 

 

Choose the correct answer from A, B, C, or D: 

Q 1. He  ……….. to the club last week. 

  A) go 

  B) goes 

  C) went 

  D) going 

 

Q 2. What …….. they buy from the market yesterday? 

  A) do 

  B) does 

  C) doing 

  D) did 

 

Q 3. …….. are the seeds of a watermelon over there. 

  A) Those 

  B) That 

  C) This 

  D) These 

 

Q 4. How ………..juice do you have? 

  A) many 

  B) much 

  C) high 

  D) wide 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 األدبيةالشعبة  –الصف الثانى الثانوى   10 من 4 صفحة

 

 

 

 

Q 5. How …………… is the driver? 

  A) high 

  B) much 

  C) tall 

  D) wide 

 

Q 6. There are a ………….. students in the school. 

  A) little 

  B) much 

  C) few 

  D) many 

 
Read the text and choose the correct answer from A, B, C, or D: 
         There are 2,700 languages in the world. English is one of the most important. 

About 450 million people speak English at home. More than half of these people live in 

the USA. A lot more people in other countries learn English at school. English is the 

most popular language on the internet. About 1,000 million people in the world speak 

Chinese language. That’s more than any other language in the world. More than 300 

million people speak Arabic in the Arab countries. 

Q 7. How many languages are there in the world? 

  A) 450 

  B) 1,000 

  C) 2,700 

  D) 300 

 

Q 8. What language do the people of the USA speak? 

  A) English 

  B) Spanish 

  C) Chinese 

  D) Arabic 

 
 



 

 األدبيةالشعبة  –الصف الثانى الثانوى   10 من  5 صفحة 

 

 

 

 

 

 

 

Q 9. What language has the most speakers? 

  A) English 

  B) Spanish 

  C) Arabic 

  D) Chinese 

 

Q 10. The people of Egypt speak ….. 

  A) Italian 

  B) French 

  C) Arabic 

  D) Chinese 

 
 
 

  



 

 األدبيةالشعبة  –الصف الثانى الثانوى   10 من 6 صفحة

 

 المادة: جغرافيا 
 

 اختر اإلجابة الصحيحة: 
 "تنقسم معوقات التنمية االقتصادية إلي معوقات اقتصادية واجتماعية وسياسية وإدارية"  11 س

 في ضوء العبارة أجب:  
 تعتبر الهجرة الداخلية من المعوقات ............ 

 االقتصادية  أ (  
 االجتماعية  ب(  
 السياسية  ج (  
 اإلدارية د (  
 

 أقرب خصائص التنمية االقتصادية للجانب االجتماعي..........   12 س

 تحقيق قدر كبير من العدالة في توزيع الخدمات  أ (  
 تجديد موارد المجتمع وعدم استنزافها ب(  
 تحقيق غايات وأهداف المجتمع وإشباع حاجاته  ج (  

 وقطاعات المجتمع مشاركة كل فئات  د (  
 

 من الممكن أن يؤدي تزايد استخدام الوقود الحيوي إلي........   13 س

 قلة األغذية المطروحة في السوق العالمية  أ (  
 تزايد الهجرة من الريف إلي المدن ب(  
 انخفاض اإلنتاج الزراعي في أفريقيا  ج (  

 استغاللهاتدهور األراضي الزراعية وسوء  د (  
 
 
 

  



 

 األدبيةالشعبة  –الصف الثانى الثانوى   10 من  7 صفحة 

 

 
 

 في ضوء العبارة أجب: "تتناقص األراضي الزراعية في الوطن العربي بفعل عوامل كثيرة "  14 س
 من النتائج المترتبة علي الزيادة السكانية في بعض الدول العربية.......... 

 الزحف العمراني  أ (  
 عدم اتباع الدورات الزراعية  ب(  
 نقص برامج التوعية  ج (  

 إجهاد التربة (د   
 

من إجمالي سكان   %5مليون نسمة بما يعادل نحو  430يبلغ عدد سكان الوطن العربي نحو  "  15 س
    "العالم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السابق: والشكل ضوء العبارةفي 
 أكثر السلع التي يستوردها الوطن العربي هي ........ 

 الذرة الشامية  أ (  
 السكر ب(  
 الفواكه المختلفة  ج (  

 البقوليات  د (  
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 الغذائية



 

 األدبيةالشعبة  –الصف الثانى الثانوى   10 من 8 صفحة

 

 
 

 من الوسائل االجتماعية لتنمية اإلنتاج الزراعي في الوطن العربي.........   16 س

 للمزارعين برامج التوعية  أ (  
 استنباط أنواع نباتات تتحمل الجفاف ب(  
 استصالح األراضي الصحراوية  ج (  

 استخدام تقنيات االستشعار عن بعد  د (  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 من وجهة نظرك:يعتبر السبب في تناقص أعداد األبقار في الوطن العربي هو........   18 س

 قلة المراعي االصطناعية  أ (  
 استخدامها في أعمال الزراعة  ب(  
 قلة األراضي الزراعية  ج (  

 قلة مساحة المراعي  د (  
 

  

 أفضل أنواع المراعي لتربية الحيوان هي.........   17 س

 حشائش التندرا  أ (  
 حشائش االستبس  ب(  
 حشائش السافانا  ج (  

 النباتات الصحراوية  د (  



 

 األدبيةالشعبة  –الصف الثانى الثانوى   10 من  9 صفحة 

 

 
 

 

 الطبيعية لضعف اإلنتاج السمكي في الدول العربية......... من األسباب   19 س

 استخدام الوسائل البدائية  أ (  
 استقامة الساحل  ب(  
 العمل بالتعدين والبترول  ج (  
 ضعف االهتمام بالصيادين  د (  

 
 
 

 ."المحلي العربي من الناتج  %10تساهم الصناعات التحويلية بنصيب ال يتجاوز  "  20 س
 في ضوء العبارة أجب:  

 من وجهة نظرك: أكثر ما يحتاجه الوطن العربي لتنمية الصناعات التحويلية هو...... 
 إعداد باحثين في مجال الصناعة  أ (  
 استيراد آالت صناعية ضخمة ب(  
 األسواق العربية تنمية  ج (  
 منع استيراد السلع األجنبية  د (  
 

  



 

 األدبيةالشعبة  –الصف الثانى الثانوى   10 من 10 صفحة

 

 

 اإلجابة نموذج 
Subject: English (Second Language) 

Answers 
Question No Symbol Answer 

1.  A went 

2.  D did 

3.  A Those 

4.  B much 

5.  C tall 

6.  C few 

7.  C 2,700 

8.  A English 

9.  D Chinese 

10.  C Arabic 

 

 المادة: جغرافيا 
 اإلجابة الصحيحة  رمز االجابة  رقم السؤال 

 االجتماعية  ب(  .11
 تحقيق قدر كبير من العدالة في توزيع الخدمات  أ (  .12
 قلة األغذية المطروحة في السوق العالمية  أ (  .13

 العمراني الزحف  أ (  .14
 السكر ب(  .15
 برامج التوعية للمزارعين  أ (  .16
 حشائش االستبس  ب(  .17
 قلة مساحة المراعي  د (   .18
 استقامة الساحل  ب(  .19
 إعداد باحثين في مجال الصناعة  أ (  .20

 
 


