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 2  انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ ركز م

 عذدج   انرراةج انمرأوًل                         

 ـ موضوع ) انكىز قثم أن ٌضٍع ( 2
ٚػٕذِخ  ٜطٍٛ حألخش, ٚلخَ رٛمؼٙخ فٟ حٌذٌٛ رؼٕخ٠ش ٚحكذس  سحٌقخٛس حٌىز١شِٓ  أكنش ػذدحٚمغ حألعظخر دٌٛحً ػٍٝ ِخثذس ػُ 

 حِظأل حٌذٌٛ عؤي حٌطالد "ً٘ ٘زح حٌذٌٛ ِّظٍت ؟

 ٝ:٠ٍ ١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخر ٛحد ِّخقحخظش حٌ حٌغخرمشس فمشحٌىٍّخص فٝ حٌٌّؼخٟٔ  ء فّٙهٛمٍٝ ) ح( ػ 

 ل(ثفخ -ِىظًّ  -ع س:فخ «ِّظٍت » ِنخد – ٢                        (أػٕخء –طلض  -)رؼذ «:طٍٛ »ِشحدف—١

 ؟أٚال ٠ـذ ٚمؼٙخ  ُمش؟ ٌٚرخٌغفٝ حٌظـشرش ح حٌىز١شس)د( ِخرح طّؼً حٌقخٛس 

 زش؟ٍحٌط , فزُ أؿخرٗ أكذغخرمش حٌش رحٌظـش ٥ظخر ػٓ فىشس ٘زع( عؤي حألؽ)

 )د( ػًٍ: حخظالف حٌؼمٛي فٝ طف١ش ِفَٙٛ حٌٛلض.

اْ ٌٍٛلض  ِفخ١ُ٘  ِظؼذدس  ِٚظزخ٠ٕش  , طذحٌٚظٙخ  حألؿ١خي حٌّظؼخلزش  ػزش حٌغ١ٕٓ  ٚحٌؼقٛس ٚحخظٍفض  فٟ  طفغ١ش٘خ رلغذ 

 أ٘ذحف وً ؿ١ً  ِٚؾخسرٗ  

 «.مضفحط» خد, ِٚن«حٌّظظخ١ٌش» : ِشحدف) ح( ٘خص ِٓ حٌؼزخسس 

 شُ٘ ٌٍٛلض؟غ١طف فٟ)د( ِخ عزذ حخظالف حٌٕخط 

 غ أ٘ذحفٕخ حٌىزشٜ؟ِ)ؽ( و١ف ٠ـذ أْ ٔظؼخًِ 

 ٌقخكز١ّٙخ:ط١١ٓ )د( حٔغذ حٌم١ٌٛٓ ح٢

 ض حٌٛلض ٚأٔض ؽخد م١ؼه حٌٛلض ٚأٔض و١ًٙؼارح م - ١

 .ِٓ أْ طن١ف عٕٛحص اٌٝ ك١خطه  رذالطن١ف ك١خس اٌٝ عٕٛحطه  ْحٌلىّش أ ـ٢

ِفخ١ُ٘  ِظؼذدس  ِٚظزخ٠ٕش  , طذحٌٚظٙخ  حألؿ١خي حٌّظؼخلزش  ػزش حٌغ١ٕٓ  ٚحٌؼقٛس ٚحخظٍفض  فٟ  طفغ١ش٘خ رلغذ أ٘ذحف  اْ ٌٍٛلض 

وً ؿ١ً  ِٚؾخسرٗ  ٌٚىٓ حطفك  حٌـ١ّغ  ػٍٝ  أ١ّ٘ظٗ ٚػٍٝ أٔٗ وٕض  حٌزٞ  ارح لذسٖ حإلٔغخْ , ٚػشف و١ف  ٠غظخذِٗ , حعظطخع 

 أْ  ٠ٍّه  وً ؽٟء

 «.ؿضء » ٚوٍّش أخشٜ ِنخد٘خ«  حطـخ٘خطٗ »وٍّش ِؼٕخ٘خ ٌفمشس حٌغخرمش) ح( أخشؽ ِٓ ح

 زش ٌٍٛلض؟غ١خي رخٌٕؿض حألفف١ُ حخظٍ - ١)د( 

 ػالَ حطفمض حألؿ١خي رخٌٕغزش ٌٍٛلض؟-٢

  قذ رٙخ؟مع ػٓ حٌقخٛس حٌىز١شس. فّخرح ٠ٛطلذع حٌّٛم - ١(  )ؽ

 حٌـٍّظ١ٓ حٌظخ١ٌظ١ٓ: فٟؤ طفٛد حٌخ - ٢

 شكٍش حألخ١شس.ّحٌ فٟ سٌىز١شحٌقخٛس حغ م٠ـذ ٚ ـ 

 ُ حٌف١ض٠خء.لغ٠ؼًّ  حٌـخِؼٟ وخْ حألعظخر ـ 

 أؿخد أكذ حٌطٍزش رلّخط: أٗ  ِّٙخ  وخْ ؿذٚي حٌّشء ١ٍِجخً رخألػّخي , فبٔٗ ٠غظط١غ ػًّ حٌّض٠ذ  رخٌـذ ٚحالؿظٙخد

 : ٓع١١ٓ حٌمٛر ٠ٍٝ ِّخ لش ٌّخقل١)ح( طخ١ش حالؿخرش حٌ

 خ(عِىذ-حشصحخ -)فخسغخ  ) ١ٍِجخ ( خدنِـ ٢               طٙخْٚ( -غ حؿشط -)ؽذس  :.(كّخط) دف ِشح - ١

 حٌؼزخسس: مٛء فٟ)د( ٚمق 

 حألعظخر؟ ظشِٔخ ٚؿٙش  -٢                            ِٛلف ل١ٍض ٘زٖ حٌؼزخسس؟ أٞ فٟ - ١

 .سمٛي ِؤػٛر. دًٌ ػٍٝ رٌه وزشٞ ١ّ٘ش ٚل١ّش أٌٍٛلض  )ؽ( 

 خد؟ؽحٌٛلض ٚحٔض ٠لذع ارح... م١ؼض  )د( ِخرح

 أؿخد أكذ حٌطٍزش رلّخط: أٗ  ِّٙخ  وخْ ؿذٚي حٌّشء ١ٍِجخً رخألػّخي , فبٔٗ ٠غظط١غ ػًّ حٌّض٠ذ  رخٌـذ ٚحالؿظٙخد

 ) أ ( ٘خص : ِشحدف ) حٌّشء ( ٚ ؿّغ ) ؿذٚي ( ِٚفشد ) حألػّخي ( 

 ) د ( ِخ أُ٘ حأللٛحي حٌّؤػٛسس حٌظٟ طز١ٓ أ١ّ٘ش حٌٛلض ؟ 

 مٛع ػٓ حٌقخٛس حٌىز١شس . فّخرح ٠ؼٕٟ رٙخ ؟ ِٚخ حٌّمقٛد رـ ) حٌذٌٛ ( ؟ ) ؽ ( طلذع حٌّٛ

أؿخد حألعظخر فذلض  .... ٌٚىٓ ١ٌظ  رٌه حٌغزذ حٌشث١ظ ... فٙزح حٌّؼخي  ٠ُؼٍّٕخ أٔٗ  ٌٛ ٌُ ٔنغ  حٌقخٛس حٌىز١شس  أٚالً  ِخ وخْ 

 ٛس  حٌىز١شس؟ربِىخٕٔخ  ٚمؼٙخ أرذحً  ".... ػُ لخي  ) لذ ٠ظغخءي  حٌزؼل  ِٚخ حٌقخ

 ) ا( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن قٌما ٌأتً:
 الصخر( —الصخرتان  -)الصخرة  «  .الصخور» مفرد-٢ بمكاننا( —باستطاعتنا -)ٌعجزنا «. بإمكاننا» مرادف   — ١

 علمنا المثال الذي ذكر األستاذ؟ٌ اذام -١)ب(
 ؟ثال فً حٌاتناكٌف نستفٌد من هذا الم -٢

 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ

 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ

 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ
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 1  انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ ركز م

 من الدرس ؟ فهمت  صخور الكبٌرة كما)ر( ما معنى ال

أؿخد حألعظخر فذلض  .... ٌٚىٓ ١ٌظ  رٌه حٌغزذ حٌشث١ظ ... فٙزح حٌّؼخي  ٠ُؼٍّٕخ أٔٗ  ٌٛ ٌُ ٔنغ  حٌقخٛس حٌىز١شس  أٚالً  ِخ وخْ 

 ربِىخٕٔخ  ٚمؼٙخ أرذحً 

 الصحيحة مما بين القوسين فيما يلى : ةتخير اإلجاب) أ( 
 ثٌل(.األما -األماثل  -ة ثلاألم ): ( المثال )جمع0              ' تأخرنا(.عجزنا  -لنا ( : )فش إمكاننا )مضاد  0
 ب( ماذا ٌعلمنا هذا المثال ؟)

 ما المقصود بالصخور الكبٌرة ؟)ج( 
 عن الوقت ؟ محمودماذا قال زكى نجٌب )د( 

حٌغ١ٕٓ  ٚحٌؼقٛس ٚحخظٍفض  فٟ  طفغ١ش٘خ رلغذ  اْ ٌٍٛلض  ِفخ١ُ٘  ِظؼذدس  ِٚظزخ٠ٕش  , طذحٌٚظٙخ  حألؿ١خي حٌّظؼخلزش  ػزش

 أ٘ذحف وً ؿ١ً  ِٚؾخسرٗ  

 ) أ( طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ : 

 ش(.ظٍفِخ -ِظفمش  -ِشحدف))ِظزخ٠ٕش(( : )ِظلذس                   ِفُٙ(. -ِفَٙٛ  -: )فُٙ   (ِفخ١ُ٘) ِفشد   

 ل١لش :ق( حًِخَ حٌؼزخسس غ١ش حxٌ, ٚػالِش )( حًِخَ حٌؼزخسس حٌقل١لش√ ِش )ال)د( مغ ػ

 ( ) فٛح كٛي أ١ّ٘ظٗ.ظٍحطفك حٌٕخط ػٍٝ طؼش٠ف حٌٛلض, ٚحخ 

 ( ) 0ارح ٍِه حإلٔغخْ ٚلظٗ ٍِه وً ؽٝء

 ف حٌٕخط ؟ ٚػالَ حطفمٛح ؟ظٍ)ؽ( ف١ُ حخ

 حٌّٛمٛع, فّخرح ٠ؼٕٝ رٙخ ؟ فٟوش حٌىخطذ )حٌقخٛس حٌىز١شس( ر( )ف

ِٚظزخ٠ٕش  , طذحٌٚظٙخ  حألؿ١خي حٌّظؼخلزش  ػزش حٌغ١ٕٓ  ٚحٌؼقٛس ٚحخظٍفض  فٟ  طفغ١ش٘خ رلغذ اْ ٌٍٛلض  ِفخ١ُ٘  ِظؼذدس  

 أ٘ذحف وً ؿ١ً  ِٚؾخسرٗ  ٌٚىٓ حطفك  حٌـ١ّغ  ػٍٝ  أ١ّ٘ظٗ

 )أ( طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :

 حٌّئؿً(. -حٌـ١ً -: )حألؿً(  ألؿزخي) فشد ِ                   ش(.ظٍمِخ -ِظؼخلزش  -(: )ِظظخ١ٌش  ِظزخ٠ٕش ِشحدف)

 طؼخْٚ(. -ٍف ظحخ -(: )طؾخسن  حطفك ِنخد) 0)

 )د( ً٘ ٌٍٛلض ِفَٙٛ ٚحكذ ؟ ٌّٚخرح ؟

 أٌمٝ حألعظخر ِلخمشطٗ ؟ ٟءؽ أٞ)ؽ( ػٓ 

 خظشحػخص ػشر١ش (ـ  ِٛمٛع ) ح٢
د حٌز٠ٓ ظٙشٚح فٟ حٌمشْ حٌؼخؽش ح١ٌّالدٞ وخْ حٌؼشد أٚي ِٓ فىش فٟ حٌنٛء ٚو١ف١ش حعظخذحِٗ ٠ٚؼذ حرٓ ح١ٌٙؼُ ِٓ ػزخلشس حٌؼش

 فٟ حٌزقشس

 ( اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن : أ)  
 القرائن(. -األقران  -( : )القرون  القرن جمع )ـ            (.قوربع—عبقر  - عبقريمفرد ) عباقرة(( : ) ـ
 ب( أٌن ظهر ابن الهٌثم ؟ ومتى ؟ وما أهم اكتشافاته ؟)

 الطب والجراحة. فًٌن نبغوا ذثة من علماء العرب الكر ثالذ( ا)ج

٘زٖ كم١مش ٠ئوذ٘خ حٌظخس٠خ , فّٕز حٌمشْ حٌؼخٟٔ حٌٙـشٞ رذأ حٌؼشد ٔٙنش ػ١ٍّش فٟ حٌفٍه ٚحٌٕٙذعش ٚحٌطذ ٚحٌف١ض٠خء ٚحٌى١ّ١خء 

 ٌُٚغ١ش٘خ ِّخ عزمٛح رٗ حٌؼخ

 ( اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :أ)
 كل ما سبق(. - األدبً -نى فال - العلمً: ) الرقًمظاهر  هً« ةارالحض»ـ 
 العوالم(.. -المعالم  -)العلماء «:  مل  العا » جمعـ 

 )ب( متى بدأ العرب نهضتهم العلمٌة ؟
 ....................و..................... و......................  مجال الطب : فً)ج( أكمل : نبغ من العرب 

ٝ ػزذ حٌّٕؼُ أٚي ِخظشػش ػشر١ش طلقً ػٍٝ ٚعخَ حالعظلمخق ِٓ ِئطّش ؿٍٛرخي ٌالخظشحػخص حٌلذ٠ؼش حٌزٞ ٠ٕؼمذ طؼظزش ١ٌٍ

 ع٠ٕٛخ فٟ حٌؼخفّش حٌزش٠طخ١ٔش ٌٕذْ الخظشحػخطٙخ حٌظٟ طض٠ذ ػٍٝ ِخثش حخظشحع

 .( اختراع معنى : )ـ   ٌنعقد( مضاد : )ـ   جملتٌن من عندك :فً هات )أ ( 
 حصلت )لٌلى عبدالمنعم( على وسام االستحقاق.ح لماذا ض)ب( و

 ها.ن)ج( للدكتورة لٌلى عبدالمنعم اختراعات كثٌرة. انكر ثالثة م

طؼظزش ١ٌٍٝ ػزذ حٌّٕؼُ أٚي ِخظشػش ػشر١ش طلقً ػٍٝ ٚعخَ حالعظلمخق ِٓ ِئطّش ؿٍٛرخي ٌالخظشحػخص حٌلذ٠ؼش حٌزٞ ٠ٕؼمذ 

 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ
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 3  انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ ركز م

 حٌظٟ طض٠ذ ػٍٝ ِخثش حخظشحع ع٠ٕٛخ فٟ حٌؼخفّش حٌزش٠طخ١ٔش ٌٕذْ الخظشحػخطٙخ

 ى :ل) أ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن لما ٌ 
 تهمل(. -تترك  -: )تخسر  ( تحصل مضاد ) ـ             سوائم(. -أوسمة  -( : )وسائم  وسام) جمع  ـ

 م حصلت لٌلى عبدالمنعم من مؤتمر جلوبل ؟ ولماذا ؟)ب( عال
 و ............ـــــــــــــــــــــــــ  عمى عبدالمنٌل)ج( أكمل : من اختراعات ل

وّخ ٔزغ ِٓ حٌؼشد فٟ فْٕٛ حٌطذ ٚحٌـشحكش ػٍّخء ٚأهزخء وخٔض ِئٌفخطُٙ طذسط فٟ أٚسٚرخ لشٚٔخ ُِٕٚٙ حرٓ ع١ٕخ حٌزٞ دسط 

 ػذ٠ذح ِٓ حألِشحك

 )أ( اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن : 
  الجرحى( -الجروح  -( : )الجراحات  الجراحة) جمعـ            والثانٌة(األولى  -أجاد  -: )برع (  بغ) نرادف م ـ
 المجاالت ؟ أيب( متى بدأ العرب نهضتهم العلمٌة ؟ وفى ) 
 ا ؟عمختر ون؟ وكٌف تك العربًرع الطفل ( ماذا اخت ج) 

 شٚٔخ ُِٕٚٙ حرٓ ع١ٕخوّخ ٔزغ ِٓ حٌؼشد فٟ فْٕٛ حٌطذ ٚحٌـشحكش ػٍّخء ٚأهزخء وخٔض ِئٌفخطُٙ طذسط فٟ أٚسٚرخ ل

 مسرحٌات(. -أبعاد  -( : )أنواع  فنون) مرادف ـ        ً ٌل) ا ( تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما  
 تعلٌم(. -م لع -لم ا(: )ع علماء مفرد)ـ                          تأثر(. -ف لتخ -: ,)برع (  بغ) ناد ضمـ 

 الطب ؟ فًن صاحب كتاب القانون مثم ؟ و( ما أهم إنجازات ابن الهٌ)ب
 )ج( االختراع ال ٌرتبط بمرحلة عمرٌة. دلل على ذلك.

٘زٖ كم١مش ٠ئوذ٘خ حٌظخس٠خ , فّٕز حٌمشْ حٌؼخٟٔ حٌٙـشٞ رذأ حٌؼشد ٔٙنش ػ١ٍّش فٟ حٌفٍه ٚحٌٕٙذعش ٚحٌطذ ٚحٌف١ض٠خء ٚحٌى١ّ١خء 

 ٚغ١ش٘خ ِّخ عزمٛح رٗ حٌؼخٌُ

 ه فى جملة :ضعمما بٌن القوسٌن, و ) أ( تخٌر اإلجابة الصحٌحة
 ات(.كالفل -ك. المفالك (: )األفال لكفال جمع) ـ            القدم(. -التخلف  —( : )البداوة  الحضارة مضاد )ـ 
 ألف عام(. -مائة عام  -( : )عشرة أعوام  القرن معنى ) ـ

 الحضارة ؟ انعو)ب( ما الدلٌل على أن العرب هم ص
  محاولة للطٌران ؟ وماذا كان ٌستخدم ؟ن قام بأول م ج ()

طؼظزش ١ٌٍٝ ػزذ حٌّٕؼُ أٚي ِخظشػش ػشر١ش طلقً ػٍٝ ٚعخَ حالعظلمخق ِٓ ِئطّش ؿٍٛرخي ٌالخظشحػخص حٌلذ٠ؼش حٌزٞ ٠ٕؼمذ 

 ع٠ٕٛخ فٟ حٌؼخفّش حٌزش٠طخ١ٔش ٌٕذْ

 (. اختراع معنى : ) ـ (. وسام جمع : ) ـ(.  ٌنعقد مضاد : ) ـ:  ت)أ( ها 
 ح لماذا حصلت )لٌلى عبدالمنعم( على وسام االستحقاق.)ب( وض

 )ج( للدكتورة لٌلى عبدالمنعم اختراعات كثٌرة. انكر ثالثة منها.

وّخ ٔزغ ِٓ حٌؼشد فٟ فْٕٛ حٌطذ ٚحٌـشحكش ػٍّخء ٚأهزخء وخٔض ِئٌفخطُٙ طذسط فٟ أٚسٚرخ لشٚٔخ ُِٕٚٙ حرٓ ع١ٕخ حٌزٞ دسط 

 ػذ٠ذح ِٓ حألِشحك

 «.جراحة » جمع :  ـ.  «قرونا»مفرد:  ـ  «. بغن»دف : مرا ـ)أ( هات :  
 هذا المجال. فًفاتهم لا بمؤدكرها مستشهذب والجراحة, اطمجال ال فً)ب( للعرب إسهامات عدٌدة 

 )ج( ما اسم الوسام الذى حصلت علٌه لٌلى عبدالمنعم ؟ وما هى مخترعاتها ؟

خء وخٔض ِئٌفخطُٙ طذسط فٟ أٚسٚرخ لشٚٔخ ُِٕٚٙ حرٓ ع١ٕخ حٌزٞ دسط وّخ ٔزغ ِٓ حٌؼشد فٟ فْٕٛ حٌطذ ٚحٌـشحكش ػٍّخء ٚأهز

 ػذ٠ذح ِٓ حألِشحك

 .( اتفمؤل مفرد: ) ـ  ( بغنمرادف: ) ـ)ا ( هات:  
 )ب( ما أهم إسهامات ابن سٌنا فى مجال الطب ؟
 ل على ما تقول.ل)ج( هل االختراع ٌرتبط بمرحلة عمرٌة معٌنة ؟ د

 األٌام(. - الحاوي -ب: )القانون كتا الرازيألف  ـ)د( تخٌر:
 (.البٌرونً -ابن الهٌثم  -اخترع أول إبرة جالسة على سن: )ابن ماجد  ـ
 ات الثقب(.ذالخزانة  -المعدات الجراحٌة  -التٌومٌن  ط ئحوا : )الزهراوياخترع  ـ
 كل ما سبق( -الكامٌرا السوار  -من االختراعات المستقبلٌة: )النانوتكنولوجى ـ 

كم١مش ٠ئوذ٘خ حٌظخس٠خ , فّٕز حٌمشْ حٌؼخٟٔ حٌٙـشٞ رذأ حٌؼشد ٔٙنش ػ١ٍّش فٟ حٌفٍه ٚحٌٕٙذعش ٚحٌطذ ٚحٌف١ض٠خء ٚحٌى١ّ١خء ٘زٖ  

 ٚغ١ش٘خ ِّخ عزمٛح رٗ حٌؼخٌُ

 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ   ) ح( طخ١ش حٌقٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ:

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ



 1028فً انهغح انعرتٍح نهصف انثاوً اإلعذادي انفصم انذراسً انثاوً  اته عاصم مراجعح 

 

 4  انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ ركز م

 (.ونالقان -الحاوي  -ب: )الفوائد ـ  ألف الرازي فً الطب كتا      ٌوازٌها (. –ٌؤٌدها  -ـ معنى) ٌؤكدها ( : ) ٌكاتبها 
 ٌؤكدها التارٌخ ؟ التًما الحقٌقة   )ب( 

 .الهجري الثانًالقرن  فًنهض فٌها العرب  )ج( عدد المجاالت التً
 ة عربٌة ؟أكامر  عمعبدالمن( بم تمٌزت))لٌلى د)
 ا ؟ع( كٌف تكون مخترهـ)

ٌٕٙذٞ ٚحٌزلش حٌّظٛعو ِٚغ وؼشس حٌغلذ ٚحٌغ١َٛ ٚحٔؼذحَ حٌشإ٠ش ِٚغ سوٛد حٌؼشد حٌزلخس ٚطؼذد سكالطُٙ حٌزلش٠ش فٟ حٌّل١و ح

 طٛفٍٛح الخظشحع حإلرشس حٌّغٕخه١غ١ش " حٌزٛفٍش " ٚحٌظٟ وخٔض فظلخ فٟ طخس٠خ حٌزؾش٠ش

 . ٚمٛف( وّش ِنخد٘خ : ) ـ                  .(أعفخس وّش ِؼٕخ٘خ : ) ـ            )أ( ٘خص ِٓ حٌفمشس:

 ؼشد ح إلرشس حٌّغٕخه١غ١ش ؟ٌّخرح حخظشع حٌ  د( )

 خه١غ١ش ؟ٕو١ف هٛس حرٓ ِخؿذ ح إلرشس حٌّغ )ؽ(

 ِخ حٌذ١ًٌ ػٍٝ أْ حالخظشحػخص ال طشطزو رّشكٍش ػّش٠ش ِؼ١ٕش ؟  ( د)

 ظ١ٓ :١ٌخظحٌـٍّظ١ٓ حٌ فٟد حٌخطؤ ٛف )٘ـ(

 .حص حٌؼمذرضحٔش حٌخ حٌز١شٟٚٔحوظؾف  ـ                 رظؾش٠ق حٌؼ١ٓ, ٚأٌف وظخد )حٌمخْٔٛ(. حٌشحصٞلخَ  ـ

ِٚغ سوٛد حٌؼشد حٌزلخس ٚطؼذد سكالطُٙ حٌزلش٠ش فٟ حٌّل١و حٌٕٙذٞ ٚحٌزلش حٌّظٛعو ِٚغ وؼشس حٌغلذ ٚحٌغ١َٛ ٚحٔؼذحَ حٌشإ٠ش 

 طٛفٍٛح الخظشحع حإلرشس حٌّغٕخه١غ١ش " حٌزٛفٍش "

 . «الفٌوم» مفرد :  ـ «.تعدد» ى:نمعـ      . :ك) أ ( هات فى جملتٌن من تعبٌر
 أدت إلى اختراع اإلبرة المغناطٌسٌة)البوصلة( ؟ التًا األسباب )ب( م
 ى طور البوصلة ؟ذال العربًن العالم م)ج( 

 أن تكون مخترعا ؟ -أٌها الطالب  -)د( كٌف ٌمكنك 

 ــ موضوع ) عانم مه رهة (3

 

 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ  

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ
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 5  انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ ركز م

 

 

 

 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ  

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ
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 6  انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ ركز م

 

 

 

 

 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ  

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ
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 7  انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ ركز م

 ِٓ ِٛمٛع ) ٌغش خخٌذس ( -٤

 

 

 

 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ  

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ
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 8  انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ ركز م

 

 

 

 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ  

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ
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 9  انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ ركز م

 
 ألدر١شػخ١ًٔخ : حٌٕقٛؿ ح

 ـ ِٓ ٔـ ) طزخسن هللا أكغٓ حٌخخٌم١ٓ (١

 

 

 

 
 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ

 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ
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 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ

 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ



 1028فً انهغح انعرتٍح نهصف انثاوً اإلعذادي انفصم انذراسً انثاوً  اته عاصم مراجعح 

 

 22  انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ ركز م
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 21  انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ ركز م

 
 ـ ٔـ ) حٌخٍك وٕض ال ٠فٕٝ (٢

حٌخٍك ٘ٛ ؽؼٛس حٌّشء رؤٔٗ ِغجٛي أِخَ م١ّشٖ ػّخ ٠ـذ أْ ٠فؼً ٌزٌه ال أعّٝ حٌىش٠ُ وش٠ّخ كظٝ طغظٜٛ ػٕذٖ فذلش حٌغش 

 ٚفذلش حٌؼال١ٔش

 ٓ:١عِّخ ر١ٓ حٌمٛ د) ح ( حخظش حٌقٛح

ٓ  —سغزش -خط غكا) «:. ٛسؼؽ »ِشحدف -٢     والّ٘خ فٛحد(—حٌخالثك -)!ألخالق  : « كخٍحٌ »ّغ ؿـ ١  (طّ

 )د( ِخ ح١ٌّضحْ حٌذل١ك حٌزٜ ٚمؼٗ حٌىخطذ ٌألخالق حٌىش٠ّش؟ 

 ح ؿّخ١ٌخ ٚٚملٗ.ش)د( ٘خص ِٓ حٌفمشس طؼز١

 ٍّشظك هللا حٌقزخف ػٓ ؾ٠ » حٌّؼٕٝ:  حوظذ ح٠٢ش حٌذحٌش ػٍٝ ٘زح« ١ٓمطزخسن هللا أكٓ حٌخخٌ» ـ ٔ)د( ِٓ 

 . « ٠ـش٠خْ رلغخد ّشمٚحٌ ؾّظح١ًٌٍ, ٠ٚـؼً حٌ

 حٌظٟ حٌخٍك ٘ٛ حٌذػش حٌظٝ طظشلشق فٝ ػ١ْٛ حٌشك١ُ وٍّخ ٚلؼض ػ١ٕٗ ػٍٝ ِٕظش ِٓ ِٕخظش حٌزئط , حٌخٍك ٘ٛ حٌقشخش 

 ػٍٝ ا٘خٔش ٚهٕٗ أٚ حٌؼزغ رىشحِش لِٛٗ ٠ـظشةٚؿٗ ِٓ  ف٠ٟقشخٙخ حٌؾـخع 

 :حٌخطؤ٠ذ ٛع طق0حٌقل١لش  ( أِخَ حإلؿخرش غ١شXحٌقل١لش ٚػالِش) حإلؿخرش حًِخَ ( √) شِػال مغ ) ح( 

 ( )           (٠ـزٓ) ِنخد٘خ  ( ٠ـظشةـ )٢     ( )  ) طٍّغ (ِشحدفٙخ (طشلشقـ ) ١

 ( )           .(حٌشكخَ)ؿّؼٙخ  (حٌشك١ُـ ) ٣

 ـ.ٕحٌ حعُ وخطذ  وشرٚح رؤعٍٛرهحٌفمشس حٌغخرمش  شفؽ)د( ح

 ؟(حٌخٍك) وٍّش  وشس (؟ ٌّٚخرححٌقشخش لٛي حٌىخد: )حٌخٍك ٘ٛ ٟفـّخي ( ِخ حٌؽ)

 ٚآػخسٖ. ٔضٚي حٌّطشٍٝ حٌذحٌش ػ ح٠٢ش ذحوظ«: حٌخخٌم١ٓ غٓكأِٓ ٔـ ٚطزخسن هللا  )د(

حٌٕخط ِىخسَ حألخالق ٚؿٍّش حٌمٛي أْ حٌخٍك ٘ٛ أدحء حٌٛحؿذ ٌزحطٗ رمطغ حٌٕظش ػّخ ٠ظشطذ ػ١ٍٗ ِٓ حٌٕظخثؾ فّٓ أسحد أْ ٠ؼٍُ  

 ٔفٛعُٙ حٌؾؼٛس رخٌشغزش فٝ حٌفن١ٍش ٚحٌٕفٛس ِٓ حٌشر٠ٍش فٟمّخثشُ٘ ١ٌٚؼزض  ف١ٍلٟ

 ٠ض٠ً( -غ ن٠ -)٠ئوذ  «:ضؼز٠»ِنخد-١ :ٓحٌمٛع١ِٓ ر١ٓ  دطخ١ش حٌقٛح) ح( 

 رٚٚحص ( –ٚحص ر - أدٚحص)« رحص »ؿّغ -٣              وشِش(-ِىشِش  -)ِىشَ  «ِىخسَ »ِفشد -٢

 مّخثش حٌٕخط وّخ فّٙض ِٓ حٌفمشس؟ ١ٟ١ف ٔل)د( و

  « مّخثشُ٘ ١ٌٟ١ل »مق حٌـّخي فٝٚ( ؽ)

 حٌظٟ طظشلشق فٝ ػ١ْٛ حٌشك١ُ وٍّخ ٚلؼض ػ١ٕٗ ػٍٝ ِٕظش ِٓ ِٕخظش حٌزئط , حٌخٍك ٘ٛ حٌقشخش  حٌظٟؼش ِحٌخٍك ٘ٛ حٌذ

 ػٍٝ ا٘خٔش ٚهٕٗ أٚ حٌؼزغ رىشحِش لِٛٗ ٠ـظشةٚؿٗ ِٓ  ف٠ٟقشخٙخ حٌؾـخع 

 .(طظشلشق) , ِٚنخد(حٌؾـخع)غ ّ: ؿ٠ؤطٟ ٘خص ِخ) ح (  

 خ؟ّغّٝ سك٠١غخْ حًْ ٠ٔغظلك حإل ظٝ)د( ِ

 ؟ ٌّٚخرح؟«ح١ٌذ حٌظٟ طغخػذ »أَ   «حٌخٍك ٘ٛ حٌذِؼش حٌظٟ طظشلشق » : دقحٌظؼز١ش٠ٓ أ ٞ)ؽ(حً 

 حٌظٟ ٘ٛ حٌقشخش  طظشلشق فٝ ػ١ْٛ حٌشك١ُ وٍّخ ٚلؼض ػ١ٕٗ ػٍٝ ِٕظش ِٓ ِٕخظش حٌزئط , حٌخٍك حٌظٟؼش ِحٌخٍك ٘ٛ حٌذ

 ػٍٝ ا٘خٔش ٚهٕٗ أٚ حٌؼزغ رىشحِش لِٛٗ ٠ـظشةٚؿٗ ِٓ  ف٠ٟقشخٙخ حٌؾـخع 

 حٌٙـَٛ(. -حالرظؼخد  -: )حٌمشد «  ٛسٕفحٌ»ِشحدف  0  : مٛع١ٓأ( طخ١ش حٌقٛحد ِّخ ر١ٓ حٌ) 

 نخثً(.فحٌ -حألفخمً  -ن١ٍخص ف: )حٌ  «ن١ٍشفحٌ » ؿّغ  0

 َٛ حٌخٍك ؟ ٚو١ف ٔؼٍُ حٌٕخط ِىخسَ حألخالق ؟)د( و١ف حٔظٙٝ حٌىخطذ اٌٝ طلذ٠ذ ِفٙ

 )ؽ( أوًّ : ))حٌشغزش فٝ حٌفن١ٍش(( ٚ))حٌٕف١ش ِٓ حٌشر٠ٍش(( ر١ّٕٙخ : ............

ٚؿٍّش حٌمٛي أْ حٌخٍك ٘ٛ أدحء حٌٛحؿذ ٌزحطٗ رمطغ حٌٕظش ػّخ ٠ظشطذ ػ١ٍٗ ِٓ حٌٕظخثؾ فّٓ أسحد أْ ٠ؼٍُ حٌٕخط ِىخسَ حألخالق 

 ض فٝ ٔفٛعُٙ حٌؾؼٛس رخٌشغزش فٝ حٌفن١ٍش ٚحٌٕفٛس ِٓ حٌشر٠ٍشف١ٍلٝ مّخثشُ٘ ١ٌٚؼز

 :..........« ٠ؼزض» ِنخد  :..........« ِىخسَ» )!( ِفشد «:..........حٌؾؼٛس»ِشحدف  : ـ )أ( أوًّ ِخ ٠ؤرٝ

 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ



 1028فً انهغح انعرتٍح نهصف انثاوً اإلعذادي انفصم انذراسً انثاوً  اته عاصم مراجعح 

 

 23  انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ ركز م

 )د( ِخ ِفَٙٛ حٌخٍك وّخ طفُٙ ِٓ حٌفمشس حٌغخرمش ؟

 )ؽ( و١ف ٔؼؼُ حٌٕخط ِىخسَ حألخالق ؟

 مّخثشُ٘((. ف١ٍلٟفٝ لٌٛٗ : )) ق حٌـّخيم)د( ٚ

ٚؿٍّش حٌمٛي أْ حٌخٍك ٘ٛ أدحء حٌٛحؿذ ٌزحطٗ رمطغ حٌٕظش ػّخ ٠ظشطذ ػ١ٍٗ ِٓ حٌٕظخثؾ فّٓ أسحد أْ ٠ؼٍُ حٌٕخط ِىخسَ حألخالق 

 مّخثشُ٘ ١ٌٚؼزض فٝ ٔفٛعُٙ حٌؾؼٛس رخٌشغزش فٝ حٌفن١ٍش ٚحٌٕفٛس ِٓ حٌشر٠ٍش ف١ٍلٟ

 حالرظؼخد(. —حٌلذ  -( : )حٌشغزش  حٌٕفٛس ِؼٕٝ ) ـ  (ٌمٛع١ٓ : )أ( حخظش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ 

 ٠ّلٛ(. -٠مشس  -)٠ئوذ « : )٠ؼزض ِنخد  ـ           حٌٕخطؾ(. -حإلٔظخؽ  -( : )حٌٕظ١ـش  حٌٕظخثؾ ِفشد ) ـ

 )د( و١ف ٔؼظُ حٌٕخط ِىخسَ حألخالق ؟

 )ؽ( ِظٝ ٠غظلك حإلٔغخْ أْ ٠ٛمف رؤٔٗ وش٠ُ, ٚسك١ُ ؟

 ي فٝ : ))حٌشغزش فٝ حٌغن١ٍش ٚحٌٕف١ش ِٓ حٌشر٠ٍش(( ؟)د,(ِخ حٌـّخ

 ـ ِٓ ٔـ ) حٌفالف (٣
 ٚلطٕـٟ ٠ـٍــذ ح١ٌغــــشح ِٚـٓ كمٍـٟ ٌىـُ لقـذ

 ِٚـٓ رمــشٞ ٌىـُ عّـــٓ ِٚـــٓ غّٕٟ ٌىـُ ػٙـٓ

   ٓ  ِٕخفـغ ؿّـــش أخــــــــشٜ ٚفـٟ ه١ــــشٞ ,ٚال ِـ

 :١ٓع) ح( حخظش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛ 

 حٌؼغش(-حٌؾمخء -)حٌغٕٝ  :(شغح١ٌ)ِنخد ـ ٢         حٌلش٠ش( -حٌىظخْ  -)حٌقٛف  :( حٌؼٙٓ)ِؼٕٝ ـ ١

 الف ٌٍٛهٓ وّخ طفُٙ ِٓ حألر١خص؟فحٌ فغ)د( ِخ ِٕخ 

 ؟«غشح٠١ـٍذ حٌ ٚلطٕٟ » ش: ػ)ٚ( ِخ حٌـّخي فٝ لٛي حٌؾخ

 مش؟رخغٌح ً حألر١خصثلخ )د(ِٓ

 حرـــــٙخ طزــــــــــشحأسد طش أٔخ حٌفالف فٟ ِقـــــشح 

 رـٛحد٠ٙـخ , ٚال فمــــــــشح فــال طزمـٝ ٠ـذٞ لفــــشح  

 :طٟٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛعٓ ف١ّخ ٠خقحٌ خرم١ٓ حخظشٌغحٌز١ظ١ٓ ح ٟفٝ حٌىٍّخص ٔ)ح( ػٍٝ مٛء فّٙه ٌّؼخ 

 ١ش(حٌفم— ٌٟحٌخخ -ؼّٛسّ)حٌ : .(حٌمفش)ِنخد  -٢  حًكٛي( -غ فدأ —ذ ١ؿأ) :( سدأ)ِشحدف  -١

 الف؟فخرم١ٓ؟ ِٚخ دٚسٔخ طلٛ حٌغحٌز١ظ١ٓ حٌ فٟالف ف)د( رُ ٠فظخش حٌ

 .(سد طشحرٙخ طزشح)ألٌٛٗ:  فٟ)ؽ( ٚمق حٌـّخي 

 ػٍٝ ٘زح حٌّؼٕٝ ذ ِّخ طلفع ِٓ حٌجـ حٌز١ظ١ٓ حٌذح١ٌٓظ. حوشحح كضغٍّٗ ألٚالدٖ ػض٠٠ٚ حٌٛحدْٞ ٠لفع ؤر الف)د( طؼٙذ حٌف

 ــٙخ طزــــــــــشحأسد طشحرـــ أٔخ حٌفالف فٟ ِقـــــشح

 رـٛحد٠ٙـخ , ٚال فمــــــــشح فــال طزمـٝ ٠ـذٞ لفــــشح

 ِٚـٓ وـشِــٟ ٌىـُ ػـٕذ فّــٓ ٔخٍـٟ ٌىـُ سهــذ

 ؽخ٘ذ(أ —طـٛي أ -كٛي أ) «:..............سدأ»ِشحدف-١ :٠ؤط١ٟٓ حٌم١ِٛٓ ٌّخ رحإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ  ( حخظش)أ

 س(ٚاوؼخّٚٔخء  -زخع ٚحلٕخع اؽٚ -)غٕٝ ٚػشحء .«:.............فمشح »ِنخد   -٢

 فمشحص( -ِفخلش  -)لفخس «:..............لفش» ؿّغ  -٣

  (هذسح —سحهزش  —)سهزش  :.............. «هذس »شدفِ-٤

 لخي؟ فّخرححٌّقشٞ الف فحٌ ١خص رؤِـخدرفٝ حأل خػشؾٕٝ حٌغ)د( ط

 ِخ حٌـّخي فٝ ٘زح حٌظؼ١١ش؟« طزشح سد طشحرٙخأ (»ؽ)

 خرح؟٠ٌّٓ أؿًّ؟ ٚظؼز١شأٜ حٌ « صسػخ شحرٙخط سدأ -طزشح طشحرٙخ سدأً »( ) د

 ١ٓ ٠لّالْ ٘زح حٌّؼٕٝظذ ِّخ طلفع ر١ظحو«. ِقش٠ؼًّ ِٓ حؿً ٔٙنش  الف حٌف» )٘ـ( 

 ٚلطٕـٟ ٠ـٍــذ ح١ٌغــــشح ِٚـٓ كمٍـٟ ٌىـُ لقـذ

 ِٚـٓ رمــشٞ ٌىـُ عّـــٓ ِٚـــٓ غّٕٟ ٌىـُ ػٙـٓ

 حٌقٛف(-حٌلش٠ش -)حٌىظخْ «:حٌؼٙٓ»ِؼظٝ-١  ١ٓ حٌم١ِٛٓ:ر١لش ِّخ حٌقل شطخ١ش حإلؿخرح( 

 (حٌقزشـ شؼغحٌ ـش ؾ)حٌ «:ش١ٌغح» ِنخد -٣ (ِغّٕٟ - ِغخّٟٔ - أغٕخِٟ «:)ّٕٝغ»ؿق-٢

 الف وّخ فّٙض ِٓ حٌز١ظ١ٓ.فأػّخي حٌ لوش ٠ؼر( حد

 ؟ «شح١ٌغٝ ٠ـٍذ حٕطلٚ»لٛي حٌؾخػش:  فٟـّخي ( ِخ حٌؽ) 

 أسد طشحرـــــٙخ طزــــــــــشح شحأٔخ حٌفالف فٟ ِقـــــ

 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ
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 24  انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ ركز م

 رـٛحد٠ٙـخ , ٚال فمــــــــشح فــال طزمـٝ ٠ـذٞ لفــــشح  

 .(زشقخ) ٚوٍّش ِمخرٍٙخ (طشحد حٌز٘ذ)) ح( أخشؽ ِٓ حٌز١ظ١ٓ وٍّش ِؼٕخ٘خ  

 الف وّخ طفُٙ ِٓ حٌز١ض حألٚي؟فرُ ٠فظخش حٌ ـ١)د( 

 حٌّؤوً ٚحٌٍّزظ. ٚمق رٌه. ٕظؾع ١ٌس٠ض فالفحٌ ـ٢

 .؟«سد طشحرٙخ طزشحأ»خػش: ؾلٛي حٌ فِٟخ حٌـّخي ـ ١( ؽ)

 ؟ «لفشح.. فمشح » لٌٛٗ  فٟمٝ ع١حٌّٛ ٚمق ِقذس ـ٢

 ومـه كـرمــً نكـم عـىة رطــة فمــه وخهـً نكـم

 وقطىـً ٌجهــة انٍســــرا ومـه حرهـً نكـم قصـة

 غ: لفش.............ّؿ ..................ش: ٘ٛز) ح( أوًّ: حٌظ

 ؟طزشحالف حٌظشحد فحٌ و١ف ٠شد ـ ١( )د

 ؟حٌٕفٟ فٟ حٌز١ض حٌؼخٟٔ ىشحسط رححفخدِخ-٢

 ضح(؟زسد طشحرٙخ طأ) خػشؾلٛي حٌ فٟ )ؽ( ِخ حٌـّخي

 ذ ِّخ كفظض حألر١خص حٌذحٌش ػٍٝ رٌه.ظػض٠ضس كشس. حو ألٚالدٞ رالدٞ) د( حكفع 

 طـــشحع أرــٟ , ٚأؿـــذحدٞ ٚأكــفع رٌه حٌــــٛحدٞ

 كـــــــــشح عـــــخثذح, ػض٠ضح , ــــٗ ألٚالدٞٚأعـــــٍّـ

 ظ١ٓ ِٓ طؼز١شن.ٍٝ ؿّ) ػض٠ضح ( فِٚنخد( عفك) أ) ح( ٘خص ِشحدف  

 حٌز١ظ١ٓ؟ فٟالف فش حٌفخ)د( رُ ٠

 ؟ «أعٍّٗ ألٚالدٞٚ »خي فّٝحٌـ ( ِخؽ)

 كخفع ارشح١ُ٘(. حخظش. - ِٜلّذ حٌٙشحٚ - ؽٛلٟـ ٌٍؾخػش: )حكّذ ٌٕح)د( 

 ِٚـٓ وـشِــٟ ٌىـُ ػـٕذ ُ سهــذفّــٓ ٔخٍـٟ ٌىـ

 ٚلطٕـٟ ٠ـٍــذ ح١ٌغــــشح ِٚـٓ كمٍـٟ ٌىـُ لقـذ

 ِٚـٓ رمــشٞ ٌىـُ عّـــٓ ِٚـــٓ غّٕٟ ٌىـُ ػٙـٓ

 سهزش(. -١ذ هس -حٌشهذ(( حٌٛحكذس ِٕٗ : )أسهخد  ) ـ١  )أ( حخظش حٌقٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ : 

 ٠مذَ حٌغؼخدس(. -رخٌخ١ش  ٠ؤطٟ -س ( : )٠ّٕق حٌغؼخد ٠ـٍذ ح١ٌغشح  حٌّشحد ِٓ ) ـ٢

 وش رخٌٕـ.زٌُ ط حٌظٟحٌّضسٚػخص حألخشٜ  لالف. ٚرؼفروش٘خ حٌٕـ ٌٍ حٌظٟوش حٌّضسٚػخص ر)د( ح

 حألر١خص رؤعٍٛره. )ؽ( حٔؼش

 ( ؟ ٠ـٍذ ح١ٌغشح  لطٕٟ لٛي حٌؾخػش : ) فٟ)د(ِخ ٚؿٗ حٌـّخي 

 أسد طشحرـــــٙخ طزــــــــــشح أٔخ حٌفالف فٟ ِقـــــشح

 رـٛحد٠ٙـخ , ٚال فمــــــــشح فــال طزمـٝ ٠ـذٞ لفــــشح

 ِٚـٓ وـشِــٟ ٌىـُ ػـٕذ فّــٓ ٔخٍـٟ ٌىـُ سهــذ

 )أ( حخظش حٌقٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :

 ح(.ِؼخحالػٕخْ  -ٚد٠خْ  -ؿّغ))ٚحد٠ٙخ(( : )أٚد٠ش ـ              حٌمقذ(. -حٌزٍق  -: )حٌؼٕذ (  ذهحٌش )رـ حٌّشحد ـ 

 فٝ حألر١خص حٌغخرمش ؟ حٌّقشٞالف ف٠فظخش حٌ)د( رُ 

 ؟ ( )أسد طشحرٙخ طزشح  لٌٛٗ :  فٟ)ؽ( ِخ حٌـّخي 

 وظذ حٌز١ض حٌّؼزش ػٓ ٘زح حٌّؼٕٝح١ًٌٕ. ح ٌٛحد٠ٞش )د( حٌؾخػش ٠لذ حٌؼضس ٚحٌلش

 أسد طشحرـــــٙخ طزــــــــــشح أٔخ حٌفالف فٟ ِقـــــشح

 , ٚال فمــــــــشحرـٛحد٠ٙـخ  فــال طزمـٝ ٠ـذٞ لفــــشح  

 )أ( طخ١ش حٌقٛحد ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ : 

 (.ال أِ – ٕٝغ -( : )عؼخدس  فمشح ) ِنخد ـ         حٌّخط(. -حٌز٘ذ  -ِؼٕٝ )طزشح( طشحد : )حٌفنش  ـ

  ف آػخس ه١زش ػٍٝ ِقش ٚأسمٙخ. حؽشف رٌه.الٌٍف ـ١ )د( 
 ؟«أسد طشحرٙخ طزشح  » ِخ حٌـّخي فٝ لٌٛٗ : ـ٢

 ؟ حٌؼخٟٔحٌز١ض  فٟ حٌٕفٟخد طىشحس )ؽ( ِخرح أف

 ؟  «شح, فمشح فل »)د( ِخ ِقذس حٌّٛع١مٝ ر١ٓ : 

 رّـخؽــــــــــــــــــ١ش ٚآالص عـــــــؤ١ّٔٙخ صسحػـخص

 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ



 1028فً انهغح انعرتٍح نهصف انثاوً اإلعذادي انفصم انذراسً انثاوً  اته عاصم مراجعح 

 

 25  انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ ركز م

 ٚحٔٙــل ٔٙنـش وزـــــشٜ ٚأوؼـــــــش ِــٓ ٔمخرـخص

 : ٍٟ) أ ( طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ 

 ِخؽْٛ(. - ػِٛح - ِؾخإْٚ: ) « ِخؽ١ش »ؿّغـ          وخرش(. -وز١ش  -)أوزش «: وزشٜ »ِٕىش  ـ

 ق.مالف رّقش. ٚفحٌز١ظ١ٓ ِخ ٠ذي ػٍٝ ٔٙنش حٌ فٟد( )

 ق ِقذس حٌّٛع١مخ ف١ّٙخ.مٔٙنش((. ٚ -)ؽ()) أٔٙل 

 زح حٌّؼٕٝ.٘خص ِٓ أر١خص حٌٕـ ِخ ٠ذي ػٍٝ ٘ ح.ضػض٠ ذحف ػٍٝ حٌلفخظ ػٍٝ حٌٛهٓ, ٚأْ ٠غٍّٗ ع١فالد( فُّ حٌ)

 أسد طشحرـــــٙخ طزــــــــــشح أٔخ حٌفالف فٟ ِقـــــشح

 رـٛحد٠ٙـخ , ٚال فمــــــــشح فــال طزمـٝ ٠ـذٞ لفــــشح

 ِٚـٓ وـشِــٟ ٌىـُ ػـٕذ فّــٓ ٔخٍـٟ ٌىـُ سهــذ

 حٌز٘ذ ٚحٌٕلخط(. -لخط حٌٕ -( ٘ٛ لطغ فغ١شس ِٓ: )حٌز٘ذ  حٌظزش ) ـ  ) أ( طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ: 

 (.حٌطشٞحٌزٍق  -حٌزٍق حٌّزظً  -(: )حٌزٍق حٌـخف  حٌشهذ ِنخد) ـ

 ٘خ ِٕخً(.دشفؿّغ ِٚ -٘خ ٔخٍش دشفؿّغ ِٚ -: )ِفشدس ٚؿّؼٙخ ٔخ١ً  ( خٍٝ) ٔ ّشٍو ـ

 ق رٌه ِٓ خالي ؽشكه ٌألر١خص حٌغخرمش.مالف سِض ٌٍـذ ٚحالؿظٙخد, ٚفد( حٌ)

 ٙخ طزشح(( ؟أسد طشحر: »فٟ)ؽ( ِخ حٌـّخي 

  ٕخَ ٚحألرمخس.غٜ ٠ذي ػٍٝ ِٕخفغ حألزوش حٌز١ض حٌر)د( ح

 ٚحٔٙــل ٔٙنـش وزـــــشٜ ٚأوؼـــــــش ِــٓ ٔمخرـخص

 طـــشحع أرــٟ , ٚأؿـــذحدٞ ٚأكــفع رٌه حٌــــٛحدٞ

 ػض٠ضح ,عـــــخثذح,كـــــــــشح ٚأعـــــٍّـــــٗ ألٚالدٞ

    ١ٓ :ٛعش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمطخ١ ( أ)

 ّ٘خ فل١ق(.وال -أطمذَ  -)ألَٛ « : ٙلٔأ»ِشحدف  ـ

 ّ٘خ فل١ق(.وال -وزش٠خص  -: )وز١شحص  « وزشٜ » ؿّغ  ـ          أم١غ(. -أٌمٝ  -)أطشن « : عفأك »دِنخ ـ

 ي فّٙه ٌألر١خص حٌغخرمش ؟الٜ لطؼٗ حٌؾخػش ػٍٝ ٔفغٗ ِٓ خز)د( ِخ حٌٛػذ حٌ

 لٗ.مح ؿ١ّال, ٚٚشطؼز١ حٌؼخٟٔ)ؽ( حعظخشؽ ِٓ حٌز١ض 

ضي. حوظذ حٌز١ظ١ٓ غحٌغىش ٚحٌمطٓ ٌٍ الف ٠ضسع حٌٕخ١ً ٌٕؤخز ِٕٗ حٌشهذ, ٚحٌىشَ ٌٕؤخز ِٕٗ حٌؼٕذ, ٚحٌمقذ ٌٕؤخز ِٕٗف)د( حٌ

 حٌذحي ػٍٝ رٌه.

 ِٚـٓ وـشِــٟ ٌىـُ ػـٕذ       سهــذ فّــٓ ٔخٍـٟ ٌىـُ

 ٚلطٕـٟ ٠ـٍــذ ح١ٌغــــشح      ِٚـٓ كمٍـٟ ٌىـُ لقـذ

 ِٚـٓ رمــشٞ ٌىـُ عّـــٓ      ٓ غّٕٟ ٌىـُ ػٙـِٓٚـــ

  ٓ  ِٕخفـغ ؿّـــش أخــــــــشٜ       ٚفـٟ ه١ــــشٞ ,ٚال ِـ

    )حً( حخظش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ :

 حٌلش٠ش(. -حٌىظخْ  -( : )حٌقٛف  حٌؼٙٓ ِؼٕٝ )ـ 

   حٌؼغش(. -حٌؾمخء  -( : )حٌغٕٝ  ح١ٌغش ِنخد ) ـ

 ِٕخؿُ(. -ؿّخَ  -( : )ؿّخؿُ  شؿّ ؿّغ )ـ  

 أسمٗ ٠ٚٙـش٘خ ؟ فٟالف ٠فشه ف( ِخرح طمٛي ٌد)

 ؟ حٌٕـفٝ  ( ٙلٔأ –.أوؼش  -عؤ١ّٔٙخ ) ( ِخ ل١ّش حعظخذحَ حالفؼخي حٌّنخسػش : ؽ) 

 حٌمقذ ؟ ٠ف١ذٔخ ٚف١ُ( و١ف ٠ـٍذ حٌمطٓ ح١ٌغش ؟ د) 

 ٠ـٍذ ح١ٌغشح (( ؟ لطٕٟ( ِخ حٌـّخي فٝ لٛي حٌؾخػش : ))٘ـ)

 (( ؟ه١شٞ — غّٕٟ - لطٕٟ - كمٍِٟخرح أفخدص امخفش ٠خء حٌّظىُ فٝ : )) (ٚ)

 فٝ حألر١خص ٠ف١ذ : ..........« ٌىُ»طىشحس  ـ( حًوًّ : ص)

 ))ؿّش(( ٠ف١ذ : .......... رـٚفف ِٕخفغ  ـ

  ( حًِخَ حٌؼزخسس غ١ش حٌقل١لش:x حًِخَ حٌؼزخسس حٌقل١لش, ٚػالِش)√(  ِش)( مغ ػالف)  
 (  )          حٌؾخػش : ِلّذ حٌٙشحٜٚ. لخثً حألر١خص ـ

 ( )           ٌظٛو١ذ حٌفىشس. حٌؼخٟٔفٝ حٌز١ض  حٌٕفٟطىشحس  ـ

 ؿ١ًّ فذلٟ حٌض٘خٚٞــ ِٓ ٔـ ) حٌؼٍُ ٚحؿذ ( ٌٍؾخػش / ٤

 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ
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 ػخٌؼًخ : لقش وفخف ؽؼذ ِقش 

 ٘ض٠ّش ٚرؼغ ؿذ٠ذ
 فّخ ّ٘خ؟رذأ ِقطفٝ وخًِ ؿٙخدٖ رٛع١ٍظ١ٓ. ط: 

حألٌٚٝ: طمَٛ ػٍٝ رؼغ حٌلشوش حٌٛه١ٕش فٝ حٌذحخً؛ ٌظٛك١ذ حٌـٙٛد مذ   رذأ ِقطفٝ وخًِ ؿٙخدٖ رٛع١ٍظ١ٓ, ّ٘خ:ؽ: 

ح. حٌّغظؼّش٠ٓ.  ٚحٌؼخ١ٔش: حٌذػخ٠ش ٌٍمن١ش حٌّقش٠ش فٝ أٚسرش؛ كظٝ ٠فُٙ حٌؼخٌُ وٍٗ أْ فٝ ِقش ؽؼزًخ كّشً

 ؾؼذ؟ ِٚخرح وخْ ؽؼخسٖ؟ِخرح فؼً ِقطفٝ وخًِ ١ٌٕؾش دػٛطٗ فٝ ٔفٛط حٌط: 

رذأ ِقطفٝ وخِــً ٠ظقً رخٌقلف حٌّقــش٠ش, ٠ٕؾــش ف١ٙــخ حٌّمخالص حٌٛه١ٕش؛ ١ٌٍٙذ كّخعش حٌـّخ١٘ش, ٠ٚلشن غ١شس ؽ: 

اْ »حٌؾؼذ, ٠ٚؼ١ش ٚه١ٕظٗ, ٚوخْ ٠خطذ فٝ حألٔذ٠ش؛ ١ٌلغ ِٛحه١ٕٗ ػٍٝ حٌىفخف ٚحٌـٙخد, ٚأٔؾؤ ؿش٠ذس حٌٍٛحء, ٚوخْ ؽؼخسٖ: 

 «.مٛق رالدٖ ٌٚٛ ِشس ٚحكذس, ٠زمٝ أرذ حٌذ٘ش ِضػضع حٌؼم١ذسِٓ ٠ظغخِق فٝ ك

 حوظذ ِخ طؼشفٗ ػٓ كخدػش دٔؾٛحٜ, ٚو١ف حعظغً ِقطفٝ وخًِ ٘زح حٌلخدع؟ط: 

وخْ رؼل حٌنزخه حٌزش٠طخ١١ٔٓ ٠قطخدْٚ حٌلّخَ رخٌمشد ِٓ رٍذس دٔؾٛحٜ رخٌّٕٛف١ش, فؤفخرض سفخفشُ أكذُ٘ فالكشً ؽ:  

فٝ أؿشحْ حٌمّق؛ فطخسد حأل٘خٌٝ حٌنزخه حإلٔـ١ٍض, ٚطؼشك أكذُ٘ ٌنشرش ؽّظ فّخص, ٚػـخسص ِقش٠ش, ٚحؽظؼــٍض ح١ٌٕـشحْ 

ػخثشس حإلٔـ١ٍض؛ فؾىٍٛح ِلىّش ٚكىّض ػٍٝ أسرؼش ِٓ حأل٘خٌٝ رخإلػذحَ, ٚػٍٝ آخش٠ٓ رخٌـٍذ, ٚٔقزٛح حٌّؾخٔك أِخَ حأل٘خٌٝ 

, ٚػٕذِخ ػٍُ ِقطفٝ وخًِ ٚ٘ٛ فٝ رخس٠ظ حعظغً حٌلخدع ٚأػذِٛح حألسرؼش ؽٕمًخ, ٚٔفزص حألكىخَ أِخَ ألخسد حٌّلىَٛ ػ١ٍُٙ

 ٠ز١ٓ ٌٍؼخٌُ وٍٗ ظٍُ حالكظالي ٚحالعظؼّخس. -ػٍٝ حٌشغُ ِٓ ِشمٗ  -ٚٔٙل 

 ِخ حٌزٞ أدسوظٗ حٌلىِٛش حٌزش٠طخ١ٔش رؼذ كخدػش دٔؾٛحٞ ؟ ط: 

َُّ ػضي حٌٍٛسد وشِٚش . -ؽ  أدسوض أْ ع١خعظٙخ فٟ ِقش طلظخؽ اٌٝ طزذ٠ً ٚطؼذ٠ً فظ

 حعظطخع ِقطفٝ وخًِ أْ ٠ٕزٗ حٌؼخٌُ اٌٝ ٚكؾ١ش حإلٔـ١ٍض ؟  و١فط: 

 ِٓ خالي ِمخالطٗ حٌظٟ طٕخلٍظٙخ حٌقلف فٟ ِخظٍف أسؿخء حٌؼخٌُ . -ؽ

 فش حٌٍٛحء . ١ػًٍ : افذحس ِقطفٝ وخًِ فلط: 

 فل١فش حٌٍٛحء حٌظٟ أفزلض ؽزٗ ِذسعش طؼٍُ حٌّقش١٠ٓ كمٛلُٙ ٚٚحؿزخطُٙ -ؽ

 ؤػ١ش وز١ش فٟ حٌشأٞ حٌؼخَ حألٚسٚرٟ . دًٌ ػٍٝ رٌه . وخْ ٌّمخالص ِقطفٝ وخًِ طط: 

 حٌذ١ًٌ ػٍٝ رٌه : فل١فش حٌظشر١ْٛ حإلٔـ١ٍض٠ش لخٌض : ٠ـذ ِٕق ِقش حعظمالٌٙخ حٌزحطٟ . ؽ: 

 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ
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 ٚوظزض ِـٍش حٌّـالص ِمخٌش طزوش حإلٔـ١ٍض ف١ٙخ رٛػٛدُ٘ رخٌـالء ػٓ ِقش .

 وش حٌٛه١ٕش . ٚمق رٌه . وخْ القخء " حٌٍٛسد وشِٚش " ػٓ ِٕقزٗ حٔظقخسح ٌٍلشط: 

ألٔٗ طٌٛٝ ِٕقزٗ فٟ ِقش ِذس أسرؼش ٚػؾش٠ٓ ػخِخ فال ؽه أْ القخءٖ رؼذ حٌّذس حٌط٠ٍٛش ٘ٛ حػظشحف رمٛس حٌلشوش  -ؽ 

 حٌٛه١ٕش .

 ١١١١َعؼذ صغٍٛي .. ٚػٛسس 

 ِخ أٚي ؽٟء ٚؿٗ عؼذ ح٘ظّخِٗ ا١ٌٗ ؟ ٌّٚخرح ؟ ط: 

 فٟ حٌظفش٠ك ر١ٓ ػٕقشٞ حألِش .   ٚلٛف حألِش ففخ ٚحكذح ِظّخعىخ  ١ٌمطغ أٍُِٙ -ؽ

 ِخ أػش ٔفٟ عؼذ صغٍٛي ػٍٝ حٌؾؼذ ؟ ط: 

 وخْ ٔفٟ عؼذ ٚفلزٗ وخٌؾشحسس حٌظٟ أٌٙزض حٌٕفٛط ٚأهٍمض حٌؼٛسس حٌىخِٕش فٟ حٌقذٚس -ؽ

 حٔطالق حٌّظخ٘شحص فٟ حٌؼخفّش ٚحأللخ١ٌُ .  -١ِخ حٌٕظخثؾ حٌّظشطزش ػٍٝ ٔفٟ عؼذ صغٍٛي اٌٝ ِخٌطش  ؟  ط: 

 لطغ خطٛه حٌغىه حٌلذ٠ذ٠ش -٣ِقخدِخص ر١ٓ حٌّقش١٠ٓ ٚؿٕٛد رش٠طخ١ٔخ .   كذٚع  -٢

 ِخ حٌٕظخثؾ حٌّظشطزش ػٍٝ ٔفٟ عؼذ صغٍٛي ٚصِالثٗ اٌٝ ؿض٠شس ع١ؾً ؟  ط: 

 ِمخهؼش حٌزنخثغ حإلٔـ١ٍض٠ش  .          -٢ٌُ طنؼف كشوش حٌّمخِٚش .                   -١

 طىْٛ حٌـّؼ١خص حٌغش٠ش حٌّغٍلش . -٤     امشحد حٌغ١خع١١ٓ ػٓ طؾى١ً حٌٛصحسس  -٣

 ٔفٝ حإلٔـ١ٍض عؼًذح ٚصِالءٖ ِشط١ٓ. ٚمق رٌه.ط: 

 حألٌٚٝ: اٌٝ ِخٌطش, ػٕذِخ ػٍُ حإلٔـ١ٍض رخطش حٌلشوش حٌٛه١ٕش ػ١ٍُٙ. ٔفٝ حإلٔـ١ٍض عؼًذح ٚصِالءٖ ِشط١ٓ:ؽ: 

حٌٛه١ٕش, ٚفؾٍض ِّٙش حٌٍـٕش رشثخعش حٌٍٛسد ٚحٌؼخ١ٔش: اٌٝ ؿض٠شس )ع١ؾً( فٝ حٌّل١و حٌٕٙذٜ , ػٕذِخ طـذدص حٌّظخ٘شحص 

 )ٍِٕش(.

 ٌّخرح أسعٍض رش٠طخ١ٔخ ٌـٕش ٍِٕش ؟ ًٚ٘ ٔـلض ؟ ٚرُ ٚففٙخ عؼذ صغٍٛي ؟  ط: 

 حٌٛفٛي ٌلً ال ٠ظؼخسك ِغ ِقخٌق رش٠طخ١ٔخ  -٣طٙذثش حألِٛس .   -٢طلم١ك أعزخد حٌؼٛسس .  -١

 –كّخ٠ش ِمٕؼش رؤٔٙخ  –حعظّشص فٟ ِقش ػالػش أؽٙش ٚفؾٍض ٚٚففٙخ عؼذ 

 ِخ حٌظلفظخص حٌظٟ حكظفظض رٙخ رش٠طخ١ٔخ ؟  . ط:   

 طؤ١ِٓ ِٛفالص حإلِزشحهٛس٠ش حٌزش٠طخ١ٔش .              -٢كّخ٠ش حألل١ٍخص .                               -١

 ِٕخلؾش لن١ش حٌغٛدحْ فٟ ِشكٍش طخ١ٌش . -٤حٌذفخع ػٓ ِقش مذ أٞ طذخً أؿٕزٟ .     -٣ 

 ١ًٌٍ ِٓ فـش؟!أِخ ٌٙزح ح
 ٌّخرح حٔلشفض حألكضحد حٌّقش٠ش ؟  أٚ ػًٍ : فغخد حألكضحد حٌغ١خع١ش . ط:  

 حٔلشفض حالأكضحد ك١غ هغض ػٍٝ صػّخثٙخ ٚلخدطٙخ حأل٘ٛحء ٚحٌّطخِغ حٌؾخق١ش . -

 ٚحٌٛع١ٍش .  حٌٛفٛي اٌٝ حٌلىُ أٚ طلط١ُ حألكضحد حٌّٕخفغش ِّٙخ وخٔض حٌغخ٠ش -١ِخ ِظخ٘ش فغخد حألكضحد ٚحٔلشحفٙخ ؟ ط: 

 حٌخنٛع ٌشغزخص حٌّغظؼّش دْٚ ِشحػخس ٌّقٍلش حٌٛهٓ . -٢

 ٌّخرح دخً حٌـ١ؼ حٌّقشٜ أسك فٍغط١ٓ؟ط: 

 فٝ ٚعو ٘زٖ حٌل١خس حٌفخعذس دخً حٌـ١ؼ حٌّقشٜ ِغ رم١ش حٌـ١ٛػ حٌؼشر١ش أسك فٍغط١ٓ؛ ٌظخ١ٍقٙخ ِٓ ػقخرخص ح١ٌٙٛد.

 َ ؟   ١١٤8ِخرح ظٓ ح١ٌٙٛد ٚحالعظؼّخس رؼذ كشد ط: 

 ظٓ ح١ٌٙٛد أْ ألذحُِٙ فٟ حٌؾشق لذ ػزظض , ٚظٓ حٌّغظؼّش أْ ؽؼٍش حٌلش٠ش ٚحٌّـذ فٟ حٌزالد لذ حٔطفؤص

 .   ألن برٌطانٌا ظلت متمسكة بالتحفظات األربعة علل : لم تستمتع مصر باستقاللهاس: 

 ماذا تعرف عن قصة األسلحة الفاسدة ؟ 
 ٌن إلى الملك بهدف اإلثراء على حساب أرواح الضحاٌا . األسلحة الفاسدة قدمت للجٌش المصري من المقرب -

 ِظٝ لخِض حٌؼٛسس حٌّقش٠ش؟ ِٚٓ حٌز٠ٓ لخِٛح رٙخ؟ط:

 َ, ٚلخَ رٙخ حٌضػ١ُ ؿّخي ػزذ حٌٕخفش ٚرؼل حٌنزخه حألكشحس. ١١٥٢لخِض حٌؼٛسس فٝ ح١ٌَٛ حٌؼخٌغ ٚحٌؼؾش٠ٓ ِٓ ١ٌٛ٠ٛ 

 ٠َٛ ؿالء حإلٔـ١ٍض ػٓ ِقش
 ػٓ ِقش؟ِظٝ طُ ؿالء حإلٔـ١ٍض ط: 

 َ. ١١٥٦طُ ؿـالء حإلٔــ١ٍض ػٓ ِقش فٝ ح١ٌـَٛ حٌؼخِٓ ػؾش ِٓ ١ٔٛ٠ش عٕش ؽ: 

 حإلسحدس حٌم٠ٛش ٚحإلفشحس حألو١ذ ٚحٌظنخِٓ حٌؾؼزٟ -ؽِخ حٌؼٛحًِ حٌظٟ عخػذص ػٍٝ طٛل١غ حطفخل١ش حٌـالء ؟  -ط

ٓ ؽشف ِقش ٚلفض طذحفغ رب٠ّخٔٙخ ٌمذ ٚلفض ٘زٖ حٌلخ١ِش طذحفغ ػ -وخْ ٌلخ١ِش حٌفخٌٛؿخ ِٛلف ِؾشف . ٚمق رٌه . ط: 

 ٚسٚكٙخ ٚؽـخػظٙخ ٚفزش٘خ ١ٌٚظ ٌذ٠ٙخ اال أعٍلش ٠ٕذٜ ٌٙخ حٌـز١ٓ خـال .

ٓ حٌضػّخء حٌز٠ٓ ؿخ٘ذٚح ٌٍلقٛي ػٍٝ حٌـالء, ٌُٚ ٠ؾٙذٖٚ؟ط:   ِ 
 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ
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 حٌضػّخء ُ٘: أكّذ ػشحرٝ, ِٚقطفٝ وخًِ, ِٚلّذ فش٠ذ, ٚعؼذ صغٍٛي ...

 َ. ١ٌٛ٠١١٥٢ٛ  ٢٣حٌفـش حٌـذ٠ذ: فـش حٌؼٛسس, ػٛسس  حٌـذ٠ذ؟ِخ حٌّمقٛد رخٌفـش حٌـذ٠ذ, ٚحٌزؼغ ط: 

 ٚحٌزؼغ حٌـذ٠ذ: حٌل١خس حٌـذ٠ذس, ك١خس حٌلش٠ش حٌظٝ ػخؽٙخ حٌؾؼذ حٌّقشٜ فٝ ظالي حٌؼٛسس.

ٓ ِؾشٚػخص حٌزٕخء حٌغذ حٌؼخٌٟ ٚمق أػشٖ فٟ حٌقٕخػش ٚحٌضسحػش . ط:   فٟ حٌقٕخػش : أؾخء حٌىؼ١ش ِٓ حٌّقخٔغ  -ِِ

 ٝ حٌقٕخػخص حٌؼم١ٍش  ٚ حٌٍلخق رّٛوذ حٌذٚي حٌقٕخػ١ش حٌىزشٜ .ٚحالػظّخد ػٍ

 فٟ حٌضسحػش : حعظقالف ١ٍِٔٛٓ ِٓ حألفذٔش ٚصسحػش عزؼّخثش أٌف فذحْ ِٓ حألسص . -

 ؽؼذ ِقش .. ٚحٌؼذٚحْ حٌؼالػٟ
 ِخ أػش طؤ١ُِ لٕخس حٌغ٠ٛظ ػٍٝ حٌّقش١٠ٓ ؟ ط: 

 فٟ وً ِىخْ ٚحٌفشكش ػٍٝ وً ٌغخٌْمذ ػّض حٌفشكش حٌىزشٜ أسؿخء حٌزالد فبرح حٌزٙـش  -

 حٌذٚي ٘ٝ: أـٍظشح, ٚفشٔغخ, ٚاعشحث١ً. َ؟ ٥٦١١ِخ حٌذٚي حٌظٝ غضص ِقش فٝ ػخَ ط: 

 ِخرح طؼشف ػٓ ؟  -ط:  

ك١غ دِش ٘ٛ ٚؿٕٛدٖ حػٕظٟ ػؾشس  ١8٣حٌمخِش أعّش حٌٍْٛ فؼ١ذٞ حٌّٕؾؤ دحفغ ػٓ حٌظزش  ً: فالف ه٠ٛ حٌؾخ٠ٚؼ ِلّذ -١

ظٍٛح ِخثظ١ٓ ِٓ ؿٕٛد حٌؼذٚ , ٚحعظطخع حٌـٕذٞ فخٌق ٚ٘ٛ ِٓ ؿٕٛد حٌؾخ٠ٚؼ ِلّذ أْ ٠غمو هخثشس ِقفلش اعشحث١ٍ١ش , ٚل

 رّذفؼٗ . 

لذ أفشسْ ػٍٝ ػذَ طغ١ٍُ ِىظذ حٌزشق رزٛسعؼ١ذ ٌإلٔـ١ٍض كظٝ ال ٠مطغ حٌؼذٚ حالطقخي ر١ٓ حٌمخ٘شس  حٌفذحث١خص حألسرغ : -٢

 ٚرٛسعؼ١ذ . 

  حٌنخرطخْ ؿالي حٌذعٛلٟ ٚػٍٝ فخٌق: -٣

حدس فشٔغ١ش رطٛسر١ذ ِٓ ِذفؼٗ خحعظط -  ع وً ِّٕٙخ أْ ٠غشق هشَّ

 هخٌذ فٟ و١ٍش حٌلمٛق , ٌُ ٠شك  رخٌزي ٚحٌٙٛحْ ظً ٠مخطً حٌفشٔغ١١ٓ حٌطخٌذ ؿٛحد كغٕٟ :  -٤

 رال ٘ٛحدس كظٝ لزنٛح ػ١ٍٗ , ٚػزرٖٛ رخعظؼّخي أرؾغ ٚعخثً حٌظؼز٠ذ ؛ ٌىٟ ٠زٛف رؤعشحس رالدٖ  ٌىٕٗ سفل ؛ فمظٍٖٛ . 

 : لخثذ لٛحص حٌؼذٚحْ حٌؼالػٟ لخي : عؤمشد ِقش رال ٘ٛحدس أٚ ؽفمش كظٝ طمغ ر١ٌٍش , ٚطمٍغ ػٓ وزش٠خثٙخ . وظٍٟ -٥

 إلػخدس لٕخس حٌغ٠ٛظ ِشس أخشٜ ا١ٌُٙ وّخ وخٔض . - ؟ ٌّخرح طآِشص حٌذٚي حٌؼظّٝ ػٍٝ ِقشط: 

 أٚسٚرخ ؟  ػًٍ : حٌؼذٚحْ حٌؼالػٟ ػٍٝ ِقش . أٚ ٌّخرح حؿظّغ سؿخي حٌغ١خعش فٟ ط: 

 ٌٍظفى١ش فٟ ٘زح حٌلذع حٌخط١ش , ٌٍٚظآِش ػٍٝ ِقش  إلػخدس لٕخس حٌغ٠ٛظ ا١ٌُٙ وّخ وخٔض .

حٌغش حٌزٜ عشٜ فٝ دِخء ٘ئالء حألرطخي ٘ٛ عش  -حروش حٌغش حٌزٜ عشٜ فٝ دِخء ٘ئالء حألرطخي حٌغخرم١ٓ. ِٚخ أػشٖ؟ط: 

ٚوخْ ٌزٌه وٍٗ أػش فٝ حٌشٚف  -  حٌؼذٚ ِّٙخ وخٔض ػذطٗ ٚػذدٖ.حٌٕقش ٚحٌزمخء ٚحٌخٍٛد ٚحٌّـذ ٚطلم١ك حألًِ, ٚحٌظفٛق ػٍٝ 

 حٌّؼ٠ٕٛش ٌٍـٕٛد, ٚحٌذفخع رلّخعش ٚلٛس ِّٙخ وخٔض حٌظنل١خص.

 حٌؼذٚحْ .. ٚحٌقّٛد
 ظٙشص رٛحدس حٌؼضَ ٚحٌقّٛد فٝ ِظٙش٠ٓ ّ٘خ: ظٙشص رٛحدس ػضَ ٚفّٛد حٌؾؼذ فٝ ِظٙش٠ٓ.. حروشّ٘خ.ط: 

 ٘ض٠ّش اعشحث١ً فٝ ِٛلؼش حٌّذحفغ ػٕذ لٕخس حٌغ٠ٛظ. - ٢  ِقشٜ. اغشحق حٌّذِشس ا٠الص رطٛسر١ذ - ١

 ِخ حعُ حٌـض٠شس ؟ ٌُٚ حخظخس٘خ حٌؼذٚ ؟ ط: 

 ٟ٘ ؿض٠شس ؽذٚحْ , ٚحخظخس٘خ حٌؼذٚ : ١ٌلمك ٔقشح ٠ـذ ف١ٗ ٚع١ٍش ٌٍذػخ٠ش . -

 حٌّذحفغ . ٘ض٠ّش اعشحث١ً فٟ ِٛلؼش  -٢اغشحق حٌّذِشس ا٠الص .    -١ حروش أِؼٍش ٌّشكٍش حٌقّٛد . ط: 

 مشد ١ِٕخء ا٠الص ٌٍّشس حٌؼخ١ٔش . -١.     حروش أِؼٍش ٌّشكٍش حٌشدع ٚحٌضؿش -ط: 

 طغًٍ حٌفذحث١١ٓ دحخً اعشحث١ً ٚطخش٠ذ حٌطشلخص ٚٔؾش حٌشػذ ف١ُٙ .  -٢

 طذ١ِش كقْٛ ٚهخثشحص حٌؼذٚ .  -١  . حروش أِؼٍش ٌّشكٍش حٌّزخدأس -ط: 

 حٌذرخرخص , ٚعف١ٕش ر١ض ٠خَ حٌظٟ وخٔض طٕمً حٌـٕٛد . طذ١ِش عف١ٕش ر١ض ١٘ؾغ حٌظٟ وخٔض طٕمً -٢

ُ  حخظخس حٌؼذٚ طٍه حٌـض٠شس؟ط:   و١ف طـٍٝ حٌقّٛد حٌّقشٜ فٝ ؿض٠شس )ؽذٚحْ(؟ ٌِٚ

فمذ ظٍض ٘زٖ حٌـض٠شس طمخَٚ حٌؼذٚ ٚطقّذ أِخِٗ رؼض٠ّش حألرطخي, كظٝ حعظطخػض فٝ حٌٕٙخ٠ش أْ طٕظقش, ٚأْ طلظٝ ربػـخد 

 ذٚ ٘زٖ حٌـض٠شس حٌقغ١شس ٚحٌّؼضٌٚش؛ ١ٌلمك ٔقًشح ٠ـذ ف١ٗ ٚع١ٍش ٌٍذػخ٠ش.حٌؼخٌُ. ٚلذ حخظخس حٌؼ

 ٚمق دٚس حٌنفخدع حٌّقش٠ش فٝ ١ِٕخء )ا٠الص( حإلعشحث١ٍٝ.ط: 

فٝ ِشكٍش حٌشدع مشرض حٌنفخدع حٌزؾش٠ش حٌّقش٠ش مشرظٙخ حٌؼخ١ٔش فٝ ١ِٕخء ا٠الص حإلعشحث١ٍٝ.. سوزٛح هخثشس ِٓ ٔٛع 

حٌٕقش ٚحٌفٛص, ٚسحكض ٘زٖ حٌطخثشس طط١ش ٔلٛ ٘ذفٙخ, ٚٚمؼٛح حٌّؼذحص حٌٕخعفش فٝ أِخوٕٙخ  ح١ٌٍٙٛوٛرظش, ٚوٍُٙ ػمش فٝ

 ٌظذ١ِش حٌغفٓ حٌلشر١ش حإلعشحث١ٍ١ش, ٚػٕذِخ ؿخءص اؽخسس حٌزذء دٜٚ حالٔفـخس ٚحٔذٌؼض ح١ٌٕشحْ فٝ ح١ٌّٕخء.

 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ  ١١٩٣َٔقش أوظٛرش 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ
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 ٌّخرح أٔؾؤ حٌؼذٚ خو رخس١ٌف؟ ِٚخرح طؼشف ػٕٗ؟ط: 

خو رخس١ٌف ٌظلق١ٓ ٔفغٗ, ٚ٘ٛ خو ػٍٝ حِظذحد حٌغخكً حٌؾشلٝ ٌمٕخس حٌغ٠ٛظ ٌّٕغ ٘ــَٛ حٌّقش١٠ٓ, ٚ٘ٛ خـو  أٔؾؤ حٌؼذٚ

ِـٙض رؤكـذع حٌّؼذحص, ٚرخضحٔخص ِلىّش ٌٍّٛحد حٌٍّظٙزش ػٍٝ هٛي حٌمٕخس, ٚفٛق رٌه ألخِض اعشحث١ً عخطًشح طشحر١ًّخ ١ٌّٕغ أ٠ش 

 درخرش ِٓ حٌؼزٛس.

 فٝ ٔظش سؿخي حٌلشد ٚحٌغ١خعش ِٓ أفؼذ حٌّٛحٔغ حٌّخث١ش؟ ١ف أفزلض لٕخس حٌغ٠ٛظوط: 

أفزلض لٕخس حٌغ٠ٛظ فٝ ٔظـش سؿخي حٌلشد ٚحٌغ١خعش ِٓ أفؼذ حٌّٛحٔغ حٌّخث١ش؛ ٔظ١ـش ٌىً حٌظـ١ٙضحص حٌظٝ عزك روش٘خ, 

 ٚحٌّٛحد حٌٍّظٙزش ٚحٌّٛحلغ حٌّلقٕش. حٌظشحرٌٟٚٛؿٛد حٌغخطش 

 حٌّٕٙذعْٛ حٌؼغىش٠ْٛ ( ؟  –خػمش سؿخي حٌق –ِخ دٚس : ) حٌط١شحْ حٌّقشٞ ط: 

 : حٔذفغ حٌط١شحْ حٌّقشٞ فٟ عّخء ع١ٕخء ٠لطُ ِطخسحص حٌؼذٚ ِٚٛحلؼٗ .  حٌط١شحْ حٌّقشٞ -١

 : أخزٚح ٠ذِشْٚ ِٕؾآص حٌؼذٚ ٚلٛحػذٖ ِٚغظٛدػخص حٌّٛحد حٌٍّظٙزش .  سؿخي حٌقخػمش -٢

حٌظشحرٟ ٠ٚم١ّْٛ حٌىزخسٞ ٚحٌّؼذحص فٛق حٌمٕخس ٌظؼزش أخزٚح ٠فظلْٛ فظلخص ٚحعؼش فٟ حٌغخطش  حٌّٕٙذعْٛ حٌؼغىش٠ْٛ : -٣

 حٌذرخرخص ٚحٌؼشرخص حٌّقفلش ٚحٌـٕٛد اٌٝ أسك ع١ٕخء

 حروش رؼنخ ِٓ حٌّٕخرؽ حٌزط١ٌٛش ٌٍّقش١٠ٓ فٟ ِؼشوش حٌؼزٛس . ط: 

 ؿٕذٞ حٌّؾخس وخْ ٠فـش أ٠ش درخرش اعشحث١ٍ١ش طمظشد ِٕٗ ٠ٚغظؾٙذ رـٛحس٘خ .  -١

 حٌّقشٞ ألٞ لٕزٍش ٠ٍم١ٙخ حٌؼذٚ ٌظذ١ِش حٌّطخسحص حٌّقش٠ش فذحًء ٌٍٛهٓ . ارؼخد حٌّٕٙذط حٌؼغىشٞ -٢

 حٌغئحي حألٚي
   -) أ(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :

    وظٍٟ  (      –ِخعز١شٚ  –: ) ؿّخي ػزذ حٌٕخفش   ١١٥٢صػ١ُ ػٛسس ١ٌٛ٠ٛ  -١

   أـٍظشح(  –ِقش  –خ ٌـ  : ) فشٔغخ حٌّمقٛد رـ " طؤ١ُِ حٌمٕخس " أْ طىْٛ ٍِىً  -٢

                                           ) د ( ٌّخرح سغذ حإلٔـ١ٍض فٟ حالعظ١الء ػٍٝ ِىظذ حٌزشق رزٛسعؼ١ذ  ؟           

                                                                           ؟                         ١١٥٢) ؽ ( ِخ حٌلش٠ش حٌّقٛٔش وّخ طشٜ  ػٛسس ١ٌٛ٠ٛ 

  ( أِخَ حٌؼزخسس حٌخخهجش ف١ّخ ٠ٍٟ : Xأِخَ حٌؼزخسس حٌقل١لش ٚػالِش )√ ( ) د ( مغ ػالِش ) 

 ٌُ طظّىٓ ؿض٠شس ؽذٚحْ ِٓ حٌقّٛد أِخَ حٌؼذٚ .                              )    (      -١

 ٚأػخد رٕخء ؿ١ؾٗ ِٓ ؿذ٠ذ.          )    (أػٍٓ حٌؾؼذ حٌّقشٞ سفنٗ ٌٍٙض٠ّش  -٢

 حٌغئحي حٌؼخٟٔ
   -) أ(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :

   ِخعز١شٚ( –وظٍٟ  –: ) ؿّخي ػزذ حٌٕخفش   ١١٥٦لخثذ لٛحص حٌؼذٚحْ حٌؼالػٟ   -١

   ٌؼظّٝ( حٌذٚي ح –ِقش  – اعزخ١ٔخؿٕٛد  : )    (حٌؾ١خه١ٓ حٌلّش )حٌّمقٛد رـ  -٢

                                       ) د ( ٌّخرح سغذ ح١ٌٙٛد فٟ حالعظ١الء ػٍٝ ؿض٠شس ؽذٚحْ  ؟                     

                                                                           ؟                             ١١٥٢) ؽ ( ِخ حٌلش٠ش حٌىخررش وّخ طشٜ ػٛسس ١ٌٛ٠ٛ 

  ( أِخَ حٌؼزخسس حٌخخهجش ف١ّخ ٠ٍٟ : Xأِخَ حٌؼزخسس حٌقل١لش ٚػالِش )√ ( ) د ( مغ ػالِش ) 

 خغش حٌؾخ٠ٚؼ ِلّذ ِؼشوظٗ مذ حٌؼذٚ  .                                    )      ( -١

 ز١ش .)      (سفغ حٌؼذٚ حٌشح٠ش حٌز١نخء ػٍٝ ِىظذ حٌزشق ١ٌخذع سؿخي حٌّمخَٚ حٌؾؼ -٢

 حٌغئحي  حٌؼخٌغ
   -) أ(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :

 ػشحرٟ(أكّذ ـ  ِقطفٝ وخًِـ  ِلّذ فش٠ذ ) حٌزٜ أٔفك وً ػشٚطٗ فٝ خذِش حٌٛهٓ: ............... حٌؾؼزٟحٌضػ١ُ ـ ١

 ( رخس٠ظـ  سِٚخـ  ٌٕذْ ) .......ػشك عؼذ ٚفلزٗ لن١ش ِقش فٝ ِئطّش حٌقٍق حٌّٕؼمذ فٝ: ..........ـ ٢

 ( أِخَ حٌؼزخسس غ١ش حٌقل١لش :x ِش )الحًِخَ حٌؼزخسس حٌقل١لش, ٚػ√(  ِش )ال)د( مغ ػ 

 ( ) 0أعزخد حٌؼٛسس فٟحٌظلم١ك  فٟٔـلض ٌـٕش ٍِٕش  ـ ١

  ( )                      ٝ عؼذ ٚفلزٗ اٌٝ ؿض٠شس ع١الْ.فٔ ـ ٢
 ؟ حٌمقشفّٙض ِٓ حألِش وّخ  رؼٕقشٞ)ؽ( ِخ حٌّمقٛد 

 لٙخ. مخ ء حٌلّخ٠ش حكظفظض رش٠طخ١ٔخ رظلفظخص أسرؼش ٚغ)د( رؼذ اٌ

 حٌغئحي حٌشحرغ
   -) أ(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :

 ـ ِخث١ش ( وشِٚشـ  ٍِٕش )  ٚفف عؼذ ِؾشٚع ................. رؤٔٗ كّخ٠ش ِمٕؼش.ـ ١

 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ
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 ـ خّغش ِال١٠ٓ ( أسرؼش ِال١٠ٓـ  ػالػش ِال١٠ٓ )  حعظقالف ....... فذحْ ِٓ حألسحمٝ حٌقلشح٠ٚش.عخػذ رٕخء حٌغذ حٌؼخٌٝ فٝ ـ ٢

  ٕض رٙخ ؟ِأ حٌظٟ؟ ِٚخ حٌلش٠ش ١١٥٢س سػٛ حٔطٍمضهش٠ك  أٞ فٟ)د( 

 فّخ أػشٖ صسحػجخ ؟ 0أػظُ ِؾخس٠غ حٌؼٛسس حٌؼخٌٟ)ؽ( وخْ ِؾشٚع حٌغذ 

 ( أِخَ حٌؼزخسس غ١ش حٌقل١لش رXػالِش)حًِخَ حٌؼزخسس حٌقل١لش, ٚ√(  )د( مغ ػالِش)

 ( ) ٔـلض خذػش حٌّغظؼّش٠ٓ فٝ سفغ حٌشح٠ش حٌز١نخء فٛق ِىظذ حٌزشق. ـ ١

 ( )           .حٌؼالػٟس وز١ش فٝ ِٛحؿٙش حٌؼذٚحْ ٚوخْ ٌٍؾخ٠ٚؼ ِلّذ د ـ ٢

 ( )                       ػٕذِخ ػٍُ رظؤ١ُِ لٕخس حٌغ٠ٛظ. حٌّقشٞكضْ حٌؾؼذ  ـ ٣

 ي حٌخخِظحٌغئح
   -) أ(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :

 ( حٌظ١ٓـ سأط  حالطلخد٠شـ  حٌمزش ) اٌٝ لقش: ............... حإلٔـ١ٍضٞكّخ٠ش حألعطٛي  فٟ ٞحٌخذ٠ٛعخفش ـ ١

 ( حٌّذحفغـ  شحْح١ٌٕـ  ح١ٌّخٖ) حعظطخع عالف حٌّٕٙذع١ٓ حٌؼغىش١٠ٓ فظق ػغشحص فٝ حٌغخطش حٌظشحرٝ ػٓ هش٠ك: ـ ٢

 حٌلش٠ش حٌلم١م١ش؟ رُ طفشق ر١ٓ حٌلش٠ش حٌىخررش ٚحٌلش٠ش حٌلم١م١ش؟ ِٚخ حٌزٜ كممظٗ ِقش ِٓ ِؾشٚػخص ٌظنّٓ )د(

 ٠ٓ ؿخ٘ذٚح ٌٍلقٛي ػٍٝ حٌـالء ٌُٚ ٠ؾٙذٖٚ؟حٌزُ٘ حٌضػّخء  ِٓ)ؽ( 

 ػًٍ ٌّخ ٠ؤطٟ : (  د) 

 0خس٠وخْ فٌّٛقش  ماليعظأـٍظشح حالـ ِٕق ١

 ظشح حٌٍٛسد وشِٚش ػٓ ِٕقزٗ.ارؼخد حٔـٍ ـ ٢

 حٌغئحي حٌغخدط
   -) أ(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :

 ( حٌـٕٛدـ  حٌغشدـ  حٌؾشق )  أل١ُ خو رخس١ٌف ػٍٝ ؿخٔذ لٕخس حٌغ٠ٛظ ِٓ ؿٙش: ...........ـ ١

 (شحفـحٌظٍـ  حٌظشر١ْٛـ حٌظخ٠ّض ).........حٌقل١فش حٌزش٠طخ١ٔش حٌظٝ ٔخدص رٛؿٛد ِٕق ِقش حعظمالٌٙخ حٌزحطٝ: ......ـ ٢

 ؟ )د( ِخ ِظخ٘ش حٔلشحف حألكضحد حٌّقش٠ش

 فمو. ٠خظخ٘ش ظمالي ِقشع( ػًٍ: وخْ ح )ؽ

 ( حًِخَ حٌؼزخسس حٌخطؤ:X)ٚػالِش حٌقل١لش حٌؼزخسس حِخَ√( غ ػالِش)م)د( 

 (     )                 ١ً حعظمالي ِقش.ٕق ٌغٍحٌىفخف حٌّ فش٠ذ ِلّذ سظخحخ – ١

 ( )                  ٚأػخدص وشحِظٙخ. ١ ١٩٣ً ػخَ ث١شحعػٍٝ ا قشص ِقشٔظح -٢

 ( )                     ّش١حٌمق فٌٍّٟمخِٚش  ع ِؼخيٚؼ ِلّذ أسؾخ٠ٚمشد حٌ -٣

 حٌغئحي حٌغخرغ
 :حٌخطؤ( حًِخَ حٌؼزخسس X)ٚػالِش حٌقل١لش حٌؼزخسس حًِخَ( ✓( مغ ػالِش)أ )

 ( )        ػٓ هش٠ك حٌخطخرش ٚحٌىظخرش فٝ حٌقلف. ٝرٕؾش حٌٛػح٘ظُ ِقطفٝ وخًِ  - ١

 ( )                                            ؽذ٠ذ حٌؼشحء. ِقش, ٚ٘ٛ فٟ طٛفٝ ِلّذ فش٠ذ -٢

 ( ِخ أػش ؿٙخد حٌضػ١ّ١ٓ ِقطفٝ وخًِ ِٚلّذ فش٠ذ ػٍٝ حألِش ؟د)

 ١ش.ٍٕلشوش حٌٛهح ٌسٗ ٠ؼذ حٔظقخزقٕخء حٌٍٛسد وشِٚش ػٓ ِق( ػًٍ: الؽ)

   -(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :د) 

 (٢٥, ٢0ـ٢0, ١٥ـ ١٥, ١0 )حٌغخطش حٌظشحرٝ حٌزٜ ألخِظٗ اعشحث١ً ػٍٝ ؿخٔذ حٌمٕخس ٠قً حسطفخػٗ اٌٝ .... ِظًشح.ـ ١ 

 (دٔؾٛحٜ ـ أؽّْٛـ  ِٕٛف ) ر٘ذ حٌنزخه حإلٔـ١ٍض ٌق١ذ حٌلّخَ فٝ لش٠ش: ...............ـ ٢

 حٌغئحي حٌؼخِٓ
 :حٌخطؤ( حًِخَ حٌؼزخسس X)ٚػالِش حٌقل١لش حٌؼزخسس حًِخَ( ✓( مغ ػالِش)أ )

 (      )                              طؼٙذ حٌخذ٠ٛ رّغخػذس حإلٔـ١ٍض ِمخرً كّخ٠ظٗ ِٓ حٌـ١ؼ ٚحٌؾؼذ.ـ ١

 ( )                                حٔظقشص ِقش فٝ ِؼشوش حٌذرخرخص رغزذ لٍش ػذد درخرخص حٌؼذٚ.ـ ٢

 َ؟ ١ ١ ٤ 8ػخَ  ١ٓغعزذ دخٛي حٌـ١ٛػ حٌؼشر١ش أسك فٍط )د( ِخ 

 لمك؟ ٌّٚخرح؟ططخ١ً فّخ ٘ٛ؟ ًٚ٘  ١ً ١ٌٍٙٛدخ( ؽ)

 ط١ٓ.غفٍ فٟخٌٛؿخ فكخ١ِش حٌ ء فّٛدٛ. ٚمق رٌه فٝ م سكحأل خدٕخ١ش أؿ حٌّقشٞ حٌـٕذٞ)د( 

   -مٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌ٘ـ) 

 ( ٢0١١ػٛسس ٠ٕخ٠ش  – ١١١١ػٛسس  – ٥٢حٌؼّالق حٌزٞ خشؽ ِٓ عـٕٗ ٘ٛ ) ػٛسس ١ٌٛ٠ٛ  -١

 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ
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 حٌّغظؼّش ( –حٌـٛحع١ظ  –حألعٍلش حٌفخعذس ؿخءص ػٓ هش٠ك ) حٌّمشر١ٓ ٌٍٍّه  -٢

 حٌغئحي حٌظخعغ
 حٌخطؤ  ف١ّخ ٠ٍٟ : ( حًِخَ Xحد ٚػالِش)ٛخَ حٌقِ( حً ✓( مغ ػالِش)أ)

 ( )   ١ٓ ٌٍظخٍـ ِٓ ػقخرخص ح١ٌٙٛد.غطأسك فٍ حٌّقشًٞ حٌـ١ؼ دخ ـ ١

 ( )                                  ذ.ثذحؾأِخَ حٌّلٓ ٚحٌ حٌّقش٠ٞنؼف حٌؾؼذ  ـ٢

 ( )               .١خ صسحػرخ خ ٚحٔمال١خػٕف حٔمالرخ  حٌؼخٌٟذ غشٚع حٌؾٌمذ أكذع ِ ـ٣

 ؟ ١١٥٢أػٍٕظٙخ ػٛسس ١ٌٛ٠ٛ  ظٟ)د( ِخ حٌلمٛق حٌ

 ِقش؟ػش  فٟ حٌضسحػٍٝ  حٌؼخٌٟذ غخء حٌٕر حًػش ف١(وؽ)

   -(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :د) 

 ( أٌف ٚعزؼّخثشـ  أٌف ٚعظّخثشـ  أٌف ٚخّغّخثش ) دخٍض اعشحث١ً كشد أوظٛرش ٚػٕذ٘خ ............ درخرش.ـ ١

 ( ِلّذ ٔـ١ذـ  ِلّذ فش٠ذـ  حٌغخدحص ) : ........ٌُ ٠ؾٙذٚح حالعظماليِٚٓ حٌضػّخء حٌز٠ٓ كٍّٛح سح٠ش حٌّمخِٚش ـ ٢

 حٌغئحي حٌؼخؽش
 حٌخطؤ  ف١ّخ ٠ٍٟ : ( حًِخَ Xحد ٚػالِش)ٛخَ حٌقِ( حً ✓( مغ ػالِش)أ)

 (   )          َ.  ١١٩٣ َ, ٚكٌٛٙخ اٌٝ ٔقش ػخَ ١١٦٩سفل ؽؼذ ِقش حٌٙض٠ّش فٝ ػخَ ـ ١

 (   )                                                  قْٛ ٌّقش.حٌّمشرْٛ ِٓ حٌٍّه ٚه١ْٕٛ ِخٍـ ٢

 )د( ِخ حٌفشق ر١ٓ حٌلش٠ش حٌىخررش ٚحٌلش٠ش حٌّقٛٔش؟ 

 ؟حٌّقشٞذ ؾؼٝ عذ صغٍٛي ٚفلزٗ ػش حٌفِخ حػش ٔ ( )ؽ

   -(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :د) 

 (حٌٍٛحءـ  حٌٛلخثغـ حٌّئ٠ذ )ؽزٗ ِذسعش طؼٍُ حٌّقش١٠ٓ كمٛلُٙ ٚٚحؿزخطُٙ. أفذس ِقطفٝ وخًِ ؿش٠ذس .....ٌظقزقـ ١

 طُ ؿالء حٌؼذٚ ......... ػٓ ِقش ) حإلٔـ١ٍضٞ ـ حٌفشٔغٟ ـ حإلعشحث١ٍٟ (  ١١٥٤ـ فٟ ػخَ ٢

 حٌغئحي حٌلخدٞ ػؾش
 حٌخطؤ  ف١ّخ ٠ٍٟ : ( حًِخَ Xحد ٚػالِش)ٛخَ حٌقِ( حً ✓( مغ ػالِش)أ)

 ( )                حٌؼذٚ رخ١ٌٕشحْ حٌؾذ٠ذس كظٝ ظٕٖٛ فشلش وخٍِش. ظً ؿٛحد كغٕٝ ٠نشدـ ١

  (   )                   ٌُ ٠ىٓ ٌّقطفٝ وخًِ ِٚلّذ فش٠ذ أػش ٠زوش فٝ ٔفٛط حٌّقش١٠ٓ.ـ ٢

 (   )                                     ٚكؾ١ظٗ. طذي ػٍٝ ّ٘ـ١ش حالكظالي ٚ ٞكخدػش دٔؾٛحـ ٣

 ؟ ٌّٚخرح؟ ٚؿٗ عؼذ ح٘ظّخِٗ ا١ٌٗ ؽٟء ٚي أِخ )د ( 

 أٚسٚرخ؟ فٟش٠ش قٌّخرح ػًّ ِقطفٝ وخًِ ػش حٌذػخ٠ش ٌٍمن١ش حٌّـ ١( ؽ)

 ؟حٌّقشِٞخ أػش ؿٙخد ِقطفٝ وخًِ ِٚلّذ فش٠ذ ػٍٝ حٌؼؼذ  ـ ٢

   -(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :د) 

 ِقطفٝ وخًِ ـ ؿّخي ػزذ حٌٕخفش ـ أٔٛس حٌغخدحص ( ـ حٌضػ١ُ حٌزٞ أُِ لٕخس حٌغ٠ٛظ ........... ) ١

 ـ سكٍض رش٠طخ١ٔخ ػٓ ِقش رؼذ حكظالي دحَ ....... عٕش ) حػٕظ١ٓ ٚعزؼ١ٓ ـ أسرؼخ ٚػؾش٠ٓ ـ حػٕظ١ٓ ٚخّغ١ٓ ( ٢

 حٌغئحي حٌؼخٟٔ ػؾش
 ١ٌظ١ٓ:خ١ٓ حٌظظحٌـٍّؤ فٛد حٌخط)أ(

 ٌمٕخس.ح ٍٝػ رؼذ٘خٌْٛٛ غظعزؼش أ٠خَ ٠ِقش  ؼّشْٚ ٌغضٚغظلذس حٌّ ـ ١

 خ٠ٚؼ ِلّذ رؼذ ِؼشوظٗ ِغ ح١ٌٙٛد اٌٝ سطزش ِالصَ أٚي.ؾطُ طشل١ش حٌ ـ٢

 ؟ ِٚخ ِٛلف سؿخٌٙخ؟ؽذٚحْس شؿض٠  )د( ٌّخرح حخظخس حٌؼذٚ

 ِظٙش٠ٓ, حٔىشّ٘خ. فٟش غىٕرؼذ حٌ حٌّقشٞؼذ ؾٚفّٛد حٌ َرٛحدس ػض)ؽ( ظٙشص 

   -(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :د) 

 رطً ِشٞ ظً ٠نشد حٌؼذٚ رخ١ٌٕشحْ كظٝ ظٕٖٛ فشلش وخٍِش ٘ٛ ) حٌؾخ٠ٚؼ ِلّذ ـ ؿٛحد كغٕٟ ـ ؿالي حٌذعٛلٟ (ـ ١

 ٠ظٕخٚي حٌـٕٛد حٌّقش٠ْٛ كزٛرخ طغخػذُ٘ ػٍٝ حالٔظقخس ػٍٝ ػذُٚ٘ ٟ٘ كزٛد )ِغىٕش ـ ِم٠ٛش ـ حٌؾـخػش ( ـ ٢

 حٌغئحي حٌؼخٌغ ػؾش
 حٌخطؤ  ف١ّخ ٠ٍٟ : ِخَ ( حً Xحد ٚػالِش)ٛخَ حٌقِ( حً ✓( مغ ػالِش)أ) 

 ( )                                 . ١ ١ ١ ١سس ػٛ خفشٌٕح زذػلخد ؿّخي  - ١

  ( )           ٓ ٌطشد ح١ٌٙٛد ِٕٙخ.١طغفٝ فٍ حٌّقشٞكخسد حٌـ١ؼ  -٢

 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ
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 ( )           ش, فخٌظف حٌؼؼذ كٌٛٙخ ٚأ٠ذ٘خ.ٕش ١ٍِٕخ ٌـٔأسٍِض رش٠طخ  ـ٣

 ّخ ّ٘خ؟ف١ٍظ١ٓ. عدٖ رٛرذحً ِقطفٝ وخًِ ؿٙخ( )د 

 ١ض؟ـٍمش حٌؼ ؿٍٙٙخ حإل١ٔحٌلم ِخ (ؽ)

   -(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :د) 

 ـ ِٓ حٌذٚي حٌّؾخسوش فٟ حٌؼذٚحْ حٌؼالػٟ ػٍٝ ِقش ) اعشحث١ً ٚحٌّٕغخ ـ فشٔغخ ٚ اعشحث١ً ـ رش٠طخ١ٔخ ٚحٌّٕغخ ( ١

 حٌمٕخس ِٓ ؿذ٠ذ ) ػالػش أ٠خَ ـ خّغش أ٠خَ ـ عظش أ٠خَ (  لذس حٌؼذٚ ............. العظؼخدسـ ٢

 حٌغئحي حٌشحرغ ػؾش
 حٌخطؤ  ف١ّخ ٠ٍٟ : ( حًِخَ Xحد ٚػالِش)ٛخَ حٌقِ( حً ✓( مغ ػالِش)أ)

 ( )                            حًدحء ِّٙظٙخ. فٟش ٕش ٍِٕـٌ لضٔـ - ١

 ( )                 كم١م١خ .خ فرخٌغخدس حػظشح ض رش٠طخ١ٔخ ٌّقشفحػظش -٢

 ( )                                       ٚسفخلٗ اٌٝ ؿض٠شس ِخٌطش. عؼذٝ ـ ٔف٢

 أِخَ حإلٔـ١ٍض؟ ٚحكذح خفصغٍٛي حألِش ٌٍٛلٛف ف ذؼٌُ دػخ ع ـ ١)د( 

 ذ صغٍٛي؟ؼغ دػٛس عِذ ؾؼوظف طؼخًِ حٌـ ٢

 ؿض٠شس ِخٌطش؟ٌٝ صغٍٛي ٚفلزٗ ا ذؼٝ عفِٛلف حٌّشآس ِٓ ٔ ؽ( ِخ)

   -(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :د) 

 ) خ١ٍؾ حٌغ٠ٛظ ـ لٕخس حٌغ٠ٛظ ـ ِذ٠ٕش حٌغ٠ٛظ (  ................ِذخً ـ طمغ ؿض٠شس ؽذٚحْ ػٕذ ١

 ٘ـُ حإلٔـ١ٍض ػٍٝ ِىظذ حٌزشق رزٛسعؼ١ذ رٙذف ) لظً ِٓ ف١ٗ ـ لطغ عزً حٌّٛحفالص ـ حإللخِش ف١ٗ ( ـ ٢

 ػؾشحٌغئحي حٌخخِظ 
 حٌخطؤ  ف١ّخ ٠ٍٟ : ( حًِخَ Xحد ٚػالِش)ٛخَ حٌقِ( حً ✓( مغ ػالِش)أ)

 ( )                                حٌغذ حٌؼخٌٝ وخْ ػٛسس ػظ١ّش فٝ ِـخي حٌضسحػش.ـ ١

 ( )                              َ. ١١٦٩خنؼض ِقش ١ٌٍٙٛد رؼذ حٌٕىغش فٝ ػخَ ـ ٢

 ( )           شحث١ً ؿؼٍض ح١ٌٙٛد ٠ؼ١ؾْٛ فٝ حٌخٕخدق.حٌؼ١ٍّخص حٌفذحث١ش دحخً اعـ ٣

 . ٚمق رٌه.ٚأسٚرخ شقوً ِٓ: ِ ٍٝػ شآػخس ِظفخٚط ظؤ١ُِ لٕخس حٌغ٠ٛظ ( وخْ ٌ) د 

 ٜ ٔفزطٗ حٌؼٛسس ؟ ِٚخ أػشٖ ػٍٝ حألسك ؟زِخ حٌّؾشٚع حٌؼظ١ُ حٌ)ؽ ( 

   -(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :د) 

 .......... طزوش حإلٔـ١ٍض رٛػذ حٌـالء ػٓ ِقش) حٌقزخف ـ حٌغ١خعش حٌذ١ٌٚش ـ حٌّلالص ( ـ ِـٍش ١

 لقش سأط حٌظ١ٓ ) حٌف١َٛ ـ حإلعىٕذس٠ش ـ د١ِخه (  عخفش حٌخذ٠ٛٞ اٌٝ ِذ٠ٕش ..................... ٚألخَ ـ٢

 حٌغئحي حٌغخدط ػؾش
 ّخ ٠ٍٟ : حٌخطؤ  ف١( حًِخَ Xحد ٚػالِش)ٛخَ حٌقِ( حً ✓( مغ ػالِش)أ)

 )        (                          ػًّ ِقطفٝ وخًِ ؿخً٘ذح ػٍٝ حٌذػخ٠ش ٌٍمن١ش حٌّقش٠ش فٝ دٚي أِش٠ىخ.ـ ١

 )        (                                             ِٕلض أـٍظشح ِقش كّخ٠ش وخٍِش ِغ حالكظفخظ رؤسرغ ٔمخه.ـ ٢

 )         (                                                 ٛ ٌٍمن١ش حٌّقش٠ش.عخفش ِقطفٝ وخًِ اٌٝ فشٔغخ ٠ذػـ ٣

 ؟ ِخ ِظخ٘ش حٔلشحف حألكضحد فٝ ِقش )د ( 

 ِخرح فؼٍض ح ٌؼٛسس كظٝ ال طىْٛ كش٠ش ح ٌّقش١٠ٓ كش٠ش وخررش ؟ـ ١) ؽ ( 

 ػـٍض رشك١ً رش٠طخ١ٔخ ػٓ ِقش ؟ حٌظِٟخ حألعزخد  ـ ٢

   -ل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقد) 

 رسحػ١ٗ ( ـ وظذ حٌزطً ؿٛحد كغٕٟ لقش رطٌٛظٗ ػٍٝ ) كخثو كـشطٗ ـ كخثو حٌغـٓ ـ ١

 ـ ِٓ حٌضػّخء حٌز٠ٓ سحفمٛح عؼذ صغٍٛي ) ػزذ حٌؼض٠ض فّٟٙ ـ ِلّذ فش٠ذ ـ ِقطفٝ وخًِ ( ٢

 حٌغئحي حٌغخرغ ػؾش
 حٌخطؤ  ف١ّخ ٠ٍٟ :  ( حًِخXَحد ٚػالِش)ٛخَ حٌقِ( حً ✓( مغ ػالِش)أ)

 ( )                         خ.ِـ١ٍض ػٓ ِقش رؼذ خّغش ٚػّخ١ٔٓ ػخوخْ ؿالء حإلٔـ ١

 ( )                                               حٌلش٠ش حاللظقخد٠ش. ٟ٘حٌلش٠ش حٌلم١ش  ـ٢

 ( )             .ػٍّض ػٛسس ١ٌٛ٠ٛ ػٍٝ طؾ١١ذ دػخثُ حٌمٛس ٚحال٘ظّخَ رخٌقٕخػخص حٌؼم١ٍشـ ٣

 أسخٝ فٍغط١ٓ ؟ حٌّقشٞ)د( ٌّخرح دخً حٌـ١ؼ 
 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ
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 16  انىور نخذماخ انكمثٍوذر واإلوررود ـ ذم انعماروح ـ تجوار مكرة انثرٌذ ركز م

 خعذس ؟ف)ؽ( ِخرح طؼشف ػٓ لقش ح ألعٍلش حٌ

   -(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :د) 

 ـ ٔفٟ عؼذ صغٍٛي فٟ حٌّشس حألٌٚٝ اٌٝ ؿض٠شس ) فم١ٍش ـ ع١ؾً ـ ِخٌطش ( ١

 (  خًِ حٌضػ١ُ ) ؿّخي ػزذ حٌٕخفش ـ ِلّذ فش٠ذ ـ عؼذ صغٍٛيكًّ ٌٛحء حٌىفخف رؼذ ِقطفٝ وـ ٢

 حٌغئحي حٌؼخِٓ ػؾش
 حٌخطؤ  ف١ّخ ٠ٍٟ : ( حًِخَ Xحد ٚػالِش)ٛخَ حٌقِ( حً ✓( مغ ػالِش)أ)

 ( )                                  حكظالي ِقش ِٓ حإلٔـ١ٍض. ١١٥٢ طُ رؼذ ػٛسسـ ١

 ( )                                        خٌٝ.رٕخء حٌغذ حٌؼ ١١٥٢ طُ رؼذ ٘زٖ ػٛسسـ ٢

 ( )  .حٌّقشٞس٠ذ أعٍلش كذ٠ؼش ِٚظطٛسس ٌٍـ١ؼ ٛحكظىش حٌّمشرْٛ ِٓ حٌٍّه طـ ٣
 ِخ ِٛلف لٜٛ حالعظؼّخس ِٓ حعظشدحد ِقش لٕخس حٌغ٠ٛظ ؟)د ( 

 ؟١١٥٢أدص اٌٝ ل١خَ ػٛسس  حٌظِٟخ حألعزخد )ؽ ( 

   -حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ : (   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓد) 

 ـ ٘ـُ ح١ٌٙٛد ػٍٝ كخ١ِش حٌفخٌٛؿخ رـ١ؼ ػذدٖ .............. أٌفخ ) أكذ ػؾش ـ ػالػش ػؾش ـ أسرؼش ػؾش ( ١

 (  ١١٩٣ـ  ١١٦٩ـ  ١١٥٤وخٔض حطفخل١ش حٌـالء ػٓ ِقش عٕش ) ـ ٢

 حٌغئحي حٌظخعغ ػؾش
 ٠ٍٟ : حٌخطؤ  ف١ّخ ( حًِخَ Xحد ٚػالِش)ٛخَ حٌقِ( حً ✓( مغ ػالِش)أ)

 ( )                     ػخص حٌؼم١ٍش.ٕخض حٌؼٛسس رخٌقٕخػش ٚرخخفش حٌقظّح٘ـ ١

 ( ) ػٍٝ ِش حٌؼق١ش لٛطٗ ٚفالرظٗ أِخَ حٌؾذحثذ.  حٌّقشٞأػزض حٌؾؼذ ـ ٢

 ( )               .  فى فهسطٍه اإلوجهٍزانوجا حامٍح مصرٌح كاود ذحارب فحامٍح انـ 3

 ش حٌزش٠طخ١ٔش ؟ِلىٌٛطّغىض رٙخ ح ٟحٌظظخص حألسرؼش ف)د( ِخ حٌظل

 فمو. خ)ؽ( ػًٍ : وخْ حعظمالي ِقش ظخ٘ش٠

 ٌّقش٠ش رؼذ اٌغخء حٌلّخ٠ش حٌزش٠طخ١ٔش.حق أكٛحي حألكضحد مد( ٚ) 
   -(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :د) 

 ـ اؿخصس ـ طذس٠ذ ١ِذحٟٔ ( ـ ػٕذِخ رذأ حٌؼذٚحْ حٌؼالػٟ ػٍٝ ِقش وخْ حٌؾخ٠ٚؼ ِلّذ فٟ ) وظ١زظٗ ١

 ـ رطً ِقشٞ عذد هٛسر١ذح ٔلٛ هشحدس فشٔغ١ش ؿؼٍٙخ طغشق رّخ ػ١ٍٙخ ٘ٛ ٢

 ) ؿالي حٌذعٛلٟ ـ ؿٛحد كغٕٟ ـ كغٕٟ ِزخسن (

 حٌغئحي حٌؼؾشْٚ
 حٌخطؤ  ف١ّخ ٠ٍٟ : ( حًِخَ Xحد ٚػالِش)ٛخَ حٌقِ( حً ✓مغ ػالِش)( أ)

 (  ) .شِق عهى ثالثًناانعذوان أثىاة انجىود ٚعو كان حٌؾخ٠ٚؼ ِلّذ ـ ١

 ( )                                     رخف رخألعشحس. ٕٗ ٚهؿٛحد كغٕٝ خخْ ٚـ ٢

 ( )                        حٌفذحث١خص حألسرغ وٓ ٠ؼٍّٓ فٝ ِىظذ حٌزشق رزٛسعؼ١ذ.ـ ٣ 

 ( )         .ٚمذ حٌؼذحٌّمخِٚش حٌؾؼز١ش خالل ؽخسن ِٓ  ههك حٌّقشٞحٌؾؼذ ـ ٤

 فشق ر١ٓ حٌلش٠ش حٌىخررش ٚحٌلش٠ش حٌّقٛٔش.) د( 

 :ٌّخ ٠ؤطٟ  ( ػًٍ )ؽ

 خ ؽخِال.رحٔمال حٌؼخٌٟوخْ ِؾشٚع حٌغذ  ـ ١

 ٌّخرح دخٍض حٌـ١ٛػ حٌؼشر١ش أسك فٍغط١ٓ ؟ـ ٢
   -(   طخ١ش حإلؿخرش حٌقل١لش ِّخ ر١ٓ حٌمٛع١ٓ ف١ّخ ٠ٍٟ :د) 

 شٚ ـ ؿٛحد كغٕٟ ( ـ ِقش خخٌذس ػٍٝ ِش حٌضِٓ . لخثً حٌؼزخسس ) وظٍٟ ـ ِخعز١١

 ـ صٚدص أِش٠ىخ اعشحث١ً رـ ............. ) حٌزظشٚي ـ حٌطخثشحص ـ حٌغ١خسحص ( ٢

 طً أر١ذ ( ـ دِشص حٌنفخدع حٌزؾش٠ش حٌّقش٠ش ١ِٕخء ........ حٌلشرٟ ) ا٠الص ـ حٌؼمزش ـ ٣

 ػٍٝ فخٌق (  حٌزطً حٌزٞ لظٍٗ حٌؼذٚ فٟ حٌغـٓ ٘ٛ ) حٌؾخ٠ٚؼ ِلّذ ـ ؿٛحد كغٕٟ ــ ٤

 ش ) ِقٛٔش حٌـخٔذ ـ وخررش ـ خخدػش ( حٌلش٠ش حٌظٟ طل١ّٙخ حٌّضحسع ٚ حٌّقخٔغ كش٠ـ ٥

 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ

 ٢0١8ِشحؿؼش حرٓ ػخفُ 

 حإلػذحدٞ  حٌفقً حٌذسحعٟ حٌؼخٟٔ ٟٔحٌقف حٌؼخ


