
Zewail University’s Sample Admission Exam  

 

  الفيزياء

أو يجيب  جملةمجموعة خيارات الحروف أدناه تشير إلى أسئلة متعددة. حدد خيار واحد بالحرف الذي يناسب كل 

 .على كل سؤال

 

 400  الموجةإذا كان تردد  متر  8طوله قمة موجة للسفر في سلك طويل الوقت بالملي ثانية الذي تأخذه .1

 :ھو ا9قرب إلى ملم 9 وسعة الموجةسم،  80ھرتز، والطول الموجي ھو 

 

12 (A)  

16 (B)  

20 (C) 

(D) 25 

32 (E)  

 

سم. عندما يتم وضع  سم ارتفاع 6سم عرض و 12سم طول و 18مستطيلة ذات أبعاد  كتلة اسطوانية .2

سم. ما ھي كثافة من  5.4مغمورا تحت الماء ويكون سطحھا السفلي  في الماء، فإنھا تطفو أفقيا الكتلة

 الخشب؟

   

(A)  30.90 G/cm 

(B) 31.20 G/cm 

(C) 31.65 G/cm 

(D) 30.60 G/cm 

(E) 30.35 G/cm 

 
 



جزيئات الغاز في ظل  RMS متوسط مربع سرعة . جذرP عند ضغط  V مثالي في وعاء ذو حجم غاز وضع .3
. 4V إلي  جزيئات الغاز RMS متوسط مربع سرعة وجذر  2V. قمنا بتغيير حجم الغاز إلي vھذه الظروف 

 الضغط ا]ن سيكون:
  

P/8 (A) 

P/4 (B) 

4P (C) 

8P (D) 

P (E) 

 

مع بعضھما البعض. تم  ملتصقتين عازلة تم وضعھا على حوامل Bو Aكرتان معدنيتان غير مشحونتان  .4

 كما ھو موضح في الشكل. Aشحنة سالبة بالقرب من  مشحون Rإحضار قضيب 

 (كما ھو موضح في الشكل).   Bبعيدا عن الكره  Aمما أدي إلي تحريك الكرة

 على التوالي؟ Bو  Aما ھي الشحنة النھائية لكل من 

 

  

)Aموجبة وسالبة (  

)Bموجبة ومتعادلة (  

)Cوموجبة ) متعادلة 

)Dمتعادلة ومتعادلة (   

)E موجبة وموجبة ( 

 

A 

A 

B 

B 

 - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - 
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2
 

V 

A
1
 

R 

ε 
+ 

20 V 

يسافر مسبار الفضاء نحو كوكب، ويقوم بقياس الجھد الكھربائي وھو يقترب منه. شدة المجال الكھربائي ھو  .5

عند   N/C  - 400بشكل مطرد حتى تصل كم، وتقل 600،000على ارتفاع  N/C -500حوالي 

 سيكون ا9قرب إلى؟ ھذين اbرتفاعين سيتم قياسه الذي دفرق الجھ .كم فوق سطح الكوكب 580،000

 

9000 MV (A)   

0.9 MV (B)-    

9000 MV (C)-   

3000 MV (D)-  

3 MV (E)- 

 

 

حول الدائرة الموضحة في الشكل صحيحة؟ اعتبر كل أجھزة القياس مثالية وقم بإھمال  الجمل أدناه أي من .6

 صحيح واحد.) اختيار أكثر منمقومات الوصcت والبطارية. (قد يكون ھناك 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)  القراءة في مقياس التيار الكھربائيA1  أكبر من القراءة فيA2 في المقاومة. بسبب فقدان التيار 

(B)  الكھربائي لھما بالضبط نفس القراءات. جھاز قياس التيار 

)C(   20الفولتميتر يقرأ أقل من V بسبب فقدان بعض الجھد في المقاومة. 

(D)   20الفولتميتر يقرأ بالضبط V. 

(E)   20الفولتميتر يقرأ أكثر من V. 

  
 



Switch 

500 V 

200 Ω 

12 μF 

    

 

    

    

فجأة. بعد ثابت زمني     Sعند غلق المفتاح غير مشحون في الشكل في البداية المكثف الموضح في الدائرة .7
 :أقرب إلى التيار المار في المقاومة سيكون للدائرة واحد

 
  

0.00 A (A) 
  2.5 A (A) 

 0.75 A (A) 
1.0 (A) 

 1.1 A (A) 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

نواة  تنطلقبروتونات.  3نيوترونات و 3تتألف من  ھيكجم. و  9.998x10-27ھي Li3 6كتلة نواة ليثيوم  .8
موجھة  2.0Tإذا دخلت النواة فجأة مجال مغناطيسي   كم / ثانية. 3.67بسرعة من ليثيوم في اتجاه الشمال 

 من الشرق إلى الغرب، في أي اتجاه سيتم تعجيل نواة ليثيوم في لحظة دخولھا المجال المغناطيسي.
 
  

(A) .تجاه التصاعديbا 
)B.bتجاه شماbا ( 
)C.تجاه ھو نحو الشرقbوا ( 
)D.تجاه غرباbا ( 
)E (.تجاه ھو نحو الجنوبbوا 
 
 
. أي تيار مستمرملف لولبي. الملف اللولبي يحمل  من السلك على طول محور من ملففي الشكل، يتم وضع  .9

 الملف؟ مستحثة فيكھربائية  مما يلي لن ينتج قوة دافعة
 
  
)A أدر الملف حول المحور (Z. 
)B أدر الملف حول محور (Y. 
)C أدر الملف حول المحور (X. 
)D (اللولبي. قريبا من الملفالملف  حرك 
)E.زد التيار في الملف اللولبي ( 

 

    



    

    

    

    

    

    
    

    

    

الضوء الساقط على سطح من المعدن يسبب اkلكترونات أن تنبعث من ھذا المعدن بالتأثير الكھروضوئي. في  .10
  فأن شدة الضوء ودرجة الحرارة المعدن. إذا انخفضت شدة الضوء تدريجيا كc من ثبتتتجربة معينة، 

 
)A.تزال مستمرة حتى تصل لتردد معين، ثم يسقط فجأة إلى الصفر b لكترونات المنبعثةkعدد ا ( 
)B.لكترونات المنبعثة يقل حتى تردد معين، ثم يسقط فجأة إلى الصفرkعدد ا ( 
)Cلكترونات المنبعثةkتقل تدريجيا إلى الصفر. ) عدد ا 
)D.لكترونات المنبعثة يقل بشكل مطردlالسرعة القصوى ل ( 
)E (لكترونات يقلbتدريجيا. جھد ايقاف ا 

    

    

    

    

    

    

        



    

    

  الكيمياء
    ………… ) ھو تفاعلIIIتفاعل مسحوق ا9لومنيوم مع أكسيد الحديد ( .1

A. ترسيب  
B. أكسدة واختزال  
C. تقطير  
D. (ھيدرة) تميؤ  
E. تكاثف  

  

 المحاليل المائية ا9تية لھا اعلى معامل ھيدروجينىأى من  .2

A. 0.1 M HCl 

B. 0.5 M CaCl2 

C. 0.1 M CH3CO2H 

D. 0.1 M CH3OH 

E. 0.1 M KOH 

   

  اي من ا9يونات التالية يوجد فى خcت البوتاسيوم .3
A. X

+
 

B. X
2+

 

C. X
3+

 

D. XO3

2-
 

E. XO4

2-
 

  

معامل حمض الھيدروكلوريك  عند وزن المعادلة الكيميائية  ا9تية وبعد تقريب المعامcت 9قرب رقم صحيح يكون .4
  ھو ..

….Mg(OH)2 + ….HCl ���� ….MgCl2 + ….H2O.  

A. 1  

B. 2  

C. 4  

D. 6  

E. 8  

  

  .........بروبانول كحول  - 2يعتبر الـــ  .5

A. ثنائى التميؤ  
B.  ثنائى  



C.  أولى  
D. ثالثى  
E. ليس اي مما سبق  

  

  فى اى من ازواج الجزئيات أو ا9يونات التالية تكون الذرات المركزية لھا نفس نوع التھجين .6
A. BeCl2 & SO2  

B. NH
4+

 & NH3 

C. BH3 & ClF3 

D. XeF4 & ClO4 

E. NH3 & SO2 

  

10× 1اذا علمت ان ثابت التفكك لحمض ضعيف ھو  .7
oعند  6-

C25   اذا يكون المعامل،pOH   مولر من  0.01لـــ

  ھو ....محلولة المائى 
A. 6.0  

B. 4.2  

C. 12  

D. 10  

E. 0.01   

  

  الروابط فى جزىء ھيدروكسيد ا9مونيوم ھى  .8
A.  تساھمية قطبية  
B.  تناسقية  
C.  أيونية  
D.  تساھمية قطبية وأيونية  
E. ليس اي مما سبق  

  

  التحليل الكھربائى لمصھور ھيدريد الصوديوم ينتج ................. عند ا9نود .9
A.  أكسيد الصوديوم  
B.  معدن الصوديوم  
C.  أيونات الھيدرونيوم  
D. غاز الھيدروجين  
E.  ليس اي مما سبق  

  

  مول.  ------ غاز النشادر على  لتر من  90) ، يحتوى STPفى الظروف القياسية ( .10

A. 0.4  

B. 3.2  

C. 23  



D. 4  

E. 32 × 10
 -23  

        



BIOLOGYBIOLOGYBIOLOGYBIOLOGY    

    

    يمكن للنباتات و الحيوانات ان تحصل على الطاقة بواسطة اى من العمليات ا�تية: -1

AAAA. تخليق البروتين    

BBBB. التنفس    

CCCC.  الھضم  
DDDD. البناء الضوئى  
EEEE. التخمر  

    

        

  
للمرض تطور من مقاومتھا للمضادات أصبحت عدوى ا�لتھاب الرئوي صعبة الع2ج 0ن البكتيريا المسببة  -2

مليون طفل دون سن   1.5 1.5 1.5 1.5وفقا Bحصائيات منظمة الصحة العالمية، ا�لتھاب الرئوي يؤدي بحياة  . . . .الحيوية
ويعزو العلماء ھذه المقاومة ....    ٪ منھم يعيشون في البلدان النامية98989898من إجمالي ھذا العدد  ....الخامسة كل عام

    يعني ا�نتقاء الطبيعي في ھذا السياق؟ماذا ....    إلى ا�نتقاء الطبيعي

    

AAAA. لتھاب الرئوي تعلمت أن تتجنب فئة معينة من المضادات الحيويةVالبكتيريا المسببة ل....    

BBBB. البكتيريا تغير الشفرة الوراثية الخاصة بھا من أجل تجنب المشاكل الناتجة عن استخدام المضادات الحيوية....    

CCCC. لبكتيريا التى تحتوي جينات مقاومة للمضادات الحيوية.تخلق المضادات الحيوية بيئة تزدھر فيھا ا  
DDDD. المضادات الحيوية قد غيرت التركيبة الجينية للبكتيريا فاصبحوا أكثر مقاومة للمضادات الحيوية....  
EEEE. الزمنية الفترة ھذة خ2ل الحيوية لمضاداتا لمقاومة الطفرات معدل عاارتف.    

  
    

  
للزھرة تم أستھدافة ليتكسر ويتحلل ولكن الزھور الناتجة  لجين مرتبط باللون ا0حمرالرسول  RNARNARNARNAنسخ ال  -3

    ::::التفسير لھذه الظاھرة يمكن أن يكون . . . .كانت متبرقشة (اظھرت بعض المناطق الخالية من أي لون)

AAAA. انزيم رئيسي مرتبط بلون الزھرة تم تكسيره او تحليله    

BBBB. تعطيله تم الزھرة بلون مرتبط رئيسي انزيم    

CCCC.  قد قل الزھرة بلون مرتبط رئيسي انزيممستوى انتاج  
DDDD. انتاجة ملم يت الزھرة بلون مرتبط رئيسي انزيم  
EEEE.  الزھرة بلون مرتبط رئيسي انزيمحدث طفرة فى  

    

 لبشرتھا تلف ه ھومن تعاني سوف الذى ا0كبر الخطر. كبير لحرقتعرضت  عاما 22 ة عمرھاجامعي ةطالب -4
    :بسبب

    

AAAA. فقد الزيوت التى تنتج من الجلد    

BBBB.  في المنطقة المتضررةوجود ندبة غائرة    

CCCC. عدوى بكتيرية في ا0نسجة المكشوفة  
DDDD. أنسجة تالفة تدخل إلي مجري الدم  

  
    

  
أثناء الفحص المجھري لكلية مريض يعانى من الفشل الكلوي اكتشفت أن ھناك تدمير شبه كامل فى قشرة  -5

أي من الھرمونات التالية ھي ا0كثر احتما� أن تكون   . . . .ناتج عن ورم خبيث adrenal cortexadrenal cortexadrenal cortexadrenal cortexالغدة الكظرية 
    غائبة؟



AAAA. ھرمونات الذكورة    

BBBB.  ا0لدوستيرونaldosteronealdosteronealdosteronealdosterone    

CCCC.  الكورتيزولcortisolcortisolcortisolcortisol  
DDDD. جميع ما سبق  
EEEE. شىء مما سبق�  

    

  
    اBنزيمات تحفز التفاع2ت الكيميائية الحيوية عن طريق: -6

AAAA. تخفيض الطاقة الكامنة للمواد الناتجة    

BBBB. الناتجة لموادفصل المثبطات من ا    

CCCC. الناتجة لموادتشكيل مادة معقدة مع ا  
DDDD. للتفاعل التنشيط طاقة تخفيض  
EEEE. للتفاعل الطاقة توفير  

    

 ثانيةال ةالبيض و قام سلق عجةعمل  في المستقبل في �ستخدامھا الث2جة في بيضة الطباخين رئيس أبقى -7
    :نتيجة إلية الثانية ليصبح غير شفاف البيض بياض تحول. سلطةال Bضافتھا علي

AAAA.  طفرة فى ال    DNADNADNADNA    

BBBB. تكون الكربوھيدرات    

CCCC. توقف تكوين البروتين  
DDDD. تغيرات فى شكل البروتين  
EEEE. كل ما سبق  

    

  
 . . . .كما ان عند ضرب الوتر اسفل الركبة فتھتزالساق  . . . .عندما يتحرك شىء بسرعة أمام الوجه فإن العين تغلق -8

    ::::ھذه أمثلة من

AAAA.  ردود مستفادةlearned responses learned responses learned responses learned responses     

BBBB. المدى ةقصير    ذاكرة     

CCCC. ةارادي � فعل ردود  
DDDD.  الزيادة في الحساسيةsensory overloadsensory overloadsensory overloadsensory overload  
EEEE. سبق مما �شىء  

    

ھذا    . . . .نوع واحد من الفئران تطور مع مرور الزمن إلى نوعين كل منھما على جانب من جانبى نھر النيل -9
  التغيير كان على ا0رجح بسبب

AAAA. ارتفاع معدل الطفرات على جانب واحد من نھر النيل  
BBBB. ائلا0و السكانبين  المنخفض الجيني التنوع    

CCCC. عزل المجموعتين  
DDDD. ا�خت2ف فى معد�ت التكاثر    

    

    أي من العبارات التالية صحيحا عن البكتيريا والفيروسات فيما يتعلق بالمضادات الحيوية؟  - 10

AAAA. � الحيوية للمضادات اى منھما يستجيب    

BBBB. الحيوية للمضادات كل منھما يستجيب    

CCCC.  تستجيب ا�مراض الفيروسية للمضادات الحيوية ولكن ا�مراض البكتيرية � تستجيب  
DDDD. تستجيب � الفيروسية ا�مراض ولكن الحيوية للمضادات البكتيرية ا�مراض تستجيب    

    

        



   

Math I 

 

نھا -1
١⃪س

 

A. ٤ 
B. ٨ 
C. ٢ 
D. ٧ 
E. ٥ 

 

 , أوجد  لو ف(س)=   -2

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  
 
 

																		بسط المعادلة التالية   -3
جا(س�ص)�جا�س�ص�

جتا.(س)جتا�ص�
 

A.  

B.  
C.  
D.  
E.  

 
 ؟اى من الدوال التالية زوجى واى منھا فردى -4



1ف 2ف  
A. زوجى ٢وف ١ك2 من ف 
B. فردى ٢وف ١ك2 من ف 
C. فردى ٢زوجى و ف ١ف 
D. زوجى ٢فردى و ف ١ف 
E. فردى و� زوجى  ٢و ف ١ف � 

 

 , اذن س= اذا كان -5
A. 
٦, ٢� 

B. 
٦, ٥� 

C. 
٧, ٩� 

D. 
٦, ١� 

E. 
٨, ٣� 
 

  



Math II 

 

      
) تؤثر على ھذا الشكل وھو ====F3F3F3F3 ٤نيوتن  ,,,, F2F2F2F2     ====١٢نيوتن ,,,,     =F1=F1=F1=F1    ٤فى مستوى افقى. ث2ث قوى(نيوتنOABOABOABOAB    .مثلث خفيف 1

ھو OOOOحول المحور  و حول  F1F1F1F1. وفى الشكل التالى , العزم ( عزم الدوران) للقوة OOOOيدور حول محور رأسى حول النقطة 
    تقريبا  

 

 
A. منيوتن.١٫٦٠ 

B. منيوتن. ٥٫٢ 

C. منيوتن. ٢٫٠ 

D. منيوتن. ٣٫٩٠ 

E. منيوتن. ١٫٠ 

 

,فأن ادنى عجلة ٢٠٠٠ ى تنطلق . ومدرج ھذة الطائرة طولهكم/ساعة لك ١٩٨.طائرة تحتاج الى ان تصل الى السرعة  2
  Dزمة DقBع الطائرة ھى تقريبا 

A. ٢م/ث ٠٫٧٦
 

B. ٢م/ث ٠٫٨٣
 

C. ٢م/ث ٠٫٩١
 

D. ٢م/ث ٠٫٩٨
 

E. ٢م/ث ١٫٤
 

 

النقط المماسات لھذا المنحنى عند  .. وھذة الدالة موضحة باbسفل .دالة 3333
AAAA   و CCCC    موضحة بالشكل . فأن قيمة المماس عند النقطةBBBBھو تقريبا  

AAAA. ١٦    

BBBB. ١    

CCCC. ٧    

DDDD. ٦٧    

F1 

F3 

F2 

O 2.0 

1.5 

30° 

60° 

2.5 

A 

B 



EEEE. لمعلومات المعطاةلبدقة  من المستحيل ان نعرف من غير معرفة القيم    

 

 

 
 

    

حيث ت ھو الزمن . فأن  لكل دقيقة ٣م ٢ت+٢.لو صب ماء بداخل ھذا اbناء بمعدل  ٣م١٥حجم اناء فارغ ھو  .4444
  ھذا اbناء ھو تقريبا الزمن الcزم لملء

AAAA. دقيقة ٠    

BBBB. دقيقة ٣    

CCCC. دقيقة ٥    

DDDD. دقيقة ٦.٥    

EEEE. دقيقة ٧.٥    
    

 ≅,حيث ى ھى مضاد اللوغاريتم (عدد طبيعىلو اعتبرنا العدد المركب ل=  .5555

  كتب بالطريقة التالية, اذن ل يمكن ان ي) و ٢٫٧١٨
  

A. العدد المركبتمثل مرافق *  حيث( *ل( 

B.   

C.  

D.  

E.  

 

        

X 
f(x) A B C 



Logical Reasoning 

 واحد، شھر مرور بعد. سيارته في الوقود استھcك من يقلل سوف انه المصنعة الشركة ا تزعمجھاز ىاشتر عادل .1
 نفس كيمل عادل صديقسيف  . الواحد للتر كيلومترا 15 بحوالي حاليا يقطعھا التي الكيلومترات عدد قدر ان عادل

 الذي الجھاز ليس بھا نفس سيف سيارة. الواحد للتر كم 20 ب الكيلومترات عدد ويحسب السيارة،وطراز  نوع

  .صحيحا ليس لجھازل المصنعة الشركةزعم  أن جاستنت عادل. واحد شھر قبل عادلاشتراه 

  ؟اقل احتما< عادل استنتاج تجعل أن شأنھا من التالية العبارات من أي

A. عاما 15اقدم  عادل سيارة سيف، سيارةوطرازنوع  نفس لديه عادل الرغم على.  

B. السريع الطريق يستخدم سيف ان حين في المدينة، في يقود كان عادل  
C. سيف من البنزين من أدنى درجة بشراء يقوم عادل  
D. الواحد للتر كيلومترا 13 على سوى يحصل لم الواقع في سيف، كذب  

E. ك  الجھازعادل شراء قبلMسيارته للوقودلم يقوم بحساب استھ. 

 

 الحقيقة اbولى: جميع الكcب تحب الجري .2

  الحقيقة الثانية: بعض الكcب تحب السباحة
  الحقيقة الثالثة: بعض الكcب تشبه مالكيھا

  
  اذا كانت الحقائق الثcثة ثابتة اي من ھذه الجمل تكون منطقية؟:

I. ب اللتي تحب السباحة تشبه مالكيھاcجميع الك  
II. ب اللتي تحبcالسباحة ايضا تحب الجري الك  
III. تشبه مالكيھا b ب اللتي تحب الجريcالك  

  
A. I فقط 

B. II فقط 

C. II  وIII 

D. جميع الجمل غير منطقية 

  
  

 كرة و قبعة ثمنھما معا ثcثون جنيھا. الكرة ثمنھا عشرون جنيھا اكثر من القبعة. كم ثمن القبعة: .3

 

A. عشرون جنيھا 

B. عشرة جنيھات 

C. خمسة جنيھات 

D. خمسة و عشرون جنيھا 

 

  في ضوء ھذه العبارات: .4
  المنطق بدون مشاعر اعمى
  بعض المشاعر غير منطقية

  بغير مشاعر الحياة b تستحق ان نعيشھا
  

  اي من ھذه اbستنتاجات تبدو منطقية في ضوء تلك العبارات
A. ا<نسان المنطقي ممكن ان يكون عاطفيا 



B. ا<نسان العاطفي ممكن ان يكون منطقيا 

C.  يتحكم في مشاعره لكي يعيش حياة سعيدةا<نسان يحتاج ان 

D. ا<نسان ننمن ان يكون عاطفيا و منطقيا و مع ذلك يعيش حياة بائسة 

 

علي يتقاضى مرتبا اسبوعيا. اذا كان مرتب اخوه اbكبر باسم قد تضاعف سوف يكون مرتب علي يقل عن مرتب  .5
جنيه اسبوعيا.  900نيھا. علي يتقاضى باسم بمائة جنيه. مرتب باسم يفوق مرتب اbخ اbصغر حسام بخمسين ج

  كم يبلغ مرتب حسام؟
A. 500 جنيه 

B. 450 جنيه 

C. 600 جنيه 

D. 800 جنيه 

 

 

اربعة اصدقاء سوف يقتسمون كعكة. قرر اbصدقاء ان ثاني اكبرھم في العمر سوف يحصل على قطعة اضافية.  .6
ھرين بثcثة اشھر. سن سن احمد يكبر سن جورج الشھر الماضي بشھرين. سن جورج يقل عن سن لينا بعد ش

 تامر يكبر عن سن جورج الشھر القادم بثcثة اشھر. من من اbصدقاء سيحصل على قطعة اضافية من البيتزا؟

A. احمد 

B. تامر 

C. جورج 

D. لينا و احمد 

E. احد > 

 

 رضوى، لميس،: الثانية المجموعة. ايمان بدر، دارين، وائل،: ا9ولى المجموعة مجموعتين لديه المدرسة في النقاش فريق

 :التالية لديه اbعتبارات مدربال الفريق، تشكيلة في الcعبين بشأن قرار اتخاذ عند. عمر مھا، جميل،

 فقط جميل بدأي وسوف. الثانية المجموعة من ثcثة اختيار يتم حين في ا9ولى، المجموعة من دائما اثنين bعبين اختيار يتم
 وائل: ھم ا9ربعة الفريق أعضاء أقوى. مھاب اbستعانة يتم لن جميل، يبدأ إذا. معا وبدر دارين تبدأ لن. أيضا بدر يبدأ إذا

 .ا9ربعة الفريق أعضاء أقوى من ثcثة اختيار يتم ودائما. وعمر وجميل وبدر

 ؟معه بدأي أيضامن   اbساسية، التشكيلة في جميلكان  إذا .7

A. وائل أو مھا 

B. لميس أو دارين 

C. وائل أو دارين 

D. عمر أو وائل 

E. رضوى أو مھا 

 معا؟ بدئھما يمكن b التالية زواجا9 من أي .8

A. ودارين ايمان 

B. وائل جميل 

C. وائل رضوى 

D. وبدر وائل 

E. ومھا عمر  

    

    


