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 أهم املصطلحات واملفاهيم

 حؾجةؼ ص٘ٔٞ هذيؼيجً دٕٝ صذخَ ثإلٗغجٕ ٝصُشد٠ دٜج حيٞثٗجس ٓخضِلز حغخ ؿ٠٘ ٛزٙ ثُٔشثػ٠ ٓشثػ٠ هذيؼيز

 ٠ أٓجًٖ ٓخققز .سيجمز ؽؼذيز صٔجسط ك٠ ثُٞهٖ ثُؼشد٠ صضغجدن كيٜج ثإلدَ ك عذجم ثُٜؾٖ

 ًٔيز ثُٔخضٕٝ ك٠ دجهٖ ثألسك ٖٓ ثُٔؼجدٕ . ثحضيجه٠ ثُٔؼجدٕ 

 ًٔيز ثُٔخضٕٝ ك٠ دجهٖ ثألسك ٖٓ ثُذضشٍٝ . ثحضيجه٠ ثُذضشٍٝ

 خالٍ ػجّ. دٜج ثُٔخضِلزثالهضقجديز ٓؾٔٞع ثُذخٍٞ ك٠ ثُذُٝز ٖٓ ثُوطجػجس  دخَ ه٠ٓٞ

 صغضٞسدٛج ثُذُٝز ٖٓ ثُخجسػ . ثُشعّٞ ثُض٠ صلشك ػ٠ِ ثُغِغ ثُض٠ صؼشيلز ؽٔشًيز

 ثُذٍٝ ُِذٍٝ ثألخشٟ . صذيؼٜجثُغِغ ٝثُٔ٘ضؾجس ٝثُخذٓجس ثُض٠  فجدسثس

 ثُذٍٝ ٖٓ ثُذٍٝ ثألخشٟ . صؾضشيٜجثُغِغ ٝثُٔ٘ضؾجس ٝثُخذٓجس ثُض٠  ٝثسدثس

 إؽٔج٠ُ ٓج ص٘ضؾٚ ثُذُٝز ٖٓ ثُوطجػجس ثالهضقجديز ثُٔخضِلز خالٍ ػجّ . ٗجصؼ ٓح٠ِ إؽٔج٠ُ

 أٟ دُٝز ػشديز ئٌٜ٘ج إٔ صٌَٔ ٓج ي٘وقٜج ٖٓ ٓٞثسد ٓجديز ٝدؾشيز ٖٓ دُٝز ػشديز أخشٟ . ػشد٠ ثهضقجدٟصٌجَٓ 

 .ثُٔقذسر ُِذضشٍٝ دجٌُٞيش ثُٔ٘ضؾز ٝثُذٍٝ ثُؼشديز ٓ٘ظٔز  أٝثدي 

 .ثٗضوجٍ  ثُلشد ُضيجسر أٓجًٖ دثخَ  أٝ خجسػ ٝه٘ٚ  عيجحز 

 .(هجهز ال صؤعش عِذجً ػ٠ِ ثُذيتز)ال صِٞط ثُذيتز هجهز ٗظيلز ؿيش هجدِز ُِ٘لجر  هجهز ٓضؾذدر 

 

 أكرب دولة الثروات أكرب دولة الثروات
 ثُؾضثةش -ٓقش  –ثُٔـشح  ثُٔ٘ؾ٘يض  ثُؾضثةش -ثُٔـشح  –ثُغٞدثٕ  ثألؿ٘جّ 

 ثُؾضثةش –ُػٔجٕ  –ثُٔـشح  ثُ٘حجط  ثُقٞٓجٍ -عٞسيج -ثُٔـشح -ٓقش –ثُغٞدثٕ  ثألدوجس 

 ثُؾضثةش –صٞٗظ  –ثُٔـشح  ثُشفجؿ ٝثُضٗي  ُغٞدثٕث –ثُقٞٓجٍ  ثُٔجػض

 ثألسدٕ -صٞٗظ –ثُٔـشح  ثُلٞعلجس  ثُغٞدثٕ  ثإلدَ 

 عٞسيج –ثُؾضثةش  –ثُؼشثم  ثٌُذشيش  صٞٗظ  - ٓقش  –ثُغؼٞديز  ثُذٝثؽٖ 

 هطش -ٓقش-ثُؾضثةش –ثُغؼٞديز  ثُـجص ثُطذيؼ٠  ئٖثُ –ُػٔجٕ  –ٓٞسيضجٗيج  –ٓقش  –ثُٔـشح  ثألعٔجى 

 ثإلٓجسثس –ثُؼشثم  –يز ثُغؼٞد ثُذضشٍٝ  ثُؼشثم –ثُٔـشح  –ٓقش  ثُخيٍٞ 

 ٓقش –ثُؾضثةش  -ثُٔـشح  ثُلحْ  ثُؼشثم –ٓقش  ثُؾجٓٞط

 ثُٔـشح -ثُؼشثم  –ثُغٞدثٕ  –ٓقش ثُطجهز ثٌُٜشٝٓجةيز  ثُٔـشح-ٓقش –ثُؾضثةش  –ٓٞسيضجٗيج  ثُحذيذ 

 ..أهم النسب 

 ثٗضجػ ثُـجص ثُطذيؼ٠  %14 ثُٔضثسع ثُغٌٔيز صؾٌَ % 3.3

 ثحضيجه٠ ثُـجص ثُطذيؼ٠  % 33 يزثُٔشثػ٠ ثُطذيؼ %  32

 ثُق٘جػجس ثالعضخشثؽيز  %  03 ثٗضجػ ثُلٞعلجس  % 33

 ثُق٘جػجس ثُضحٞيِيز  % 23 ثحضيجه٠ ثُلٞعلجس  % 43

 ثُضؾجسر ثُذي٘يز ثُؼشديز  % 12 ثٗضجػ ثُذضشٍٝ  % 20

 ك٠ ثُ٘جصؼ ثُو٠ٓٞ ثُق٘جػز صغْٜ دـ % 40.0 ثحضيجه٠ ثُذضشٍٝ  % 63
 

 مب تفسر:    

 لفقر المراعى   لحيوانات انتشارا  األغنام أكثر ا .1

  لوجود المراعى الغنية  تحتل السودان المركز األول فى إنتاج األبقار .2

 لوجود البيئة الفيضية حيث يال يتحمل الجفاف أو البرودة الشديدة  تقتصر تربية الجاموس على مصر والعراق  .2

 لالستفادة من لحومها وبيضها      وم الحمراء سد النقص فى اللح*  ج  بتربية الدواجن العربية اهتمام الدول  .3
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 قلة اإلنتاج السمكى فى الوطن العربى  .5

 . صنٍف ّٚجةً ٔمً ٚففع ثألّّجن *. صٍٛط ثٌّيجٖ يمضً ثألّّجن  *.    ثّضنوثَ ثألّجٌيخ ثٌذوثةيز فٝ ثٌٚيو  *

 .و فٝ أٚلجس ِّٕٛػز دٖذجن ٝيمز ثٌٚي *                      . صٌن فٌفز ثٌٚيو ٚثالصؾجٖ ٌٍضؼويٓ ٚثٌٕٚجػز  *

 (تشكل األسماك أهم موارد الثروة المائية )أهمية الثروة السمكية فى الوطن العربى  .6

 صؼٛٛ ثٌٕم٘ ِٓ ثإلٔضجػ ثًٌَثػٝ ٚثٌقيٛثٔٝ. *دغيثء دٌٚصيٕٝ أّجّٝ يقّيُٙ ِٓ ثألٌِثٛ .      ْىجْ ثٌصّو  *

 ؼٍيخ ثألّّجن .صومً فٝ ثٌىغيٌ ِٓ ٌِٖٚػجس ثٌضٕٚيغ ِغً ففع ٚص *

 ألنه يدخل فى صناعة المبيدات واألسمدة والطوب الحرارى ودبغ الجلود    يعد الفوسفات أهم الصخور االقتصادية   .7

 أهمية البترول " للبترول أهمية كبيرة "    .8

 .يٓ ٚثٌْٛالً َ* صْضنٌػ ِٕٗ ػوه ِٓ ثٌّٖضمجس ِغً ثٌذٕ                   .* يْضنوَ فٝ إهثًر ثٌّٚجٔغ ّٚٚجةً ثٌٕمً 

 .مجٙز فٝ هٚي ثٌنٍيؼ  * يؼضذٌ ِٚوًثَ ٌٍومً ثٌمِٛٝ        .ثٌّٖضمجس فٝ ثٌٕٚجػجس ثٌىيّجٚيز ٚثألٌيجف  * صومً

 سعراته الحرارية عالية. *.    * أقل تلويثاً للبيئة.    * رخص ثمنه وسهولة نقله         تزايد أهمية الغاز الطبيعى   .9

 تزايد الطلب عليه . *تقدم تكنولوجيا تسييل الغاز ونقله.           *    ى من الغاز الطبيعى .تزايد إنتاج الوطن العرب .01

 ج. لوجود األنهار بهذه الدول.     يتركز إنتاج الطاقة الكهرومائية فى مصر والسودان والعراق والمغرب. .00

  أهمية الصناعة للدول العربية   .01

 ِٓ ثٌّٛثه ثٌّنضٍفز.* ّو فجؽجس ثٌْىجْ   . ٙج * صَيو ِٓ ليّز ثٌّجهر ثٌنجَ دؼو صٕٚيؼ 

 .* صَيو  ثٌومً ثٌمِٛٝ     .  ٖذجحٌٍ* صٛفيٌ فٌٗ ػًّ   

 تعانى الصناعة العربية من عدة مشكالت    .13

 .* صٖجدٗ ثٌٕٚجػجس   .* ثٌضٌويَ ػٍٝ  ثٌٕٚجػجس ثالّضنٌثؽيز ٚثٌضؼويٕيز 

 .ػضّجه٘ج ػٍٝ ِْضٍَِجس ثٔضجػ ِْضًٛهر * ث   .* ثٔنفجٛ ثٌّْضٜٛ ثٌضؼٍيّٝ ٌٍؼّجٌز ثٌؼٌديز 

 (مؼق حؾْ ثُضذجدٍ ثُضؾجسٟ ثُؼشد٠   )هِز حؾْ ثُضؾجسر ثُذي٘يز ثُؼشديز . 16

 .ٚصؼوه ِٛثٙفجس ثٌّٕضؼ ثٌٛثفوثٌّٖىالس ثٌفٕيز  *    .ثٌضٖجدٗ فٝ ثالٔضجػ  *

 . ثٌؼٌديز ِٕجفْز ثٌٍْغ ثألؽٕذيز ٌٍٍْغ *  .ٌٚصيٓٚثٌضٝ صضؼٍك دجٌ ثٌّٖىالس ثإلهثًيز  *

 ثُغيجحز ٖٓ ثألٗؾطز ثالهضقجديز ثُٜجٓز .  11

 .* صٛفيٌ فٌٗ ػًّ ٌٍٖذجح      .                         * ٍيجهر ثٌومً ثٌمِٛٝ 

 .صٛفيٌ ثألِٛثي ثٌالٍِز ٌٌٍّٖٚػجس  *      .    * صقميك ثٌضمجًح ٚثٌضفجُ٘ ديٓ ثٌٖؼٛح 

 ػذّ صحوين ثُضٌجَٓ ثالهضقجدٟ ثُؼشد٠ حض٠ ثألٕ( .)كؾَ ثُذٍٝ ثُؼشديز ك٠ صحوين ثُضٌجَٓ   . 10

 * ِٕجفْز ثٌٍْغ ثألؽٕذيز ٌٍٍْغ ثٌؼٌديز     * صٖجدٗ ثالٔضجػ ديٓ ٚه ٚمالف.    * صيديح ثٌؼاللجس ثٌؼٌديز ثٌْيجّيز 

 ّ (.1145. إٗؾجء ؽجٓؼز ثُذٍٝ ثُؼشديز  )ٓجسط 11

 ميك ثٌضؼجْٚ ديٓ ثٌوٚي ثٌؼٌديز .صق -ح         صْٕيك ثٌؼاللجس ديٓ ثٌوٚي ثٌؼٌديز .   -أ

 مشٝسر ثالٛضٔجّ دضٌُ٘ٞٞؽيج ثُٔؼِٞٓجس    .  23

 ٌضطٛيٌ ثٌنوِجس ثٌّْجٔور ٌٍضؾجًر ِّج يوػُ ثٌضىجًِ ديٓ ثٌوٚي ثٌؼٌديز .

  إٗؾجء ٓ٘ظٔز ثُذٍٝ ثُؼشديز ثُٔقذسر ُِذضشٍٝ )أٝثدي(. . 21

 ؾجي ثّضنٌثػ ثٌٕف٠ ٚصٚويٌٖ .ٌضْٕيك ثٌؾٙٛه ديٓ ثٌوٚي ثٌؼٌديز ثٌّٕضؾز ٌٍٕف٠ فٝ ِ. ػ

 ثصؾجٙ ثُؼجُْ حجُيجً إلٗضجػ ثُطجهز ثُ٘ظيلز .. 22

 ألٔٙج ال صؤعٌ ٍّذجً ػٍٝ ثٌذيتز ٚصضؾوه دجّضٌّثً ِغً ٟجلز ثٌٌيجؿ ٚثٌطجلز ثٌّْٖيز ٚثٌىٌِٙٚجةيز.

 ما النتائج املرتتبة على :    

 .ألغٕجَ ٚثٌّجػَ لٍز ثٔضجػ ثٌٍقَٛ ٚوغٌر ث           ش ثُٔشثػ٠ ــــوــك  -1

 صذجهي ثٌوٚي ثٌؼٌديز ٘يٖ ثٌغٌٚثس فيَهثهه صمجًدُٙ ٚصٛفوُ٘ . ػ. ثخضالف صٞصيغ ثُغشٝر ثُٔؼذٗيز ك٠ ثُذٍٝ ثُؼشديز .  -2

 . فٝ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٝ لٍز ثالٔضجػ ثٌّْىٝ  صِٞط ثُٔيجٙ ٝثعضخذثّ ثُقيجديٖ ثألعجُيخ ثُذذثةيز   -3

 ٝثُق٘جػ٠ ك٠ ثُذٍٝ ثُؼشديز . صؾجدٚ ثالٗضجػ ثُضسثػ٠ ٝثُحيٞث٠ٗ  -4

 .ٚفًٖ ثٌوٚي ثٌؼٌديز فٝ صقميك ثٌضىجًِ ثاللضٚجهٜ لٍز فؾُ ثٌضذجهي ثٌضؾجًٜ ديٓ ثٌوٚي ثٌؼٌديز   
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 . فًٖ ثٌوٚي ثٌؼٌديز فٝ صقميك ثٌضىجًِ ثاللضٚجهٜ        .صزدزح ثُؼالهجس ديٖ ثُذٍٝ ثُؼشديز   -5

 أهٜ إٌٝ ٍيجهر إٔضجػ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٝ ِٓ ثٌغجٍ ثٌطذيؼٝ . ِٚ .صوذّ صٌُ٘ٞٞؽيج صغييَ ثُـجص ثُطذيؼ٠ ٝٗو  -6

 صلٞم ثُغِغ ثألؽ٘ذيز ػ٠ِ ثُغِغ ثُؼشديز ٖٓ حيظ ثُغؼش ٝثُؾٞدر .  -7

                               أهٜ إٌٝ ثإللذجي ػٍٝ ٌٕثء ثٌّٕضؾجس ثألؽٕذيز دوالً ِٓ ثٌؼٌديز ٚدجٌضجٌٝ ٝؼف فؾُ ثٌضذجهي ثٌضؾجًٜ ٚػوَ صقميك 

 ثٌضىجًِ ثاللضٚجهٜ ثٌؼٌدٝ .

 أهٜ إٌٝ مفٜ ثٌضؼٌيفز ثٌؾٌّويز .          .صٞهيغ ثصلجهيز ٓ٘طوز ثُضؾجسر ثُحشر ديٖ ثُذٍٝ ثُؼشديز   -8

 أهٜ إٌٝ صؼوه أٔٛثع ثٌْيجفز دجٌٟٛٓ ثٌؼٌدٝ .             ص٘ٞع ٓوٞٓجس ثُؾزح ثُغيجح٠ ك٠ ثُٞهٖ ثُؼشد٠ .  -9

 ماذا حيدث إذا:   

 ذٍٝ ثُؼشديز دجُؾٞدر ٝثإلصوجٕ ك٠ ٓ٘ضؾجصٜج ثُق٘جػيز .ثٛضٔش ثُ .1

 صْضطيغ ِٕجفْز ثٌٍْغ ثألؽٕذيز .

 صثدس ٓؼذالس ثُضؾجسر ديٖ ثُذٍٝ ثُؼشديز . .2

 يٌصذ٠ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٝ دىيجٔجس ثلضٚجهيز ػٌديز ٚيْجػو ػٍٝ صقميك ثٌضىجًِ ثاللضٚجهٜ ثٌؼٌدٝ .

 ػيز ٝثُق٘جػيز .صْ ثُض٘غين ديٖ ثُذٍٝ ثُؼشديز ك٠ ثُٔؾشٝػجس ثُضسث .3

 ػوَ صٖجدٗ ثٌّٕضؾجس ٚيَهثه ثٌضذجهي ثٌضؾجًٜ ديٓ ثٌوٚي ثٌؼٌديز ٚيْجػو ػٍٝ صقميك ثٌضىجًِ ثاللضٚجهٜ ثٌؼٌدٝ.

 صخققش ًَ دُٝز ٖٓ ثُذٍٝ ثُؼشديز ك٠ إٗضجػ عِغ ٓؼي٘ز . .4

 جًِ ثاللضٚجهٜ ثٌؼٌدٝ.ػوَ صٖجدٗ ثٌّٕضؾجس ٚيَهثه ثٌضذجهي ثٌضؾجًٜ ديٓ ثٌوٚي ثٌؼٌديز ٚيْجػو ػٍٝ صقميك ثٌضى    
 صٚذـ ثٌوٚي ثٌؼٌديز لٛر ثلضٚجهيز وذٌٜ .      صحون ثُضٌجَٓ ثالهضقجدٟ ديٖ ثُذٍٝ ثُؼشديز . .5

 إثبت باألدلة اجلغرافية صحة العبارات اآلتية:    

 صذزٍ ثُذٍٝ ثُؼشديز ؽٜٞدثً ًذيشر ُحَ ثُٔؾٌالس ثُض٠ صٞثؽٚ ثُق٘جػز ٝثُضؾجسر . .1

صٛفيٌ ِؼٍِٛجس ػٓ ٔظُ ثالٔضجػ      –ثٌضْٕيك ديٓ ثٌوٚي ثٌؼٌديز ِٓ مالي ٌؾجْ ِٖضٌوز ؽـ  -ح  ثال٘ضّجَ دجٌضؼٍيُ    -أ 

 ثٌضغٍخ ػٍٝ ثٌّٖىالس ثٌفٕيز ٚثإلهثًيز . –فضـ ثٌذجح أِجَ صٕمً ثألفٌثه ًٚءُٚ ثألِٛثي  –ه 

 ئضِي ثُٞهٖ ثُؼشد٠ ٓوٞٓجس ثُؾزح ثُغيجح٠ . .2

 ثٌطذيؼز ثٌنالدز [    –ك ثٌّضٕٛع ثٌّٕج –ٟذيؼيز ِغً ] ثٌّٛلغ ثٌّضّيَ  -أ

  [ثألِٓ ٚثألِجْصٛثفٌ  –صٛثفٌ ّٚجةً ثٌٕمً ٚثٌّٛثٙالس  –صٛثفٌ ثٌفٕجهق ٚثٌمٌٜ ثٌْيجفيز  –دٌٖيز ] آعجً ِضٕٛػز  –ح 

 حيظ صوّٞ دـ      صذزٍ ثُحٌٞٓجس ثُؼشديز ؽٜٞدثً ُضحوين ثُض٘ٔيز ثُغيجحيز ثُؼشديز . .3

 طٌق ثٌضٝ صٌد٠ ديٓ ثٌوٚي ثٌؼٌديز.ِو ثٌ –ثٌضْٕيك ديٓ ثٌوٚي ثٌؼٌديز.ػ  –ح ثألعٌيز .يز ػٓ ثٌّٕجٟك ثٌْيجفيز ٚثٌوػج -أ

 ثٌّؼجٍِز ثٌقْٕز ِغ ثٌْجةقيٓ . -ثٌضّٛغ فٝ ثٖٔجء ثٌفٕجهق ٚثٌمٌٜ ثٌْيجفيز.  ٘ـ  -ه

 ئٌٖ صحوين ثُضٌجَٓ ثالهضقجدٟ ثُؼشد٠ . .4

 ٌمطجع ثٌنجٗ ػٍٝ إلجِز ثٌٌّٖٚػجس . صٖؾيغ ث -ح صقويظ ٚصفؼيً ثالصفجليجس ثٌؼٌديز.            -أ

 موِجس ثٌٕمً ٚثٌضنَيٓ فٝ ثٌّٛثٔب ثٌؼٌديز (. –طٛيٌ ثٌنوِجس ثٌّْجٔور ٌٍضؾجًر . ِغً ) ٔظُ ثٌّؼٍِٛجس ص -ػ

 . صضؼذد ٓوٞٓجس ثُق٘جػز ك٠ ثُٞهٖ ثُؼشد٠ .5

 ثٌْٛق [  –ًأُ ثٌّجي  –ّجةً ثٌٕمً ٚ –ثأليوٜ ثٌؼجٍِزدٌٖيز ِغً]  –ِٚجهً ثٌطجلز [ ح  –ٟذيؼيز ِغً ] ثٌّٛثه ثٌنجَ  -أ

 . ئضِي ثُٞهٖ ثُؼشد٠ ٓوٞٓجس ثُضٌجَٓ ثالهضقجدٟ ثُؼشد٠ .6

 ثألٖٔطز ٚثٌّٛثًه ثاللضٚجهيز ثٌّضؼوهر ( -4ثٌّٕجك ثٌّضٕٛع.   -3ثٌّٛلغ ثٌّضّيَ   -2فيظ يّضٍه )ثٌّْجفز ثٌىذيٌر 

     : أسئلة متنوعة    

 ٕٚجػز .ِج ٘ٝ ثٌّمِٛجس ثٌطذيؼيز ٚثٌذٌٖيز ٌٍ -1

 ِٚجهً ثٌطجلز . -2 ِٛثه مجَ .    -1ٟذيؼيز :  - أ

 ّٚجةً ثٌٕمً ٚثٌّٛثٙالس . -4 ثٌْٛق. -3ًأُ ثٌّجي .  -2ثأليوٜ ثٌؼجٍِز .  -1دٌٖيز :  - ح

 ِج ٘ٝ ثٌّمِٛجس ثٌطذيؼيز ٚثٌذٌٖيز ٌٍْيجفز . -2

 ثٌطذيؼز ثٌنالدز. -3 ثٌّٕجك ثٌّضٕٛع . -2 ثٌّٛلغ ثٌّضّيَ. -1ٟذيؼيز :  - أ

 ثٌفٕجهق . -4ّٚجةً ثٌٕمً ٚثٌّٛثٙالس ٚثإلصٚجالس.  -3ثألِٓ ٚثألِجْ.   -2آلعجً ثٌّضٕٛػز.  ث -1دٌٖيز :  - ح

 فٝ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٝ .٘ٝ أٔٛثع ثٌْيجفز  ِج  -3

 ًيجٝيز -ػ .(ٚلجةيز -ػالؽيز ٟذيز ) -ح (ثٌضجًينيز -ثٌّؤصٌّثس ٚثٌٌّٙؽجٔجس ٚثٌّؼجًٛ ٚعمجفيز)ز ػٍّي - أ

 . (ثٌٕيٍيز - (ٍيجًر ثٌٚقجًٜثٌْفجًٜ) –ثٌٖٛثٟب صٌفيٙيز ) - ـ٘ . (يٕيز ٍيجًر ثألِجوٓ ثٌو)ثٌويٕيز  – ه
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 أُ٘ أٔٛثع ثٌّٚجيو ثٌّْىيز ؟ ِغ ىوٌ ِغجي . ِج ٘ٝ -4

 ػّجْ ٚػوْٚمٍيؼ  ثٌّقي٠ ثألٍٟٕطٝ ٚثٌٕٙوٜ ٚثٌذقٌ ثٌّض٠ّٛ ٚثألفٌّ ٚثٌؼٌدٝ ٚثٌنٍيؼ ثٌؼٌدٝ : ثُذحشيز - أ

 ثٌّٖجٌيز دٌّٚ.ثٌذقيٌثس  –لجًْٚ دقيٌر  –دقيٌر ٔجٌٙ  :حيشيز ثُذ - ح

 .% ِٓ ؽٍّز ثٔضجػ ثألّّجن3,3: صُْٙ دٕقٛ  ثُغٌٔيزثُٔضثسع  – ه ٌٜٔٙ هؽٍز ٚثٌفٌثس -ٌٔٙ ثٌٕيً : ثُٜ٘شيز  -ػ 

 ِج ٘ٝ ِمضٌفجصه ٌضّٕيز ثٌغٌٚر ثٌّْىيز فٝ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٝ . -5

     صقْيٓ أفٛثي ثٌٚيجهيٓ ًٚفغ ِْضٜٛ ِؼيٖضُٙ. -2 ػٍٝ ثألّجٌيخ ثٌضىٌٕٛٛؽيز.صوًيخ ثٌٚيجهيٓ  -1

 ثلجِز ثٌؼويو ِٓ ثٌَّثًع ثٌّْىيز . -4.  فّجيز ثٌّيجٖ ِٓ ثٌضٍٛط -3

 ِج ٘ٝ ِمضٌفجصه ٌضّٕيز ثٌغٌٚر ثٌقيٛثٔيز فٝ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٝ . -6

 صقْيٓ ّالالس ثألدمجً ٚثٌؾجُِٛ ٚثألغٕجَ . -ح صٛفيٌ ثٌٌػجيز ثٌذيطٌيز . - أ

     : ري إليه العبارة / أكتب ما تش/ صوب / إخرت كمل أ 

 . ثُٔـشحٝ ثُؼشثمٝ ثُغٞدثٕٝ ٓقشثُذٍٝ ثُؼشديز ثُض٠ صغضخذّ ثألٜٗجس ك٠ صُٞيذ ثُطجهز ثٌُٜشٝٓجةيز ٖٓ  .1

 .ثٌُٔذيٞصشٝ ثُغيجسثسٝ ثُغلٖٝ ثُطجةشثسٝ  ثُٔالدظٝ ثُؼطٞسٝ ثألدٝيز ٝ ثُضيٞسٝ ثُؤحثُٞثسدثس ثُؼشديز ٖٓ  .2

 .ثُٔ٘غٞؽجس ٝ ثألدٝثس ثٌُٜشدجةيزٝ ثُقٔؾ ثُؼشد٠ٝثألعٔ٘ش ٝ ثألعٔجىٝ ثُـجصٝ ثُذضشٍٝثُقجدسثس ثُؼشديز ٖٓ  .3

 . ُِيٞٗغٌٞٓٞهغ أعشٟ ٝهذيؼ٠ ٓغؾَ ػ٠ِ هجةٔز ثُضشثط ثُؼج٠ُٔ  51دجُٞهٖ ثُؼشد٠ يٞؽذ  .4

 ّ ُضحوين ثُضؼجٕٝ ديٖ ثُذٍٝ ثُؼشديز .1145ػجّ ؾتش أٗ ثُذٍٝ ثُؼشديزؽجٓؼز  .5

 ك٠ ؽٔجٍ ثُٞهٖ ثُؼشد٠ صشد٠ ػِيٜج ثألؿ٘جّ ٝثُٔجػض .صٞؽذ  (ثُٔؼضذُزثإلعضذظ)حؾجةؼ  .6

 أًغش ثُحيٞثٗجس إٗضؾجسثً ك٠ ثُٞهٖ ثُؼشد٠ . ثألؿ٘جّ .1

 ثُذٍٝ ثُؼشديز إٓضالًجً ُِغشٝر ثُحيٞثٗيز .ش ذأً ثُغٞدثٕ .0

 . ثُغؼٞديزٝ ثإلٓجسثس ٝ ٓقشعذجم ثُٜؾٖ دٜج يوجّ ثُذٍٝ ثُؼشديز ثُض٠ ٖٓ  .1

 ٓ٘لشدثً ثٝ ٓخضِطجً دجُـجص ثُطذيؼ٠ ٝثُحذيذ . ٌذشيشثُخجّ يٞؽذ  .13

 . ثٌُئجٝيجسٝ ثألُيجف ثُق٘جػيزٓؾضوجس ثُذضشٍٝ ك٠ ثُؼذيذ ٖٓ ثُق٘جػجس ٓغَ صذخَ  .11

 . ثُ٘جهالس ثُؼٔالهزثُذضشٍٝ ثُؼشد٠ إ٠ُ ؽٔيغ دٍٝ ثُؼجُْ ػٖ هشين يقذس  .12

 . ثُقيٖٝ  ثُٞاليجس ثُٔضحذرٝ  ثُيجدجٕٝ  ثالصحجد ثألٝسٝد٠ٝثسدث س ثُٞهٖ ثُؼشد٠ ٖٓ ٓؼظْ  .13

عضخشثػ ثُذضشٍٝ ٝثُـجص ٝثُحذيذ ٝثُلٞعلجس ٝثُٔ٘ؾ٘يض دي٘ٔج ٖٓ ثُق٘جػجس ث ثالعضخشثؽيزثُق٘جػجس ٖٓ  .14

 ثُـزثةيز .يجس ٝثُـضٍ ٝثُ٘غيؼ ٝ ثُق٘جػجس صؾٔيغ ثُغيجسثس ٝ ثُذضشًٝئجٝ ثُضحٞيِيز

 . ٓقشثُغٌٔيز ثُذٍٝ ثُؼشديز ثُض٠ يٞؽذ دٜج ؽٔيغ أٗٞثع ثُٔقجيذ ٖٓ  .15

 . ثُٔشثػ٠ ثُـ٘يزُٞؽٞد  ثُغٞدثٕصشديز ثألدوجس ك٠ دُٝز صضشًض  .16

 . حوَ ػٞث٠ُثُذضشٍٝ ك٠ ثُذحشيٖ  ثْٛ حوٍٖٞٓ  .11

 . دٔقجدس ثُطجهزثُخِيؼ ثُؼشد٠ ٖٓ ثُذٍٝ ثُـ٘يز دٍٝ  .10

 شديز ٝأدس ُخلل ثُضؼشيلز ثُؾٔشًيز .ٝهؼش ديٖ ثُذٍٝ ثُؼ ٓ٘طوز ثُضؾجسر ثُحشر ثٌُذشٟثصلجهيز  .11

 . ؽٔجٍ ٓقشثُطشين ثُذ٠ُٝ ثُزٟ يشدو ديٖ ثُذٍٝ ثُؼشديز ئش  .23

 . ؼيٛؾِٝ  أدٞ ؽذشرأْٛ حوٍٞ ثُذضشٍٝ ك٠ ثُغٞدثٕ ٖٓ  .21

 .ٖٓ ثألعٔجى إ٠ُ هضَ ػذد ًذيش صِٞط ثُٔيجٙيؤدٟ  .22

 . ثٌُذشيشٝ ثُلٞعلجسٝ ثُحؾش ثُؾيشٟثُٔؼجدٕ ثُالكِضيز ك٠ ثُٞهٖ ثُؼشد٠ ٖٓ  .23

     قـــــارن:    

 ثُشفجؿ ٝثُضٗي ثُ٘حجط ثُٔ٘ؾ٘يض ثُحذيذ 

 -يجسثس ثُغ –حذيذ ثُضغِيح  أْٛ ثُق٘جػجس

 ثآلالس

 ٓٞثد ثُطالء 

 ثُقِخ

 أعالى ثٌُٜشدجء.

 أعالى ثُضِيلٕٞ.

 ثُذطجسيجس .

 أعالى ثٌُٜشدجء –ثُغذجةي 

 ثُؾضثةش –ٓٞسيضجٗيج  ثْٛ ثُذٍٝ ثُٔ٘ضؾز

 ثُٔـشح –ٓقش 

 ٓقش –ثُٔـشح 

 ثُؾضثةش

 ُػٔجٕ  –ثُٔـشح 

 ثُؾضثةش

 صٞٗظ –ثُٔـشح 

 ثُؾضثةش

   ثٌُذشيش ثُلٞعلجس 

ددؾ  –ثُٔذيذثس  –ثألعٔذر  أْٛ ثُق٘جػجس

 ثُطٞح ثُحشثسٟ -ثُؾِٞد

ثُق٘جػجس 

 ثٌُئيجةيز

  

ثألسدٕ  –صٞٗظ  –ثُٔـشح  أْٛ ثُذٍٝ

 ٓقش -عٞسيج  –

 ثُؾضثةش –ثُؼشثم 

 عٞسيج
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ٓؾِظ ثُٞحذر  

ثالهضقجديز ثُؼشديز 

(1151)ّ 

ثُٔ٘ظٔز ثُؼشديز ُِض٘ٔيز 

 ثُضسثػيز

ثُٔ٘ظٔز ثُؼشديز 

ُِض٘ٔيز ثُق٘جػيز 

 ؼذيٖٝثُض

ثُٔ٘ظٔز ثُؼشديز 

 (2335ُِغيجحز )أٗؾب

ٓ٘ظٔز ثُذٍٝ 

ثُؼشديز ثُٔقذسر 

 ُِذضشٍٝ)أٝثدي(

 ثٌُٞيش ؽذر ثُشدجه ثُخشهّٞ ثُوجٛشر ثُٔوش

صحوين ثُٞحذر  ثُٜذف

 ثالهضقجديز ثُؼشديز

* ص٘ٔيز ثُٔٞثسد ثُضسثػيز 

ٝثُحيٞثٗيز ك٠ ثُذٍٝ 

 ثُؼشديز.

* فيجٗز ثُٔشثػ٠ ٝثُـجدجس 

 يز.ك٠ ثُذٍٝ ثُؼشد

صؾؾيغ ثُضؼجٕٝ 

ثُؼشد٠ 

ٝثالعضغٔجسثس ك٠ 

ٓؾج٠ُ ثُق٘جػز 

 ٝثُضؼذيٖ.

ٓذذأ ثُؾشثًز * صؼضيض 

ديٖ ثُذٍٝ ثُؼشديز ك٠ 

 ٓؾجٍ ثُغيجحز.

* ص٘غين عيجعجس 

ثُضغٞين ٝثُضشٝيؼ 

 ثُغيجح٠ ُِذٍٝ ثُؼشديز

ص٘غين ثُؾٜٞد ديٖ 

ثُذٍٝ ثُؼشديز 

ثُٔ٘ضؾز ُِ٘لو ك٠ 

ثعضخشثػ ثُ٘لو 

 ٝصقذيشٙ .

 

 ..خرائطأهم ال 
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 ثانيًا : التاريخ
   أهم املصطلحات واملفاهيم

 ًةجّز ػجِز فٝ أًِٛ ثٌويٓ ٚثٌؤيج ٔيجدز ػٓ ثٌٌّٛي . ثُخالكز

 ِٕٚخ ّيجّٝ ٚيؼٕٝ ِؼجٚٔز ثٌنٍيفز فٝ ٕتْٛ ثٌقىُ . ثُٞصثسر

 إًٕجه ثٌٕجُ ٚصٛؽيُٙٙ إٌٝ ثٌٍْٛن ثٌمٛيُ فٝ ثٌّؼجِالس ثٌضؾجًيز . حغذز

 ؽٕو يْضؼيٓ دُٙ ثٌنٍيفز أٚ ثٌٛثٌٝ ٌقفع ثألِٓ ٚثٌٕظجَ ِٚالفمز ثٌّفْويٓ . زؽشه

ُّٕز ٔذيٗ. هنجء  ِٕٚخ ظٌٙ ِذىٌثً فٝ ثٌوٌٚز ثإلّالِيز يقىُ ٙجفذٗ ديٓ ثٌٕجُ دّج ؽجء فٝ وضجح هللا ٚ

 ٌقيجر ثٌّنضٍفز وً ِج أٔضؾٗ ػمً ثإلْٔجْ ّٛثء ِجهيجً أٚ فىٌيجً ٚيؼذٌ ػٓ ثٌضموَ ٚثٌٌلٝ فٝ ِؾجالس ث حنجسر

 ٌيؼطٝ ٌٍفمٌثء ٚثٌّْجويٓ.ًوٓ ِٓ أًوجْ ثإلّالَ فٌٛ ػٍٝ ثٌٍُّْ ثٌمجهً  صًجر 

أٚ أميٚ٘ج ٍٙقجً ٚصموً ليّضٙج فْخ ٌٝيذز صفٌٛ ػٍٝ ثألًٛ ثًٌَثػيز ثٌضٝ فضقٙج ثٌٍّّْْٛ  خشثػ 

 ؽٛهر ثألًٛ ثًٌَثػيز .

ٚثٌوفجع ػُٕٙ يؼفٝ ِٕٙج ثٌْٕجء ٚثألٟفجي ٚثٌٖيٛك ِذٍغ ِٓ ثٌّجي يؤمي ِٓ أً٘ ثٌيِز ِمجدً فّجيضُٙ  ؽضيز 

 ٚثٌٌ٘ذجْ ٚغيٌ ثٌمجهًيٓ .

 ٌٝيذز صؤمي ػٍٝ دٞجةغ ثٌضؾجً غيٌ ثٌٍّّْيٓ ٔظيٌ ًٌِٚ صؾجًصُٙ هثمً ثٌوٌٚز ثإلّالِيز . ثُؼؾٞس

 ٌٝيذز صؤمي ػٍٝ وً ِج ينٌػ ِٓ دجٟٓ  ثألًٛ ِٓ ِؼجهْ  سًجص 

 غٕجةُ فٝ فضٛفجصُٙ  وً ِج يقًٚ ػٍيٗ ثٌٍّّْْٛ ِٓ ؿ٘ئز 

 ُ٘ ثٌييٓ همٍٛ ثإلّالَ ِٓ غيٌ ثٌؼٌح ِٓ دٍوثْ ِنضٍفز. ثُٔٞث٠ُ

 ُ٘ ثٌيٙٛه ٚثٌٕٚجًٜ ثٌييٓ ظٍٛث ػٍٝ هيُٕٙ هثمً ثٌّؾضّغ دؼو ثٌفضـ ثإلّالِٝ . أَٛ ثُزٓز

 ثٌضؾٌيخ.صٙضُ دوًثّز ثٌظٛثٌ٘ ثٌطذيؼيز ٚثٌّٛثه ٚمٚجةٚٙج ثٌّنضٍفز ِؼضّور ػٍٝ ثٌّالفظز ٚ  ػِّٞ هذيؼيز
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 ثإلّالِٝ . ثٌؼٍَٛ ثٌّضؼٍمز دوًثّز ثٌويٓ ػِّٞ ؽشػيز

 ٚثٌّؼجِالس .س ػٍُ ينض٘ دأفىجَ ثٌؼذجهث كوٚ 

ٚح ٌالّضؼجٔز دُٙ فٝ ٌِؾّٛػز ِٓ أؽٕجُ  ِنضٍفز ؽٍذُٙ ثأليٛديْٛ ِٓ أّٛثق ثٌٌليك ٚأٌّٜ ثٌق ٓٔجُيي 

 ٚفٌثّز ثٌْالٟيٓ .ثٌؾئ 

 لذجةً ًػٛيز أصش ِٓ أٚث٠ّ آّيج ثٌٚغٌٜ دّٕطمز ِٕغٌٛيج ٚصٛفوس صقش ليجهر ؽٕىيَ مجْ . ٓـٍٞ )صضجس(

 ثّضٖجًر ثً٘ ثٌؼٍُ ٚثٌٌأٜ فٝ أًِٛ ثٌْيجّز ٚثاللضٚجه ٚ......ِذوأ ثّالِٝ يمَٛ ػٍٝ  ؽٞسٟ 

صؼٕٝ فىُ ثٌٖؼخ  ِٚؼٕج٘ج ٍّطز ثٌقىُ   Kratesِٚؼٕج٘ج ثٌٖؼخ ٚ   Demosوٍّز ِىْٛ ِمطؼيٓ  دئوشثهيز 

 ٌٕفْٗ ِٓ مالي ثمضيجً ِّغٍيٓ ٌٍٖؼخ ٌٌػجيز ِٚجٌقٗ ٚيضُ ىٌه ػٓ ٌٟيك ثالٔضنجح .

 حٗ ثفٌثه  ثٌّؾضّغ ًغذز ٕٚؼًٛثً ُِٕٙ دجٌّْتٌٛيز صؾجٖ ِؾضّؼُٙ هْ ِمجدً وً ؽٙو يذيٌ صطٞػيزٓؾجسًز 

 ّٚيٍز هيّمٌثٟيز ِٓ مالٌٙج  يضُ ثمضيجً ِّغٍيٓ ٌٍٖؼخ ٌٌػجيز ِٚجٌقٗ ِٓ مالي ػٍّيز ثٌضٚٛيش  ثٗضخجح 

 هْٚ صومً ِٓ ثآلمٌيٓ . ٚأِالوٗصؼطي ٌٍفٌه ثٌقك في ثٌضٌٚف في أِٛثٌٗ   ثُحشيز ثُٔذٗيز 

 ثٌقك فٝ أْ يؼضٕك ِج يٖجء ِٓ ثألهيجْ هْٚ صومً ِٓ أفو . صؼطي ٌٍفٌه    يز ثُذي٘يز ُحشث

 هَ ِغ ٔٚٛٗ ثٌىضجح ٚثٌْٕزجضٚيدٌٖٟ أال ثٌضٝ صىفً فٌيز ثٌفىٌ   ُحشيز ثُلٌشيز ث
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 أعطٍٞ ك٠ ثُذُٝز ثإلعالٓيز ك٠ ػٜذ ثُخِيلز ػغٔجٕ دٖ ػلجٕ .إٗؾجء أٍٝ  -23

 ثٌوٌٚز ثإلّالِيز ػٍٝ ّٛثفً ٌِٚ ٚداله ثٌٖجَ ِٓ غجًثس ثٌوٌٚز ثٌذئَطيز .ٌضأِيٓ فوٚه 

 صؼذد ثُق٘جػجس ك٠ ثُذُٝز ثإلعالٓيز . – 24

 دْذخ صٛثفٌ ثٌّٛثه ثٌنجَ فٝ ثٌوٌٚز ثإلّالِيز .

 ٝصؼِئيز .يُؼذ ثُٔغؾذ ٓؤعغز دي٘يز  – 25

ألْ ثٌّْؾو وجٔش صُوًُ دٗ ثٌؼٍَٛ ثٌٌٖػيز ٚثٌٍغز ٚثٌضجًيل ٚثٌْيٌ ٚأفيجٔجً صٍقك دٗ ثٌىضجصيخ ٌضؼٍيُ ثٌمٌثءر ٚثٌىضجدز ٚففع 

 ثٌمٌأْ ٚثٌْٕز.

 ؽٜشر ثُظجٛش ديذشط . – 62

 ثٌٍٚيذيز ِغً أٔطجويز .ثّضٌٛٝ ػٍٝ ثٌؼويو ِٓ ثٌقْٚٛ ٚثٌّوْ  -الفك ثٌٍٚيذييٓ ٚثٌّغٛي .   ح -ػ. دْذخ ِج لجَ دٗ أ 

 صقْيٓ ثألٚٝجع ثاللضٚجهيز . -أٖٔأ ثٌّْؾو ٚثٌّوًّز. ٘ـ  -أفيجء ثٌنالفز ثٌؼذجّيز فٝ ثٌمجٌ٘ر .  ه -ػ           

 صوذّ ثُٔغِٔيٖ ك٠ ًجكز ٓؾجالس ثُؼِّٞ ثُٔخضِلز .  -21

 فظ ثإلّالَ ػٍٝ ثال٘ضّجَ دجٌؼٍُ ٚثٌْؼٝ إٌيٗ .  -أ   دْذخ

 ْجس ثٌضؼٍيّيز ثإلّالِيز ثٌضٝ وجْ ٌٙج هًٚثً ِّٙجً فٝ ٌٖٔ ثٌؼٍُ.إٖٔجء ثٌّؤّ -ح   

 ما النتائج املرتتبة على : 

                 ٝصٔغٌْٜ دٔذجدا ثالعالّ ثُغٔحٚ ثٓجٗز ثُضؾجس  . 1

 ثٍه٘جً ثٌضؾجًر فٝ ثٌوٌٚز ثإلّالِيز . -.   حهمٛي وغيٌ ِٓ ثٌٕجُ فٝ ثالّالَ -أثهٜ ىٌه ثٌٝ  -      

 شًز ػيٖ ؽجُٞسٓؼ - 2

 فّجيز ثٌؼجٌُ ثالّالِٝ ِٓ مطٌ ثٌضضجً -2  َ٘يّز ثٌّغٛي ٚثٔضٚجً ثٌٍّّْيٓ  -1

 ثًضؾجف هشين سأط ثُشؽجء ثُقجُح . 3

 ثهٜ ىٌه ثٌٝ صقٛي ثٌضؾجًر ثٌٝ ثٌطٌيك ثٌؾويو ٚصوً٘ٛ ثفٛثي ثٌّّجٌيه ثاللضٚجهيز ٚثّضيالء ثٌؼغّجٔييٓ ػٍٝ ٌِٚ 

 ٚثٙذقش ٌِٚ ٚاليز ػغّجٔيز

 .ؼذد إيشثدثس ٝٓقشٝكجس ثُذُٝز ثالعالٓيز ك٠ ػٜذ ثُخِيلز ػٔش دٖ ثُخطجح ص. 4

 أهٜ إٌٝ إٖٔجء ديش ِجي ثٌٍّّْيٓ .

 .)ٓٞهؼز ثُشيذثٗيز(ّ 1511ٛضئز ثُٔٔجُيي ػ٠ِ يذ ثُغِطجٕ عِيْ ثألٍٝ . 5

 أٙذقش ٌِٚ ٚاليز ػغّجٔيز . –         ثٔضٙجء هٌٚز ثٌّّجٌيه ٚثٌنالفز ثٌؼذجّيز .    -

 ثٔضٙجء ثٌوٌٚز ثأليٛديز ٚليجَ ثٌوٌٚز ثٌٍّّٛويز دٌّٚ .    ػ.    هيجّ أٓشثء ثُٔٔجُيي دوضَ صٞسثٕ ؽجٙ .. 6

 أهٜ إٌٝ صٕٛع ثٌّقجٙيً ثًٌَثػيز دجٌوٌٚز ثإلّالِيز .         ص٘ٞع ثُٔ٘جخ دثخَ أسثم٠ ثُذُٝز ثإلعالٓيز .. 1

 صُٞيز ؽؾش ثُذس حٌْ ٓقش .. 0

إػضٌثٛ ثٌنٍيفز ثٌؼذجّٝ ػٍٝ  صٌٛٝ أٌِأر ثٌؼٌٓ فضَٚؽش ِٓ ػَ ثٌويٓ  –ذاله . أٙذقش أٚي أٌِأر ٍِّْز صضٌٛٝ فىُ ثٌ

 أيذه ٚصٕجٌٍش ٌٗ ػٓ ثٌقىُ ٌضذوأ ثٌوٌٚز ثٌٍّّٛويز .

 ثصقجٍ أٝسٝدج دجُحنجسر ثإلعالٓيز .. 1

  ٚأٙذقش ٔٛثر ٌٍقٞجًر ثألًٚٚديز . – .  صؼٍُ ثألًٚٚديْٛ ثٌؼٍَٛ ثٌطذيؼيز ٚثإلْٔجٔيز –

 ِٔجء ثُٔغِٔيٖ ك٠ ثُؼِّٞ ثُطذيؼيز .دشثػز ثُؼ. 13

 أٙذقٛث ِٕجًثس أٝجءس ثٌؼجٌُ فيظ هًّش وضذُٙ فٝ ثٌؾجِؼجس ثألًٚٚديز ٚػٍٝ أفىجًُ٘ لجِش ثٌٕٙٞز ثألًٚٚديز.

 دخٍٞ ثُٔـٍٞ دـذثد .. 11

 ٍّخ ثألِٛثي .صنٌيخ ثٌذاله ٚلضً ثآلالف ٚ –٘ـ .   656لضً ثٌنٍيفز ثٌؼذجّٝ ثٌّْضؼُٚ ٚإّمجٟ ثٌنالفز ثٌؼذجّيز  -    

 ٘وَ ثٌّْجؽو ٚلضً ثٌؼٍّجء ٚفٌق ثٌىضخ ٚإٌمجء ِج صذمٝ ِٕٙج فٝ ٌٔٙ هؽٍز . -    

 إٗؾجء ثألعطٍٞ ك٠ ثُذُٝز ثإلعالٓيز . -12

 ٙو ٘ؾّجس ثٌوٌٚز ثٌذئَطيز ٚثالٔضٚجً ػٍيٙج فٝ ِؼٌوز ىثس ثٌٚٛثًٜ . -أ

 فضـ ؽَيٌصٝ لذٌٗ ًٚٚهُ فٝ ثٌذقٌ ثٌّض٠ّٛ . –ح 

 ذُٝز ثإلعالٓيز ك٠ ػٜذ ثُخِيلز ػٔش دٖ ثُخطجح .ثصغجع ثُ – 13

 ٖٔأر ثٌوٚثٚيٓ .  -ػ        صؼييٓ ٚثٌٝ ٚلجٝٝ ٌىً ٚاليز .     -ح      صمْيُ ثٌوٌٚز ثإلّالِيز إٌٝ ٚاليجس .   -أهٜ إٌٝ أػ. 

 صطٛيٌ ثٌٕظجَ ثاللضٚجهٜ ٌٍوٌٚز ثإلّالِيز فضُ إٖٔجء ديش ِجي ثٌٍّّْيٓ . –ه            

 جّ ثُٔؾضٔغ ثإلعال٠ٓ ػ٠ِ ػذر دػجةْ ٓغَ ثُٔغجٝثر ٝثُضغجٓح .هي -14

 ػ. صٌصخ ػٍٝ ىٌه أْ ػجٕش وً ثٌطٛثةف فٝ ثٌوٌٚز ثإلّالِيز فٝ أِٓ ٚأِجْ .  
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 .جر ثُشعٍٞ دٕٝ إٔ يحذد ٖٓ يخِلٚ ٝك -15

 فز .صٌصخ ػٍٝ ىٌه أْ صٌن ثٌٌّٛي ثألٌِ ًٕٜٛ ديٓ ثٌٍّّْيٓ ٌينضجًٚث ِٓ يضٌٛٝ أًُِٛ٘ فٕٖأس ثٌنال

 العلماء العلم العلماء العلم
 ثٌنٛثًٍِٝ)ِؤِّ ػٍُ ثٌؾذٌ( ثُشيجميجس ِجٌه / أدٛ فٕيفز/ ثٌٖجفؼٝ / أفّو دٓ فٕذً ثٌفمٗ

 ِقّو دٓ أفّو ثٌذيٌٚٔٝ ثٌٕٙوّز ثٌذنجًٜ / ٍُِْ ثٌقويظ

 ؽجدٌ دٓ فيجْ ثٌىيّيجء ػذوهللا دٓ ِْؼٛه  /  ػذوهللا دٓ ػذجُ ثٌضفْيٌ

 أدٞ دٌش ثُشثصٟ -ثدٖ ثُ٘ليظ )ٌٓضؾق ثُذٝسر ثُذٓٞيز( ثٌطخ ٌ  /  ثدٓ ٖ٘جَ ثدٓ ثألعي ثٌضجًيل

 ثدٓ ثٌذيطجً ثٌٚيوٌز ثإلهًيْٝ ثٌؾغٌثفيج

 ِقّو دٓ ّيٕجْ ثٌذضجٔٝ ثٌفٍه ثدٓ ّيٕج ثٌفٍْفز 

 ثٌقْٓ دٓ ثٌٙيغُ)ِؤِّ ػٍُ ثٌذٌٚيجس( ثٌفيَيجء ػذوثٌٌفّٓ دٓ مٍوْٚ ثالؽضّجع
  1517ِٛلؼز ثٌٌيوثٔيز  -22    

 أكتب ما تشري إليه العبارة  

 صٞسثٕ ؽجٙ هُضَ ػ٠ِ يذ أٓشثء ثُٔٔجُيي . –آخش عالهيٖ ثُذُٝز ثأليٞديز .  1

صضٝؽش ٖٓ ػض ثُذيٖ أيذي ٝص٘جصُش ُٚ  –أٍٝ ثٓشأر صض٠ُٞ ثُحٌْ ك٠ ٓقش ثإلعالٓيز.  2

 ػٖ ػشػ ٓقش دؼذ سكل ثُخِيلز ص٠ُٞ ثُؼشػ .

 ؽؾش ثُذس

 ػض ثُذيٖ أيذي ص٠ُٞ ثُحٌْ دؼذ صٝثؽٚ ٖٓ ؽؾش ثُذس . –ي . دذأ ٓؼٚ حٌْ ثُٔٔجُي 3

 –ًجٕ فـيشثً كُؼيٖ هطض ٝفيجً ػِيٚ  –ثدٖ ػض ثُذيٖ أيذي ص٠ُٞ ثُحٌْ دؼذ ٓوضَ أديٚ  4

 ػضُٚ هطض حيظ ًجٕ فـيشثً ال ػِْ ُٚ دأٓٞس ثُحٌْ ُٔٞثؽٜز ثُٔـٍٞ .

 ثُٔ٘قٞس ػ٠ِ 

ثٗضقش ػ٠ِ ثُٔـٍٞ ك٠ ٓؼشًز ػيٖ  –ص٠ُٞ حٌْ ثُذالد دؼذ إٔ ػضٍ ثُٔ٘قٞس ػ٠ِ.  5

 ُددشس ُٚ ٓؤثٓشر ٝهُضَ أع٘جء ػٞدصٚ إ٠ُ ٓقش. –ّ . 1251ٛـ/ 650ؽجُٞس 

 عيق ثُذيٖ هطض

 ؽٌ٘يض خجٕ ؿضث أؽضثء ٖٓ ثُؼجُْ ثإلعال٠ٓ –ٝحذ هذجةَ ثُٔـٍٞ ٝأعظ إٓذشثهٞسيز ك٠ آعيج ٝأٝسٝدج 6

 ٛٞالًٞ ٛـ.656ُٔغضؼقْ ٝأعوو ثُخالكز ؿضث دـذثد ٝهضَ ثُخِيلز ثُؼذجع٠ ث –حليذ ؽٌ٘يض خجٕ  1

ثعض٠ُٞ ػ٠ِ ٓذي٘ز أٗطجًيز  –الحن ثُقِيذييٖ ٝثُٔـٍٞ  –ص٠ُٞ ثُحٌْ دؼذ ٓوضَ هطض.  0

أٗؾأ ثُٔغؾذ  -ٛـ .651 ك٠ ثُوجٛشر أحيج ثُخالكز ثُؼذجعيز –أهٟٞ ثإلٓجسثس ثُقِيذيز 

 ُضسثػز .ثٛضْ دؾتٕٞ ث –ثُٔؼشٝف دجعٔٚ ٝأٗؾأ ثُٔذسعز ثُظجٛشيز دجُوجٛشر. 

 ثُظجٛش ديذشط

 ثألؽشف خِيَ دٖ هالٕٝٝ ثعضطجع إٔ يغضشد ػٌج ٝفٞس ٝفيذث ٝؿيشٛج ٖٓ ثُٔذٕ –ٝثفَ ثُؾٜجد مذ ثُقِيذييٖ  1

ثٛضْ دئهجٓز حنجسر ػٔشثٗيز ُْ صؾٜذٛج ٓقش ك٠ ػٜذ أٟ عِطجٕ آخش ٖٓ عالهيٖ  13

 أٗؾأ ثُٔذسعز ثُ٘جفشيز.  –ثُٔٔجُيي.  

ثُ٘جفش ٓحٔذ دٖ 

 هالٕٝٝ

ّ ٝثُشيذثٗيز 1516عِطجٕ ػغٔج٠ٗ، ثٗضقش ػ٠ِ ثُٔٔجُيي ك٠ ٓؼشًض٠ ٓشػ دثدن دجُؾجّ  11

 أعوو دُٝز ثُٔٔجُيي ٝثُخالكز ثُؼذجعيز ٝمْ ٓقش ُِذُٝز ثُؼغٔجٗيز . –ّ . 1511

 عِيْ ثألٍٝ

 ما رأيك فى : على الطالب أن يعرب عن رأيه حبرية ولكن مبا الخيالف الواقع التارخيى : 

   دذس دُيَ ػ٠ِ ثٛضٔجّ ثإلعالّ دجُؼِْ ؟ ُٝٔجرث ؟ًجٗش ؿضٝر  .1

 ٓج كؼِٚ ثُٔـٍٞ ػ٘ذٓج دخِٞث دـذثد ؟ .2

 ماذا كان حيدث إذا :

 . ػيٖ ؽجُٞسك٠ ٓؼشًز  عيق ثُذيٖ هطضثٜٗضّ  .1

 .يضّىٓ ثٌّغٛي ِٓ ثٌمٞجء ػٍٝ ثٌؼجٌُ ثإلّالِٝ ٚثٌقٞجًر ثإلّالِيز  -

 ُْ يٌضؾق ثُذشصـجُيٕٞ هشين سأط ثُشؽجء ثُقجُح . .2

 ػ. ٌٓ صضوً٘ٛ أفٛثي ثٌّّجٌيه ثاللضٚجهيز .

 ًجٗش ثُحنجسر ثإلعالٓيز ٓ٘ـِوز ػ٠ِ ٗلغٜج . .3

 ػ. ٌُ يْضفيو ثٌٍّّْْٛ ِٓ ثٌقٞجًثس ثألمٌٜ ِغً ثٌفجًّيز ٚثٌٕٙويز ٚثٌٌِٚجٔيز ٌُٚ يضؼٍّٛث ثٌٍغجس ثألمٌٜ .

 ِيز .ػ. ّٛف صضوً٘ٛ ثًٌَثػز فٝ ثٌوٌٚز ثإلّال      ُْ يٜضْ ثُٔغِٕٔٞ دجُضسثػز . .4

 ُْ ي٘ؾأ ثألعطٍٞ ثإلعال٠ٓ ك٠ ػٜذ ػغٔجٕ دٖ ػلجٕ . .5

 ػ. ٌُ يضُ صأِيٓ فوٚه ثٌوٌٚز ثإلّالِيز ػٍٝ ّٛثفً ٌِٚ ٚثٌٖجَ ِٓ ثٌذئَطييٓ .
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 يؤخذ برأى األغلبية بشرط أاليخالف الكتاب والسنة .  ثخضِق أَٛ ثُؾٞسٟ ػ٠ِ سأٟ ٓج . .6

 ّ .1511جٕ ثُؼغٔج٠ٗ ػجّ ثٗضقش ثُٔٔجُيي ػ٠ِ ثُغِط .1

 ٌُ يضُ ثٌمٞجء ػٍٝ ثٌوٌٚز ثٌٍّّٛويز ٚثٌنالفز ثٌؼذجّيز ٌُٚ صٚذـ ٌِٚ ٚاليز ػغّجٔيز . -

 دلل على صحة العبارة :

 ُِحنجسر ثإلعالٓيز كنَ ًذيش ػ٠ِ أٝسٝدج . -1

 .  صؼٍُ ثألًٚٚديْٛ ثٌؼٍَٛ ثٌطذيؼيز ٚثإلْٔجٔيز –فيظ 

 صؼذدس ٓؼجدش ثُحنجسر ثالعالٓيز إ٠ُ أٝسٝدج . -2

 داله ثألٔوٌِ .  -  ؽَيٌر ٙمٍيز ٚؽٕٛح إيطجٌيج.  - داله ثٌٖجَ . -    فيظ ثٔضمٍش ػذٌ

 حظيش ثُٔشأر دٌٔجٗز ػجُيز ك٠ ثُٔؾضٔغ ثإلعالّ . -3

 أػطج٘ج ثإلّالَ فمٛلٙج ثٌْيجّيز ٚثاللضٚجهيز ٚثالؽضّجػيز فأٙذـ ِٓ فمٙج إدوثء ثٌٌأٜ ٚثٌضؼٍيُ ٚثٌؼًّ –فيظ 

 أَ ػطيز ثألٔٚجًيز(. –ر ٍٚؽز ثٌٌٕيو ٍديو –ٚثٌضٍّه  فذٌٍ ِٕٙٓ ثٌْيور )ػجةٖز 

 ُِٔؾجسًز ثُضطٞػيز صحذيجس ًغيشر ئٌٖ ثُضـِخ ػِيٜج . -4

 .دجًٌّ ثٌضطٛػٝ ِقوٚهيز ثٌنذٌر  -2       .ٝؼف ثٌٛػٝ دأّ٘يز ثٌؼًّ ثٌضطٛػٝ -1 - ثُضحذيجس

 ٌضطٛػٝ.ثمضيجً أفٌثه غيٌ ِؤِٕيٓ دجٌؼًّ ث -4.   ثٌنٛف ِٓ صأعيٌ ثٌؼًّ ثٌضطٛػٝ ػٍٝ ثٌوًثّز  -3

 ثّضٌّثً ػٍّيز ثٌضوًيخ ٌٍّضطٛػيٓ. -2ٌٖٔ ثٌٛػٝ دأّ٘يز ثٌّٖجًوز ثٌضطٛػيز.   -1:  ثُضـِخ ػِيٜج

 .ُفْٓ ثمضيجً ثٌّضطٛػيٓ -4      صٕظيُ ثٌٛلش . -3                   

 أعش ثًضؾجف هشين سأط ثُشؽجء ثُقجُح ػ٠ِ حجُز ٓقش ثالهضقجديز ك٠ ػٜذ ثُٔٔجُيي . -5

 ّمٟٛٙج.ٚدجٌضجٌٝ ثٌضؾجًر إٌٝ أيوٜ ثٌذٌصغجٌييٓ ِّج أٝؼف ثٌمٛر ثاللضٚجهيز ٌوٌٚز ثٌّّجٌيه ك صقٛي ٌٟيفيظ  -

 ُِٔضطٞع حوٞم ٝػِيٚ ٝثؽذجس . -6

 يُؼجًِ دجفضٌثَ. -3يطٌؿ ثألّتٍز ٚيموَ ثٌّمضٌفجس.  -2يضٍمٝ ثٌضوًيخ ٚثٌضٛؽيٗ.   -1 حيظ ٖٓ حوٞم ثُٔضطٞع :

 يمَٛ دٗ .يٕجي ثٌضمويٌ ػٍٝ ثٌؼًّ ثٌيٜ  -3      

 يقضٌَ ثألمٌيٓ. -5يضمٓ ثٌؼًّ. -4يقجفع ػٍٝ ثألٌّثً. -3يؤهٜ ثٌّٙجَ. -2. الٌضَثَ دجٌّٛثػيث -1 ٖٓ ٝثؽذجس ثُٔضطٞع :

 أؽٌٚث ثألدقجط ٚثٌضؾجًح . -  أٖٔأٚث ثٌٌّثٙو .  -ػ.      ثٛضٔجّ ثُؼِٔجء ثُٔغِٔيٖ دؼِْ ثُلِي . -7

 ؽؾجػز ثُغِطجٕ عيق ثُذيٖ هطض . -0

 ح ٝو ثٌّغٛي ٚلجَ فٝ ِؼٌوز ػيٓ ؽجٌٛس دئٌمجء مٛىصٗ ػٍٝ ثألًٛ ٚٙجؿ فٝ ثٌؾٕٛه ٚثإّالِجٖفيظ لجه ثٌقٌ -

 .صضلن ٓغ ٓذجدا ثُحٌْ ثإلعال٠ٓ  صوّٞ ثُذئوشثهيز ػ٠ِ ػذر ٓذجدا -1
 ؼجيؼ ٓؼجً .حيظ صوّٞ ػ٠ِ ػذر ٓذجدا ٜٓ٘ج حشيز ثُضؼذيش ػٖ ثُشأٟ / ٝثُٔغتُٞيز ثُلشديز ٝثُؾٔجػيز / ٝثُٔغجٝثر ثُغيجعيز / ٝثُض -

 يوّٞ ثُحٌْ ثإلعال٠ٓ ػ٠ِ ػذدر دػجةْ. -13

 ثٌقٌيز . -5ثٌضْجِـ .  -4ثٌّْجٚثر.   -3ثٌّْتٌٛيز.   -2ثًٌٖٜٛ.   -1فيظ يمَٛ ػٍٝ :      

 ثصدٛشس ك٠ ثألٗذُظ ثُؼِّٞ ٝثُلٕ٘ٞ خجفز ك٠ هشهذز . -11

جء أًٚٚدج ٌيمضذْٛث ِٓ أٔٛثً ػ. فيظ وجٔش ِٕجًر ٌٍؼٍُ ٚثٌؼٍّجء فىجْ يفو إٌٝ ؽجِؼضٙج ثٌطالح ِٓ ؽّيغ  أٔق

 ػٍِٛٙج إللجِز فٞجًصُٙ ثٌقويغز .

 ٗذٞؽ ثُٔغِٔيٖ ك٠ ػِْ ثُشيجميجس )ًجٕ ُِؼشح إمجكجس ك٠ ػِْ ثُشيجميجس(. -12

 .ثٌيٜ يُؼو أػظُ ِج لوِٗ ثٌٍّّْْٛ ٌٌٍيجٝيجس ثٌقويغزػ. لجَ ثٌنٛثًٍِٝ دضأّيِ ػٍُ ثٌؾذٌ ٚإٝجفز ثٌٚفٌ ٌألًلجَ ثٌقْجديز 

 ر ثإلعالٓيز إ٠ُ هٞثػذ أخالهيز صحٌْ ٓغيشصٜج ك٠ ًَ ٓؾجالس ثُحيجر .ثعض٘ذس ثُحنجس -13

فيظ ثّضٕوس ػٍٝ لٛثػو ِغً ثٌؼوي ٚثٌّْجٚثر ٚثٌقٌيز ٚثٌضْجِـ ٚثٌضؼجئ ِغ ثآلمٌيٓ ؽّيؼجً ػٍٝ ثمضالف ػ. 

 أهيجُٔٙ ٚأؽٕجُّٙ ٚأٌٛثُٔٙ .

 ثٛضٔش ثُذُٝز ثإلعالٓيز دجُضسثػز . -14

 إلجِز ثٌؾًْٛ .   -ح   ٕٛثس .  ٕك ثٌضٌع ٚثٌم -أ   ػ. فيظ صُ :

 إٙالؿ ثألًثٝٝ ثًٌَثػيز ِّج أهٜ إٌٝ ؽٛهر ثألًٛ ٍٚيجهر إٔضجؽٙج .  -ػ 

 صيجدر عِطز فجحخ ثُؾشهز ك٠ ثُؼقشيٖ ثألٟٓٞ ٝثُؼذجع٠ . -15

 ثٌقفجظ ػٍٝ أِٓ ثٌٟٛٓ . -إلجِز ثٌقوٚه .    ػ -ثٌٕظٌ فٝ ثٌؾٌثةُ .   ح -ػ. فيظ أٙذـ ٌٗ ثٌقك فٝ  أ

 

 هيجّ ثُحنجسر ثإلعالٓيز . صؼذدس أعظ  -16



 

 

13 

 ث٘ضّجِٙج دجٌؼٍُ . -3   ِقجفظضٙج ػٍٝ ثٌٍغز ثٌؼٌديز. -2   ثًصذجٟٙج دجٌويٓ ثإلّالِٝ. -1ػ. 

 ثٔفضجفٙج ػٍٝ ثٌغمجفجس ثألمٌٜ. -5  ثّضٕجه٘ج ػٍٝ لٛثػو ثمالليز . -4   

 ُْ صٌٖ ثُحنجسر ثإلعالٓيز ٓ٘ـِوز ػ٠ِ ٗلغٜج . -11

 مٌٜ ِغً ثٌقٞجًر ثٌفجًّيز ٚثٌٕٙويز ٚثٌيٛٔجٔيز ٚثٌٌِٚجٔيز .ػ. فيظ ثٔفضقش ػٍٝ ثٌقٞجًثس ثأل

 دشع ثُٔغِٕٔٞ ك٠ ػِْ ثُقيذُز . -10

 أّْٛث ِوًّز ِضنٚٚز فٝ ثٌٚيوٌز . -ٚٝؼٛث وضخ ثألهٚيز .         ح -ػ. فيظ وجْ ثٌٍّّْْٛ أٚي ِٓ  أ

 صؼذد ٓقشٝكجس ديش ثُٔجٍ . -11

 ًٚثصخ ثٌؼجٍِيٓ دجٌوٌٚز . -2 ثالفضيجؽجس ثٌنجٙز . ثٌفمٌثء ٚثٌّْجويٓ ٚىٜٚ -1ػ. فيظ يضُ ثإلٔفجق ػٍٝ 

 ثٌّؤّْجس ثًٌَثػيز ٚثٌٕٚجػيز ٚثٌضؾجًيز. -5إٖٔجء ثٌّؤّْجس ثٌضؼٍيّيز ٚثٌٚقيز .  -4ثٌؾئ ٚثألّطٛي .   -3  

 صؼذد إيشثدثس ديش ثُٔجٍ . -23

 ثٌغٕيّز . -6ثٌٌوجٍ  -5ثٌؼًٖٛ  -4ثٌؾَيز  -3ثٌنٌثػ  -2ثٌَوجر  -1ػ. فيظ صأصٝ ِٓ 

 ظٜش ثإلعالّ صغجٓحجً صؾجٙ أَٛ ثُزٓز .أ -21

 .ػ. فيظ ٌُ يؾذٌُ٘ ػٍٝ ثٌومٛي فٝ ثإلّالَ دً إُِٔٙ ػٍٝ أًٚثفُٙ ٚأِٛثٌُٙ ٚأِجوٓ ػذجهصُٙ فؼجٕٛث فيجر ٘جهةز

 ُِخِيلز ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُحوٞم ٝثُٞثؽذجس . -22

 ّز.صٛفيٌ ّذً ثٌّؼيٖز ثٌىٌي –صمويُ ثٌٕٚيقز  –ثًٌّٖٛر  –ثٌطجػز  –ثٌّْغ  ثُحوٞم :  -أ

 ثٌقفجظ ػٍٝ ِٛثًه ثٌوٌٚز . –ثٌوفٍغ ػٓ ثٌوٌٚز ٚثٌويٓ  –ثٌقفجظ ػٍٝ ثألِٓ ٚثٌٕظجَ   -إلجِز ثٌؼوي : ثُٞثؽذجس  -ح

  ما العالقة بين : 

 ثُضؾجسر، ٝثٗضؾجس ثإلعالّ . -1

 فيظ أْ أِجٔز ّّٚجفز ثٌضؾجً ثٌٍّّْيٓ ؽؼٍش ثٌىغيٌ ِٓ ثٌٕجُ صؼضٕك ثإلّالَ.

 ًُِٔٔٞيز ك٠ ٓقش .ثُذشصـجُييٖ، ٝمؼق ثُذُٝز ث -2

 إوضٖجف ثٌذٌصغجٌييٓ ٌطٌيك ًأُ ثٌٌؽجء ثٌٚجٌـ أهٜ ٌضوً٘ٛ ثألفٛثي ثاللضٚجهيز ِّج أٝؼف ثٌوٌٚز ثٌٍّّٛويز.

 ثُحنجسر ثإلعالٓيز، ٝصوذّ أٝسٝدج ك٠ ًجكز ثُٔؾجالس . -3

 ٌؼٍَٛ ثٌطذيؼيزصؼٍُ ثألًٚٚديْٛ ث –فيظ وجْ ٌٍقٞجًر ثإلّالِيز ثٌفًٞ فٝ صموَ أًٚٚدج فٝ وجفز ثٌّؾجالس فيظ 

  ثٔضمٍش إٌٝ أًٚٚدج ثٌىغيٌ ِٓ ثٌّطٍقجس ثٌؼٍّيز ثٌؼٌديز. –.  ٚثإلْٔجٔيز

 1263ّٛـ / 650ػيٖ ؽجُٞس  

 ثُٔغِٕٔٞ)دويجدر عيق ثُذيٖ هطض( / ثُٔـٍٞ ثألهشثف

 ثُذكجع ػٖ ٓقش ٝصحشيش ثُذالد ثإلعالٓيز ثُض٠ إحضِٜج ثُٔـٍٞ . ثألعذجح

 حٔجيز ٓقش ٝثُؼجُْ ثإلعال٠ٓ ٖٓ ثُخطش ثُٔـ٠ُٞ -                ثٗضقجس ثُٔغِٔيٖ . - ثُ٘ضجةؼ

 

 ثُٔؤعغجس ثُضؼِئيز ثُؼغٌشيز ثُٔؤعغجس ثُضؼِئيز ثُذي٘يز ثُٔؤعغجس ثُضؼِئيز ثُٔذٗيز

 ثُُشدو –ثُحقٕٞ  –ثُوالع  ثُضٝثيج –ثُٔغجؽذ  –ثُؾٞثٓغ  ثُؾجٓؼجس -ثُٔذثسط –ثٌُضجصيخ 

 

 ثإلخضقجؿ ثُذُٝز ثُذيٞثٕ

 يخضـ دضغؾيَ أعٔجء ثُؾ٘ذ ٝٓج يخـ ًالً ْٜٓ٘ ٖٓ ػطجء . ثُشثؽذيٖ يٞثٕ ثُؾ٘ذد

 دؾٔغ مشثةخ ػ٠ِ ٓج ص٘ضؾٚ ثألسك ثُضسثػيز ٝثألٗلجم ٜٓ٘ج ػ٠ِ ٓٞثسد ثُذُٝز . يخضـ ثُشثؽذيٖ ديٞثٕ ثُخشثػ

 دٔشثعالس ثُخِيلز إ٠ُ ثُٞالر . يخضـ زثألٓٞي ديٞثٕ ثُشعجةَ

 دؾٔغ ثُضًجر ٝصٞصيؼٜج ػ٠ِ ثُٔحضجؽيٖ . ـيخض ثألٓٞيز ديٞثٕ ثُقذهجس

 دأٓٞس أَٛ ثُزٓز . يخضـ ثُؼذجعيز ديٞثٕ ثُؾٜذضر 

 دؾشثةْ ثألهلجٍ . يخضـ ثُؼذجعيز ديٞثٕ ثألحذثط

 


