الصف الثالث اإلعدادى

األسئـلة

أوالً  :اجلغـرافيـا
ي : 1تُ ذفٍـه :
 )1ثٌٕٖج ٟثًٌَثػ ِٓ ٝثألٖٔطز ثاللضٚجهيز ثألّجّيز ف ٝثٌؼجٌُ ؟
ٌٕٙ )2ر أًٚدج دئٔضجػ ثٌْىٌ ِٓ ثٌذٕؾٌ ؟
 )3صٕضٌٖ ًٍثػز ثٌّطج ٟثٌطذيؼ ٝفٔ ٝطجق ثٌّٕجك ثالّضٛثة ٝ؟
 )4صضّيَ ثًٌَثػز ثٌضؾجًيز دجٌضن ٘ٚفِ ٝقٛٚي ٚثفو ؟
 )5صقضجػ ثًٌَثػز ثٌىغيفز أليو ٜػجٍِز وغيٌر ؟
 )6أّ٘يز ِقٛٚي ثٌيًر ف ٝلجًر أٌِيىج ثٌّٖجٌيز ؟
 )7أّ٘يز ثٌغٌٚر ثٌقيٛثٔيز ؟
 )8ثٔضجػ ثٌٕٙو ِٓ ثٌٍق َٛلٍيً ؟
 )9ثّضٌثٌيج أوذٌ ثٌوٚي ف ٝثٔضجػ ثألغٕجَ ؟
ٍ )11يجهر ِؼوي ثالّضٙالن ثٌؼجٌٌٍّ ٝق َٛ؟
 )11أّ٘يز صٌديز ثٌوٚثؽٓ ؟
 )12ثٌيجدجْ ِٓ ثٌوٚي ثٌٌةيْيز ثٌّٚوًر ٌألّّجن ؟
 )13ثٔضجػ ِ ِٓ ٌٚثألٌذجْ ال يىف ٝفجؽز ثٌْىجْ ؟
ٍ )14يجهر ثٌؼجٍِيٓ ف ٝثٌّؾجي ثٌٕٚجػ ٝف ٝثٌوٚي ثٌّضموِز ؟
 )15صٕٛع ثٌٕٖج ٟثاللضٚجهٌ ٜإلْٔجْ ف ٝثٌوٚي ثٌغٕيز ؟
 )16ثألّ٘يز ثاللضٚجهيز ٌّؼوْ ثٌىٌ َٚ؟
 )17صٕٙ ٟٓٛجػز ثألٌِٕٛي َٛف ٝثٌوٚي ثٌّضموِز ؟
 )18ثٕض ٌٙثلٍيُ غٌح  ٠ّٚٚأًٚدج دجٌٕٚجػز ؟
 )19صموَ ثٌٕٚجػز ف ٝثلٍيُ ٌٕق ثٌٛاليجس ثٌّضقور ثٌٕٚجػ ٝ؟
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 )21صط ًٛثٌٕٚجػز ف ٝثٌوٚي ثٌّضموِز ؟
 )21يؼضذٌ ثٌذضٌٚي أُ٘ ِٚجهً ثٌطجلز ؟
 )22صؼو ثٌٚيٓ أوذٌ هٚي ثٌؼجٌُ إٔضجؽًج ٌٍنٕجٍيٌ ؟
 )23ثًصفجع ِْضِ ٜٛؼيٖز ثألفٌثه ف ٝثٌوٚي ثٌٕٚجػيز ثٌّضموِز ؟
 )24يؾو ثإلْٔجْ وً فجؽجصٗ ؟
 )24صٕٛع ثٌٕٖج ٟثاللضٚجهٌ ٜإلْٔجْ ف ٝثٌوٚي ثٌغٕيز ؟
 )25ثٌضّٛغ ف ٝثّضنوثَ ثٌغجٍ ثٌطذيؼ ٝوّٚوً ٌٍطجلز ؟
 )26ثّضيٌثه ثٌٛاليجس ثٌّضقور ٌٍذضٌٚي ًغُ ثٔضجؽٗ ثٌٞنُ ؟
 )27ثصؾجٖ ثٌٛاليجس ثٌّضقور ٌٍْيطٌر ػٍ ٝهٚي ثٌٌٖق ثأل ٠ّٚ؟
 )28صْضٍٙه ثٌوٚي ثٌّضموِز ٔق ِٓ :85 ٛثٌّؼجهْ ؟
 )29صٕٙ ٟٓٛجػز ثألٌِٕٛي َٛف ٝثٌوٚي ثٌّضموِز ف ٝأًٚٚدج ٚثٌيجدجْ ٚغيٌ٘ج ؟
ٌ )31ؾٛء ثٌٕٙو ٌٍطجلز ثٌٕٚٛيز ٚثٌىٌٙديز ؟
 )31صط ًٛثٌٕٚجػز ف ٝثٌٕٙو ؟
 )32ثٌميّز ثاللضٚجهيز ثٌّقوٚهر ٌألدمجً ف ٝثٌٕٙو ؟
 )33صفٛق ثٌٕٙو فٕٙ ٝجػز ثٌقويو ٚثٌٍٚخ ؟
 )34ثػضذجً ثٌٕٙو ِٓ ثٌوٚي ثٌٌةيْيز ثٌّٕضؾز ٌألّّجن ؟
 )35إٔضجػ ثٌٕٙو ِقجٙيً غيثةيز دىّيجس وذيٌر ؟
 )36صط ًٛثٌٕٚجػز ف ٝثٌذٌثٍيً ًغُ فمٌ٘ج دّٛثًه ثٌطجلز ؟
 )37لٍز ػوه ثٌْىجْ ف ٝثٌذٌثٍيً ًغُ ثصْجع ِْجفضٙج ؟
ٔ )38مً ثٌؼجّٙز ِٓ ًيٛه ٜؽجٔيٌ ٚإٌ ٝثٌذٌثٍيً ؟
 )39صٕٛع ثٌٕٖج ٟثاللضٚجه ٜف ٝثٌذٌثٍيً ؟
 )41ثٔضٖجً أػوثه وذيٌر ِٓ ثألدمجً ٚثألغٕجَ ٚثٌّجػَ فٔ ٝيؾيٌيج ؟
 )41صٕضؼ ٔيؾيٌيج وّيجس وذيٌر ِٓ ثألّّجن ؟
 )42صٌوَ ثٌْىجْ ف ٝثألٚهيز ٚثٌّوْ ثٌىذٌ ٜدأٌّجٔيج ؟
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 )43ؽيح ثٌٌّصفؼجس ثٌّٛط ٝف ٝأٌّجٔيج ٌٍْيجؿ ؟
 )44ثٔىّجٓ ِْجفز ثٌقٖجةٔ ف ٝأٌّجٔيج ؟
 )45صّٛغ ثٌٕٚجػز ثألٌّجٔيز دؼو ثٌقٌح ثٌؼجٌّيز ثٌغجٔيز ؟
 )46صٕٛع ثٌٕذجس ثٌطذيؼ ٝدجٌٛاليجس ثٌّضقور ؟
 )47صؼو ثٌٛاليجس ثٌّضقور ثٌمٛر ثأل ٌٝٚف ٝثٌؼجٌُ ؟
ٝ )48نجِز ٚصٕٛع ثإلٔضجػ ثًٌَثػ ٝف ٝثٌٛاليجس ثٌّضقور ثألٌِيىيز ؟
 )49صٌوَ ثٌْىجْ ف ٝإلٍيُ ٔيٛإٔؾٍٕو دجٌّٕطمز ثٌّٖجٌيز ثٌٌٖليز دجٌٛاليجس ثٌّضقور ؟

ي : 2أوّــً ِا يٍٝ
 )1صؼو أّيج أوذٌ لجًثس ثٌؼجٌُ إٔضجؽج ً  ِٓ ..................ثٌغجدجس ثالّضٛثةيز .
 ِٓ )2ثٌوٚي ثٌّٕضؾز ٌٍمّـ ف ٝثّيج .................. ، ..................
 )3صٕمُْ ثًٌَثػز إٌ ٝعالعز أٔٛثع . .................. ، .................. ،..................
 )4صقضً  ..................ثٌٌّوَ ثألٚي ف ٝإٔضجػ ثألًٍ .
 )5صؼضذٌ  ..................ثٌّٚوً ثٌٌةيٌٍْ ٝق َٛفِ ٝؼظُ ّىجْ ثٌؼجٌُ .
 )6أوذٌ لجًثس ثٌؼجٌُ ف ٝػوه ثٌنٕجٍيٌ لجًص. .................. ،.................. ٝ
 )7صّضٍه ثٌٚيٓ  ..................إٔضجػ ثٌؼجٌُ ِٓ ثٌنٕجٍيٌ .
 )8أُ٘ ثٌوٚي ف ٝثٔضجػ ثٌٍقِٚ .................. َٛؼظّٙج ِٓ ٌق. .................. َٛ
 )9صقضً ثٌٛاليجس ثٌّضقور ثٌٌّوَ ثألٚي فٌ ٝقٚ .............. َٛثأل ٌٝٚف ٝثٔضجػ ...............
 ِٓ )11أُ٘ ثٌوٚي ثٌّٕضؾز ٌألٛٙثف أّضٌثٌيج ٌضٛثفٌ . ..................
 )11صٕمُْ ثٌٕٚجػز ٌٕٛػيٓ . .................. ، ..................
 )12يٛؽو ف ٝثٌؼجٌُ أًدغ ٌِثوَ ٕٙجػيز ِضموِز ٘: ٝ
.................. ، .................. ، .................. ، ..................
 ِٓ )13أُ٘ هٚي إلٍيُ ٌٕق أّيج ثٌٕٚجػ. .................. ، .................. ٝ
 )14صؼو أًٚٚدج أوغٌ لجًثس ثٌؼجٌُ إٔضجؽًج ٌٍطجلز  ..................صٍيٙج أٌِيىج ثٌّٖجٌيز .
 )15صْ ُٙهٚي  ..................دٕقِّ :47 ٛج يومً ف ٝثٌضؾجًر ثٌوٌٚيز ٌٍذضٌٚي .
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 )16أ ٌٝٚلجًثس ثٌؼجٌُ إٔضجؽًج ٌٍىٌٙدجء لجًر . ..................
 )17صؼو لجًصج  .................. ٚ ..................أوذٌ لجًثس ثٌؼجٌُ إٔضجؽًج ٌٍفقُ .
 )18يٖىً ثٌذضٌٚي ٚثٌغجٍ ثٌطذيؼٔ ٝق : ................. ٛف ٝثٌطجلز ثٌّْضنوِز ف ٝثٌؼجٌُ .
 )19أوذٌ لجًثس ثٌؼجٌُ ف ٝإٔضجػ ثٌذٛوْيش لجًر . ..................
 )21يْضنوَ ِؼظُ إٔضجػ ثٌيًر وؼٍف ٌٍّجٕيز ف ٝلجًر . ..................
 )21أوذٌ هٚي ثٌؼجٌُ إٔضجؽًج ٌألًٍ مجًػ ثّيج هٌٚز . ..................
 )22يؼو ثألًٍ ِقٛٚي غيثةً ٝةيْ ٝف .................. ٚ .................. ٝثّيج .
 )23يضٌوَ ِؼظُ ّىجْ ثٌٕٙو ف ٝثٌّوْ ثٌٌةيْيز ِغً دِٛذجِٚ ٜوًثُ . .................. ٚ
 )24صْم ٠أِطجً ٙ ..................يفيز غَيٌر ّٕجي ثٌٕٙو .
ّٛ )25ثفً ثٌٕٙو ٟٛيٍز صّضو ألوغٌ ِٓ  7111وُ ػٍ ٝمٍيؼ ٚ ...............ثٌذقٌ . .............
 )26صّٕ ٛفٖجةٔ لٚيٌر ػٍٞ٘ ٝذز . ..................
 )27صّضو ثٌٕٙو ػٍ .................. ٝهًؽز ػٌٝيز ٚػٍٔ ٝق .................. ٛمٟٛ ٠ي .
 )28صضٌوَ ثٌٕٚجػز ف ٝثٌؾٕٛح  ..................لٌح ِويٕز ّجٚدج. .................. ٚ ٌٛٚ
 )29صٖغً ثألًث ٝٝثًٌَثػيز فٛثٌِْ ِٓ : ................. ٝجفز ثٌذٌثٍيً .
 )31صذٍغ ِْجفز ٔيؾيٌيج  ..............أٌف وُٚ 2يؼو  ..................أُ٘ ِٕجٟك ٔيؾيٌيج ف ٝثإلٔضجػ
ثًٌَثػ. ٝ
 )31صٕضؼ ٔيؾيٌيج وّيجس وذيٌر ِٓ  ..................ثٌي ًٙٚ ٜإٔضجؽٗ إٌ ِٓ : 3 ٝثإلٔضجػ ثٌؼجٌّ. ٝ
 )32صًَع ٔيؾيٌيج ِق .................. ٚ .................. ٌٝٛٚف ٝثٌقذٛح .
 )33صؼو ِويٕز  ..................ثٌؼجّٙز ثاللضٚجهيز ٌٕيؾيٌيج .
 ِٓ )34أُ٘ ثألٔٙجً ثٌض ٝصؾٌ ٜف ٝأٌّجٔيج ٔ. .................. ٚ .................. ٌٙ
 )35أُ٘ ٕٙجػجس أٌّجٔيج . .................. ٚ ..................
 )36يضٌوَ ّىجْ أٌّجٔيج ف. .................. ٚ .................. ٝ
 )37صغط ٝثٌغجدجس ِْ ِٓ : ..............جفز أٌّجٔيج ٚأّ٘ٙج ثٌغجدجس  ٚ ..................ثٌغجدجس
. ..................
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 )38يقو أٌّجٔيج ِٓ ثٌّٖجي دقٌ  ِٓٚ .................. ٚ .................. ٚ ..................ثٌؾٕٛح
. .................. ٚ ..................
 )39صٚوً أٌّجٔيج إٌ. .................. ٚ .................. ٌِٚ ٝ
 )41صٛؽو دجٌٛاليجس ثٌّضقور أًًٍ ٛثػيز مٚذز فيظ ّٛٙي  ..................ف ٝثٌ٠ّٛ
ٚثٌّٕجٟك ثًٌَثػيز ف ٝثٌؾٕٛح ٚ ..................ف ٝثٌٛثه ٜثأل ٠ّٚدـ ..................
ٚػٍ ٝؽٛثٔخ ثٌٌّصفؼجس .
 )41صؼو ثٌٛاليجس ثٌّضقور أوذٌ هٚي ثٌؼجٌُ ف ٝإٔضجػ ػوه ِٓ ثٌّقجٙيً ثٌغيثةيز ِغً ، .............
. .................. ، ..................
 )42يطٍك ػٍ ٝثٌٌّصفؼجس ثٌٌٖليز ٌٍٛاليجس ثٌّضقور ؽذجي . ..................
 )43صمغ ثٌٛاليجس ثٌّضقور ديٓ هثةٌص ٝػٌّٕ ................. ٛجالً ٚديٓ مطٟٛ ٝي .................
غٌدًج .
 )44صؼو ثٌٛاليجس ثٌّضقور . ..................
ِ )45ويٕز  ..................أوذٌ ثٌّٛثٔ ٝثألٌِيىيز ػٍّ ٝجفً ثٌّقي ٠ثٌٙجه. ٜ
ِٕ ِٓ )46جٟك ثٌٕٚجػز ثٌٌةيْيز ف ٝثٌٛاليجس ثٌّضقور ، .................. ، ..................
. ..................

يِ : 3ا اٌّمصٛق تاٌّفا٘يُ األذيح
 )1ثٌّطج ٟثٌطذيؼٝ

 )2ثٌّطج ٟثٌٕٚجػٝ

 )3ثٌيـجَ

 )4ثٌىْجﭬـج

ي : 4لانْ تيٓ :
 )1ثًٌَثػز ثٌذْيطز (ثٌذوثةيز)  -ثًٌَثػز ثٌىغيفز (ثٌٌثليز)  -ثًٌَثػز ثٌضؾجًيز ثٌؼٍّيز
 )2لجًْ ديٓ ثٌٌػ ٝثٌذوثة ٚ ٝثٌٌػ ٝثٌضؾجً. ٜ
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يِ : 5ا إٌرائط اٌّرهذثح ػٍٝ
ٚ )1فٌر ثٌقٖجةٔ دأّضٌثٌيج ؟
ٟٛ )2ي ّٛثفً ثٌيجدجْ ػٍ ٝثٌّقي ٠ثٌٙجه ٜ؟
 )3ػوَ صٛثفٌ ثٌطجلز ثٌىٌٙدجةيز ٚثٌنذٌر ثٌفٕيز ف ٝثٌوٚي ثٌٕجِيز ثٌّٕضؾز ٌٍذٛوْيش ؟

يٚ : 6ضػ ف ٝظكٚي أُ٘ اٌّكْ ِٙٚهذٙا .
ي : 7الوه أُ٘ األلاٌيُ اٌصٕاػيح .
ي : 8الوه أُ٘ اٌّكْ ف ٝاٌكٚي اآلذيح ٚاٌؼاللح االلرصاقيح تيٓ ِصه ٘ٚمٖ اٌكٚي ؟
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س : 9اخلرائط
ـهائظ اٌٛؼكج األ : ٌٝٚاٌّٛانق ٚاألّٔطح االلرصاقيح ف ٝاٌؼاٌُ
( )1أُ٘ اٌّؽاصيً ٚاٌصهٚاخ اٌؽيٛأيح ٚاٌٍّىيح ف ٝاٌؼاٌُ :

 )1أ ٌٝٚثٌمجًثس ف ٝإٔضجػ ثٌمّـ ٚثألًٍ ٚثٌمطٓ ٚثٌؾٛس ٚثٌّطجٚ ٟف ٝصٌدز ثألدمجً ٚثٌنٕجٍيٌ :

...................
 )2أ ٌٝٚثٌمجًثس ف ٝإٔضجػ ثٌيًر ثٌٖجِيز . ................... :

 )3أ ٌٝٚثٌمجًثس ف ٝإٔضجػ ثٌىضجْ ................... :
 )4أ ٌٝٚثٌوٚي ف ٝإٔضجػ ثٌمّـ ٚثألًٍ ٚثٌىضجْ ٚثٌٍقٚ َٛثألّّجن ٚف ٝصٌديز ثٌنٕجٍيٌ ............... :
 )5أ ٌٝٚثٌوٚي ف ٝإٔضجػ ثٌؾٛس ٚثٌْىٌ ٚثٌٖجٚ ٜف ٝصٌديز ثٌذمجً .................... :
 )6أ ٌٝٚثٌوٚي ف ٝإٔضجػ ثألٌذجْ ٚف ٝصٌديز ثٌوٚثؽٓ .................... :
 )7أ ٌٝٚثٌوٚي ف ٝإٔضجػ لٚخ ثٌْىٌ ٚثٌذٓ ٚأ ٌٝٚثٌوٚي مجًػ لجًر ثّيج ف ٝإٔضجػ ثألًٍ ............... :

 )8أ ٌٝٚثٌوٚي ف ٝإٔضجػ ثٌٖؼيٌ ................... :
 )9أ ٌٝٚثٌوٚي ف ٝإٔضجػ ثألغٕجَ ٚثألٛٙثف .................... :
 ِٓ )11ثٌوٚي ثٌٌةيْيز ثٌّٚوًر ٌألّّجن .................... :

 )11أ ٌٝٚهٚي لجًر أفٌيميج ف ٝإٔضجػ ثٌمّـ ٚثٌمطٓ ................... :
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 )2أُ٘ اٌّؼاقْ ِٚصاقن اٌطالح ف ٝاٌؼاٌُ

()2
()1
()9
()7

()8

()12

()11

()10

()3
()5

()6

()4

 )1أ ٌٝٚثٌمجًثس ثٌّٕضؾز ٌٍطجلز ثٌٕٚٛيز ................... :
 )2أ ٌٝٚثٌمجًثس ثٌّٕضؾز ٌٍغجٍ ثٌطذيؼ................... : ٝ
 )3أ ٌٝٚثٌوٚي ثٌّٕضؾز ٌٍقويو ................... :
 )4أ ٌٝٚثٌوٚي ثٌّٕضؾز ٌٍٕقجُ ................... :
 )5أ ٌٝٚثٌوٚي ثٌّٕضؾز ٌٍذٛوْيش ................... :
 )6أ ٌٝٚثٌوٚي ثٌّٕضؾز ٌٍّٕؾٕيَ ٚثٌىٌٚ َٚثٌي٘خ ................... :
 )7أ ٌٝٚثٌوٚي ثٌّٕضؾز ٌٍفقُ ................... :
 )8أ ٌٝٚثٌوٚي ثٌّٕضؾز ٌٍذضٌٚي .................... :
 )9أ ٌٝٚثٌوٚي ثٌّٕضؾز ٌٍفّٛفجس ٚثألٌِٕٛيٚ َٛثٌغجٍ ثٌطذيؼ.................... : ٝ
 )11أ ٌٝٚثٌوٚي ثٌؼٌديز ثٌّٕضؾز ٌٍقويو ................... :
 )11أ ٌٝٚثٌوٚي ثٌؼٌديز ثٌّٕضؾز ٌٍفّٛفجس ................... :
 )12أ ٌٝٚثٌوٚي ثٌؼٌديز ثٌّٕضؾز ٌطجلز ثٌٌيجؿ ................... :
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 )3أُ٘ األلاٌيُ ٚاٌّهاوى اٌصٕاػيح ف ٝاٌؼاٌُ

()1( )3

()5

()2

()4

()6
()7

()8

 )1إلٍيُ ٕٙجػ................... : ٝ
 )2أوذٌ ثأللجٌيُ ثٌٕٚجػيز ف ٝثٌؼجٌُ ثٌؾويو .................... :
 )3إلٍيُ ٕٙجػ................... : ٝ
 ِٓ )4ثٌٌّثوَ ثٌٕٚجػيز ف ٝإلٍيُ ٌٕق آّيج ................... :
 ِٓ )5ثٌٌّثوَ ثٌٕٚجػيز ف ٝإلٍيُ ٌٕق آّيج .................... :
 ِٓ )6ثٌٌّثوَ ثٌٕٚجػيز ثٌقويغز ف ٝلجًر أٌِيىج ثٌؾٕٛديز .................... :
 ِٓ )7ثٌٌّثوَ ثٌٕٚجػيز ثٌقويغز .................... :
 ِٓ )8ثٌٌّثوَ ثٌٕٚجػيز ثٌقويغز .................... :
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ـهائظ ٘اِح
قٌٚح اٌٛالياخ اٌّرؽكج األِهيىيح
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قٌٚح إٌٙك
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الصف الثالث اإلعدادى
قٌٚح اٌثهاويً
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الصف الثالث اإلعدادى
قٌٚح ٔيعيهيا
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الصف الثالث اإلعدادى
قٌٚح أٌّأيـا
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الصف الثالث اإلعدادى
ثانيًا  :التاريخ
ي : 1أوّـً اٌؼثاناخ اآلذيح
 )1وجْ ِٓ ػٛثًِ ليجَ عًٛر  ٛ٘ 1952ثٌضنٍ٘ ِٓ ثالفضالي . ...............
 )2دوس ِظجٌ٘ صو٘ ًٛثٌقجٌز ثاللضٚجهيز ف ٌِٚ ٝف................ ٚ ............... ٝ
 )3ثٙوً ثٌٌةيِ  ...............ديجْ ِ 31جًُ . 1968
ٚ )4لؼش ثصفجليز ثٌؾالء ديٓ ِٚ ٌٚدٌيطجٔيج فٚٔٚ .............. ٝش ػٍ ٝثٌٌفيً مالي . ..............
ٙ )5وً لجٔ ْٛثألٙالؿ ثًٌَثػ ٝثألٚي ف. ............... ٝ
 )6دؼو َ٘يّز ئٛي َ 1967 ٛأٙوً ؽّجي ػذو ثٌٕج ٌٙديجْ . َ ...............
 )7صُ صأِيُ ٌٕوز لٕجر ثٌْٛيِ ف............... ٝ
 )8صٌؽغ ؽئٖ ًٚأر ثٌقٌوز ثٌٙٚئٛيز وقٌوز ّيجّيز إٌ ٝػجَ ................
 )9لًٌس ػٚذز ثألُِ ٝٚغ فٍْطيٓ صقش . ...............
ٚ )11ثفمش ٘يتز ثألُِ ثٌّضقور  1947ػٍ. ............... ٝ
ٙ )11وً صٌٚيـ دٍف ًٛػجَ ٚ .............ثٔٗ ٚػو ِّٓ ال  ٌّٓ .............ال ...............
 )12صّىٕش ثٌمٛثس ثٌٌّٚيز ف ٝأوضٛدٌ  ِٓ 1973ػذ ًٛلٕجر ثٌْٛيِ ٚصقطيُ م............... ٠
فّ ............... ٝجػز .
 )13يؼٌف م ٠ثٌوفجع ثالٌّثةيٍ ٝفّ ٝيٕجء دن .............. ٠أِج ف ٝثٌؾٛالْ دن. .............. ٠
 )14لجَ ثالٔؾٍيَ ف ٝفذٌثيٌ  ............... َ 1942دم ٌٚػجدويٓ إلؽذجً  ...............ػٍٝ
صؼييٓ ً ...............ةيًْج ٌٍقىِٛز .
ّ )15جٔوس ِ ٌٚوغيٌ ِٓ ثٌوٚي ثألفٌيميز ػٍٔ ٝيً ثّضمالٌٙج ِٕٙج ، ............. ، ...............
. ...............
ٙ )16جفخ ِمٌٛز إْ ِيوثْ ثٌؾٙجه ثٌقميم ٝف. ............... ٛ٘ ٌِٚ ٝ
 )17وجٔش صؾٌدز ثٌٛفور ف ٝػجَ  1958ديٓ . ............... ٚ ...............
 )18ػمو ِؤصٌّ دجٔؤٚؼ دأٔؤٚيْيج ف ٝػجَ . ...............
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 )19صَػُ ؽّجي ػذو ثٌٕج ٌٙصٕظيُ . ...............
 )21لًٌس ػٚذز ثألُِ ٝٚغ فٍْطيٓ صقش . ...............
 )21صٌؽغ ؽئٖ ًٚأر ثٌٙٚئٛيز وقٌوز ّيجّيز إٌ. ............... ٝ
 )22فٍْطيٓ هٌٚز ػٌديز ٌٙج أّ٘يز مجٙز ٌؼور أّذجح ِٕٙج ، ............... ، ...............
. ............... ، ...............
 )23فٌٙش ِ ٌٚػٍ ٝصٚفيز ٚ ...............صٛفيو . ...............
 )24يؼٌف م ٠ثٌوفجع ثإلٌّثةيٍ ٝفّ ٝيٕجء ػٍٟٛ ٝي ثٌمٕجر دن. ............... ٠
 )25يؼٌف م ٠ثٌوفجع ثإلٌّثةيٍ ٝفٞ٘ ٝذز ثٌؾٛالْ دجُّ م. ............... ٠
 )26أػط ٝثٌٌةيِ ثٌْجهثس إٕجًر دوء ثٌقٌح دجػضذجًٖ . ...............
 )27ثألًِ ٛمجدً ثٌْالَ ِذوأ هػج إٌيٗ ِؤصٌّ . ...............
 )28وجٔش ِؼج٘ور ثٌْالَ ديٓ ِٚ ٌٚإٌّثةيً دّٖجًوز ًٚػجيز . ...............
 )29أػٍٓ ثٌٌةيِ ِقّو أٔ ًٛثٌْجهثس ػٓ ِذجهًر ٌٍْالَ ػجَ . ...............
 )31هػج ثٌٌةيِ ثألٌِيى ٝوجًصٌ ّذضّذٌ  1978إٌ ٝثؽضّجػجس ف. ............... ٝ
 )31ف ًٚثٌقَح ثٌ ٕٟٝٛثٌقجوُ ف ٝثٌٕظجَ ثٌْجدك ػٍْٔ ٝذز ِ ِٓ : .............مجػو ثٌذٌوجْ
ػجَ . َ 2111
 )32أووس ثالفوثط ثٌّضضجٌيز دؼو ثٌغًٛر أْ  ٛ٘ ...............ثٌٞجِٓ ثأللٌٍ ٜٛغًٛر .
 )33ثفضجً ٕذجح ثٌغًٛر ي 25 َٛيٕجيٌ  َ 2111ثٌّٛثفك ٌؼيو ٌٍ ...............ضؼذيٌ ػٓ ّنطُٙ
ٝو ثٌٕظجَ .
ٙ )34قيفز ثٌٍٛثء وجٔش صؼذيٌ ػٓ أفىجً  ...............ثٌوّضًٛيز .
 )35صَػُ ِٚطف ٝوجًِ ِٚقّو فٌيو ثٌقَح . ...............
 )36ػذٌس ٙقيفز  ...............ػٓ صٛؽٙجس فَح ثالٙالؿ ػٍ ٝثٌّذجها ثٌوّضًٛيز .
ٙ )37وً ثٌوّض ًٛثٌوثةُ ٌّ ٌٚفّ ٝذضّذٌ ػجَ . ...............
 )38أٖٔأ ِقّو ػٍِ ٝؾٍِ  ...............ػجَ . 1829
 )39أٖٔأ ِ ...............ؾٍِ ٕ ًٜٛثٌٕٛثح ػجَ . 1866
 )41دّٛؽخ هّض َ 1956 ًٛعُ صٖىيً ِؾٍِ  ...............ػجَ . 1957

16

مراجعة الفصل الدراسى الثانى

الصف الثالث اإلعدادى
 )41أٚي لجٝيز دجٌّقىّز ثٌوّضًٛيز . ...............
ٕ ............... )42غٍش ِٕٚخ ًةيِ ثٌٍؾٕز ثٌضٌٖيؼيز دّؾٍِ ثٌٖؼخ .
 )43فٍٚش ثٌٌّآر ثٌٌّٚيز ػٍ ٝفك ثالٔضنجح ٚثٌضٌٕيـ ف ٝهّض. ............... ًٛ
 )44يؼيٓ ثألِيٓ ثٌؼجَ ٌٍؾجِؼز ثٌؼٌدي دأغٍذيز ثٌغٍغيٓ ٌّور .................
 )45ثٌٙيىً ثٌضٕظيٌّ ٝؾجِؼز ثٌوٚي ثٌؼٌديز يضى. ............. ٚ ............. ٚ .............. ِٓ ْٛ
ٚ )46لغ ِيغجق ؽجِؼز ثٌوٚي ثٌؼٌديز ػوه  ...............هٚي ٚػوه٘ج فجٌيًج . ...............
 )47ؽجِؼز ثٌوٚي ثٌؼٌديز ِٕظّز  ...............أٖٔتش ػجَ . 1945

ي : 2تُ ذفٍه
 )1ػؾَ ثألفَثح ػٓ ثٌضؼذيٌ ػٓ إًثهر ثٌٖؼخ ِٚطجٌذٗ ؟
ِٛ )2ثفمز ثٌٍّه فجًٚق ػٍِ ٝطجٌخ لجهر عًٛر  23يٌٛي َ 1952 ٛ؟
 )3ثمضالف عًٛر  23يٌٛي ٛػٓ فٌوجس ثٌضقًٌ ثٌ ٕٟٝٛثألمٌ ٜ؟
ٙ )4و ًٚلجٔ ْٛثالٙالؿ ثًٌَثػ ٝفّ ٝذضّذٌ  َ 1952؟
َ٘ )5يّز ثٌؾئ ثٌّ ٌٜٚف ٝفٌح فٍْطيٓ  1948؟
ٔ )6ؾجؿ عًٛر يٌٛي َ 1952 ٛف ٝصقميك ثٌؼوثٌز ثإلؽضّجػيز ؟
 )7ثالٔضوثح ثٌذٌيطجٔ ٝػٍ ٝفٍْطيٓ ؟
َ٘ )8يّز ثٌؼٌح ف ٝفٌح فٍْطيٓ ف ٝفٌح  1948؟
 )9أّ٘يز فٍْطيٓ ٌذٌيطجٔيج دؼو ثفضالي ِ 1882 ٌٚ؟
 )11أغالق ٌِ ٌٚنٍيؼ ثٌؼمذز أِجَ ثٌّالفز ثإلٌّثةيٍيز ؟
َ٘ )11يّز ثٌوٚي ثٌؼٌديز ف 5 ٝئٛي 1967 ٛ؟
 )12صمويُ ثٌٛاليجس ثٌّضقور ٌّذجهًر ًٚؽٌٍ ؟
 )13صؾٕخ ثٌطجةٌثس ثالٌّثةيٍيز ثأللضٌثح ِٓ لٕجر ثٌْٛيِ ف ٝفٌح  1973؟
 )14إٔوالع فٌح أوضٛدٌ  1973؟
 )15وجْ ِٛلف ثٌوٚي ثٌؼٌديز ٌِٖفج ً ف ٝفٌح أوضٛدٌ  1973؟
ٚ )16لٛف ِ ٌٚإٌ ٝؽجٔخ ًّٛيج ػجَ  1967؟
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 )17ثفوثط عغٌر فِٕ ٝطمز ثٌوفٌّٛثً ؟
 )18صؾٕخ ثٌطجةٌثس ثإلٌّثةيٍيز ثاللضٌثح ِٓ لٕجر ثٌْٛيِ ف ٝفٌح أوضٛدٌ  1973؟
 )19إلجِز ِؼجدٌ ػٍٟٛ ٝثي لٕجر ثٌْٛيِ ف ٝفٌح  1973؟
ٍ )21يجًر ثٌٌةيِ ثٌْجهثس إلٌّثةيً ػجَ  1977؟
 )21أّ٘يز ػمو ِؤصٌّ ِوًيو ٌٍْالَ ػجَ  َ 1991؟
 )22أّ٘يز صٛليغ ثصفجليز أ ٍّٛٚػجَ  1993؟
 )23يؼضذٌ ي 11 َٛفذٌثيٌ  َ 2111يًِ ٛج صجًينيًج ف ٝفيجر ثٌٖؼخ ثٌّ ٌٜٚ؟
 )24صو٘ ًٛثألٝٚجع ثاللضٚجهيز ف ٌِٚ ٝلذً عًٛر  25يٕجيٌ  َ 2111؟
ّٛ )25ء ثألفٛثي ثالؽضّجػيز ف ٌِٚ ٝأعٕجء ثٌْٕٛثس ثٌؼٌٖ ثألميٌر ف ٝفىُ ِذجًن ؟
 )26صٖىيً ثٌٖؼخ ثٌٌّّ ٌٜٚج ػٌف دجٌٍؾجْ ثٌٖؼذيز أعٕجء عًٛر  25يٕجيٌ ؟
 )27وجْ ثٌؾئ ثٌّ ٌٜٚثٌٞجِٓ ٌغًٛر  25يٕجيٌ  َ2111؟
 )28فْجه ثٌقيجر ثٌْيجّيز ف ٌِٚ ٝلذً عًٛر  25يٕجيٌ  َ 2111؟
 )29أّ٘يز هّض ٌِٚ ًٛثٌوثةُ ػجَ  1971؟
 )31ػوَ ثالّضمٌثً ثٌْيجّ ٌٌّٚ ٝدؼو عًٛر  ِٓ 1919ثٌفضٌر  1952 : 1923؟
 )31يؼو ِؾٍِ ٕ ًٜٛثٌٕٛثح مطٛر ِّٙز ف ٝصط ًٛثٌقيجر ثٌٕيجديز ثٌٌّٚيز ؟
 )32ثألُِ ثٌّضقور ِٕظّز هٌٚيز ؟
ِ )33ؾٍِ ثألِٓ ٘ ٛأٖ أؽَٙر ثألُِ ثٌّضقور ؟
 )34إٖٔجء ِؾٍِ ثٌٙٛجيز ؟

يِ : 3ا إٌرائط اٌّرهذثح ػٍ-: ٝ
 )1عًٛر  1952فِ ٝؾجي ثٌْيجّز ؟
 )2صٛليغ إصفجليز ثٌؾالء ف 19 ٝأوضٛدٌ  َ 1954؟
 )3إٖٔجء ثٌْو ثٌؼجٌ ٝ؟
 )4إٔؾجٍثس عًٛر  23يٌٛي 1952 ٛف ٝثٌٕٚجػز ؟
 )5ليجَ عًٛر  23يٌٛي َ 1952 ٛف ٝثٌّؾجي ثٌؼٌد ٝ؟
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 )6ثالٔضوثح ثٌذٌيطجٔ ٝػٍ ٝفٍْطيٓ ؟
 )7صمْيُ فٍْطيٓ ػجَ  1947؟
َ٘ )8يّز ثٌؼٌح ف ٝفٌح فٍْطيٓ  1948؟
 )9ػوٚثْ  5ئٛيٗ  1967؟
 )11ثٌؼوٚثْ ثٌغالع ٝػٍ ٌِٚ ٝأوضٛدٌ  1956؟
 )11فٌح أوضٛدٌ  1973؟
 )12ػمو ِؤصٌّ وجِخ هيفيو فّ 5 ٝذضّذٌ  1978؟
ٙ )13و ًٚلٌثً ِقىّز ثٌؼوي ثٌوٌٚيز فّ 29 ٝذضّذٌ  1988ف ٝلٞيز ٟجدج ؟
 )14صو٘ ًٛثألٝٚجع ثإلؽضّجػيز ف ٝػٙو ِذجًن ؟
 )15صٛليغ ِؼج٘ور ثٌْالَ ديٓ ِٚ ٌٚإٌّثةيً فِ 26 ٝجًُ  َ 1979؟
 )16فوٚط أٝطٌثح إِٔ ٝأعٕجء أفوثط عًٛر  25يٕجيٌ  َ 2111؟
 )17إفوثط عغٌر ثٌوفٌّٛثً ؟
ِ )18ذجهًر ثٌٌةيِ ثٌْجهثس ٌَيجًر إٌّثةيً ػجَ  َ 1977؟
 )19ثٌضطذيك غيٌ ثٌٍْيُ ٌْيجّز ثٌنٚنٚز ف ٌِٚ ٝ؟
 )21عًٛر  25يٕجيٌ  َ2111؟
 )21عًٛر  31ئٛيٗ  َ 2113؟
 )22ثٌضؼج ْٚديٓ ِِٕٚ ٌٚطّز ثٌئْٛى ٛ؟

ي : 4إٌ ِٓ ٝذٍٕة ٘مٖ األػّاي اآلذيح
 )1صَػُ ِؾّٛػز ِٓ ٝذج ٟثٌؾئ ثٌّ ٌٜٚػٌفٛث دجُّ ثٌٞذج ٟثألفٌثً .
()....................
 )2أٌم ٝثٌذيجْ ثألٚي ٌغًٛر  23يٌٛي. َ 1952 ٛ

()....................

 )3صٕجٍي ػٓ ثٌؼٌٓ الدٕٗ ثٌٚغيٌ أفّو فؤثه ثٌغجٔ. ٝ

()....................

ٚ )4لغ ثصفجليز ثٌؾالء ديٓ ِٚ ٌٚدٌيطجٔيج .

()....................

 )5أٙوً لٌثً ثٌّٕجدٌ ثٌغالعز .

()....................
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 )6أٚي ًةيِ ٌؾًّٛٙيز ِ ٌٚثٌؼٌديز .

()....................

ٝٚ )7غ مطز ثٌؼذٌ ًٛمٕجر ثٌْٛيِ .

()....................

ٍٚ )8يٌ ثٌقٌديز أعٕجء فٌح أوضٛدٌ ٚ َ 1973ف ًٚػٍّٚ ٝجَ ٔؾّز ّيٕجء ثٌي ٜيؼو أػٍٝ
()....................

ثألّّٚز ثٌؼْىٌيز .
 )9هػج ِقّو أٔ ًٛثٌْجهثس ِٕٚجفُ ديؾيٓ إٌ ٝػمو ِؤصٌّ وجِخ هيفيو .

()....................

ً )11ةيِ فَح ثألِز .

()....................

ً )11ةيِ فَح ثالٙالؿ ػٍ ٝثٌّذجها ثٌوّضًٛيز .

()....................

 )12أٚي ٍٚيٌر ٌٍٖت ْٛثالؽضّجػيز ػجَ . َ 1962

()....................

 )13أٚي ػّور أٌِآر دئفو ٜلٌِ ٜقجفظز أّي. ٟٛ

()....................

 )14أٚي ِأىٔٚز ٌٕػيز فٚ ٌِٚ ٝصُ صؼييٕٙج ػجَ . َ 2118

()....................

 )15أٚي لجٝيز يضُ صؼييٕٙج ػجَ  َ 2113ف ٝثٌّقىّز ثٌوّضًٛيز ثٌؼٍيج .

()....................

ي : 5ضغ ػالِح (√) أِ )×( ٚغ ذصٛية اٌفطأ
ِ -1قجٌٙر ثإلٔؾٍيَ ٌم ٌٚػجدويٓ وجٔش فّ ٝذضّذٌ . َ 1952

(

)

 -2أٌغش عًٛر  1952هّض 1923 ًٛوّج فٍش ثألفَثح ثٌْيجّيز .

(

)

 -3وجٔش صؾٌدز ثٌٛفور ديٓ ًِّٛٚ ٌٚيج ف ٝفذٌثيٌ . 1958

(

)

 -4وٌْس ٙفمز ثألٍّقز ثٌٌٖليز ػجَ  1952ثفضىجً ثٌْالؿ ثٌؼجٌّ. ٝ

(

)

 -5ػمو ِؤصٌّ دجٔؤٚؼ دئٔؤٚيْيج ف ٝػجَ َ 1957

(

)

 -6أٙوً ثٌٌةيِ ِقّو أٔ ًٛثٌْجهثس ديجْ ِ 31جًُ . َ 1968

(

)

 -7أٌغش عًٛر  23يٌٛي َ 1952 ٛهّض. َ 1923 ًٛ

)

(

يِ : 6ا اٌّمصـٛق تـ  :ػوَ ثالٔقيجٍ  -دٌٌّجْ ِٕ -طّجس ثٌّؾضّغ ثٌّؤِٕ - ٝظّز هٌٚيز -

ِٕظّز ثلٍيّيز  -فك ثٌفيض - ٛثٌوّضًٛ
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اإلجـــابات

أوالً  :اجلغـرافيـا
ي : 1تُ ذفٍه :
 )1إٌّاط اٌىناػ ِٓ ٝاألّٔطح االلرصاقيح األٌاٌيح ف ٝاٌؼاٌُ ؟
ِٚ -1وً ٌغيثء ثإلْٔجْ دؾجٔخ ثألّّجن ٚثٌقيٛثٔجس .
ِٚ -2وً ٌٍّجهر ثٌنجَ ثٌٕٚجػيز ِغً ثألٌيجف ٚثٌمطٓ .
 -3صٌصذ ٠دضٌديز ثٌقيٛثْ .
ِٙ )2هج أٚنتا تئٔراض اٌٍىه ِٓ اٌثٕعه ؟
ٌّالةّز ثٌظٌٚف ثٌّٕجميز ٚثٌضٌدز ثٌنٚذز .
 )3ذٕرّه وناػح اٌّطاط اٌطثيؼ ٝفٔ ٝطاق إٌّاؾ االٌرٛائ ٝ؟
ألٔٗ يقضجػ ٌوًؽز فٌثًر ػجٌيز ٚأِطجً غَيٌر .
 )4ذرّيى اٌىناػح اٌرعانيح تاٌرفصص فِ ٝؽصٛي ٚاؼك ؟
ٌٍضمٍيً ف ٝثٌضىجٌيف ٚػوه ثٌؼّجٌز ثًٌَثػيز ٚصؼضّو ػٍ ٝأفوط ثآلالس ثًٌَثػيز ٚثإلٔضجػ
ثٌٞنُ ٚثٌطٌق ثٌؼٍّيز ثٌقويغز ٚألٔٙج صٙوف ٌإلٔضجػ ثٌضؾجً ٜثٌٞنُ .
 )5ذؽراض اٌىناػح اٌىصيفح أليك ٜػاٍِح وصيهج ؟
ٌٚؼٛدز إّضنوثَ ثآلالس ٚثٌّيىٕز ثًٌَثػيز فيضطٍخ ىٌه أيو ٜػجٍِز وغيٌر ٌذيً ثٌقذٛح
ٚصٕميز ثٌقٖجةٔ .
 )6أّ٘يح ِؽصٛي اٌمنج ف ٝلانج أِهيىا اٌّّاٌيح ؟
أٔٙج صْضنوَ وؼٍف ٌٍّجٕيز ٚصٚوً ؽَء ِٓ ثٌنجًػ .
 )7أّ٘يح اٌصهٚج اٌؽيٛأيح ؟
ِٚ -1وً ٌٍقٚ َٛثألٌذجْ

ِٚ -2وً ٌٍؾٍٛه ٚثألٛٙثف
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 )8أراض إٌٙك ِٓ اٌٍؽ َٛلٍيً ؟
ٌضقٌيُ ثٌويجٔز ثٌٕٙوّٚيز ٌيدـ ثألدمجً .
 )9اٌرهاٌيا أوثه اٌكٚي ف ٝاألغٕاَ ؟
دْذخ صٛثفٌ ثٌقٖجةٔ ثٌض ٝصٌد ٝػٍيٙج ثألغٕجَ .
 )10وياقج ِؼكي االٌرٙالن اٌؼاٌٌٍّ ٝؽ َٛ؟
إًصفجع ِْض ٜٛثٌّؼيٖز ف ٝوغيٌ ِٓ هٚي ثٌؼجٌُ .
 )11أّ٘يح ذهتيح اٌكٚاظٓ ؟
ِٚ -1وً ٌٍقٚ َٛثٌذيٜ

ّ -2و فجؽز ثٌْىجْ ِٓ ثٌغيثء

 )12اٌياتاْ ِٓ اٌكٚي اٌهئيٍيح اٌّصكنج ٌألٌّان ؟
ٌطٛي ّٛثفٍٙج ػٍ ٝثٌّقي ٠ثٌٙجهٚ ٜصموَ ّٚجةً ثٌٚيو ٕٙٚجػز ففع ٚصؼٍيخ ثالّّجن .
 )13أراض ِصه ِٓ األٌثاْ ال يىف ٝؼاظح اٌٍىاْ ؟
دْذخ ثٌَيجهر ثٌْىجٔيز ٍٚيجهر ثّضٙالن ثٌْىجْ ِٓ ثألٌذجْ .
 )14وياقج اٌؼاٍِيٓ ف ٝاٌّعاي اٌصٕاػ ٝف ٝاٌكٚي اٌّرمكِح ؟
دْذخ ثٌضموَ ثٌؼٍّٚ ٝصٛثفٌ فٌٗ ثٌؼًّ .
 )15ذٕٛع إٌّاط االلرصاقٌ ٜإلٍٔاْ ف ٝاٌكٚي اٌغٕيح ؟
ٚ -1فٌر ثٌّجهر ثٌنجَ

 -2صٛثفٌ ِٚجهً ثٌطجلز

ٚ -3فٌر ثأليو ٜثٌؼجٍِز

 -4ثألّٛثق

ً -5أُ ثٌّجي

 -6ثٌضموَ ثٌؼٍّٝ

 )16األّ٘يح االلرصاقيح ٌّؼكْ اٌىه َٚ؟
ألٔٗ يومً فٕٙ ٝجػز ثٌْذجةه ثٌّؼؤيز .
 )17ذٛطٓ صٕاػح األٌِٕٛي َٛف ٝاٌكٚي اٌّرمكِح ؟
ٌضٛثفٌ ِمِٛجس ٕٙجػز ِٓ ٟجلز وٌٙدجةيز ٚمذٌر فٕيز ٚػٍّيز ِضطًٛر ّٛٚق ِقٍيز
ٚمجًؽيز صْضٛػخ ثالٔضجػ .
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 )18اِرٙه الٍيُ غهب ٌٚٚظ أٚنتا تاٌصٕاػح ؟
ٌضٛثفٌ ِمِٛجس ثٌٕٚجػز  +ثٌٛفور ثاللضٚجهيز ثالًٚٚديز ٌٍضىجًِ ف ٝثٌؾٛثٔخ ثاللضٚجهيز
ٚفّجيضٗ ؽٌّويًج ٚصوػيّٙج ِٓ ؽجٔخ ٘يتز ثالصقجه ثألًٚٚد. ٝ
 )19ذمكَ اٌصٕاػح ف ٝالٍيُ ِهق اٌٛالياخ اٌّرؽكج اٌصٕاػ ٝ؟
ٌضٛثفٌ ِمِٛجس ثٌٕٚجػز .
 )20ذطٛن اٌصٕاػح ف ٝاٌكٚي اٌّرمكِح ؟
ألْ ثٌوٚي ثٌّضموِز صأمي دجألّجٌيخ ثٌؼٍّيز .
 صطذك ثألدقجط ٚثٌضؾجًح ثٌؼٍّيز ف ٝثالمضٌثع . صط ًٛثٌّٕضؾجس ثٌٕٚجػيز ٚصقوعٙج دٖىً ِْضٌّ . )21يؼرثه اٌثرهٚي أُ٘ ِصاقن اٌطالح ؟
ألٔٗ يٕضؼ ِٕٗ ثٌؼويو ِٓ ثٌّٖضمجس وجٌذَٕيٓ ٚثٌْٛالً .
إٔراظا ٌٍفٕاويه ؟
 )22ذؼك اٌصيٓ أوثه قٚي اٌؼاٌُ
ً
يٍّه ثٌٚيٓ

1
2

ثػوثه ثٌنٕجٍيٌ ف ٝثٌؼجٌُ .

 )23انذفاع ٍِرِ ٜٛؼيّح األفهاق ف ٝاٌكٚي اٌصٕاػيح اٌّرمكِح ؟
دْذخ ثًصفجع ٔٚيخ ثٌفٌه ِٓ ثٌومً .
 )24يعك اإلٍٔاْ وً ؼاظاذٗ ف ٝاٌكٚي اٌصٕاػيح ؟
ألْ ثٌوٚي ثٌٕٚجػيز هٚي ِضموِز صموَ موِجس إؽضّجػيز – صؼٍيّيز – ٙقيز – صٌفيٙيز .
 )24ذٕٛع إٌّاط االلرصاقٌ ٜإلٍٔاْ ف ٝاٌكٚي اٌغٕيح ؟
ٌضٕٛع ثٌّٛثًه – ليجَ ثألٖٔطز ثاللضٚجهيز (ًٍثػز – ٕٙجػز – صؾجًر)
 )25اٌرٌٛغ ف ٝاٌرفكاَ اٌغاو اٌطثيؼ ٝوّصكن ٌٍطالح ؟
ألٔٗ ِٓ ِٚجهً ثٌطجلز ثٌٕظيفز – ًمي٘ ثٌغّٓ – ّ ًٙثٌٕمً .
 )26اٌريهاق اٌٛالياخ اٌّرؽكج ٌٍثرهٚي نغُ أراظٗ اٌضفُ ؟
ألٔٙج صْضٍٙه وً إٔضجؽٙج ِٓ ثٌذضٌٚي ٚصْضًٛه دميز فجؽجصٙج ِٓ ثٌنجًػ .
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 )27اذعاٖ اٌٛالياخ اٌّرؽكج ٌٍٍيطهج ػٍ ٝقٚي اٌّهق األٌٚظ ؟
دْذخ فٌٗ ٌٕوجس ثٌوٚي ثٌىذٌ ٜػٍ ٝصوفك ثٌذضٌٚي إٌيٙج ٚصأِيٓ فم ٌٗٛدّؼٌفضٙج
ٚإعجًر ثٌّٖىالس ف ٝثٌوٚي ثٌٕجِيز ثٌّٕضؾٗ ٌٗ .
 )28ذٍرٍٙه اٌكٚي اٌّرمكِح ٔؽ ِٓ :85 ٛاٌّؼاقْ ؟
دْذخ صٛثفٌ ثٌٕٚجػجس ثٌّنضٍفز ثٌض ٝصم َٛػٍ٘ ٝيٖ ثٌّؼجهْ .
 )29ذٛطٓ صٕاػح األٌِٕٛي َٛف ٝاٌكٚي اٌّرمكِح ف ٝأٚنٚتا ٚاٌياتاْ ٚغيه٘ا ؟
دْذخ صٛثفٌ ثٌّمِٛجس ثٌالٍِز ٌٕٚجػز ثألٌِٕٛيٟ ِٓ َٛجلز وٌٙدجةيز ٚمذٌر فٕيز ٚػٍّيز
ِضطًٛر ّٛٚق ِقٍيز ٚمجًؽيز صْضٛػخ ثالٔضجػ .
ٌ )30عٛء إٌٙك ٌٍطالح إٌٚٛيح ٚاٌىٙهتيح ؟
ألٔٙج صفضمٌ ٌٍذضٌٚي ِٚٚجهً ثٌطجلز ثآلمٌ. ٜ
 )31ذطٛن اٌصٕاػح ف ٝإٌٙك ؟
دْذخ صٛثفٌ ِمِٛجس ثٌٕٚجػز .
 )32اٌميّح االلرصاقيح اٌّؽكٚقج ٌألتمان ف ٝإٌٙك ؟
دْذخ صقٌيُ ثٌويجٔز ثٌٕٙوّٚيز أوً ٌق َٛثألدمجً .
 )33ذفٛق إٌٙك ف ٝصٕاػح اٌؽكيك ٚاٌصٍة ؟
ألٔٙج عجٌظ هٚي ثٌؼجٌُ إٔضجؽًج ٌٍفقُ ثٌي ٜيُؼو أّجُ ليجَ ٕٙجػز ثٌقويو ٚثٌٍٚخ .
 )34اػرثان إٌٙك ِٓ اٌكٚي اٌهئيٍيح إٌّرعح ٌألٌّان ؟
ألٔٙج صطً ػٍِْ ٝطقجس ِجةيز دؾذٙجس ّجفٍيز ٟٛيٍز .
 )35إٔراض إٌٙك ِؽاصيً غمائيح تىّياخ وثيهج ؟
ٌَيجهر ِْجفز ثألًث ٝٝثًٌَثػيز – وغٌر صٛثفٌ ِيجٖ ثٌٌ " ٜثألِطجً – ثألٔٙجً "
 )36ذطٛن اٌصٕاػح ف ٝاٌثهاويً نغُ فمه٘ا تّٛانق اٌطالح ؟
صطًٛثس دْذخ صٛثفٌ ِمِٛجس ثٌٕٚجػز – ٚصٛثفٌ ثٌٕٚجػز ثٌغميٍز .
 )37لٍح ػكق اٌٍىاْ ف ٝاٌثهاويً نغُ اذٍاع ٍِاؼرٙا ؟
دْذخ ٚؽٛه ِٕجٟك ٕذٗ مجٌيز ِٓ ثٌْىجْ ِغً ّٛٙي ثألِجٍ. ْٚ
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ٔ )38مً اٌؼاصّح ِٓ نيٛق ٜظأيه ٚإٌ ٝاٌثهاويً ؟
إلػجهر صٍٛيغ ثٌْىجْ ٔق ٛثٌوثمً ٚصؼّييٌ ٘ٞذز ثٌذٌثٍيً .
 )39ذٕٛع إٌّاط االلرصاق ٜف ٝاٌثهاويً ؟
ٌ -1ضٕٛع ثٌّٛثًه ٚثٌغٌٚثس ثٌطذيؼيز دٙج ِٓ ِؼجهْ – غجدجس .
 -2ثِضالوٙج ٌْٛثفً ػٍ ٝثٌّقي ٠ثألٍٕٟطٚ ٝثٌذقٌ ثٌىجًيذ. ٝ
 -3صٛثفٌ ثٌّمِٛجس ثٌٙجِز ٌٍٕٚجػز – صٛثفٌ ثٌٌّثػ ٝثٌوثةّز .
 )40أرّان أػكاق وثيهج ِٓ األتمان ٚاألغٕاَ ٚاٌّاػى فٔ ٝيعيهيا ؟
دْذخ ٚؽٛه ٌِثػ ٝفٖجةٔ ثٌْجفجٔج .
 )41ذٕرط ٔيعيهيا وّياخ وثيهج ِٓ األٌّان ؟
ألْ دٙج ّجفً ٟٛيً ػٍ ٝمٍيؼ غيٕيج دجإلٝجفز إٌ ٝثٌؼويو ِٓ ثألٔٙجً ٚثٌذقيٌثس ثٌضٝ
صٛؽو دجٌوثمً .
 )42ذهوى اٌٍىاْ ف ٝاألٚقيح ٚاٌّكْ اٌىثه ٜتأٌّأيا ؟
فيظ صضٛثفٌ فٌٗ ثٌؼًّ ف ٝثٌٌٖوجس ٚثٌّٚجٔغ ثٌؼجٌّيز ٚف ٝثألٚهيز ػٍ ٝؽجٔذ ٝثألٔٙجً
فيظ صم َٛثًٌَثػز .
 )43ظمب اٌّهذفؼاخ اٌٌٛط ٝف ٝأٌّأيا ٌٍٍياغ ؟
ألٔٙج صغط ٝدجٌغجدجس ثٌٕٛٚدٌيز ٚصىغٌ دٙج ثٌضالي ٚثٌيٕجديغ ثٌّجةيز .
 )44أىّاَ ٍِاؼح اٌؽّائُ ف ٝأٌّأيا ؟
دْذخ إفالي ثًٌَثػز – ثٌضّٛغ ثٌؼٌّثٔ. ٝ
 )45ذٌٛغ اٌصٕاػح األٌّأيح تؼك اٌؽهب اٌؼاٌّيح اٌصأيح ؟
دْذخ صٛثفٌ ِمِٛجس ثٌٕٚجػز ٚصوفك ثالّضغّجًثس ٚصٛثفٌ ثٌٌّثوَ ثٌؼٍّيز ثٌّضموِز .
 )46ذٕٛع إٌثاخ اٌطثيؼ ٝتاٌٛالياخ اٌّرؽكج ؟
ٔظًٌث الصْجع ِْجفز ثٌٛاليجس ثٌّضقور ٚصٕٛع صٞجًيْٙج أهٌ ٜضٕٛع ثٌّٕجك ٚدجٌضجٌٌ ٝضٕٛع
ثٌٕذجس ثٌطذيؼ. ٝ
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 )47ذؼك اٌٛالياخ اٌّرؽكج اٌمٛج األ ٌٝٚف ٝاٌؼاٌُ ؟
ٌضٛثفٌ ِمِٛجس ثٌٕٚجػز دٙج ف ٝٙأ ٌٝٚثٌوٚي ثٌٕٚجػيز ثٌْذغ .
 )48ضفاِح ٚذٕٛع اإلٔراض اٌىناػ ٝف ٝاٌٛالياخ اٌّرؽكج األِهيىيح ؟
دْذخ :
ٚ -1ؽٛه أًثًٍ ٝٝثػيز مٚذز (ّٛٙي ٔ ٌٙثٌّْيْذ ٝف ٝثٌ ٠ّٚ – ٠ّٛوجٌيفًٔٛيج –
ِٓ ثٌؾٕٛح ثٌٌٖل ٝػٍ ٝؽٛثٔخ ثٌٌّصفؼجس )
 -2ثػضّجه٘ج ػٍ ٝثٌضىٌٕٛٛؽيج ثٌقويغز .
 )49ذهوى اٌٍىاْ ف ٝإلٍيُ ٔيٛإٔعٍٕك تإٌّطمح اٌّّاٌيح اٌّهليح تاٌٛالياخ اٌّرؽكج ؟
دْذخ ٚؽٛه ثٌّوْ ثٌىذٌِ ٜغً ٔيٛيًٛن – ٚٚؽٛه ثٌّٕجٟك ثٌٕٚجػيز ٚثٌضؾجًيز ثٌىذٌ. ٜ

ي : 2أوّــً ِا يٍٝ
 )1صؼو أّيج أوذٌ لجًثس ثٌؼجٌُ إٔضجؽج ً اٌّطاط ِٓ ثٌغجدجس ثالّضٛثةيز .
 ِٓ )2ثٌوٚي ثٌّٕضؾز ٌٍمّـ ف ٝثّيج اٌصيٓ  ،إٌٙك
 )3صٕمُْ ثًٌَثػز إٌ ٝعالعز أٔٛثع اٌىناػيح اٌثٍيطح  ،اٌىناػح اٌىصيفح  ،اٌىناػح اٌرعانيح اٌؼٍّيح .
 )4صقضً اٌصيٓ ثٌٌّوَ ثألٚي ف ٝإٔضجػ ثألًٍ .
 )5صؼضذٌ األتمان ثٌّٚوً ثٌٌةيٌٍْ ٝق َٛفِ ٝؼظُ ّىجْ ثٌؼجٌُ .
 )6أوذٌ لجًثس ثٌؼجٌُ ف ٝػوه ثٌنٕجٍيٌ لجًص ٝأٌيا  ،أٚنتا .
 )7صّضٍه ثٌٚيٓ ٔصف إٔضجػ ثٌؼجٌُ ِٓ ثٌنٕجٍيٌ .
 )8أُ٘ ثٌوٚي ف ٝثٔضجػ ثٌٍق َٛاٌصيٓ ِٚؼظّٙج ِٓ ٌق َٛاٌفٕاويه .
 )9صقضً ثٌٛاليجس ثٌّضقور ثٌٌّوَ ثألٚي فٌ ٝق َٛاٌكٚاظٓ ٚثأل ٌٝٚف ٝثٔضجػ اٌمنج .
 ِٓ )11أُ٘ ثٌوٚي ثٌّٕضؾز ٌألٛٙثف أّضٌثٌيج ٌضٛثفٌ أغٕاَ اٌّانيٕ. ٛ
 )11صٕمُْ ثٌٕٚجػز ٌٕٛػيٓ صٕاػح ـفيفح  ،صٕاػح شميٍح .
 )12يٛؽو ف ٝثٌؼجٌُ أًدغ ٌِثوَ ٕٙجػيز ِضموِز ٘: ٝ
إلٍيُ غهب ٌٚٚظ أٚنتا اٌصٕاػ ٚ ٝإلٍيُ نٌٚيا ٚأوهأيا اٌصٕاػٝ
إلٍيُ ِّاي ِٚهق اٌٛالياخ اٌّرؽكج اٌصٕاػ ٚ ٝإلٍيُ ِهق أٌيا اٌصٕاػٝ
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 ِٓ )13أُ٘ هٚي إلٍيُ ٌٕق أّيج ثٌٕٚجػ ٝوٛنيا  ،اٌصيٓ .
 )14صؼو أًٚٚدج أوغٌ لجًثس ثٌؼجٌُ إٔضجؽًج ٌٍطجلز اٌىٙهتائيح صٍيٙج أٌِيىج ثٌّٖجٌيز .
 )15صْ ُٙهٚي اٌفٍيط اٌؼهت ٝدٕقِّ :47 ٛج يومً ف ٝثٌضؾجًر ثٌوٌٚيز ٌٍذضٌٚي .
 )16أ ٌٝٚلجًثس ثٌؼجٌُ إٔضجؽًج ٌٍىٌٙدجء لجًر آٌيا .
 )17صؼو لجًصج أٚنٚتا  ٚآٌيا أوذٌ لجًثس ثٌؼجٌُ إٔضجؽًج ٌٍفقُ .
 )18يٖىً ثٌذضٌٚي ٚثٌغجٍ ثٌطذيؼٔ ٝق : 55 ٛف ٝثٌطجلز ثٌّْضنوِز ف ٝثٌؼجٌُ .
 )19أوذٌ لجًثس ثٌؼجٌُ ف ٝإٔضجػ ثٌذٛوْيش لجًر اٌرهاٌيا .
 )21يْضنوَ ِؼظُ إٔضجػ ثٌيًر وؼٍف ٌٍّجٕيز ف ٝلجًر أِهيىا اٌّّاٌيح .
 )21أوذٌ هٚي ثٌؼجٌُ إٔضجؽًج ٌألًٍ مجًػ ثّيج هٌٚز اٌثهاويً .
 )22يؼو ثألًٍ ِقٛٚي غيثةً ٝةيْ ٝفِ ٝهق  ٚظٕٛب ِهق ثّيج .
 )23يضٌوَ ِؼظُ ّىجْ ثٌٕٙو ف ٝثٌّوْ ثٌٌةيْيز ِغً دِٛذجِٚ ٜوثًُ ٔ ٚيٛقٌ. ٝٙ
 )24صْم ٠أِطجً ٌِّٛيح ٙيفيز غَيٌر ّٕجي ثٌٕٙو .
ّٛ )25ثفً ثٌٕٙو ٟٛيٍز صّضو ألوغٌ ِٓ  7111وُ ػٍ ٝمٍيؼ اٌثٕغاي ٚثٌذقٌ اٌؼهت. ٝ
 )26صّٕ ٛفٖجةٔ لٚيٌر ػٍٞ٘ ٝذز اٌهوٓ .
 )27صّضو ثٌٕٙو ػٍ 27 ٝهًؽز ػٌٝيز ٚػٍٔ ٝق 29 ٛمٟٛ ٠ي .
 )28صضٌوَ ثٌٕٚجػز ف ٝثٌؾٕٛح اٌّهل ٝلٌح ِويٕز ّجٚدج ٚ ٌٛٚنيٛق ٜظأيه. ٚ
 )29صٖغً ثألًث ٝٝثًٌَثػيز فٛثٌِْ ِٓ : 2 ٝجفز ثٌذٌثٍيً .
 )31صذٍغ ِْجفز ٔيؾيٌيج  1924أٌف وُٚ 2يؼو االلٍيُ اٌغهت ٝأُ٘ ِٕجٟك ٔيؾيٌيج ف ٝثإلٔضجػ ثًٌَثػ. ٝ
 )31صٕضؼ ٔيؾيٌيج وّيجس وذيٌر ِٓ اٌثرهٚي ثٌي ًٙٚ ٜإٔضجؽٗ إٌ ِٓ : 3 ٝثإلٔضجػ ثٌؼجٌّ. ٝ
 )32صًَع ٔيؾيٌيج ِق ٌٝٛٚاٌّطاط  ٚاألنو ف ٝثٌقذٛح .
 )33صؼو ِويٕز الظٛي ثٌؼجّٙز ثاللضٚجهيز ٌٕيؾيٌيج .
 ِٓ )34أُ٘ ثألٔٙجً ثٌض ٝصؾٌ ٜف ٝأٌّجٔيج ٔ ٌٙاٌهايٓ ٙٔ ٚه فيىن .
 )35أُ٘ ٕٙجػجس أٌّجٔيج اٌؽكيك ٚاٌصٍة  ٚاٌٍياناخ .
 )36يضٌوَ ّىجْ أٌّجٔيج ف ٝاٌّكْ اٌىثه ٚ ٜإٌّاطك اٌصٕاػيح .

27

مراجعة الفصل الدراسى الثانى

الصف الثالث اإلعدادى
 )37صغط ٝثٌغجدجس شٍس ِْ ِٓ :جفز أٌّجٔيج ٚأّ٘ٙج ثٌغجدجس إٌفضيح  ٚثٌغجدجس اٌصٕٛتهيح .
 )38يقو أٌّجٔيج ِٓ ثٌّٖجي دقٌ اٌثٍط ٚ ٝاٌكّٔانن  ٚتؽه اٌّّاي  ِٓٚثٌؾٕٛح إٌٍّا ٌٛ ٚيٍها .
 )39صٚوً أٌّجٔيج إٌ ٌِٚ ٝاٌصٕاػاخ اٌىيّاٚيح  ٚاٌٍياناخ .
 )41صٛؽو دجٌٛاليجس ثٌّضقور أًًٍ ٛثػيز مٚذز فيظ ّٛٙي ٔٙه اٌٍّيٍث ٝف ٝثٌ٠ّٛ
ٚثٌّٕجٟك ثًٌَثػيز ف ٝثٌؾٕٛح اٌّهلٚ ٝف ٝثٌٛثه ٜثأل ٠ّٚدـواٌيفٛنٔيا ٚػٍ ٝؽٛثٔخ
ثٌٌّصفؼجس .
 )41صؼو ثٌٛاليجس ثٌّضقور أوذٌ هٚي ثٌؼجٌُ ف ٝإٔضجػ ػوه ِٓ ثٌّقجٙيً ثٌغيثةيز ِغً اٌمّػ ،
تٕعه اٌٍىه  ،اٌمطٓ .
 )42يطٍك ػٍ ٝثٌٌّصفؼجس ثٌٌٖليز ٌٍٛاليجس ثٌّضقور ؽذجي األتالَ .
 )43صمغ ثٌٛاليجس ثٌّضقور ديٓ هثةٌص ٝػٌّٕ °49 - °25 ٛجالً ٚديٓ مطٟٛ ٝي °125 ٚ °67
غٌدًج .
 )44صؼو ثٌٛاليجس ثٌّضقور ناتغ قٚي اٌؼاٌُ ٍِاؼح .
ِ )45ويٕز ٌاْ فهأٍيٍى ٛأوذٌ ثٌّٛثٔ ٝثألٌِيىيز ػٍّ ٝجفً ثٌّقي ٠ثٌٙجه. ٜ
ِٕ ِٓ )46جٟك ثٌٕٚجػز ثٌٌةيْيز ف ٝثٌٛاليجس ثٌّضقور ِٕطمح اٌّّاي اٌّهلِٕ ، ٝطمح اٌعٕٛب ،
ِٕطمح اٌغهب اٌٍاؼٍ. ٝ

يِ : 3ا اٌّمصٛق تاٌّفا٘يُ اآلذيح
 )1اٌّطاط اٌطثيؼ: ٝ
ػٚجًر صْضنٌػ ِٓ ؽيٚع إٔؾجً إّضٛثةيز ٚصٕٚغ ِٕٗ إٟجًثس ثٌْيجًثس ٕٙٚجػجس أمٌ.ٜ
 )2اٌّطاط اٌصٕاػ: ٝ
يٕٚغ ِٓ ثٌذضٌٚي ٚصضٌوَ ٕٙجػضٗ ف ٝثٌوٚي ثٌّضموِٗ مجٙز ثٌٛاليجس ثٌّضقور .
 )3اٌيـاَ  :فذٛح غيثةيز صٛؽو ف ٝثٌّٕجٟك ثٌّوثًيز ثٌقجًر .
 )4اٌىٍاﭬـا  :هًٔجس يضُ ٟقٕٙج صومً فٕٙ ٝجػز ثٌنذَ ف ٝثٌوٚي ثألفٌيميز ثٌّوثًيز ِغً غجٔج
ٔٚيؾيٌيج .
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ي : 4لانْ تيٓ :
ٚظٗ اٌّمانٔح اٌىناػح اٌثٍيطح (اٌثكائيح) اٌىناػح اٌىصيفح (اٌهاليح)
 -1ثٌّٕجٟك ثٌقجًر ػٍٝ

أِاوٓ
أرّان٘ا

اٌىناػح اٌرعانيح اٌؼٍّيح

صٛؽو ف ٝثٌّٕجٟك وغيفز

صؼٌف دجًٌَثػز ثٌٛثّؼز ٚصٙوف

٘ٛثِٔ ثٌغجدجس ثالّضٛثةيز

ثٌْىجْ ٚصٕضٌٖ ف ٝثٌّٕجٟك

ٌألٔضجػ ثٌضؾجً ٜثٌٞنُ

ٚثٌْجفجٔج

ثٌقجًر ٚثٌّؼضوٌز .

صٕضٌٖ فِٕ ٝجٟك ًٍثػز ثٌمّـ
ٔٚطجق ثٌمطٓ ف ٝؽٕٛح ٌٕق

 -2يم َٛدٙج ػوه لٍيً فٝ

ثّيج فيظ َِثًع ثٌّطجٟ

ِٕجٟك ٙغيٌر ِٚؼٌَٚز

ٚثٌٖجٚ ٜف ٝأّضٌثٌيج فْخ
ِٕجٟك ًٍثػز ثٌمّـ .

ِّيىاذٙا

 -1أهٚثس دوثةيز دْيطز

 -1ديً ثٌقذٛح ٚثٌٌٜ

ٝ -2يك ثٌّْجفز ثًٌَّٚػز

 -2صٕميز ثٌقٖجةٔ ِّج

 -1صٙوف ٌإلٔضجػ ثٌضؾجًٜ
ثٌٞنُ .

 -3صٛفيٌ ثٌغيثء ه ْٚفجة . ٜيضطٍخ أيو ٜػجٍِز ٚفيٌر

ٚ -2صضُ فَِ ٝثًع ٚثّؼز

 -4صٛفيٌ ثالفضيجؽجس ثٌغيثةيز ٙ -3ؼٛدز إّضنوثَ ثآلالس

 -3صْضنوَ فيٙج ثآلالس ثًٌَثػيز

ٌٍْىجْ هٚ ْٚؽٛه فجةٜ

ٌٞيك ثٌّْجفز ثًٌَّٚػز

 -4لٍز ثٌضىجٌيف ٚػوه ثٌؼّجي

ٌٍضٚويٌ .

أُ٘
اٌّؽاصيً

ثٌّطج ٚ ٟثٌمّـ ٚثٌمطٓ

ثٌيجَ– ثٌيًر – ثٌٍّٛ

ثٌمّـ – ثألًٍ – ثٌمطٓ –

ثٌىْجفج

ًٍثػز ثألً ٛأوغٌ ِٓ ٌِر
ِقٛٚي ف ٝثٌؼجَ

* لانْ تيٓ اٌهػ ٝاٌثكائٚ ٝاٌهػ ٝاٌرعان: ٜ
اٌهػ ٝاٌثكائ" ٝاٌرمٍيك"ٜ
صٛؽو دجٌّٕجٟك ثٌٚقٌثٚيز دجٌوٚي ثٌٕجِيز
أ) ٙقجً ٜفجًر (أّيج ) – (أفٌيميج) فٝ
ٙقجًّٕ ٜجي أفٌيميج
ح) أًٚٚدج ٚثّيج فيظ ٙقجً ٜثٌضٕوًث
ثٌذجًهر فيظ يٌػ ٝفيٛثْ ثٌٌٔز .

اٌهػ ٝاٌرعانٜ
يٛؽو فِٕ ٝجٟك ثٌقٖجةٔ ّٛثء ( ثٌْجفجٔج –
ثألّضذِ ) – ٚيؼضّو ػٍ ٝثالّجٌيخ ثٌؼٍّيز
ٚثٌضن ٘ٚف ٝفيٛثْ ثٌٌّػ ٝهْٚ
ثالمضال ٟدقيٛثٔجس أمٌ ٜيٛؽو فU.S.A ٝ
– ثالًؽٕضيٓ – أًٚٚدج .
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يِ : 5ا إٌرائط
ٚ )1فهج اٌؽّائُ تأٌرهاٌيا ؟
أٙذقش ثّضٌثٌيج أوذٌ ثٌوٚي ف ٝأػوثه ثألغٕجَ .
 )2طٛي ٌٛاؼً اٌياتاْ ػٍ ٝاٌّؽيظ اٌٙاق ٜ؟
صقضً ثٌٌّوَ ثٌٌثدغ ف ٝثٔضجػ ثألّّجن .
 )3ػكَ ذٛافه اٌطالح اٌىٙهتائيح ٚاٌفثهج اٌفٕيح ف ٝاٌكٚي إٌاِيح إٌّرعح ٌٍثٛوٍيد ؟
أهٌ ٜضٚويٌ ٘يٖ ثٌوٚي الٔضجؽٙج ِٓ ثٌذٛوْيش ٌٍوٚي ثٌّضموِز ٌضٕٚيغ ثألٌِٕٛي. َٛ

يٚ : 6ضػ ف ٝظكٚي أُ٘ اٌّكْ ِٙٚهذٙا .
اٌّكيٕح
أتٛظا

ٔيعيهيا

الظٛي
إيثاقاْ
تهٌيٓ

أٌّأيا

ِئٛؿ
٘اِثٛنض

إٌٙك

ٔيٛقٌٝٙ
تِٛثاٜ

ؼيكن أتاق

ِٙهذٙا
ثٌؼجّٙز ِ ٝ٘ٚويٕز هثمٍيز فويغز .
ثٌؼجّٙز ثٌمويّز ٚأوذٌ ثٌّوْ ثٌٕيؾيٌيز ٚأوغٌ٘ج صىوّج ً دجٌْىجْ
ٚثٌؼجّٙز ثاللضٚجهيز .
ف ٝثٌٌّوَ ثٌغجٔ ٝدؼو الؽٌِ ٝ٘ٚ ُٛوَ ٌٍضؾجًر ٚثٌضؼٍيُ ٚثٌّٛثٙالس
.
ثٌؼجّٙز ثٌْيجّيز ٌٍوٌٚز ٚيذٍغ ػوه ّىجٔٙج ٔقّْٔ َ 3.3 ٛز
ػجّٙز إلٍيُ دجفجًيج ؽٕٛدج ً ٚعجٌظ أوذٌ ِوْ أٌّجٔيج ِٓ فيظ ػوه ثٌْىجْ
دٙج ِمٌ ػوه ِٓ ثٌٌٖوجس ٚثٌّٚجٔغ ثألٌّجٔيز ثٌؼجٌّيز .
أُ٘ ِٛثٔب أٌّجٔيج  ٝ٘ٚلٌيذز ِٓ دقٌ ثٌّٖجي دقٛثٌ 121 ٝوُ .
ثٌؼجّٙز ثٌْيجّيز – صمغ ديٓ ف ٌٜٙٔ ٛٛثٌؾجٔؼ ٚثٌْٕو .
 صضّيَ دٛؽٛه ثٌؾجِؼجس ٚثٌٌّثوَ ثٌٕٚجػيز ٚثٌّؼجٌُ ثٌضجًينيز ثٌّّٙز . ثٌؼجّٙز ثٌضؾجًيز – ِٓ أوذٌ ثٌّوْ ثٌٕٚجػيز دجٌٕٙو أُ٘ ِوْ ثٌْجفً ثٌغٌد ٝف ٝٙأوذٌ ثٌّٛثٔ ٝثٌٕٙويز صٛؽو دٞٙذز ثٌووٓ ِٓ أوذٌ ٌِثوَ ثٌٕٚجػجس ثٌيوٚيز . صؾّغ ديٓ ثٌفٓ ثٌّؼّجً ٜثٌؾّيً ٚثٌّويٕز ثٌقويغز . -ص ُٞثٌؼويو ِٓ ثٌٌّثوَ ثإلّالِيز .
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تهاويٍيا

اٌثهاويً

نيٛق ٜظأيهٚ

ثٌؼجّٙز ثٌقجٌيز – ِٓ أُ٘ ثٌّوْ ثٌذٌثٍيٍيز
ثٌؼجّٙز ثٌمويّز – صؼو ٚثفور ف ٝأؽًّ ِوْ ثٌؼجٌُ

اٌٛالياخ اٌّرؽكج

ٌاٚتاٌٛٚ

 أُ٘ ثٌّٛثٔٝء ثٌذٌثٍيٍيز – صمغ ػٍ ٝثٌّقي ٠ثألٍٕٟطٝ -صٖض ٌٙدّذجٔيٙج ثٌٞنّز ٕٛٚثٟتٙج ثٌٌٍِيز ثٌٛثّؼز

ٚإِطٓ

 -ثٌؼجّٙز ثٌْيجّيز – صطً ػٍ ٝثٌّقي ٠ثألٍٕٟطٝ

ٔيٛيٛنن

ِيٕجء ِ – ُٙصطً ػً ثٌّقي ٠ثألٍٕٟط – ٝدٙج ِمٌ ثألُِ ثٌّضقور

ِيىاغٛ

أوذٌ ِوْ ثٌْٛٙي ثٌّٛط – ٝصمغ ػٍ ٝدقيٌر ِضٖؾٓ

ٌاْ فهأٍيٍىٛ

أوذٌ ثٌّٛثٔ ٝثألٌِيىيز ػٍّ ٝجفً ثٌّقي ٠ثٌٙجه. ٜ

ي : 7الوه أُ٘ األلاٌيُ اٌصٕاػيح .
الٍيُ ِّاي ِهق اٌٛالياخ اٌّرؽكج

الٍيُ غهب ٌٚٚظ أٚنٚتا
صضٛثفٌ دٗ ِمِٛجس ثٌٕٚجػز ٚأهس ثٌٛفور

أوذٌ ثأللجٌيُ ثٌٕٚجػيز ف ٝثٌؼجٌُ صضٛثفٌ دٗ ِمِٛجس

ثاللضٚجهيز ثألًٚٚديز إٌ ٝثٌضىجًِ ف ٝثٌؾٛثٔخ

ثٌٕٚجػز ثصْغ ٌيًّٖ ثٌذقيٌثس ثٌؼظّ. ٝ

ثاللضٚجهيز ٚثٌٕٚجػيز ٚفّجيضٙج ؽٌّويًج ٚصوػيّٙج
ِٓ ؽجٔخ ٘يتز ثالصقجه ثألًٚٚد. ٝ
ٕٙ -جػز ثٌقويو ٚثٌٍٚخ

 -ثٌٕٚجػجس ثٌٕٙوّيز ثٌّضطًٛر

ٕٙ -جػز ثآلالس .

ٕٙ -جػز ثإلٌىضٌٔٚجس .

 -يٛؽو ف٘ ٝيث ثأللٍيُ ٌِثوَ ٕٙجػيز ػويور فٝ

ٕٙ -جػز ثٌْيجًثس .

هٌٚز ( دٌيطجٔيج – فٌْٔج – ّٛيٌْث – أٌّجٔيج –

ٕٙ -جػز ثألهٚثس ثٌىٌٙدجةيز

ؽٕٛح ثٌْٛيو )

 ثٌٕٚجػجس ثٌنفيفزٚثالّضٙالويز ِغً (ثٌٕٚجػجس ثٌغيثةيز ٚثٌْٕيؾيز) .
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ي : 8الوه أُ٘ اٌّكْ ف ٝاٌكٚي اآلذيح ٚاٌؼاللح االلرصاقيح تيٓ ِصه ٘ٚمٖ اٌكٚي ؟

اٌٍّاؼح
أُ٘ اٌّكْ
ذٍرٛنق
ِصه ِٕٙا

اٌكٚي إٌاِيح

اٌكٚي اٌّرمكِح

ٔيعيهيا

أٌّأيا
2

2

 357أٌف وُ

 924أٌف وُ
 -ثدٛؽج

 -دٌٌيٓ

 -الؽُٛ

ِ -ئٛل

 -إيذجهثْ

٘ -جِذًٛػ

ثٌٍْغ ثٌغيثةيز ٚأّ٘ٙج:

ثٌٕٚجػجس ثٌىيّجٚيز – ثآلالس –

ثٌقذٛح ثٌَيضيز

ثٌْيجًثس

ثألّّور – ثٌّؼوثس ثٌغميٍز –

ثٌذضٌٚي  -ثٌغجٍ ثٌطذيؼ - ٝثٌّالدِ

ذصكن ِصه ثألّالن ثٌٕقجّيز – ثإلٟجًثس –
إٌيٙا

ثٌّقٛالس ثٌىٌٙدجةيز – ِٛثّيٌ
ثألٌِٕٛيَٛ
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س : 9اخلرائط
ـهائظ اٌٛؼكج األ : ٌٝٚاٌّٛانق ٚاألّٔطح االلرصاقيح ف ٝاٌؼاٌُ
( )1أُ٘ اٌّؽاصيً ٚاٌصهٚاخ اٌؽيٛأيح ٚاٌٍّىيح ف ٝاٌؼاٌُ :

 )1أ ٌٝٚثٌمجًثس ف ٝإٔضجػ ثٌمّـ ٚثألًٍ ٚثٌمطٓ ٚثٌؾٛس ٚثٌّطجٚ ٟف ٝصٌدز ثألدمجً ٚثٌنٕجٍيٌ  :آٌيا
 )2أ ٌٝٚثٌمجًثس ف ٝإٔضجػ ثٌيًر ثٌٖجِيز  :أِهيىا اٌّّاٌيح .
 )3أ ٌٝٚثٌمجًثس ف ٝإٔضجػ ثٌىضجْ  :أٚنٚتا
 )4أ ٌٝٚثٌوٚي ف ٝإٔضجػ ثٌمّـ ٚثألًٍ ٚثٌىضجْ ٚثٌٍقٚ َٛثألّّجن ٚف ٝصٌديز ثٌنٕجٍيٌ  :اٌصيٓ
 )5أ ٌٝٚثٌوٚي ف ٝإٔضجػ ثٌؾٛس ٚثٌْىٌ ٚثٌٖجٚ ٜف ٝصٌديز ثٌذمجً  :إٌٙك .
 )6أ ٌٝٚثٌوٚي ف ٝإٔضجػ ثألٌذجْ ٚف ٝصٌديز ثٌوٚثؽٓ  :اٌٛالياخ اٌّرؽكج .
 )7أ ٌٝٚثٌوٚي ف ٝإٔضجػ لٚخ ثٌْىٌ ٚثٌذٓ ٚأ ٌٝٚثٌوٚي مجًػ لجًر ثّيج ف ٝإٔضجػ ثألًٍ  :اٌثهاويً .
 )8أ ٌٝٚثٌوٚي ف ٝإٔضجػ ثٌٖؼيٌ  :وٕـكا
 )9أ ٌٝٚثٌوٚي ف ٝإٔضجػ ثألغٕجَ ٚثألٛٙثف  :أٌرهاٌيا .
 ِٓ )11ثٌوٚي ثٌٌةيْيز ثٌّٚوًر ٌألّّجن  :اٌياتاْ .
 )11أ ٌٝٚهٚي لجًر أفٌيميج ف ٝإٔضجػ ثٌمّـ ٚثٌمطٓ ِ :صـه
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 )2أُ٘ اٌّؼاقْ ِٚصاقن اٌطالح ف ٝاٌؼاٌُ

()2
()1
()9
()7

()8

()12

()11

()10

()3
()5

()6

()4

 )1أ ٌٝٚثٌمجًثس ثٌّٕضؾز ٌٍطجلز ثٌٕٚٛيز  :أٚنٚتا
 )2أ ٌٝٚثٌمجًثس ثٌّٕضؾز ٌٍغجٍ ثٌطذيؼ : ٝأِهيىا اٌّّاٌيح
 )3أ ٌٝٚثٌوٚي ثٌّٕضؾز ٌٍقويو  :اٌثهاويً
 )4أ ٌٝٚثٌوٚي ثٌّٕضؾز ٌٍٕقجُ ِ :يٍٝ
 )5أ ٌٝٚثٌوٚي ثٌّٕضؾز ٌٍذٛوْيش  :اٌرهاٌيا
 )6أ ٌٝٚثٌوٚي ثٌّٕضؾز ٌٍّٕؾٕيَ ٚثٌىٌٚ َٚثٌي٘خ  :ظٕٛب أفهيميا
 )7أ ٌٝٚثٌوٚي ثٌّٕضؾز ٌٍفقُ  :اٌصيٓ
 )8أ ٌٝٚثٌوٚي ثٌّٕضؾز ٌٍذضٌٚي  :اٌٍؼٛقيح .
 )9أ ٌٝٚثٌوٚي ثٌّٕضؾز ٌٍفّٛفجس ٚثألٌِٕٛيٚ َٛثٌغجٍ ثٌطذيؼ : ٝاٌٛالياخ اٌّرؽكج .
 )11أ ٌٝٚثٌوٚي ثٌؼٌديز ثٌّٕضؾز ٌٍقويو ِٛ :نيرأيا
 )11أ ٌٝٚثٌوٚي ثٌؼٌديز ثٌّٕضؾز ٌٍفّٛفجس  :اٌّغهب
 )12أ ٌٝٚثٌوٚي ثٌؼٌديز ثٌّٕضؾز ٌطجلز ثٌٌيجؿ ِ :صـه
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 )3أُ٘ األلاٌيُ ٚاٌّهاوى اٌصٕاػيح ف ٝاٌؼاٌُ

()1( )3

()5

()2

()4

()6
()7

()8

 )1إلٍيُ ٕٙجػ : ٝإلٍيُ غهب ٌٚٚظ أٚنٚتا
 )2أوذٌ ثأللجٌيُ ثٌٕٚجػيز ف ٝثٌؼجٌُ ثٌؾويو  :إلٍيُ ِّاي ِهق اٌٛالياخ اٌّرؽكج .
 )3إلٍيُ ٕٙجػ : ٝإلٍيُ نٌٚيا ٚأٚوهأيا
 ِٓ )4ثٌٌّثوَ ثٌٕٚجػيز ف ٝإلٍيُ ٌٕق آّيج  :اٌصيٓ
 ِٓ )5ثٌٌّثوَ ثٌٕٚجػيز ف ٝإلٍيُ ٌٕق آّيج  :ظىيهج (ّٕ٘ )ٛتاٌياتاْ .
 ِٓ )6ثٌٌّثوَ ثٌٕٚجػيز ثٌقويغز ف ٝلجًر أٌِيىج ثٌؾٕٛديز  :اٌثهاويً .
 ِٓ )7ثٌٌّثوَ ثٌٕٚجػيز ثٌقويغز  :أٌرهاٌيا .
 ِٓ )8ثٌٌّثوَ ثٌٕٚجػيز ثٌقويغز  :األنظٕريٓ .
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ثانيًا  :التاريخ
ي : 1أوّـً اٌؼثاناخ اآلذيح
 )1وجْ ِٓ ػٛثًِ ليجَ عًٛر  ٛ٘ 1952ثٌضنٍ٘ ِٓ ثالفضالي اٌثهيطأ. ٝ
 )2دوس ِظجٌ٘ صو٘ ًٛثٌقجٌز ثاللضٚجهيز ف ٌِٚ ٝف ٝاٌفمه ٚاٌّهض .
 )3أٙوً ثٌٌةيِ ظّاي ػثك إٌاصه ديجْ ِ 31جًُ . 1968
ٚ )4لؼش ثصفجليز ثٌؾالء ديٓ ِٚ ٌٚدٌيطجٔيج ف ٝأورٛته ٚٔٚ 1954ش ػٍ ٝثٌٌفيً مالي ػّهيٓ
ِٙهاً .
ٙ )5وً لجٔ ْٛثألٙالؿ ثًٌَثػ ٝثألٚي فٌ ٝثرّثه . 1952
 )6دؼو َ٘يّز ئٛي َ 1967 ٛأٙوً ؽّجي ػذو ثٌٕج ٌٙديجْ ِ 30اني . َ 1968
 )7صُ صأِيُ ٌٕوز لٕجر ثٌْٛيِ ف ٝيٌٛي. َ 1956 ٛ
 )8صٌؽغ ؽئٖ ًٚأر ثٌقٌوز ثٌٙٚئٛيز وقٌوز ّيجّيز إٌ ٝػجَ . 1896
 )9لًٌس ػٚذز ثألُِ ٝٚغ فٍْطيٓ صقش االٔركاب اٌثهيطأ. ٝ
ٚ )11ثفمش ٘يتز ثألُِ ثٌّضقور  1947ػٍ ٝذمٍيُ فٍٍطيٓ .
ٙ )11وً صٌٚيـ دٍف ًٛػجَ ٚ 1917ثٔٗ ٚػو ِّٓ ال يٍّه ٌّٓ ال يٍرؽك .
 )12صّىٕش ثٌمٛثس ثٌٌّٚيز ف ٝأوضٛدٌ  ِٓ 1973ػذ ًٛلٕجر ثٌْٛيِ ٚصقطيُ م ٠تانٌيف فٝ
ٌد ّجػز .
 )13يؼٌف م ٠ثٌوفجع ثالٌّثةيٍ ٝفّ ٝيٕجء دن ٠تانٌيف أِج ف ٝثٌؾٛالْ دن ٠آٌٛاْ .
 )14لجَ ثالٔؾٍيَ ف ٝفذٌثيٌ  َ 1942تّؽاصهج دم ٌٚػجدويٓ إلؽذجً اٌٍّه فانٚق ػٍ ٝصؼييٓ
ِصطف ٝإٌؽاي ًةيًْج ٌٍقىِٛز .
ّ )15جٔوس ِ ٌٚوغيٌ ِٓ ثٌوٚي ثألفٌيميز ػٍٔ ٝيً ثّضمالٌٙج ِٕٙج اٌىاِيه ، ْٚاٌىٔٛغ ، ٛويّثات. ٜٛ
ٙ )16جفخ ِمٌٛز إْ ِيوثْ ثٌؾٙجه ثٌقميم ٝف ٛ٘ ٌِٚ ٝاٌّٙيك أؼّك ػثك اٌؼىيى .
 )17وجٔش صؾٌدز ثٌٛفور ف ٝػجَ  1958ديٓ ِصه ٌٛٚنيا .
 )18ػمو ِؤصٌّ دجٔؤٚؼ دجٔؤٚيْيج ف ٝػجَ . 1955
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 )19صَػُ ؽّجي ػذو ثٌٕج ٌٙصٕظيُ اٌضثاط األؼهان .
 )21لًٌس ػٚذز ثألُِ ٝٚغ فٍْطيٓ صقش االٔركاب .
 )21صٌؽغ ؽئٖ ًٚأر ثٌٙٚئٛيز وقٌوز ّيجّيز إٌ٘ ٝهذىي .
 )22فٍْطيٓ هٌٚز ػٌديز ٌٙج أّ٘يز مجٙز ٌؼور أّذجح ِٕٙج ٌٚك تٙا اٌٍّيػ  ،تٙا اٌٍّعك
األلص ٝأ ٌٝٚاٌمثٍريٓ ٚشاٌس اٌؽهِيٓ ِٛ ،لؼٙا اٌعغهاف ، ٝػاَ تٙا ػكق لٍيً ِٓ اٌيٛٙق
ؼر ٝلياَ اٌؽهب اٌؼاٌّيح األ. 1918 – 1914 ٌٝٚ
 )23فٌٙش ِ ٌٚػٍ ٝصٚفيز اٌفالفاخ اٌؼهتيح ٚصٛفيو اٌصف اٌؼهت. ٝ
 )24يؼٌف م ٠ثٌوفجع ثإلٌّثةيٍ ٝفّ ٝيٕجء ػٍٟٛ ٝي ثٌمٕجر دن ٠تانٌيف .
 )25يؼٌف م ٠ثٌوفجع ثإلٌّثةيٍ ٝفٞ٘ ٝذز ثٌؾٛالْ دجُّ م ٠آٌٛاْ .
 )26أػط ٝثٌٌةيِ ثٌْجهثس إٕجًر دوء ثٌقٌح دجػضذجًٖ اٌهئيً األػٌٍٍ ٝمٛاخ اٌٍٍّؽح .
 )27ثألًِ ٛمجدً ثٌْالَ ِذوأ هػج إٌيٗ ِؤصٌّ ِكنيك ٌٍٍالَ . 1991
 )28وجٔش ِؼج٘ور ثٌْالَ ديٓ ِٚ ٌٚإٌّثةيً دّٖجًوز ًٚػجيز اٌٛالياخ اٌّرؽكج األِهيىيح .
 )29أػٍٓ ثٌٌةيِ ِقّو أٔ ًٛثٌْجهثس ػٓ ِذجهًر ٌٍْالَ ػجَ . 1977
 )31هػج ثٌٌةيِ ثألٌِيى ٝوجًصٌ ّذضّذٌ  1978إٌ ٝثؽضّجػجس ف ٝواِة قيفيك .
 )31ف ًٚثٌقَح ثٌ ٕٟٝٛثٌقجوُ ف ٝثٌٕظجَ ثٌْجدك ػٍْٔ ٝذز ِ ِٓ :97مجػو ثٌذٌوجْ ػجَ . َ 2111
 )32أووس ثالفوثط ثٌّضضجٌيز دؼو ثٌغًٛر أْ اٌعيُ ٘ ٛثٌٞجِٓ ثأللٌٍ ٜٛغًٛر .
 )33ثفضجً ٕذجح ثٌغًٛر ي 25 َٛيٕجيٌ  َ 2111ثٌّٛثفك ٌؼيو اٌّهطح ٌٍضؼذيٌ ػٓ ّنطٝ ُٙو ثٌٕظجَ .
ٙ )34قيفز ثٌٍٛثء وجٔش صؼذيٌ ػٓ أفىجً اٌؽىب اٌٛطٕ ٝثٌوّضًٛيز .
 )35صَػُ ِٚطف ٝوجًِ ِٚقّو فٌيو ثٌقَح اٌٛطٕ. ٝ
 )36ػذٌس ٙقيفز اٌّؤيك ػٓ صٛؽٙجس فَح ثالٙالؿ ػٍ ٝثٌّذجها ثٌوّضًٛيز .
ٙ )37وً ثٌوّض ًٛثٌوثةُ ٌّ ٌٚفّ ٝذضّذٌ ػجَ . َ 1971
 )38أٖٔأ ِقّو ػٍِ ٝؾٍِ اٌّّٛن ٜػجَ . 1829
 )39أٖٔأ إٌّاػيً ِؾٍِ ٕ ًٜٛثٌٕٛثح ػجَ . 1866
 )41دّٛؽخ هّض َ 1956 ًٛعُ صٖىيً ِؾٍِ األِح ػجَ . 1957
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 )41أٚي لجٝيز دجٌّقىّز ثٌوّضًٛيز ذٙأ ٝاٌعثاٌ. ٝ
 )42أِاي ػصّاْ ٕغٍش ِٕٚخ ًةيِ ثٌٍؾٕز ثٌضٌٖيؼيز دّؾٍِ ثٌٖؼخ .
 )43فٍٚش ثٌٌّآر ثٌٌّٚيز ػٍ ٝفك ثالٔضنجح ٚثٌضٌٕيـ ف ٝهّض. َ 1956 ًٛ
 )44يؼيٓ ثألِيٓ ثٌؼجَ ٌٍؾجِؼز ثٌؼٌدي دأغٍذيز ثٌغٍغيٓ ٌّور ٌٕٛ 5اخ .
 )45ثٌٙيىً ثٌضٕظيٌّ ٝؾجِؼز ثٌوٚي ثٌؼٌديز يضىِ ِٓ ْٛعًٍ اٌعاِؼح  ٚاٌٍعاْ اٌكائّح ٚ
األِأح اٌؼاِح .
ٚ )46لغ ِيغجق ؽجِؼز ثٌوٚي ثٌؼٌديز ػوه  7هٚي ٚػوه٘ج فجٌيًج  22قٌٚح .
 )47ؽجِؼز ثٌوٚي ثٌؼٌديز ِٕظّز إلٍيّيح أٖٔتش ػجَ . 1945

ي : 2تُ ذفٍه
 )1ػعى األؼىاب ػٓ اٌرؼثيه ػٓ إناقج اٌّؼة ِٚطاٌثٗ ؟
دْذخ ػوَ ٚؽٛه ّيجّجس ٚثٝقز ٚعجدضز ٌإلٙالؿ ثالؽضّجػٔ ٝضيؾز ٌٌٍٚثػجس ثٌْيجّيز
ديٓ ثألفَثح .
ِٛ )2افمح اٌٍّه فانٚق ػٍِ ٝطاٌة لاقج شٛنج  23يٌٛي َ 1952 ٛ؟
ألْ ثٌٍّه فجًٚق أهًن أْ ثٌؾئ ٚثٌٖؼخ يىٌ٘جْ فىّٗ دجإلٝجفز إٌ ٝصنٍ ٝإٔؾٍضٌث ػٕٗ .
 )3اـرالف شٛنج 23يٌٛيٗ ػٓ ؼهواخ اٌرؽهن اٌٛطٕ ٝاألـه ٜ؟
ألْ ٌٙج أّ٘يز وذيٌر ٌّج صٌوضٗ ِٓ آعجً ف ٝثٌّٕطمز ثٌؼٌديز دٖىً مجٗ ٚف ٝثٌؼجٌُ دٖىً
ػجَ ٌّٚج أّ ُٙلجهصٙج ف ٝصأّيِ فٌوجس هٌٚيز ِٕٙج فٌوز ػوَ ثالٔقيجٍ ٚثٌقيجه ثإليؾجدٝ
وّج وجٔش عًٛر ديٞجء ٌُ صٌق فيٙج ثٌوِجء .
 )4صكٚن لأ ْٛاالصالغ اٌىناػ ٝفٌ ٝثرّثه  َ 1952؟
ٌٍمٞجء ػٍ ٝثأللطجع دؼو أْ فوه ثٌٍّىيز ثًٌَثػيز دـ  211فوثْ صُ صٍٛيغ دجل ٝثألًث ٝٝػٍٝ
ثٌفالفيٓ ثٌّؼوِيٓ .
٘ )5ىيّح اٌعيُ اٌّصه ٜف ٝؼهب فٍٍطيٓ  1948؟
 ليجَ ثٌٛاليجس ثٌّضقور ٚدٌيطجٔيج دوػُ إٌّثةيً . دْذخ ثألٍّقز ثٌفجّور ثٌض ٝصُ ثّضنوثِٙج ف ٝثٌقٌح . 1948 -ػوَ ثّضمٌثً ثٌؾئ ثٌّٚ ٌٜٚثٌؾي ٓٛثٌؼٌديز ٌٍقٌح .
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ٔ )6عاغ شٛنج يٌٛي َ 1952 ٛف ٝذؽميك اٌؼكاٌح اإلظرّاػيح ؟
ألٔٙا لاِد تـ :

 -1ؽؼً ثٌضؼٍيُ دؾّيغ ٌِثفٍٗ لذً ثٌؾجِؼٚ ٝثٌؾجِؼ ٝدجٌّؾجْ .
 -2إٙوثً لٛثٔيٓ ثٌضأِيٕجس ثالؽضّجػيز ٚثٌّؼجٕجس ٌٍّٛظفيٓ ٚثٌؼّجي
 -3صقويو ّجػجس ثٌؼًّ ٚإٌٕثن ثٌؼّجي فِ ٝؾجٌِ إهثًر ثٌٌٖوجس
ٚثٌّٚجٔغ ٚصقويو ْٔذز ٌ ِٓ ُٙثألًدجؿ
ِٕ -4ـ ثٌٌّأر فك ثالٔضنجح ٚثٌضٌٕيـ ٌّؾٍِ ثألِز .

 )7االٔركاب اٌثهيطأ ٝػٍ ٝفٍٍطيٓ ؟
ألْ فٍْطيٓ وجٔش صجدؼز ٌٍوٌٚز ثٌؼغّجٔيز  ِٓ ٝ٘ٚثٌوٚي ثٌَِّٕٙز ف ٝثٌقٌح ثٌؼجٌّيز ثألٌٝٚ
فٝٛؼش ػٚذز ثألُِ ٘يٖ ثٌوٚي صقش إهثًر هٚي ِضموِز ٌٍٕ ٛٛٙدٙج فِ ٝؤصٌّ ّجْ ًيّ.ٛ
٘ )8ىيّح اٌؼهب ف ٝؼهب فٍٍطيٓ ف ٝؼهب  1948؟
 -1دْذخ هػُ ثٌٛاليجس ثٌّضقور ٚدٌيطجٔيج .
 -2ػوَ ثّضؼوثه ثٌؼٌح ػْىٌيج ً ٌٍقٌح
 -3صمٛيز ؽذٙز ثٌيٛٙه أعٕجء ثٌٙؤز .
 )9أّ٘يح فٍٍطيٓ ٌثهيطأيا تؼك اؼرالي ِصه  1882؟
صؼضذٌ م ٠ثٌوفجع ثألٚي ِٓ ثٌؾٙز ثٌٌٖليز يْضطيغ ِٓ يقضٍٙج أْ يْيطٌ ػٍ ٝثٌٌوٓ ثٌٌٖلٝ
ِٓ ثٌذقٌ ثٌّض ٠ّٛثٌغٕ ٝدّٛثًهٖ ثاللضٚجهيز .
 )10أغالق ِصه ٌفٍيط اٌؼمثح أِاَ اٌّالؼح اإلٌهائيٍيح ؟
إلفىجَ ثٌقٚجً ثاللضٚجه ٜثٌي ٜيفٌ ٗٝثٌؼٌح ػٍ ٝإٌّثةيً .
٘ )11ىيّح اٌكٚي اٌؼهتيح ف 5 ٝئٛي 1967 ٛ؟
تٍثة :

ٔ -1م٘ ثٌضوًيخ ٚػوَ صٛثفٌ ثألٍّقز ثٌّضطًٛر ٌٍمٛثس ثٌٌّٚيز ٚثٌضفىه ثٌؼٌد. ٝ
 -2ثٌضفٛق ثٌؼْىٌ ٜثإلٌّثةيٍٚ ٝمجٙز ثٌْالؿ ثٌؾ. ٜٛ
 -3ثّضنوثَ إٌّثةيً ثٌّفجؽأر فٌٝ ٝح ثٌّطجًثس ثٌٌّٚيز دئّضنوثِٙج أؽَٙر
صؾِْ أٌِيىيز .
ِْ -4جٔور ثٌٛاليجس ثٌّضقور ثألٌِيىيز ٚثٌوٚي ثألًٚديز إلٌّثةيً ػْىٌيج ً ٚثلضٚجهيج ً
ّٚيجّيج ً .
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 )12ذمكيُ اٌٛالياخ اٌّرؽكج ٌّثاقنج نٚظهو ؟
ٔضيؾز فٌح ثالّضَٕثف ثٌض ٝلجِش دٙج ِٝ ٌٚو إٌّثةيً ػجَ ٔٚ 1971 ← 1969ؾقش
ف ٝصوِيٌ ثٌّوٌِر إيالس ِٚؼٌوز ًأُ ثٌؼٔ ٚدٕجء فجةٛٙ ٠ثًيل ػٍ ٝثٌٞفز ثٌغٌديز
ٌٍمٕجر – ثٌمٚف ثٌّْضٌّ ٌن ٠دجًٌيف فمجِش ثٌٛاليجس دّذجهًر ًٚؽٌٍ ٌٛلف أٟالق ثٌٕجً
ٌقً ثٌَٕثع ثٌٍّْ. ٝ
 )13ذعٕة اٌطائهاخ االٌهائيٍيح األلرهاب ِٓ لٕاج اٌٍٛيً ف ٝؼهب  1973؟
فض ٝال صٛثؽٗ ٕذىز ثٌٛٚثًيل ثٌٌّٚيز ثٌّٕضٌٖر غٌح لٕجر ثٌْٛيِ .
 )14إٔكالع ؼهب أورٛته  1973؟
ٔضيؾز ٌٌف ٜإٌّثةيً ٌٕوثءثس ثٌْالَ ٚثٌّذجهًثس ثٌوٌٚيز أللٕجػٙج دضٕفيي لٌثً ِؾٍِ ثألِٓ
ًلُ  242دجالْٔقجح ِٓ ثألًث ٝٝثٌض ٝأفضٍضٙج ف ٝفٌح  5ئٛيٚ . 1967 ٛصّٚيُ ٌِٚ
ًّٛٚيج ػٍ ٝإٍثٌز ٔىْز ئٛيٗ  1967دجّضٌهثه ّيٕجء ٚثٌؾٛالْ .
 )15واْ ِٛلف اٌكٚي اٌؼهتيح ِّهفا ً ف ٝؼهب أورٛته  1973؟
ألْ دؼ ٜثٌوٚي ثٌؼٌديز لوِش ثٌوػُ ثٌّجٌٚ ٝثٌؼْىٌ . ٜوّج مفٞش إٔضجػ ثٌذضٌٚي ٟٚذمش
ثٌقظٌ ثٌىجًِ ػٍٙ ٝجهًثس ثٌذضٌٚي ٌٍوٚي ثٌّْجٔور إلٌّثةيً فىجْ ٌٗ ه ًٚف ٝثألٔضٚجًثس .
ٚ )16لٛف ِصه إٌ ٝظأة ٌٛنيا ػاَ  1967؟
دْذخ ثٌضٙويوثس ثإلٌّثةيٍيز ًٌْٛيج ٚفٖو لٛثصٙج ػٍ ٝثٌقوٚه ِغ ًّٛيج ٚصٕفييث ألصفجليز
ثٌوفجع ثٌّٖضٌن ديٓ ًِّٛٚ ٌٚيج .
 )17اؼكاز شغهج فِٕ ٝطمح اٌكفهٌٛان ؟
دْذخ صمويُ ثٌٛاليجس ثٌّضقور ثألٌِيىيز ِؼٍِٛجس ػْىٌيز ألٌّثةيً ّجػوصٙج فٚ ٝؽٛه عغٌر
ديٓ ثٌؾئ ثٌغجٌظ ف ٝثٌْٛيِ ٚثٌؾئ ثٌغجٔ ٝدجالّّجػيٍيز .
 )18ذعٕة اٌطائهاخ اإلٌهائيٍيح االلرهاب ِٓ لٕاج اٌٍٛيً ف ٝؼهب أورٛته  1973؟
فض ٝال صٛثؽٗ ٕذىز ثٌٛٚثًيل ثٌٌّٚيز ثٌّٕضٌٖر غٌح لٕجر ثٌْٛيِ .
 )19إلاِح ِؼاته ػٍ ٝطٛاي لٕاج اٌٍٛيً ف ٝؼهب  1973؟
ٌؼذ ًٛثٌودجدجس ٚثٌّوًػجس ٚثآلٌيجس ثٌؼْىٌيز دّنضٍف أٔٛثػٙج .
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 )20ويانج اٌهئيً اٌٍاقاخ إلٌهائيً ػاَ  1977؟
ٌقً ثٌَٕثع ثٌؼٌد ٝثإلٌّثةيٍٍّّ ٝيًج ٌٚضقميك ثٌْالَ دؼو ٍٍّْز ثٌقٌٚح ثٌض ٝثّضَٕفش
ٟجلجس ِٛٚثًه ثٌذاله ثٌذٌٖيز ٚثٌّجهيز .
 )21أّ٘يح ػمك ِؤذّه ِكنيك ٌٍٍالَ ػاَ  َ 1991؟
ألٔٗ هػج إٌ ٝفً ثٌَٕثع ثٌؼٌد ٝثالٌّثةيٍ ٝػٍ ٝأّجُ ِذوأ ثألًِ ٛمجدً ثٌْالَ
ٚلٌثًثس ِؾٍِ ثألِٓ ًلُ . 425 ، 238 ، 424
 )22أّ٘يح ذٛليغ اذفاليح أ ٌٍٛٚػاَ  1993؟
أقخ إٌ: ٝ
 ألجِز ٍّطز فىِٛيز ىثصيز ثٔضمجٌيز فٍْطيٕيز ٚإلجِز ِؾٍِ صٌٖيؼِٕ ٝضنخ ٌٍٖؼخثٌفٍْطيٕ ٝف ٝثٌٞفز ثٌغٌديز ٚلطجع غَر ٌفضٌر ثٔضمجٌيز .
 إٖٔجء لٛر ٌٕٟز فٍْطيٕيز لٛيز ٌّٞجْ ففع ثألِٓ ٚثٌٕظجَ . أْ صغط ٝثٌّفجٝٚجس فيّج دؼو ثٌمٞجيج ثٌّضذميز ( ثٌموُ – ثٌالؽت – ْٛثٌضٌصيذجس ثألِٕيز ) )23يؼرثه ي 11 َٛفثهايه  َ 2011يًِ ٛا ذانيفيًا ف ٝؼياج اٌّؼة اٌّصه ٜ؟
دْذخ صنٍ ٝثٌٌةيِ ِذجًن ػٓ ثٌٌةجّز ٚصٍْيُ إهثًر ٕت ْٛثٌذاله ٌٍّؾٍِ ثألػٌٍٍ ٝمٛثس
ثٌٍّْقز ِّج يؼو أٔضٚجًًث إلًثهر ثٌٖؼخ ٌيٌه مٌؽٛث دجٌّالييٓ يقضفٍ ْٛدٙيث ثٌقوط ثٌضجًين. ٝ
 )24ذك٘ٛن األٚضاع االلرصاقيح فِ ٝصه لثً شٛنج  25يٕايه  َ 2011؟
دْذخ  -1 :صطذيك ّيجّز ثالٔفضجؿ ثاللضٚجه ٜهٛٝ ْٚثد ٠ػٍّيز .
 -2ثٌضطذيك ثٌغيٌ ٍّيُ ٌْيجّز ثٌنٚنٚز .
ٌٛ )25ء األؼٛاي االظرّاػيح فِ ٝصه أشٕاء إٌٍٛاخ اٌؼّه األـيهج ف ٝؼىُ ِثانن ؟
تٍثة ٍ -يجهر ثٌفًٛثق ثالؽضّجػيز ٚفموثْ ثٌؼوثٌز ثالؽضّجػيز ف ٝصٍٛيغ ثٌغٌٚثس.
 ظِ ًٛٙفٍٚ َٛٙثػ ثٌٍّٚقز ديٓ أٙقجح ثٌغٌٚثس ثٌؾوه ٚثٌٍْطز ثٌمجةّز . )26ذّىيً اٌّؼة اٌّصهٌّ ٜا ػهف تاٌٍعاْ اٌّؼثيح أشٕاء شٛنج  25يٕايه ؟
دْذخ فوٚط ثٝطٌثح إِٕٔ ٝويو فمجَ ثٌٖؼخ دضٖىيً ٌؾجْ ٕؼذيز ٌقّجيز ثٌّٕٖأس
ٚثٌّٕجٟك ثٌّقيطز دِٛٚ ُٙثؽٙز أػّجي ثٌٌْلز ٚثٌقٌق ٚثٌضٌٚيغ .
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 )27واْ اٌعيُ اٌّصه ٜاٌضآِ ٌصٛنج  25يٕايه  َ2011؟
ألْ ثٌؾئ وجْ لٛر ِْجٔور ٌٍٖؼخ ًٚف ٜأْ يى ْٛأهثر ٌمّغ ثٌّضظجٌ٘يٓ ٚإؽٙج ٛثٌغًٛر .
 )28فٍاق اٌؽياج اٌٍياٌيح فِ ٝصه لثً شٛنج  25يٕايه  َ 2011؟
 دْذخ ثّضٌّثً ثٌؼًّ ف ٝلجٔ ْٛثٌطٛثًٜء ِٕي صِ ٌٝٛذجًن . 1981 ٌِٖٚع صًٛيظ ثٌقىُ ثٌي ٜدوأ ثٌٕظجَ يٌٚػ ٌٗ ِٕي ثٌضؼويالس ثٌوّضًٛيز ػجَ . َ 2115 )29أّ٘يح قٌرٛن ِصه اٌكائُ ػاَ  1971؟
 ألٔٗ أوو ػٍّ ٝيجهر ثٌمجٔٚ ْٛثّضغالي ثٌمٞجء ٚإلٌثً ِذجها ثٌضؼوهيز ثٌقَديز . ٙوً ٌضٙيتز ثٌؾذٙز ثٌوثمٍيز ٌّ ٌٚلذً فٌح أوضٛدٌ . 1973 )30ػكَ االٌرمهان اٌٍياٌٌّ ٝصه تؼك شٛنج  ِٓ 1919اٌفرهج  1952 : 1923؟
 دْذخ ثٌٌٚثػجس ثٌقَديز ديٓ ثٌٛفو ٚثالفٌثً ثٌوّضًٛييٓ ٚثٌٙيتز ثٌْؼويز ٚثٌٕٟٝٛٚثٌىضٍٗ ثٌٛفويز .
 فوٚط صٚجهَ ديٓ فَح ثٌٛفو ٚديٓ ثٌم ٌٚثٌٍّى ٝأ ٚديٕٗ  ٚديٓ ٍّطجس ثالفضالي ثٌذٌيطجٔ. ٝ )31يؼك ِعًٍ ِٛن ٜإٌٛاب ـطٛج ِّٙح ف ٝذطٛن اٌؽياج إٌياتيح اٌّصهيح ؟
ألٔٗ أٚي ِؾٍِ يم َٛػٍ ٝأّجُ ثٔضنجح أػٞجةٗ ٚثٌي ٜوجْ يضُ وً عالط ّٕٛثس .
 )32األُِ اٌّرؽكج ِٕظّح قٌٚيح ؟
ألٔٙج ص ُٞف ٝػٛٞيضٙج ؽّيغ هٚي ثٌؼجٌُ ثٌّْضمٍز ٚإْ ٌُ يٌصذ ٠دذؼٙٞج دٌٚثدِ ٠ؼيٕز .
ِ )33عًٍ األِٓ ٘ ٛأُ٘ أظٙىج األُِ اٌّرؽكج ؟
 ألٔٗ ِْتٛي ػٓ ففع ثٌْالَ ٚثألِٓ ثٌوٌٚييٓ . يؼو ٍّطز لجٔٔٛيز ػٍ ٝفىِٛجس ثٌوٚي ثألػٞجء ف ٝثألُِ ثٌّضقور ٚلٌثًثصٗ ٍَِِز ٌٙج . )34إّٔاء ِعًٍ اٌٛصايح ؟
ٌٌػجيز ِٚجٌـ ٕؼٛح ثٌذٍوثْ ثٌض ٝوجٔش ِْضؼٌّثس "ِقضٍز" ٚثألمي ديو٘ج ٔق ٛثٌقىُ
ثٌيثصٚ ٝثالّضمالي .
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يِ : 3ا إٌرائط اٌّرهذثح ػٍٝ
 )1شٛنج  1952فِ ٝعاي اٌٍياٌح .
ذهذة ػٍ ٝلٌه :
أ) إٌغجء هّضٚ 1923 ًٛفً ثألفَثح ثٌْيجّيز .
ح) إٌغجء ثٌٍّىيز ٚإػالْ ثٌؾًّٛٙيز ٚصؼييٓ ثٌٍٛثء ِقّو ٔؾيخ أٚي ًةيِ ٌؾًّٛٙيز ٌِٚ
ثٌؼٌديز .
ػ) صٛليغ إصفجليز ثٌؾالء ٚثٌض ٝصمٌ فيٙج ؽالء ثٌمٛثس ثٌذٌيطجٔيز ػٓ ِ. ٌٚ
ء) صأِيُ لٕجر ثٌْٛيِ .
 )2ذٛليغ إذفاليح اٌعالء ف 19 ٝأورٛته  َ 1954؟
ذهذة ػٍ ٝلٌه :
 أْ صمًٌ ؽالء ثٌمٛثس ثٌذٌيطجٔيز ػٓ ِ ٌٚمالي ػٌٖيٓ ٌٕٙثً ِٓ صٛليغ ثألصفجليز . صُ ؽالء ثٌمٛثس ثٌذٌيطجٔيز ي 18 َٛئٛيٗ ٘ٚ َ 1956ىيث ًفً ثالٔؾٍيَ ػٓ ِ ٌٚدؼوثفضالي هثَ أًدؼز ّذؼيٓ ػجِج ً .
 )3إّٔاء اٌٍك اٌؼاٌ. ٝ
أ -فّجيز ثٌذاله ِٓ مطٌ ثٌفيٞجْ
ح -صنَيٓ ثٌّيجٖ ٚصٌٛيو ثٌىٌٙدجء
ػ -إلجِز هٌضج ؽويور ف ٝؽٕٛح ِ. ٌٚ
 )4إٔعاواخ شٛنج  23يٌٛي 1952 ٛف ٝاٌصٕاػح .
صٌصخ ػٍ ٝىٌه :
إٖٔجء ثٌؼويو ِٓ ثٌّٚجٔغ ِغً ثٌقويو ٚثٌٍٚخ دقٍٛثْ ِٕٚٚغ ثألّّور دأّٛثْ .
 ثال٘ضّجَ دجٌضؼٍيُ ثٌٕٚجػٌِٚ ٝثوَ ثٌضوًيخ ثٌّ. ٕٝٙ -ثال٘ضّجَ دجٌذقظ ٚثٌضٕميخ ػٓ ثٌذضٌٚي ٚإٖٔجء ِؼجًِ صىٌيٌ ثٌذضٌٚي .
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 )5لياَ شٛنج  23يٌٛي َ 1952 ٛف ٝاٌّعاي اٌؼهت ٝ؟
صٌصخ ػٍ ٝىٌه :
ِْ -1جٔور ثٌٖؼٛح ثٌؼٌديز ف ٝفٌوجس ثٌضقًٌ ثٌِ ٕٟٝٛغً ثٌْٛهثْ ٚثٌؾَثةٌ ٚصِٔٛ
ٚثٌّغٌح ٚثٌّْجّ٘ز ف ٝثّضمالي ثٌىٛيش ٚثٌؼٌثق ٚثٌيّٓ .
 -2ػمو إصفجلج ً عالعيج ً ِغ ثٌٍّّىز ثٌؼٌديز ثٌْؼٛهيز ًّٛٚيج عُ ثّٔٞش ثٌيّٓ ٚىٌه ٌٍوفجع ػٓ
فك ثٌِٛٚجي ف ٝصمٌيٌ ِٚيٌٖ .
 -3ليجَ أٚي ٚفور ػٌديز وجٔش ديٓ ًِّٛٚ ٌٚيج ف ٝفذٌثيٌ . َ 1958
 -4صأييو ِْٚجٔور فمٛق ثٌٖؼخ ثٌفٍْطيٕ ٝف ٝإلجِٗ هٌٚز ِْضمٍز ٚػجّٙضٙج ثٌموُ ثٌٌٖليز .
 )6االٔركاب اٌثهيطأ ٝػٍ ٝفٍٍطيٓ ؟
 دوأس فىِٛز ثالٔضوثح ف ٝصٕفيي ٚػو دٍف ًٛػٓ ٌٟيك ثٌّْجؿ دٙؾٌر أػوثه وذيٌر ِٓثٌيٛٙه ثٌؼجٌُ ٌفٍْطيٓ ٚثٌّْجؿ دٕمً ٍِىيز ثألًث ِٓ ٝٝثٌؼٌح ٌٍيٛٙه .
 لجَ ثٌٖؼخ ثٌفٍْطيٕ ٝدجٌؼويو ِٓ ثٌقٌوجس ثٌٕٟٛيز ِٓ 1939 ← 1921 )7ذمٍيُ فٍٍطيٓ ػاَ  1947؟
ذهذة ػٍيٗ :
 ًف ٜثٌؼٌح ٌِٖٚع ثٌضمْيُ أِضٕؼش دٌيطجٔيج ػٓ ثٌضٛٚيش ٚأػٍٕش ّقخ لٛثصٙج ِٓ فٍْطيٓ ٚأٔٙش أٔضوثدٙج ػٍ ٝفٍْطيٓ . ٌٟهس ثٌؼٚجدجس ثٌيٛٙهيز ثٌؼٌح ِٓ هيجًُ٘ ٚثًصىذش أدٖغ ثٌّيثدـ ِغً ِيدقز هيٌ يجّيٓ .٘ )8ىيّح اٌؼهب ف ٝؼهب فٍٍطيٓ  1948؟
صٌصخ ػٍيٗ :ثّضيالء ثٌيٛٙه ػٍ ٝؽّيغ أًث ٝٝفٍْطيٓ ِج ػوث لطجع غَر ثّضٌّ صقش
ثإلهثًر ثٌٌّٚيز ٚثٌٞفز ثٌغٌديز دٙج لٛثس أًهٔيز ٚلّْش ثٌموُ ديٓ ثٌؼٌح ٚثٌيٛٙه .
 )9ػكٚاْ  5ئٛيٗ  1967؟
 صٌصخ ػٍ ٝىٌه َ٘يّز ثٌوٚي ثٌؼٌديز أِجَ إٌّثةيً – ٔؾجؿ ثٌمٛثس ثإلٌّثةيٍيز ف ٝثفضاليٕذٗ ؽَيٌر ّيٕجء فض ٝثٌٞفز ثٌٌٖليز – ثٌٞفز ثٌغٌديز ٌألًهْ – ٘ٞذز ثٌؾٛالْ ثًٌْٛيز –
فٍْطيٓ وٍٙج .
 -صومً ِؾٍِ ثألِٓ ثٌض ٝأٙوً لٌثًٖ  242فٛٔ ٝفّذٌ . 1967
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 )10اٌؼكٚاْ اٌصالش ٝػٍِ ٝصه أورٛته  1956؟
صٌصخ ػٍيٗ  :فٍٖٗ – ثْٔقجح ثٌمٛثس ثالٔؾٍيَيز ٚثٌفٌْٔيز ِٓ دًّٛؼيو ٚغَر ّٚيٕجء –
ٝٚغ لٛثس ٟٛثًا هٌٚيز ديٓ ِٚ ٌٚإٌّثةيً إهًثن ثٌوٚي ثٌؼٌديز ثٌنطٌ ثإلٌّثةيٍٝ
ٚأّٟجػٗ ف ٝثٌْيطٌر ػٍ ٝثٌؼجٌُ ثٌؼٌد. ٝ
 )11ؼهب أورٛته  1973؟
 -1صمٛي ٜأِّ ثٌؼميور ثٌمضجٌيز ٌٍمٛثس ثإلٌّثةيٍيز .
 -2أٔٙش ٔظٌيز ثألِٓ ثالٌّثةيٍيز .
 -3أٔٙش فجٌز ثٌالٍُّ ٚثٌالفٌح .
 -4أظٌٙس أّ٘يز ثٌضٞجِٓ ثٌؼٌد. ٝ
 -5أظٌٙس أّ٘يز ثّضنوثَ ّالؿ ثٌذضٌٚي ف ٝثٌْيجّز ثٌؼٌديز .
 -6فطّش أّطًٛر ثٌؾئ ثالٌّثةيٍ ٝثٌي ٜال يمٚ ٌٙػٛهر ثٌغمز ٌٍّمجصً ثٌّٚ ٌٜٚثٌؼٌد. ٝ
 -7أدٌٍس أّ٘يز ِذوأ ثٌقٖو ٚثٌضؼج ْٚديٓ ثٌميجهصيٓ ثٌْيجّيز ٚثٌؼْىٌيز .
 -8أعٌس ف ٝثٌؼاللجس ديٓ أٌّثةيً ٚديٓ دؼ ٜثٌوٚي ثالّيٛيز ٚثألفٌيميز ٚثألًٚٚديز ثٌّقذز
ٌٍْالَ .
 -9أعجًس ثٌضفىيٌ فٛي ِْضمذً دؼ ٜثالٍّقز ًٌٚٝٚر صطٛيٌ٘ج .
 )12ػمك ِؤذّه واِة قيفيك فٌ 5 ٝثرّثه  1978؟
صٌصخ ػٍ ٝىٌه أْ صُ ثٌض ًٙٛإٌ ٝإٟجً ثصفجق ٌٍْالَ ديٓ ِٚ ٌٚإٌّثةيً .
 )13صكٚن لهان ِؽىّح اٌؼكي اٌكٌٚيح فٌ 29 ٝثرّثه  1988ف ٝلضيح طاتا ؟
ػجهس ٟجدج إٌ ٝثٌْيجهر ثٌٌّٚيز فِ 19 ٝجًُ . 1989
 )14ذك٘ٛن األٚضاع اإلظرّاػيح ف ٝػٙك ِثانن ؟
أهٌ ٜضؤِْ ٝض ٜٛثٌّؼيٖز ٚثًصفجع ْٔذز ثٌذطجٌز ِّج وجْ ّذذًج ف ٝليجَ عًٛر  25يٕجيٌ . َ 2111
 )15ذٛليغ ِؼا٘كج اٌٍالَ تيٓ ِصه ٚإٌهائيً فِ 26 ٝاني  َ 1979؟
ذهذة ػٍ ٝلٌه :
 -1ثْٔقجح إٌّثةيً ِٓ ّيٕجء

 -2ثٔضٙجء فجٌز ثٌقٌح ديٓ ِٚ ٌٚإٌّثةيً

 -3إعجًر ًهٚه ثفؼجي ػٌديز ٚهٌٚيز ٚهثمٍيز .
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 )16ؼكٚز أضطهاب إِٔ ٝأشٕاء أؼكاز شٛنج  25يٕايه  َ 2011؟
أق ٜلٌه إٌ: ٝ
 ليجَ ثٌّؾضّغ ثٌّ ٌٜٚدضٖىيً ثٌٍؾجْ ثٌٖؼذيز ف ٝثٌّيجهيٓ ٚثٌٖٛثًع ٚثٌقجًثس ٌقّجيز ثٌّٕٖأسٚثٌّٕجٟك ثٌّقيطز دِٛٚ ُٙثؽٙز أػّجي ثٌٌْلز ٚثٌقٌق ٚثٌضٌٚيغ .
 ثالّضؼجٔز دجٌمٛثس ثٌٍّْقز ٌّٞجْ ثٌقّجيز ٚصأِيٓ ثٌّّضٍىجس ثٌؼجِز ٚثٌنجٙز ٚثٌّقجفظز ػٍٝأِٓ ثٌّٛثٕٟيٓ .
 )17إؼكاز شغهج اٌكفهٌٛان ؟
دْذخ صمويُ ِ USAؼٍِٛجس ػْىٌيز إلٌّثةيً ّجػوصٙج فٚ ٝؽٛه ثٌغغٌر ديٓ ثٌؾئ ثٌغجٌظ
ف ٝثٌْٛيِ ٚثٌؾئ ثٌغجٔ ٝدجإلّّجػيٍيز .
ِ )18ثاقنج اٌهئيً اٌٍاقاخ ٌىيانج إٌهائيً ػاَ  َ 1977؟
أه ٜىٌه ٌضّٙيو ثٌطٌيك أِجَ إٌّثةيً ٌٍمذٛي دّذوأ ثٌضفج ٛٚديٓ ثألٌٟثف ثٌّؼٕيز دجٌمٞيز .
 )19اٌرطثيك غيه اٌٍٍيُ ٌٍياٌح اٌفصفصح فِ ٝصه ؟
أه ٜىٌه إٌ -1 : ٝثًصفجع ثألّؼجً  -2 .مٌٚػ آالف ثٌؼجٍِيٓ دٕظجَ ثٌضمجػو ثٌّذىٌ .
 )20شٛنج  25يٕايه  َ2011؟
صٌصخ ػٍ ٝىٌه  -1:صنٍ ٝثٌٌةيِ ػٓ ثٌٌةجّز ف 11 ٝفذٌثيٌ . َ 2111
 -2صٍْيُ إهثًر ٕت ْٛثٌذاله ٌٍّؾٍِ ثألػٌٍٍ ٝمٛثس ثٌٍّْقز .
 -3دوثيز ثإلٙالؿ ثٌْيجّ. ٝ
 )21شٛنج  30ئٛيٗ  َ 2013؟
صٌصخ ػٍ ٝىٌه :
 -1ػَي ِقّو ٌِّ ٝف 3 ٝيٌٛيٚ ٛصٍْيُ ثٌٍْطز ٌٍّْضٖجً ػوًٌ ًِٕٛٚ ٝةيِ ثٌّقىّز
ثٌوّضًٛيز ثٌؼٍيج .
ٙ -2و ًٚهّض ًٛؽويو ف ٝيٕجيٌ  َ 2114عُ ػموس ثٔضنجدجس ثٌٌةجّز ٚإػالْ فٍٛ
ثٌٌّٕـ ػذو ثٌفضجؿ ثٌْيْ. ٝ
 -3دوأس فضٌر ؽويور ف ٝصجًيل ِ ٌٚيضطٍغ فيٙج ثٌٖؼخ ثٌٌّ ٌٜٚضقميك ّٟٛفجصٗ
ٚأفالِٗ ف ٝصطذيك ثٌويّمٌثٟيز ٚصقميك ثٌؼوثٌز ثالؽضّجػيز ٚثٌٌمجء ٚثٌضموَ ٚثٌضّٕيز .
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 )22اٌرؼا ْٚتيٓ ِصه ِٕٚطّح اٌئٍٛى ٛ؟
صٌصخ ػٍ ٝىٌه :
 أٔمجى ِؼجدو أدّّ ٝذً ِٓ ثٌغٌق َ 1964 ّجّ٘ش ف ٝإفيجء ِىضذز ثإلّىٕوًيز . صٖجًن فجٌيًج دجٌوًثّز إلِىجٔيز إٖٔجء ِضقف دجإلّىٕوًيز ألفيجء ثٌضٌثط ثٌغمجفٝثٌّغّ ًٛصقش ثٌّجء .

ي : 4إٌ ِٓ ٝذٍٕة ٘مٖ األػّاي اآلذيح -:
 )1صَػُ ِؾّٛػز ِٓ ٝذج ٟثٌؾئ ثٌّ ٌٜٚػٌفٛث دجُّ ثٌٞذج ٟثألفٌثً .
( ظّاي ػثك إٌاصه)
 )2أٌم ٝثٌذيجْ ثألٚي ٌغًٛر  23يٌٛي. َ 1952 ٛ

(ِؽّك أٔٛن اٌٍاقاخ)

 )3صٕجٍي ػٓ ثٌؼٌٓ الدٕٗ ثٌٚغيٌ أفّو فؤثه ثٌغجٔ. ٝ

(اٌٍّه فانٚق)

ٚ )4لغ ثصفجليز ثٌؾالء ديٓ ِٚ ٌٚدٌيطجٔيج .

(ظّاي ػثك إٌاصه)

 )5أٙوً لٌثً ثٌّٕجدٌ ثٌغالعز .

(ِؽّك أٔٛن اٌٍاقاخ)

 )6أٚي ًةيِ ٌؾًّٛٙيز ِ ٌٚثٌؼٌديز .

(ِؽّك ٔعية)

ٝٚ )7غ مطز ثٌؼذٌ ًٛمٕجر ثٌْٛيِ .

( ٌؼك اٌكيٓ اٌّالٌ)ٝ

ٍٚ )8يٌ ثٌقٌديز أعٕجء فٌح أوضٛدٌ ٚ َ 1973ف ًٚػٍّٚ ٝجَ ٔؾّز ّيٕجء ثٌي ٜيؼو أػٍٝ
( اٌّّيه أؼّك إٌّاػيً)

ثألّّٚز ثٌؼْىٌيز .

 )9هػج ِقّو أٔ ًٛثٌْجهثس ِٕٚجفُ ديؾيٓ إٌ ٝػمو ِؤصٌّ وجِخ هيفيو .

( ظيّ ٝوانذه)

ً )11ةيِ فَح ثألِز .

(أؼّك ٌطف ٝاٌٍيك)

ً )11ةيِ فَح ثالٙالؿ ػٍ ٝثٌّذجها ثٌوّضًٛيز .

(اٌّيؿ ػٍ ٝيٌٛف)

 )12أٚي ٍٚيٌر ٌٍٖت ْٛثالؽضّجػيز ػجَ . َ 1962

(ؼىّد أت ٛويك)

 )13أٚي ػّور أٌِآر دئفو ٜلٌِ ٜقجفظز أّي. ٟٛ

(إيفا ٘اتيً)

 )14أٚي ِأىٔٚز ٌٕػيز فٚ ٌِٚ ٝصُ صؼييٕٙج ػجَ . َ 2118

(أًِ ٌٍيّاْ ػفيف)ٝ

 )15أٚي لجٝيز يضُ صؼييٕٙج ػجَ  َ 2113ف ٝثٌّقىّز ثٌوّضًٛيز ثٌؼٍيج(.ذٙأ ٝاٌعثاٌ)ٝ
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ي : 5ضغ ػالِح (√) أِ )×( ٚغ ذصٛية اٌفطأ -:
ِ -1قجٌٙر ثإلٔؾٍيَ ٌم ٌٚػجدويٓ وجْ فّ ٝذضّذٌ . َ 1952

(×)  4فثهايه 1942

 -2أٌغش عًٛر  1952هّض 1923 ًٛوّج فٍش ثألفَثح ثٌْيجّيز .

(√)

 -3وجٔش صؾٌدز ثٌٛفور ديٓ ًِّٛٚ ٌٚيج ف ٝفذٌثيٌ . 1958

(√)

 -4وٌْس ٙفمز ثألٍّقز ثٌٌٖليز ػجَ  1952ثفضىجً ثٌْالؿ ثٌؼجٌَّ 1955 )×(. ٝ
 -5ػمو ِؤصٌّ دجٔؤٚؼ دئٔؤٚيْيج ف ٝػجَ َ 1957

(×) َ 1955

 -6أٙوً ثٌٌةيِ ِقّو أٔ ًٛثٌْجهثس ديجْ ِ 31جًُ . َ 1968

(×) ظّاي ػثك إٌاصه

 -7أٌغش عًٛر  23يٌٛي َ 1952 ٛهّض. َ 1923 ًٛ

(√)

يِ : 6ا اٌّمصـٛق تـ :
ػكَ االٔؽياو  :ػوَ ثالّٔٞجَ إٌ ٝأ ِٓ ٜثٌىضٍضيٓ ثٌٌٖليز دميجهر ثالصقجه ثٌْٛفيضّ( ٝجدمًج)
ٚثٌغٌديز دميجهر ثٌٛاليجس ثٌّضقور ثالٌِيىيز .
تهٌّاْ  :ثٌّؾجٌِ ثٌٕيجديز ثٌض ٝصض ٌٝٛثٌٍْطز ثٌضٌٖيؼيز ف ٝثٌوٌٚز .
ِٕطّاخ اٌّعرّغ اٌّكِٔ : ٝؾّٛػز ِٓ ثٌّٕظّجس ص ُٞؽّؼيجس ثٌّؾضّؼجس ثٌّقٍيز
ٚثٌّٕظّجس غيٌ ثٌقىِٛيز ٚثٌٕمجدجس ثٌؼّجٌيز ٚثٌؾّؼيجس ثٌنيٌيز ٚغيٌ٘ج .
ِٕظّح قٌٚيح ِٕ :ظّز ص ُٞف ٝػٛٞيضٙج هٚي ثٌؼجٌُ ثٌّْضمٍز ٚثْ ٌُ صٌصذ ٠دذؼٙٞج دٌٚثد٠
ِؼيٕز .
ِٕظّح الٍيّيح ِٕ :ظّز صؾّغ ػوه ِٓ ثٌوٚي ثٌّْضمٍز ثٌض ٝصٌصذ ٠دذؼٙٞج دٌٚثدِ ٠ؼيٕز .
ؼك اٌفير : ٛفك ثالػضٌث ٛػٍ ٝثٌمٌثًثس ٚصضّضغ دٗ ثٌوٚي ثٌنِّ هثةّز ثٌؼٛٞيز فِ ٝؾٍِ
ثألِٓ  : ٝ٘ٚثٌٛاليجس ثٌّضقور – ًّٚيج – دٌيطجٔيج – فٌْٔج – ثٌٚيٓ .
اٌكٌرٛن  :ثٌٛعيمز ثٌٌّّيز ثٌض ٝصقوه ٔظجَ ثٌقىُ ف ٝثٌوٌٚز ٚصقوه ٕىً ٚثمضٚجٙجس
ثٌّؤّْجس ثٌوّضًٛيز ثٌّنضٍفز .
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