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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 اًىًٍٔ؟ ةالإُٔ اًِللىز ُا( 1)

 .  اًحٌىًح ُلاًها ودإٌُٔ واًذاضض اًسادٍ ُٕ دهسزها اًذٍ واًذحسًاخ الأدٌاض ًِىاطهح اًسوًح هٌاْ دإٌُٔ     

 اًىًٍٔ؟ الإُٔ ُفهىَ ظهط ُذى (2)

 . 1648  ٌاـذفاًـوًؼ سجـػاهُ دىكٌؼ غلث 17 اًلطْ فٍ اًلىٌُح اًسوًح كٌاَ حـٓذٌظ
 ؟ ٕـالأُ ايـُظ ٍـف الاةذواض ظٌؼـًذـ الاُاضاخ ىزـطه سزـغ (3)

 الإُٔ ُظاي فٍ والاةساع الاةذواض دـظٌؼ   . 

  2016 أةىظتٍ اًؼٔاض ( اًىًٍٔ ًلإُٔ اًسوًٍ اًِػطن فػاًٌاخ اػذوافح   . ) 

 ؟  اًىًٍٔ الإُٔ ُظالاخ غسز( 4)
 .  اًِػٌىُادٍ – اًتٌتٍ – الاطذِاغٍ – ػؼوطياً – الاكذلازي-  اًؼٌاسي 

 اًىًٍٔ الإُٔ غٌى اًِػٌىُاخ سىضج دأسٌط ُا( 5)

 كغٌطج كطًح اًػاًّ اًِػٌىُاخ سىضج طػٌر  . 

  ح ىًىطٌااًذؤ طػٌر اًِػٌىُاخ سىضج  .   اًىًٍٔ ًلإُٔ اًػلتٍ اًظهاظ ةًِٔع

 ؟  والأُاْ ًلإُٔ واحح الإُاضاخ  : دفسر ةّ( 6)
 ؼاخــواًِإػ طازـلأفا حلىق حفظ  . 

 حـوكاُض حـواهح كىإٌٓ لايـد ُٕ ؼـاًِظذِ فٍ اًػلاكاخ دحسًس  . 

 اًلآىْ ػٌازج  .    

 حلىكه ودلىْ اًفطز دحذَط اًذٍ اًِإػؼاخ زوًح   . 

 الاُاضاخ زوًح فٍ الأٌُٔح الأطهعج غسز( 7)

 اخ اًىًٌٔح اًهٌتح – ًٌظِاضن الادحازًح اًهٌتح – اًسادٌٌح وظاضج ( اًسادٌٍ الإُٔ أطهعج  .   ) واًوىاضز ًلأُظ

 اًسفاع وظاضج – اًذاضطٌح وظاضج ( اًذاضطٍ الإُٔ أطهعج (   . 

 ؟  اًسادٌٌح وظاضج ُهاَ غسز( 8)
 اًِظذِؼ فٍ اًحٌاج طىزج دػعًع    . 

 ًّاخواًِِذٌو الأضواح ػلاُح هِاْ *                          .   والإكاُح واًِطوض الإُٔ دسُاخ دلس   . 

 ؟ ًٌظِاضن الادحازًح اًهٌتح ُهاَ ُا( 9)
 اًظِطهٍ ةاًػٍِ الادلاء  . 

 ّواًذهطًث اًغف وُوافحح اًذظاضج زغ . 

اخ اًٌىاضب لازاضج اًىًٌٔح اًهٌتح ُهاَ ُا( 10)  ؟  واًوىاضز والأُظ
 اخ اًٌىاضب ئزاضج فٍ اًسوًح ئُوآٌاخ دػعًع  .   والأُظ

 واًِِذٌواخ الأضواح غٌى اًِحافظح  *            .  اًِسٍٓ فاعواًس اًؼلاُح فٍ ُؼذىي أغٌى دحلٌم . 

 ؟  اًذاضطٌح وظاضج ُهاَ أةطظ ُا( 11)
 اًسوًح طهاءـؿ ُؼ وزغِها اضاخـالاُ حـػٌاػ غٌى اًِحافظح   . 

 ذاضضاً فٍ اًِىإًٌٔ ضغاًح هِاْ                                                *اًسوًح ُوآح ودطوًع دػعًع   . 

 ؟ اًسفاع وظاضج ُهاَ غسز (12)
 .  ذحلٌهاـًِؼ وكىًها وهِاْ ئٓؼآٌح ُػىٓاخ دلسًّ*        اًظىاض زوي غٕ اًسفاع*             اًىًٕ حِاًح  *

 .   وطًحـاًػؼ حـاًذسُ فٍ اًِىإًٌٔ دسضًث*  
 
 

 

  اًىحسج الأوًى : اًسضغ الأوي  ) الإُٔ اًىًٍٔ  ( 

 alshorouq private school                                        ُسضػح اًصروق اًذاكح

 ح ـح اًىًٌٔـٌح واًذطةٌـخ الاطذِاغاـكؼّ اًسضاػ
  اًشإُ   اًلف/              2019 - 2020               ُطاطػح اًفلٍ اًسضاسي الأوي

                       ......................../ 



 

    .  ُاًى ُٕ اًؼازغ فٍ   ؟    اًِؼٌحح اًلىاخ دىحٌس دّ ُذى  (13)
 ؟ الاًوذطوٍٓ الإُٔ ُظاي فٍ الإٓظاظاخ غسز ( 41)

 . اًسوًح فٍ اًِػٌىُاخ ودٔظٌّ الادلالاخ ؿتوح حِاًح غٌى ودػٍِ الاًوذطوٍٓ ًلإُٔ اًىًٌٔح اًهٌتح آـاء *

   .  أةىظتٍ فٍ ) الاًوذطوٍٓ الإضهاب دظطًّ( ُإدِط غلس* 
 ؟  اًىًٌٔح اًذسُح أهساف ُا( 15)

 .   وغاًٌِا ئكٌٌٌِا اًسوًح ُوآح دػعًع                       *   اًىًٕ وحث ِاءوالآذ اًىلاء دػٌِم    *
 .  الاُاضاخ ُظذِؼ فٍ واًذلاحّ اًذوإُ ظًازج*                          ًٌِظٔسًٕ اًـذلٌح اًِهاضاخ دٌِٔح * 

 ؟  الاطذِاغٍ اًسغّ ُطاهع آـاء ُٕ اًهسف ُا( 16)  
 .   كآىٍٓ دسدٍ دؼذسغٍ لا اًذٍ لافاخاًذ حٍ فٍ الاػهاَ*    

  اًِظذِؼ أفطاز ًذشلٌف ُحاضراخ غٍِ .                                       *   ًلأفطاز اًذىغٌح دلسًّ*    
 . ٍٓاًلآى اًىغٍ ضفؼ فٍ الاػهاَ*    

 ؟ الاطذِاغٍ اًسغّ ُطاهع أكؼاَ ُا( 17)  

 اًِسضػٌح واًِـولاخ واًـتاب الأًفاي-                         الأسري واًػٔف الأسرًح اًذلافاخ   - 

 .   اًظطًِح هحاًا     -

 الاطذِاغٍ اًسغّ ُطاهع ُحاوض غسز( 18)  

 ) اًِطاهلٌٕ ةٌٕ أًعاغاخ-اًظٌطاْ ةٌٕ اًذلافاخ- الأسري اًػٔف(  اًتؼٌٌح اًلواًا ُػاًظح  - الأوي اًِحىض-  

 اًظطًِح ًوحٌا والاطذِاغٍ أًفسي اًسغّ دلسًّ-  اًشآٍ اًِحىض-  

 .   اًظطًِح ُٕ اًىكاًح-  اًشاًص اًِحىض-  
 
 

 

 ؟ اًتصرًح ةاًذٌِٔح اًِللىز ُا( 1)  

 الإٓذاض ُٕ ُطدفؼ ًِؼذىي ةظهسٖ الآؼاْ ًلٍ أْ ةهسف ًٌـػىب واًذتطاخ اًذػٌٌٌِح اًلسضاخ دىػٌؼ غٌٌِح

 .  اًذتطاخ وظًازج ذػًٌٌٌّ ُلاةِح فطق ودىفٌط وكحٌح ًىًٌح وحٌاج واًسدٍ

 ؟ اًتصرًح اًذٌِٔح ُفهىَ ةسأ ُذى ( 2)  

 اًذٌِٔح ُفهىَ ةادتاع دؼاةطها دػىًى وحاوًر ُسُطج ُٔها اًتٌساْ ودطوض اًشآٌح اًػاًٌِح اًحطب ةػس ةسأ

 .   اًتصرًح

 ؟ اًتصرًح اًذٌِٔح ُظالاخ غسز( 3)  

 .  اًذلٌٔح-  ٌحـاًؼٌاػ-  أًفؼٌح-  ٌحـالاطذِاغ-   ؤٌحـاًؼ   -الإزاضًح-   اًذػٌٌٌِح-   ٌحـاًلح- 

 اًذٌِٔح؟ دػٌم اًذٍ اًِـولاخ غسز (4)

 . اًؼٌاػٌح اًِـولاخ - والأوةتح اًذغصًح ىءـػ – الأسري اًذفوى - الأٌُح - واًوؼاز اًتٌاًح-  اًحطوب -

 ؟ اًػاًٍِ اًذٌِٔح دلطًط ُٕ الاُاضاخ ُىكؼ ُا( 5)  

 اًذٌِٔح فٍ طسا اًِطدفػح اًِظِىغح وهِٕ ُذلسُا ُطهعا الاُاضاخ فٌها احذٌر ًحزو 188 وًوّ اًذلطًط كسض

 .  اًتصرًح

 هللا ضحِه ػٌٌاْ ةٕ ظاًس اًـٌر -       ؟  )حواضًح غٌٌِح أي أػاغ هى الآؼاْ (اًػتاضج هصٖ كاةٍ ُٕ( 6)  
 ةالآٓؼاْ أًهىن فٍ اًسوًح ضةٌؽ اًؼِى كاحث لأػذطادٌظٌح اًذِؼح اًِحاوض اشهط( 7)  

 واًِػطفح اًػٌّ ُٕ ُذواٌُح ُٔظىُح دىفٌط -   3 اًذسُاخ أفوٍ دلسًّ        2 -اًذٌِٔح ةىاةح اًذذٌٌٍ -   1

 اًىًٌٔح ًٌوىازض اًػٍِ فطق ئداحح                                    5 - اًىًٌٔح اًوىازض كسضاخ دٌِٔح -   4

 ؟   اًذػٌٌّ ُظاي فٍ اًذٌىًط أوطه ُا( 8)  
 اًذػٌٌّ ُظاي فٍ اًػٌٌِح الأةحاز اًٌه وكٌر ُا هٍ ُىاهتح -

  ( لثاني األولى الوحدة.   اًىًٕ واحذٌاطاخ اًػٍِ ةؼىق ًطةٌح اًظاُس اًلاًث ُٕ ةاًذػٌٌّ ًٌذطوض اًؼػٍ -

 ؟ اًذػٌٌّ دٌىًط ُٕ اًهسف ُا ( 9) 

 .  ًتصرًحا اًذٌِٔح أهساف دٔفٌص غٌى كازضج وُتسغح ُفوطج أطٌاي اغساز      
 

ًذٌِٔح اًتصرًح  اًىحسج الأوًى : اًسضغ اًشآٍ  ) ا
 )  



 

 ؟ اًذػٌٌّ ُظاي فٍ  2021الاُاضاخ ضؤًح هٍ ُا( 10) 

 . الأوي اًٌطاظ ُٕ اًذػٌٌّ غٌى اًحلىي فٍ ُذؼاوًح ةفطق الاُاضادٌىْ ًحظى -  
 .  اًـذلٌح كسضادهّ ُٕ واسلٌٕ ُذواٌُح ؿذلٌح شوي اُاضدٌٌٕ دٔـتح غٌى ُساضػٔا دػٍِ -  

 .  اًىًٌٔح وهىًذٔا ياًِػذس زًٔٔا كٌّ ةغطغ اًِػٌِىْ ًلىَ -  

 ؟ اًسوًح دلسُها اًذٍ اًلحٌح اًذسُاخ ُا( 11) 

 .  والأطهعج ةاًذتطاخ واُسازها اًلحٌح اًذسُاخ دٌىًط  -        اًلحٌح ةاًذسُاخ أًِاًم طٌِؼ دغٌٌح-  

 .   أًىوي واًٌث اًٌتٌػٍ اًػلاض وُطاهع اًِذذتطاخ آـاء-  

 .  اًىافسج اًػِاًح ًفحم كآىْ وهؼ             - طانالأُ هس واًذحلٌٕ اًىكاًح ةطاُع-  
 اًِػٌىُاخ دؤىًىطٌا ُظاي فٍ اًسوًح ئٓظاظاخ أهّ غسز ( 12) 

 .   الاًوذطوٌٓح اًحوىُح ُتازضج اًلاق                   - الاًوذطوٍٓ اًذػٌٌّ ُـاضًؼ دٔفٌص -  
 .   الاًوذطوٍٓ الإُٔ دحلٌم غٌى اًػٍِ  -                            الاًوذطوٌٓح اًذظاضج دٌتٌم  -  

 
 
 

 ؟ اًىًٌٔح اًىحسج ُفهىَ ُا( 1)

  وهّ اًـػث أفطاز طٌِؼ ةٌٕ واًذػاهس واًذلاحّ اًذفاغٍ ودحلٌم اًسوًح ُىأًٍ ةٌٕ كىًح ضاةٌح كٌاَ  
 .  غٔها ًٌسفؼ ُؼذػسوْ

 ؟  الاُاضاخ أةٔاء ةٌٕ اًىًٌٔح اًىحسج غىاٍُ ُا( 2)  

 واًذلاًٌس اًػازاخ -        اًذفوٌط وًطًلح واًسًٕ اًٌغح وحسج -        اًٌتٌػٌح واًؼِاخ اًِلاُح بدلاض  -  

 ؟  الإُاضاخ أةٔاء ةٌٕ اًذطاةٍ فٍ أػهِر اًذٍ الاكذلازًح اًلٌاغاخ ُا( 3)  

 .  ٍـواًطغ حـاًعضاغ   - حـٌاحـاًؼ - ِانـالأػ كٌس-  حـاًلٔاغ-  اًٌتٌػٍ واًغاظ أًفٍ - وأًلٍ اًذظاضج 

 ؟  اًىًٌٔح اًىحسج ُظاهط ُا( 4)  

 .) اًىًٌٔح اًىحسج دطػٌر فٍ الاُاضاخ هٍ فٍ اًِذـاةه اًحوّ أػٌىب ػاهّ(  الادحازًح اًحطهح-  

 .) اًىًٌٔح اًىحسج زغّ الاطذِاغٌح اًػلاكاخ فٍ اًذـاةح(  الاطذِاغٌح اًتٌٔح-  

  ةسوْ اًذٔىع اػذِط ةٍ اًشلافٍ والآلهاض الآسُاض ًِظذِؼ ذحىيً ًّ طٔؼٌح 200 وطىز ضغّ( اًشلافٌح اًتٌٔح-  
 .) الاُاضاخ ةِظذِؼ داق ِٓىشض لأٓه دغٌٌط

 ( ؟ ٍالاُاضاد اًِظذِؼ جدِاػى اًىًٕ كىج ُلسض هٍ اًىحسج (اًػتاضج هصٖ كاةٍ ُٕ( 5)

 ظاًس ةٕ دمحم اًـٌر اًؼِى كاحث    
  حطًلا ًوىْ أْ غٌىض ُىإً هٍ ُٕ ًذٌٌتاْ كسَ ًِا واًىفاء ًٌٕىً حم اًىلاء اْ (اًػتاضج هصٖ كاةٍ ُٕ( 6)

 ؟ ) اًىًٕ هصا غٌى

 . اًسوًح حاهّ   )ظاًس ةٕ دٌٌفح)  اًـٌر اًؼِى كاحث   

 ؟ ) خالاُاضا زوًح ٓحٕ اُاضاخ ًؼٔا ٓحٕ واحسج ضػاًح ًٔطػٍ (اًػتاضج هصٖ كاةٍ ُٕ( 7)
 . ضاؿس ةٕ دمحم اًـٌر اًؼِى كاحث   

 ؟  الاُاضادٍ اًِىإً ةها ًذحٌى أْ ًٔتغٍ اًذٍ لفاخاً ُا( 9)  
    .  اًىًٌٔح اًطواةٍ زغّ -                                                   اًِظذِػٍ اًذلاحّ زغّ    -  

 . ُػٌٔح اُاضج ئًى وًٌؽ واحسج زوًح اًى الآذِاء ُفهىَ ًسغّ  -    

 .  اًىًٌٔح سجاًىح غٌى اًِحافظح فٍ زوضن ُا( 10)  
  لأسردٍ ةآذِاةٍ أدِؼى               - الأدلاكٌح ةاًلٌّ أدؼٌح-                             اًىًٌٔح ةهىًذٍ اغذع -  

 اًِظذِؼ ػِاخ غٌى أحافظ -  

     واًِػطفح اًػٌّ دحلٌٍ غٌى أحطق -  

 اًىًٕ ًذسُح أةازضو أدٌىع-                     .         فاغٌح ةآذاطٌح أغٍِ  - 
 
 
 
 
 

   اًىحسج الأوًى : اًسضغ اًشاًص  ) اًتٌر ُذىحس  (
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 ؟ )ُىسى أةى -اًوتطي ًٔث -اًلغطي ًٔث ( اًشلاز اًظعض أهٌِح ُا( 1)  

ع ُوٌم وُسدٍ اًِلاحح شرًاْ فٍ دذحوّ طػٌها الاػذطادٌظٍ ُىكػها     .   هُط

 اًظعض ُىكؼ( 2)   
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اًـاضكح لإُاضج أةىُىسى طعًطج ٌُوٌح ودػىز اًذٌِح ضاغ لإُاضج اًلغطي و اًوتطي ًٔث ٍدطعًط  ٌُوٌح دػىز( 3)  

 ؟ اًشلاز اًظعض غٌى الاُاضاخ ػٌازج ُظاهط غسز( 4)  
    .   اًظعض دٌى فٍ ًٌحاهّ ُِشٌٌٕ وطىز                          -  اًذٌِح وضأغ اًـاضكح غٌٍِ اًظعض دطفؼ   -  

 اًذٌِح وضأغ ًٌـاضكح غاُح ُطافم وطىز   - 

 .   ًٌصرهاخ اًظعض فٍ اًِػازْ غٕ اًتحص اُذٌاظاخ ُٔح-    
  1971ٓىفِتط  30فٍ    ؟  اًظعض اًطاْ احذٌر ُذى(  5)

 . اًظعض غطوةح غٕ زفاغا ٓىفِتط  30فٍ اػذـهس اًصي  )دٌِؽ ػهٌٍ ػاًّ (    ؟ اُاضادٍ ؿهٌس أوي ُٕ( 6)  
  ؟ ًٌـهٌس ًىَ ٓىفِتط  30ًىَ ادذٌاض:  دفسر ةّ( 7)

  .  اًطاْ هس الاُاضاخ طعض غٕ زفاغا دٌِؽ ػهٌٍ ػاًّ اػذـهاز ةؼتث     

 اًظعض لاحذلاي اًطاْ زوافؼ غسز( 8)  

 وأًفٍ اًحسًس اػذغلاي الاكذلازًح أًاحٌح -        اًػطةٍ اًذٌٌع ُلٌط فٍ ًٌذحوّ الاػذطادٌظٌح أًاحٌح  -   

 ؟ الإُاضادٌح ًٌظعض اًطاْ احذلاي دظاٖ اًػطةٌح اًظاُػح فػٍ ضز ُا( 9)  

     .  الإًطآٍ الاحذلاي ازآح                                         -  اًشلاز اًظعض غطوةح غٌى اًذأهٌس  - 

 .  اًسوًٌح اًذعاُادها غٕ ًذذٌٌها اًِؼإوًٌح ةطًٌآٌا دحٌٍِ  - 
 ؟ اًذٌٌظٍ اًذػاوْ ُظٌؽ زوي ُىكف ُا( 10)  

 .   ػٌٌِا اًذلاف ًحٍ اًطاْ زغىج -                               اًطاْ هس دهاوُؼآس الاُاضاخ ُىكف دتٍٔ-    

 ؟ اًشلاز اًظعض لإػذططاع الاُاضاخ طهىز ُا( 11)  
 ئُاضادٌح اًظعض ةأْ اًطاْ اغذطاف      -  اًظعض فٍ اًذغٌٌط غٕ اًطاْ دىكف                 - اًِتاشرج اًِفاوهاخ  -  

 اًسوًٌح اًػسي ُحوِح غٌى اًظعض حىي اًذلاف غطن              -   اًػؼوطي الاحذلاي آهاء  -  
 
 
 
 

   (  ًطاةؼ  ) اًظعض الإُاضادٌح اًِحذٌح اًىحسج الأوًى : اًسضغ ا
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 ؟ أًاغِح ةاًلىج اًِللىز ُا (1)  

 .  الأُىاي زفؼ أو الاطتاض ُٕ ةسلا اًظصب دلاي ُٕ دطًس ُا غٌى اًحلىي غٌى اًلسضج    

  ؟ أًاغِح اًلىج ُلٌٌح اػذذسَ ُٕ أوي ُٕ( 2)
  . هاضفاضز ةظاُػح اًسوًٌح اًػلاكاخ أػذاش ٓاؾ ًفطىظ      

    خ ( اًظاُػا – الأزب – اًـػط – اًؼٌِٔا – اًفٔىْ – اًشلافح (  ؟ أًاغِح اًلىج فٍ اًِإسطج اًػىاٍُ ُا( 3)
 ؟ اًسوي ةٌٕ أًاغِح اًلىج كٌاغ ُػاًٌط ُا( 4)  

 اًلىج ظازخ وغٌطها واًذطاز اًـػتٌح اًفٔىْ فٍ حطاشة هآر وهٌِا أًاغِح ًٌلىج الأوي اًِلسض  : اًشلافح - 

 . أًاغِح

 . أًاغِح اًلىج ُٕ ًػعظ شًى ػٌاػذها فٍ ُإسطج اًحوىُح هآر هٌِا : اًػاُح وُإػؼادها اًحوىُح - 

 .  أًاغِح اًلىج دػعًع فٍ شًى ًؼهّ الآدطي اًتٌساْ ُٕ اًٌٌتح ًظصب   : اًذػٌٌّ - 

  .  ًٌِػٌىُاخ اًػاًٌِح اًـتواخ ُؼ اًسوًح اضدتاي سيُ:   اًذؤىًىطٍ الاةذواض - 

  . أًٌِلح فٍ أًاغِح ًٌلىج الأوي ةاًِطهع دذِذؼ الاُاضاخ زوًح( 5)  

  . اًٌاةاْ دٌٌها أًاغِح اًلىج فٍ غاًٌِا الأوي اًِطهع دحذٍ اًِذحسج اًىلاًاخ (6)  
 ؟  الاُاضاخ فٍ أًاغِح اًلىج ُظٌؽ أهساف ُا (7)  

    .  اًذاضطٍ ًٌػاًّ الاُاضاخ ًسوًح اًِصرفح اًلىضج لٍٓ    -
                                 . الاُاضاخ ًلٌازج اًحوٌِح اًفٌؼفح دىهٌح    -

 الاُاضاخ فٍ أًاغِح اًلىج ُظٌؽ وادذلاكاخ ُهاَ ُا (8)  

 . اًـػىب ةٌٕ احذطاُها ودطػٌر اًسوًح وُوآح ػِػح دػعًع  - 
 .  أًاغِح اًلىج واػذطادٌظٌح اًػاُح اػحاًؼٌ ضػّ  - 
 .  أًاغِح الاُاضاخ ًلىج اًساغِح واًِتازضاخ اًِـاضًؼ واكذطاح ُٔاكـح   -

 .  أًاغِح اًلىج ُٔظىُح ُظالاخ دحسًس  - 

 .  الاُاضاخ ػِػح غٌى اًِإسطج واًؼٌاػاخ اًذصرًػاخ وُطاطػح اكذطاح  -
  ) اًلطكاوي غتسهللا ٕة دمحم  (أًاغِح اًلىج ُظٌؽ ًطأغ (9)

 
 
 

  )َ ق  (اًٌِلاز كتٍ ػٔح  2000ُٔص ُصر فٍ ػوآٍ دػساز أوي أططي (1)  

 ؟ اًؼواْ زضاػح أهٌِح ُا (2)  

 اًذسُاخ ًذىفٌط اًتطاُع وهؼ            - .  اًػاٌُح اًلىي أغساز ُػطفح         - . الإطِاًٍ اًؼواْ غسز ُػطفح   -

 .    ًٌؼواْ اًػٍِ فطق ًذإٌُٔ ٌحاًِؼذلتٌ اًذٌٍ وهؼ   -
  2025 ػٔح ٓؼِح ٌٌُاض  8ئًى وػٌلٍ ٓؼِح ٌٌُاض  7.4حاًٌا اًػاًّ ػواْ غسز( 3)

  )واًىفٌاخ اًِىاًٌس ةٌٕ اًفطق  (اًٌتٌػٌح اًؼوآٌح ةاًعًازج اًِللىز ُا( 4)

 ُحسزج ػٔح فٍ واًىفٌاخ اًِىاًٌس ةٌٕ اًفطق  =اًؼوآٌح اًعًازج ُػسي( 5)  

 اًؼٔح دٌى فٍ اًؼواْ غسز ُذىػٍ                                             

 ؟ اًسوًح فٍ اًهىًح وةٌاكح اًؼوآٍ اًؼظٍ ٓظاَ أهٌِح ُا(6)  

 الاًوذطوٌٓح اًحوىُح ُـاضًؼ أهّ ُٕ     - اًِؼذساُح اًذٌِٔح ًذحلٌم ًهسف    - اًذِٔىًح اًِـاضًؼ ُٕ    -

- اًلحح - اخـاًِػاؿ – اًتٔىن – اًذإٌُٔ  (واًهىًح اًؼوآٍ ةاًؼظٍ دطدتٍ اًذٍ حاًحٌىً اًلٌاغاخ أهّ ُٕ( 7)
 ) اًلواء– اًسادٌٌح

  )طجــاًهظ (   ًٌؼواْ ًتٌػٌح اًغٌط اًعًازج (8)  

 اًهظطج أٓىاع ُا( 9)  

 ) اًذطفٌه – ًتلحح – اًذػٌٌّ ( ةؼتث اًسوًح زادٍ لآدطي ٌُٔلح ُٕ الآذلاي اًسادٌٌح اًهظطج - 

 .  آدطي ًسوًح زوًح ُٕ اًفطز آذلاي اًذاضطٌح اًهظطج - 
 

    (لأوي  ) اًلىج أًاغِح : اًسضغ ا ًىحسج اًشآٌحا

    (ًشآٍ  ) ػواْ اًػاًّ : اًسضغ ا ًىحسج اًشآٌحا



 

 اًؼوآٍ ةاًذطهٌث اًِللىز ُا( 10)
 ) الاطذِاغٌح واًحاًح واًظٔؽ اًػِط ُشٍ كٌاػها ًِوٕ اًذٍ اًؼوآٌح اًذلاةم(             

  ) فأهشط ػٔح  65ٌىخــؿ -ػٔح   64- 15 ُٕ تابــؿ – ػٔح  15ٕـػ حذى أًفاي (  ًٌؼواْ اًػِطي اًذطهٌث( 11)  

    :  اًػاًّ فٍ اًؼواْ دطهع ُٔاًم ُا (12)  

الأحىان 
 أًهطًح

اًؼهىي 
 اًفٌوٌح

اًؼهىي 
 اًؼاحٌٌح

ةػى أًِاًم 
 اًظتٌٌح

أًِاًم اًلٔاغٌح ووطىز 
 اًشطواخ اًٌتٌػٌح

 اًىاحاخ

حىن 
 اًؼٔس

ػهىي أًٌٍ 
 واًفطاخ

ػهىي اًتحط 
 اًِذىػٍ

 أُطًوا فٍ اًلٔاغٌح أًِاًم طتاي ًتٔاْ

 الاُاضاخ فٍ أًفٍ وأُاهٕ
 

 ًٌىا واحح اًػٌٕ واحح

 
 

 اًٌٍِ اًؼاحٌٍ واًؼهٍ اًػطةٍ اًذٌٌع غٌى اًٌٍِ اًؼاحٌٍ اًؼهٍ غٌى الاُاضاخ ػواْ ُٕ%   70ًذطهع ( 13) 

 .  غِاْ ةحط غٌى

 . واًلحاضي ظتاياً فٍ وًلٌىا ًٌىا ُشٍ اًلحطاء وُسْ  )اًصًس  (اًحلىًح اًؼهىي فٍ اًؼواْ ًذطهع ( 15) 
 
 
 

 

 .   اًغصاء غٌى فٌها اًحلىي ًؼهٍ اًذٍ أًِاًم فٍ الآؼاْ اػذلط ( 1)  

 .   اًِسًٔح ًذلتح اًلطًح ودٌىضخ اًلطًح ًذوىْ الأهىاخ ِٓر فٌها ًٌػٌف الأهىاخ الآؼاْ ةٔى ( 2)  
 ؟ اًػِطآٍ ةأًِى اًِللىز ُا  (3)  

 اًِظاوضج أًِاًم ُؼاحاخ حؼاب غٌى اًتصري طاضالاػذل ُٔاًم ُؼاحح فٍ اًعًازج      

  غسًِح اًذٌىض ُؼ الأػىاض وأكتحر الأػىاض داضض وادؼػر اًِسْ ِٓر ًحِاًذها ةأػىاض اًِسْ أحٌٌر ( 4)  
 .   اًفاةسج        

 ؟ اًػِطآٍ ًٌِٔى اًِإزًح اًػىاٍُ ُا (5)  
 اًذظاضي اًذىػؼ - أًلٍ وػاةٍ دٌىض - اًلٔاغٌح اًشىضج - اًؼوآٌح اًعًازج     -

  ؟ اًلٔاغٌح اًشىضج حسسر ُذى( 6)  
  ىجـك افــاهذـ وُؼ ىـالأوً ٌحـاًلٔاغ اًشىضج فحسسر الآلاخ ئزاضج فٍ واًتذاض اًفحّ كىج افـاهذـ ُؼ حسسر     

 .  ًٌِسْ اًلطي ُٕ اًػاٌُح الأًسي وهظطج اًلٔاغٍ اًذىػؼ حسز اًفحّ ةسي واػذذساُه أًفٍ

  اًؼوآٌح اًذظِػاخ وظهطخ اًلٌاضاخ هٍ اًِسْ ودىػؼ اًؼواْ ٓلٍ فٍ دؼهّ اًذؽ الأػاػٌح ػٌٌحاًى (7)  
 .  اًؼٌاضاخ آذـاض ُؼ اًوذِح       

  ًعًازج أزي ُِا اًػاٌُح الأًسي ُٕ ًٌِعًس واحذٌاطها اًِىآٍ ودٌىضخ الإٓذاض هذاُح ةؼتث اًذظاضي اًذىػؼ( 8)  
 .   اًؼواْ        

 ػػف ُٕ اهىاخ فٍ ودظِػر اًٌِلاز كتٍ ػٔح  4000ُٔص الاُاضاخ فٍ اًتصري والاػذلطاض اًػِطاْ ذسًِ (9)  

 . أًذٌٍ
  (1o) ًٍِٔفٍ اًظاهٌٍ هلٌػح اًسادٌٌح أًِاًم وةػى اًؼىاحٍ غٌى ةاًحظاضج اًِتٌٔح اًللاع ظهطخ اًشآٍ ا 

 اًػٌٕ

     ؟ الاُاضاخ فٍ اًحطرًح اًِطاهع أِٓاي ُا (11)  

 اًغطةٍ اًؼاحٌٍ ؼهٍاً

 غٌى اًذٌٌع
 اًػطةٍ 

 

 اًؼاحٌٍ اًؼهٍ

 ةحط اًصركٍ غٌى
 غِاْ

 اًؼهٍ ٌٓاق

 اًحلىي

 

 اًوشتاْ ٌٓاق
ٌٌح  اًُط

 

 اًِطدفػاخ ٌٓاق

 اًظتٌٌح

 
 عـــــاًذٌٌ احٍــػ غٌى

 هّ 640 وًِذس اًػطةٍ

 سٌشه فٍ اًػِطاْ وًذطهع

 طاْــاًػِ وًلٍ الأوي

 . ٍـأةىظت سـةػ
 

 ةحط غٌى ًٌٍ

 اْغِ

 اًفظٌطج ُسْ ًوّ

 وزةا وهٌتاء

 

 أكساَ غٔس ًِذس

 اًغطةٌح اًؼفىح

 ُشٍ ًٌظتاي

 اًصًس
 

 اًِطاهع دطدتٍ

 ةذىافط اًػِطآٌح

 اًػٌٕ ُشٍ اًٌِاٖ

 وًٌىا

 ػوآا الأكاًٌّ أكٍ

 اًؼواْ %ُٕ   2

 اًٌىًٌٕ ُشٍ

 

 
 

 

 
 

    (ًشاًص  ) أًِى اًحطري : اًسضغ ا ًىحسج اًشآٌحا
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     ؟ الاُاضاخ زوًح فٍ اًؼوٕ أِٓاي غسز( 12)  

 اًذلٌٌسي اًِؼوٕ

 واًذٌاَ اًػطؾ
اًفٌلاخ  اًتٌىخ اًـػتٌح  اًتٌىخ اًػطةٌح 

 اًؼؤٌح
اًػِاضاخ ُذػسزج 

 اًٌىاةم
 الأةطاض اًػاًٌح 

 %ُٕ 90 ؿوٍ

 كتٍ كسًِا اًؼوٕ

 أًفٍ اهذـاف

 وًؤه ادذفى

 حاًٌا .

 فٍ ػاةس هاْ

 اًذِؼٌٌٔاخ

 أو اًٌتٕ ُٕ وًتٔى

 كذىض اًتحط

 فٔاء ُٕ وًذوىْ

 ةه ًحٌٍ ُذؼؼ

 ػىض وحظطاخ

 أُاُها زادٌٌح

 ًؼِى ُِط

 اًٌٌىاْ .
 

 1972 غاَ ظهطخ

 ػٌاػح اًاض فٍ

 فٍ اًسوًح

 ُؼاغسج

 اًِىإًٌٌٔ

 ُحسوزي

 اًسدٍ

 

 الأِٓاي أهتط ُٕ

 ُؼ آذـاضا

 ةساًح

 اًشِآٌٌٔاخ

 اًؼوٕ أِٓاي أهشط

 اًسوًح آذـاضا فٍ

 واضدتٌر

 اًذحىي ةِطحٌح

 الاكذلازي

 وُصروغاخ ًٌسوًح

 اًذٌِٔح

 

 فٍ ُٔذصرج

 طضة ُشٍ اًسوًح

 ةٔاء أغٌى دٌٌفح

 828 اًػاًّ فٍ

َ 
 

 
 
 

 ؟  الاكذلازي ةأًظاَ اًِللىز ُا( 1)  
 )ُػٌٕ ُظذِؼ فٍ الاكذلازًح اًتٌتح دٔظّ اًذٍ واًلىإٌٓ اًلىاغس ُظِىغح                               (

 ) والأطساز الآةاء ُٕ دىاضسح ُا غٌى ًػذِس – الآؼاْ غطفه اكذلازي ٓظاَ أوي  (اًذلٌٌسي الاكذلازي أًظاَ( 2)

  18  اًلطْ فٍ ُفهىُح ودحسز واًوِاًٌح اًطروضًح الآؼاْ حاطاخ اؿتاع أطٍ ُٕ كاَ طأػِاًٍاً أًظاَ (3)  

 ؟ اًطأػِاًٍ أًظاَ ظهىض غٌى ػاغسخ اًذٍ اًػىاٍُ ُا (4)  
 اًؼواْ غسز فٍ اًوتٌط اًذعاًس - اًِلاًوح ةسي اًِػسٌٓح أًلىز اػذذساَ - اًظغطافٌح الاهذـافاخ      - 

 اًلٌٌتٌح اًحطوب وكر الإػلاٌُح ةاًحواضج حذوانالا - اًؼٌؼ غٌى اًٌٌث دعاًس     - 
ؼا – ةطًٌآٌا – اًِذحسج اًىلاًاخ (  اًطأػِاًٍ أًظاَ دٌتم اًذٍ اًسوي ُا (5)    ) فٓط

 ؟  اًطأػِاًٍ أًظاَ دلاةم ُا( 6) 
 .   اًحطًح الإكذلازًح -   
 : أي أْ ًٌفطز حم دٌِى غٔاصر الآذاض واًذصرف فٌها  .   ًذاكحاًٌِوٌح ا -   
 : وهى غاًح أًظاَ اًطأػِاًٍ واًِحطن اًطةٌؽ ًلأٓـٌح الاكذلازًح فٍ هصا أًظاَ  .   حافع اًطةح -   
    م اًِلٌحح اًػاُح ، وئكساض اًلىإٌٓ : لا دذسدٍ اًحوىُح ئلا فٍ حسوز هٌلح اًذٍ دذ غسَ اًذسدٍ اًحوىٍُ -   

 واًذصرًػاخ  .       

 ؟  اًطأػِاًٍ أًظاَ ػٌتٌاخ ُا (7)  

 اًحوىٌُح اًطكاةح غٌاب - اًِىاضز اػذذساَ فٍ الاسراف  - كٌٌٌح فتح أًسي فٍ اًشطوج دطهع        -

 اًوتطي الاحذواضًح اًصرهاخ ػٌٌطج - واًذوذّ اًتٌاًح ُـولاخ ظهىض        -

  ؟ الاؿذطاهٍ ةأًظاَ اًِللىز ُا( 8)
 ( اًذذٌٌٍ دلاي ُٕ الاكذلازًح اًلطاضاخ ودذذص الإٓذاض غٔاصر طٌِؼ اًسوًح فٌه دِذٌى اًصي أًظاَ   (    

  اًذسُاخ ودىفٌط الأفطاز احذٌاطاخ ةؼس اًسوًح ودلىَ الإٓذاض غٔاصر طٌِؼ اًسوًح فٌه دِذٌى الاؿذطاهٍ أًظاَ (9)  
 . ًهّ

  )هىةا – اًـِاًٌح هىضًا (  الاؿذطاهٍ ةأًظاَ دػٍِ اًذٍ اًسوي ُٕ (10)  

 ؟  الاؿذطاهٍ أًظاَ دلاةم غسز( 11)    

 اًِطهعي اًذذٌٌٍ-  الإٓذاض فٍ الأوًٌح وًها اًظِاغٌح اًحاطاخ اؿتاع - الإٓذاض ًػٔاصر اًػاُح اًٌِوٌح  - 

 ؟  الاؿذطاهٍ أًظاَ ػٌتٌاخ ُا (12)  

 .  اًؼٌؼ وهٌِح ةٔىغٌح الاهذِاَ غسَ                   - الإٓذاض فٍ داكح اكذلازًح ُـولاخ ظهىض -
 اًؼٌٌِح اًلطاضاخ ادص غٌى اًلسضج غسَ -

 اًِازًح اًحىافع وطىز غسَ ةؼتث الإٓذاطٌح اًوفاءج وهػف دسٍٓ -

  ) الاؿذطاهٍ وأًظاَ اًطأػِاًٍ أًظاَ ةٌٕ ًظِؼ دٌٌٍ ٓظاَ هى (  اًِذذٌٍ ةأًظاَ اًِللىز ُا (13)  

 اًسوًح وٌُوٌح واًذٌِى اًػٍِ فٍ اًحطًح ةٌٕ ًظِؼ ُذذٌٍ ٓظاَ هى الاُاضاخ فٍ الاكذلازي أًظاَ (14)  

 .   ًلإكذلاز وازاضدها
 

   (ًطاةؼ  ) أًظّ الاكذلازًح اًػاًٌِح : اًسضغ ا ًىحسج اًشآٌحا



 

  ) اًػٌِاء اطذهازاخ – اًؼٔح – اًلطآْ (  الإػلاَ فٍ الاكذلاز ُٔها ًؼذِس اًذٍ الأػؽ ُا( 15)

 ؟ الإػلاَ فٍ الاكذلازي ةأًظاَ اًِللىز ُا( 16)  

 ) وُتازةه الإػلاَ لأكىي وفلا ؤًظِه الاكذلازي أًـاي ًىطه اًصي اًػٌّ                  (

 ؟ الإػلاَ فٍ الاكذلاز دلاةم ُا (17)  
 .  واًظِاغح ًٌفطز اًِلٌحح ضغاًح فٍ اًذىاظْ             - الإػلاٍُ اًسًٕ ُٕ طعء الاكذلازي أًظاَ  -
 اًطوح و اًِازج ةٌٕ اًذىاظْ - 

 أًاغ طٌِؼ ةٌٕ اًِاي يدساو                                - واًحطاَ اًحلاي ًلاغسج ًؼذٔس  -

 الإػلاٍُ ًلإكذلاز غاًٌِح غاكِح زةٍ (18) 
 )  الإػلاٌُح ًٌلوىن ػىق هأهتط زةٍ دلسض – الإػلاٍُ الاكذلاز غاكِح زةٍ ُتازضج        (

  
 ُؼ دٌِٔادٍ ةأًظاح واًذفىق                                                   

  :  ُػٌّ اًِازج                                                             
 / أحِس ًٌته  ذاش ــالاػ                                                        


