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 وً ػبَ أٔزُ ثقُو

فٍ اٌجلاَخ هنا رؾًٍُ ٌىهلخ االِزؾبْ ٌّبكح اٌزبهَـ ) ٔظبَ اٌجىوٍُذ ( غجمب ٌٍجىوٍُذ 

 اٌضبٌش و اٌواثغ و هّب األلوة ٌشىً اإلِزؾبْ إٌهبئٍ 

 ) ِّىٓ أْ َىىْ هٕبن رغُُو وٌىٓ ٌٓ َىىْ وجُو (

 ٔمطخ ِمَّخ وبِرٍ 44اإلِزؾبُٔخ رزعّٓ  اٌىواٍخ
 كهعخ اٌَؤاي ٍإعّبٌ إٌمطخ اٌىاؽلحكهعخ  ػلك إٌمبغ  ي اٌَؤا

 كهعبد 8 كهعخ واؽلح 8 افزو  -1

 كهعبد 8 كهعزبْ 4 ثُ رفَو -2

 كهعبد 8 كهعزبْ 4 ِب إٌزبئظ -3

 كهعبد 8 كهعزبْ 4 كًٌ -4

 كهعبد 8 كهعزبْ 4 لبهْ -5

 كهعبد 4 كهعخ واؽلح 4 وظؼ -6

 دكهعب 8 كهعزبْ 4 ِب اٌؼاللخ -7

 كهعبد 4 كهعخ واؽلح 4 ِبما َؾلس إما -8

 كهعبد 4 كهعخ واؽلح 4 الزوػ -أٔمل  –ِبهأَه  -9

 كهعخ 64 ---------------- ٔمطخ 44 اٌّغّىع

 الؽظ ِّىٓ أْ َعُ اإلِزؾبْ ) غجمب ٌٍّٕىمعُٓ األوي و اٌضبٍٔ ( ٍؤاي صؼ أو فطأ

  أو شقصُبد ظّٓ ٍؤاي وظؼ أو َِزمٍخ أو ِب اٌّمصىك

 اٌلهً ؽَت اٌّلهً ( صصخقاٌفزوح اًٌَّ جل) ر اإلِزؾبْ األَبَ لجًوي ِمزوػ ٌزٕظُُ عل

 اٌواثغ وِواعؼخ اٌضبٌش 12 -9 ِواعؼخ األوي و اٌضبٍٔ 7-4 ها ؽخ 4-1 6-8اٌقٌُّ 
 

 ؽصخ اٌله12ً -9 اٌضبِٓ و اٌَبكً و اٌقبٌِ ِواعؼخ 6-2 اٌَبثغِواعؼخ 11-8 6-9اٌغّؼخ 
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 اٌزلهَت ػًٍ أٍئٍخ ِب اٌؼاللخ 
 ألؽلاس و ٌٍزؼبًِ ِؼه ثشىً ٍهًفٍ اٌجلاَخ ٍؤاي ِب اٌؼاللخ َؼزّل ػًٍ هثػ ا 

 أٍئٍخ ِب اٌؼاللخ ِٓ هٕبن ٔىػبْ 

 ( مش حمتبةة فذلوة على طنل اببرة    كون  ابةة دت  احبةة ابيةة املاألسئلة 
 اٌؾبعخ اٌضبُٔخ ( ذأكد إًٌ ....... ٌنٌه ؽلصاألوًٌ ؾبعخ اٌ) 

 ِضبي ِب اٌؼاللخ ثُٓ ) ِىلغ إٔغٍزوا و للوَ اٌؾٍّخ اٌفؤَُخ (

ػغي فؤَب ػٓ ظوة إٔغٍزوا فٍ ػمو  أكي إًٌ اإلٔغٍُيٌرفىق األٍطىي و  إٌّؼيي ػٓ أوهوثب  ٍزواِىلغ إٔغ

  كاههب

 .إًٌ ِصو اٌؾٍّخ اٌفؤَُخاٌشوق ػٓ غوَك أهٍبي عبءد فىوح ظوة إٔغٍزوا فٍ  ٌنٌه

 لطةف األخة من السؤاللدسئلة مب العالقة التي حتتبج إىل حتديد النتبئج و يتبئج النتبئج اىت يصل 
 دبد من إكابب  اتإكي   و ال

 األوي ) فٍ ػمٍه (  اٌزٍ رٍذ هنا اٌشٍء ؽزً رصً ٌألِو اٌضبٍٔ   األِو أموو ٔزبئظ -1

  ٍٕٔقص إٌزبئظ رٍقُص ال َقً ثبٌّعّىْ -2

  ثىاكه اٌؾوة اٌؼبٌُّخ اٌضبُٔخَ و 1963ػمل ِؼبهلح ِضبي ِب اٌؼاللخ ثُٓ 

 ؽزً ٔصً إًٌ ػمل اٌّؼبهلح(فٍ مهٕٕب  )اٌؼبٌُّخ اٌضبُٔخ ىاكه اٌؾوةثٔجلأ ثنوو ٔزبئظ  -

 وثىاكه ؽوة ػبٌُّخ صبُٔخ  1935ثَجت غيو إَطبٌُب ٌٍؾجشخ رىرو اٌّىلف اٌلوٌٍ فٍ ػهل وىاهح رىفُك َُُٔ   .1

 .وٌىٓ رهوثذ إٔغٍزوا ثشأْ اٌزؾفظبد األهثؼخفطبٌت اٌىفل ثأعواء ِفبوظبد ِغ ثوَطبُٔب   .2

 . بُٔب رفعً اٌزؼبًِ ِـغ ِصو ثؾوَخأػٍٓ وىَو فبهعُزهـُ صّىًَ هىه ثأْ ثوَط  .3

  ٔزبئظ: رصوَؼ صّىًَ هىه

ورشىٍذ ِغّـىػـخ ورفغود اٌّظبهواد ورؼطٍذ وٍبئً اٌّىاصالد  1935َاشزؼبي صىهح اٌشؼتأكي مٌه إًٌ  .4

 وغٕـُخ إلػبكح اٌلٍزىه وػمل ِؼبهلح ِغ ثوَطبُٔـب 

مذ ػًٍ اٌلفىي فً ِفبوظبد ٌؼمل ِؼبهلح وواف، 1923وأِود اٌٍّه ثئػبكح كٍزىه  بظطود ثوَطبُٔب ٌٍزواعغف .5

، أي ِغ عُّغ األؽياة ٌعّبْ لجىي اٌّؼبهلح فال رزؼوض ِغ ِصو، ثشوغ أْ َىىْ االرفبق ِغ ِّضً اٌشؼت وٍه

 ٌٍّياَلاد ثؼل إثواِهب. 

 1936َٕبَو  34للَ رىفُك َُُٔ اٍزمبٌزه ورىًٌ ػًٍ ِبهو

 واٍُُ ٍِىُخرشىٍذ ثهلف إعواء أزقبثبد ؽوح، وصله فً ػهلهب ِ .6

 إعواء االٔزقبثبد اٌؼبِخ ٌّغٌٍ إٌىاة واٌشُىؿ.

إلعواء اٌّفبوظبد ِغ اإلٔغٍُي، واٌزً أزهذ ثؼمل ِؼبهلح اٌصلالخ واٌزؾبٌف ِٓ األؽياة اٌىغُٕخ  رأٌُف وفل .7

1936. 

 إٌزبئظ ثشوغ ػلَ اإلفالي ثبٌّؼًٕ ثزٍقُص صُ ٔمىَ

 اإلعبثخ

وثىاكه ؽوة ػبٌُّخ  1935ثَجت غيو إَطبٌُب ٌٍؾجشخ ك َُُٔ رىرو اٌّىلف اٌلوٌٍ فٍ ػهل وىاهح رىفُ -

 صبُٔخ 

أػٍٓ وىَو فبهعُزهـُ صّىًَ هىه ثأْ و فطبٌت اٌىفل ثأعواء ِفبوظبد ِغ ثوَطبُٔب وٌىٓ رهوثذ إٔغٍزوا -

  ثوَطبُٔب رفعً اٌزؼبًِ ِـغ ِصو ثؾوَخ

ووافمذ ػًٍ اٌلفىي فً ِفبوظبد  بظطود ثوَطبُٔب ٌٍزواعغف 1935َاشزؼبي صىهح اٌشؼتأكي مٌه إًٌ  -

 ٌؼمل ِؼبهلح ِغ ِصو، ثشوغ أْ َىىْ االرفبق ِغ ِّضً اٌشؼت وٍه
 .1936إلعواء اٌّفبوظبد ِغ اإلٔغٍُي، واٌزً أزهذ ثؼمل ِؼبهلح اٌصلالخ واٌزؾبٌف  رأٌُف وفل -
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 ٔزصود فؤَب ػًٍ إٔغٍزوا فٍ ػمو كاههب.ا -1

 ٕزشو ِجبكا اٌضىهح فٍ أوهوثب ٍىف ر -

ٌُ رفىو فؤَب فٍ إهٍبي ؽٍّخ ٌعوة إٔغٍزوا فٍ ػمو  -

 كاههب

 فشً ِؾّل ػٍٍ فٍ ؽووثه فٍ اٌغيَوح اٌؼوثُخ -2

 ٌُ َورفغ شأٔه إًٌ ؽبوُ َِزمً  -

 أٌـ..ٌُ َجلأ فٍ اٌزفىُو فٍ اإلٍزمالي ػٓ اٌلوٌخ اٌؼضّبُٔخ -

هلح ٌٕلْ ٌفوض ِؼب ٌُ رزلفً اٌلوي األوهوثُخ -3

 َ ػًٍ ِؾّل ػ1844ٍٍ

= ِبما َؾلس إما أٔزصو ِؾّل ػٍٍ ػًٍ اٌزؾبٌف 

 األوهوثٍ

ٌُ رؾوَ ِصو ِٓ رىٍؼبرهب اٌقبهعُخ و ٌُ َزُ رطجُك  -

 ثٍطه ٌُّبْ و ٌُ ََمػ اإلؽزىبه ....

 1922َفجواَو 28ٌُ رصله ثوَطبُٔب رصوَؼ  -4

 .....اٌؾّبَخ اٌجوَطبُٔخ ػٍٍ ِصو  ٌُ  رٕزهٍ -

 ّواه صىهح اٌّصوَُٓ ؽزً َزُ اإلٍزمالي ثبٌمىحو اٍز

 4هفط إٌؾبً رشىًُ اٌؾىىِخ ػمت إٔناه إٔغٍزوا  -5

 1942َفجواَو 

 ٍىف رقزبه إٔغٍزوا شقص إفو ٌُشىً اٌؾىىِخ  -

أو ٍىف رمىَ ثئػالْ اٌؾّبَخ اٌجوَطبُٔخ وّب ؽلس فٍ  

 اٌؾوة اٌؼبٌُّخ اإلوًٌ

 َ 9481ٌُ رَٕؾت ثوَطبُٔب ِٓ فٍَطُٓ ػبَ  -6

 ػلَ إػالْ لُبَ كوٌخ إٍوائًُ و ػلَ لُبَ ؽوة فٍَطُٓ

و ٌىٓ ٍىف رؾلس ِصبكِبد ثُٓ اٌغُش اٌجوَطبٍٔ و 

 ػصبثبد اٌُهىك و ِؼهب اٌىالَبد اٌّزؾلح

 

 

 

 

 

  وافك ِؾّل ػٍٍ ػًٍ ِشووع لٕبح اٌَىٌَ -1

ٍىف َجلأ اٌزلفً األوهوثٍ األوهوثٍ ِٕن ػهل  

هعخ اٌزٍ ِؾّل ػٍٍ ِّب َؼطً ِشووػبد إٌ

 ألبِهب ِؾّل ػٍٍ ) رىلغ إٔذ ِّىٓ وبْ َؾصً إَه 

للِذ اٌّبُٔب اٌَّبػلاد ٌٍؾووخ اٌىغُٕخ فٍ  -2

 اٌؼواق أصٕبء اٌؾوة اٌؼبٌُّخ اٌضبُٔخ.

ٍىف رزّىٓ صىهح اٌؼواق ) اٌىُالٍٔ ( ِٓ غوك 

اإلٔغٍُي ِٓ اٌؼواق و ثبٌزبٌٍ ػغي إٔغٍزوا ػٓ 

 اٌَُطوح ػًٍ ٍىهَب 

َٕزهٍ اإلؽزالي اٌجوَطبٍٔ ٌُجلأ  و ِٓ اٌّؾزًّ أْ

 اإلؽزالي األٌّبٍٔ ) فٍُه ِزشبئُ شىَه (

 َ 1937اد ٌغٕخ ثًُ لجً اٌؼوة لواه -3

ٍىف َزؾمك اٌهلف ِٓ اٌٍغٕخ و هى لُبَ كوٌزُٓ و 

ػلَ رغلك صىهح اٌؼوة اٌٍَّؾخ فٍ فٍَطُٓ و ػلَ 

 ػمل اٌّبئلح اٌَّزلَوح ...

 242هلُ وافمذ  إٍوائًُ لواه ِغٌٍ األِٓ  -4

 َ 1967ٌَٕخ 

ٍىف رزىلف ؽبٌخ اٌؾوة فٍ إٌّطمخ و ػلَ 

 ؽلوس ؽوة أوزىثو 

ََزؼُل اٌؼوة أهظهُ اٌزٍ إٍزىٌذ ػٍُهب إٍوائًُ 

1967 َ 

 رىفُو األِىاي اٌزٍ أٔفمذ ػًٍ اٌؾوة 

) فٍُه ِزشبئُ ( ٌٓ َزىلف ؽبَ إٍوائًُ و رؼلَبرهب 

 اٌّزىوهح ػًٍ اٌجالك اٌؼوثُخ

 1954َرفبلُخ اٌعّبْ اٌغّبػٍ ٔفن اٌؼوة إ - 5  

ٍىف َزؾىي ؽٍُ اٌؼوة فٍ إلبِخ عُش ِىؽل 

ؽمُمخ و ثبٌزبٌٍ ريَل لىح اٌجالك اٌؼوثُخ و ػلَ رغوأ 

 أٌ كوٌخ فٍ اإلػزلاء ػًٍ أٌ كوٌخ ػوثُخ 

وٌٌُ ِٓ اٌَّزجؼل أْ رَزوك األهاظٍ اٌّؾزٍخ فٍ 

 فٍَطُٓ

 هَت ػًٍ اعبثخ ٍؤاي ِبما َؾلس إمااٌزل

 ِّىٓ أٔذ رزىلغ أؽَٓ اٌّهُ ِٕطمُخ اإلعبثخ) ٔطوَخ اإلؽزّبالد( 

 ٍششٗع  أٗحشٗة فبشيخ أٗ ٍؼبٕذح ىٌ رزٌ ٗىنِ ى٘
 ..حَيخ فشٝضس -ٍششٗع ٍْٞ٘ -ٍثو اىحَيخ اىفشّغٞخ 

 ... فٜ اىغبىت اإلخبثخ رحقق األٕذاف

 خبثخ رنُ٘ ثْفٜ اىْزبجحاإل

 األعئيخ فٜ أغيت
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 سأٝلأّقذ ٗ ٍب أعئيخ 

ؼبٍو ٍغ أٛ ٍصحح اىَْظ ٍِ األعئيخ ٝؼزَذ ػيٚ رمبء اىطبىت فٜ اىزٕزا 

 ثَؼْٚ اإلخبثبد اىزٜ رحزَو خَٞغ اٟساء 

 األعئيخ رحزَو حو ٍِ ثالثخٗخَٞغ 

 اى٘حشخاىحبخبد 

 ---رأٍش  –) عٞئخ  

 عبٝنظ ثٞن٘  -1

ٍِ اىذٗه األعزؼَبسٝخ رأٍش 

ػيٚ اىجالد اىؼشثٞخ حٞث أّٔ 

 ثَْٞب مبّذ ق٘اد اىششٝف....

أُ أق٘اه ّبثيُٞ٘ رخبىف  -2

 أفؼبىٔ

ٍغ اىؼجبسح ألُ ّبثيُٞ٘ أرفق 

فٜ أػيِ إحزشأٍ ىإلعالً 

ٗأٍش خْ٘دٓ ثؼذ رىل ٍْش٘سٓ 

 ثذخ٘ه األصٕش ثخٞ٘ىٌٖ

ٍ٘قف اىششٝف حغِٞ ٍِ  -3

 إّديزشا 

 حٞث........عٜء ٍ٘قف 

أداسح قْبح اىغ٘ٝظ ٍِ  -4

 ػشاثٜ 

 ٍزأٍش حٞث...ٍ٘قف 

ٍ٘قف اى٘الٝبد اىَزحذح  -5

 ........اىذاػٌ إلعشاجٞو 

رخيص ٍحَذ ػيٜ ٍِ  -6

 اىََبىٞل 

عٜء ألّٔ قزو أّبط ثؼذ ٍ٘قف 

 أُ أٌٍْٖ ٗ ٕزا غذس ٗ خٞبّخ

ى٘ مبُ ٝشٙ أُ اىََبىٞل ٗ 

حدش ػثشح أٍبً ّٖضزٔ فْٖبك 

ٌ ٗعبجو إخشٙ ىيزخيص ٍْٖ

 ثبىغدِ أٗ اإلثؼبد ػِ ٍصش..

حي٘ح ثظ فٖٞب ػٞ٘ة ٗ حبخبد 

اىحبخخ ) ٍش ػبسفٗ أ اىؼنظ

ح أٗ اىيٜ أّذ شبمل أّٖب حي٘

 ( ٗحشخ

 ثبىشغٌ ٍِ اإلخبثخ رجذأ 

 ً 1223دعز٘س  -1

ٍِ أّٔ ٍنِ اىَيل ٍِ غٌ ثبىش

اىحجبح اىيٞجشاىٞخ ٍِ خاله ضشة 

إال  (ز٘سعػٞ٘ة اىذّزمش)ٍْحٔ 

َجبدئ اىؼذٝذ ٍِ اىأّٔ رضَِ 

 اىيٞجشاىٞخ

 فجشاٝش  22رصشٝح  -2

ٍِ أّٔ ىٌ ٝحقق اإلعقاله ثبىشغٌ 

اىنبٍو ى٘خ٘د اىزحفظبد األسثؼخ 

) ّزمش ٍضاٝب  شإال أّٔ حقق ىَص

 اىزصشٝح ّزبجدخ

ٍب أٗخٔ اىْقذ ىشثظ إصالحبد  -3

 ٍحَذ ػيٜ ثبىدٞش

ٍِ أُ ٕزٓ اإلصالحبد ثبىشغٌ 

أدد إىٚ ّٖضخ شبٍيخ خبصخ فٜ 

 اىزؼيٌٞ 

ذٍب ٕضً ٍحَذ ػيٜ ٍِ ػْىنِ ٗ 

 األٗسٗثِٞ فٜ ىْذُ عقظ مو شٜء

ٝنُ٘ اىزؼيٌٞ ٕذف فٜ حذ الثذ أُ ف

إرا ّٖض اىزؼيٌٞ عٞزجؼٔ  ّٔرارٔ أل

فٜ اإلقزصبد ٗ  ّٖضخ شبٍيخ

 ٗ... اىدٞش

  

 اىحي٘حاىحبخبد 

 أٗافق ()ػظٌٞ  اإلخبثخرجذأ 

 ) ثبىذٍبء ّفذٛ اى٘طِ( ٍثو
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