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 . رٙزُ ثذساعخ اٌغىبْ ِٓ اٌؼٍَٛ اٌزٟ

 اٌفٍغفخ 1 -
 االلزظبد 2 -
 اإلؽظبء 3 -
 ع١ٌّغ ِب عجك 4 -

 : ِٓ األعّبء اٌّخزٍفخ ٌؼٍُ اٌغىبْ
 . ٚاٌّغزّغ اٌغىبْ 1-
ٌّٛعشاف١ٌب االعزّبػ١ٌخ اٌذ 2- ٠ . 
 . ػٍُ اعزّبع اٌغىبْ 3-
 ع١ٌّغ ِب عجك 4-

  فٟ رؾظش اٌظٛا٘ش اٌغىب١ٌٔخ اٌّشرجـخ ثجٕبء اٌغىبْ
 ٌْ اٌغىبْ ؽغُ ٚرىٛ 1-
 اٌغىبْ رٛص٠ٌغ 2-
 اٌغىبْ وضبفخ 3-
 عجك ع١ٌّغ ِب 4-

  اٌغىب١ٌٔخ اٌّشرجـخ ثزغ١ٌش اٌغىبْ فٟ رؾظش اٌظٛا٘ش
 اٌغىبْ ّٔٛ ٚ رغ١ٌش 1-
 ٚص٠ٌبدح اٌغىبْ رؾٛي 2-
 رؼخُ ٚأفغبس اٌغىبْ 3-
 ع١ٌّغ ِب عجك 4-

ٌٓ ٚفٟ ٚلذ ٌٓ ػذد اإلفشاد فٟ ِىبْ ِؼ١  .ِؼ١
 اٌغىبْ ؽغُ 1-
-2 ٌٓ  اٌغىبْ رىٛ ٠
 اٌغىبْ رٛص٠ٌغ 3-
 اٌغىب١ٌٔخ اٌىضبفخ 4-

 ػٍٝ ٠ٌمزظش األِش ػٕذ دساعخ ؽغُ اٌغىبْ
 اٌّىبْ ارا وبْ اٌؼذد أوجش أٚ اطغش ِٓ ػذد اإلفشاد فٟ ٔفظ ِؼشفخ -1
ٌٗ ٘زا اٌؼذد فٟ اٌّغزمجً ِؼشفخ -2  اٌّمذاس اٌزٞ ع١ٌظً ا١ٌ
 ِٓ األسع ِؼشفخ وُ فشد ٠ٌؼ١ٌشْٛ فٟ اٌّىبْ أٚ ػٍٝ ِغبؽخ -3
 عجك ع١ٌّغ ِب -4

ٌٓ اٌغىبْ ػٍٝ ٠ٌشوض رىٛ ٠ 
 .اٌّٙٓ 1-
 .اٌغٓ 2-
 .إٌٛع 3-
 .ع١ٌّغ ِب عجك 4-
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 ُ٘ ٔغذ فٟ اٌّغزّؼبد اٌغبرثخ ٌٍغىبْ أْ اوجش ٔغجخ ِٓ اٌغىبْ

 .اٌشجبة 1 -
 .اٌغٓ وجبس 2 -
 إٌغبء 3 -
 عجك ع١ٌّغ ِب 4 -

 ُ٘ اٌّغزّؼبد اٌـبسدح ٌٍغىبْ أْ اوجش ٔغجخ ِٓ اٌغىبْ ٔغذ فٟ
 .اٌشجبة -1
 .اٌغٓ وجبس -2
 إٌغبء -3
 عجك ع١ٌّغ ِب -4

ٌُ  اٌغىبْ ػٍٝ أعبط دسعخ اٌزؾؼش ٚاٌزظ١ٌٕغ اٌٝ ٠ٌزُ رمغ١
 اٌّزمذِخ إٌّبؿك اٌظٕبػ١ٌخ اٌؾؼش٠ٌخ -1
 اٌظٕبػ١ٌخ اٌؾؼش٠ٌخ اٌغذ٠ٌذح إٌّبؿك -2
 اٌؾؼش٠ٌخ إٌّبؿك اٌظٕبػ١ٌخ اٌغبثمخ ػٍٝ اٌّشؽٍخ -3
 عجك ع١ٌّغ ِب -4

ٌٓ ٠ٌؼ١ٌشْٛ فٟ إٌّبؿك لغُ اٌغىبْ  داخ١ٌٍب اٌٝ اٌغىبْ اٌز٠
 اٌش٠ٌف١ٌخ 1-
 اٌؾؼش٠ٌخ 2-
  2&1ِؼب  -3
 عجك الشٟ ًء ِّب 4-

ٌّٛعشاف١ٌب رؼزجش اٌؼاللخ- ٌٓ اٌغىبْ أٚ رٛص٠ٌؼُٙ ٚاٌؼ١ٌٍّبد اٌذ ٠ ٌٓ ِزغ١ٌشاد رى٠ٛ  ػاللخ ث١
 ػىغ١ٌخ 1-
 رجبد١ٌٌخ 2-
-3 ٌٗ  ؿشد٠
 عجك ع١ٌّغ ِب 4-

ٌٓ اٌغىبْ ٚرٛص٠ٌغ اٌغىبْ اٌزٟ ٠ٌٕزظ ػٕٙب ٔٛع اٌؼاللخ  .اٌٙغشح ث١
 رجبد٠ٌخ 1 -
- 2 ٌٗ  ؿشد٠
 ػىغ١ٌخ 3 -
 ِّب عجك الشٟ ًء 4 -
ٌٓ اٌغىبْ ِٚغبؽخ األسع اٌزٟ ٟ٘  ٠ٌغىٕٛٔٙب اٌؼاللخ ث١
 ؽغُ اٌغىبْ 1-
ٌٓ اٌغىبْ رىٛ 2- ٠ 
 رٛص٠ٌغ اٌغىبْ 3-
 اٌىضبفخ اٌغىب١ٌٔخ 5 -

 خالي رمبط اٌىضبفخ اٌغىب١ٌٔخ ِٓ
 اٌغىبْ ػٍٝ ِغبؽخ األسع لغّخ ػذد 1-

 عّغ ػذد اٌغىبْ ػٍٝ ِغبؽخ األسع2
 األسع ػشة ػذد اٌغىبْ ػٍٝ ِغبؽخ 3-



 
 

 
 
 
 
 

 
 اٌغىبْ ػٍٝ ِغبؽخ األسع ؿشػ ػذد 4-

 فٟ ٠ٌؼجش ػٓ اٌىضبفخ اٌغىب١ٌٔخ ثّغّٛع ػذد األشخبص
 اٌٛاؽذ اٌٙىزبس 1-
 ِزش ِشثغ اٌى١ٌٍٛ 2-
-3 ًٌ  اٌّشثغ ا١ٌّ
 عجك ع١ٌّغ ِب 4-

ٌٓ خالي فزشاد ص١ٌِٕخ ٠ٌمظذ ثٗ  .ِخزٍفخ اخزالف ؽغُ اٌغىبْ فٟ ِغزّغ ِؼ١
 اٌغىبْ ّٔٛ 1-
-2 ٌٓ  اٌغىبْ رىٛ ٠
 اٌغىبْ رٛص٠ٌغ 3-
 اٌغىب١ٌٔخ اٌىضبفخ 5 -
 (ّٔٛ اٌغىبْ)ػٛاًِ ص٠ٌبدح ػذد اٌغىبْ  ِٓ

 .اٌّٛا١ٌٌذ 1 -
 اٌٙغشح 2 -
 2&1ِؼب  3 -
 اٌٛف١ٌبد 4 -

 (إٌّٛ ػذَ)ِٓ ػٛاًِ أخفبع ػذد اٌغىبْ
 اٌٛف١ٌبد 1-
 اٌٙغشح 2-
 2&1 ِؼب 3

 اٌّٛا١ٌٌذ 4-
 ِظـٍؼ اٌزؼخُ اٌغىبٟٔ ٔز١ٌغخ ٠ٌؤرٟ
 اٌؾغُ اٌض ٠ٌبدح اٌىج١ٌشح فٟ ؽغُ اٌغىبْ ٚفٟ رغ١ٌش ٘زا 1 -
 اٌىج١ٌشح فٟ ؽغُ اٌغىبْ ٚفٟ رغ١ٌش ٘زا اٌؾغُ إٌمض 2 -

 1& ِؼب 2 3 -
 الشٟ ًء ِّب عجك 4 -

 .ٚفٟ رغ١ٌش ٘زا اٌؾغُ ٠ٌؤرٟ ٔز١ٌغخ اٌض٠ٌبدح اٌىج١ٌشح فٟ ؽغُ اٌغىبْ
 اٌزؼخُ اٌغىبٟٔ 1-
ٌٓ اٌغىبْ 2-  رىٛ ٠
 رٛص ٠ٌغ اٌغىبْ 3-
 اٌىضبفخ اٌغىب١ٌٔخ 4-

ٌٙب اٌخظٛثخ  ٚاٌٛف١ٌبد ِشرفؼٗ اٌٝ ؽبٌخ أخشٜ رز١ٌّض ثبٔخفبع اٌخظٛثخ رؾٛي اٌغىبْ ِٓ ؽبٌخ رىْٛ ف١
 .ٚاٌٛف١ٌبد

 اٌزؼخُ اٌغىبْ 1-
ٌٓ اٌغىبْ 2-  رىٛ ٠
ٌّٛعشاف١ٌب 3-  اٌزؾٛي اٌذ٠
 اٌىضبفخ اٌغىب١ٌٔخ 5 -

 



 
 

 
 
 
 

 ٚاٌٛف١ٌبد رغّٝ ػٕذِب ٠ٌىْٛ ٕ٘بن أخفبع ثغ١ٌؾ فٟ اٌّٛا١ٌٌذ
  ّٔٛ أزمبٌٟ 1-
ٌٓ اٌغىبْ 2-  رى٠ٛ
ٌّٛعشاف١ٌب 3-  اٌزؾٛي اٌذ ٠
 اٌىضبفخ اٌغىب١ٌٔخ 5 -

ٌّٛعشافٟ ِٓ اٌؼٕبطش اٌزٟ ٌرىْٛ ِٕٙب اٌزغ١ٌش اٌذ ٠  
 .اٌّٛا١ٌٌذ 1-
 .اٌٛف١ٌبد 2-
 اٌٙغشح 3-
 عجك ع١ٌّغ ِب 4-

 اٌظٛا٘ش اٌغىب١ٌٔخ فٟ اٌّغزّغ ِٓ خالي ٔذسط
 .ٌٍظٛا٘ش اٌغٛأت اٌجٕبئ١ٌخ 1 -
 .اٌغٛأت اٌذ ٌٔب١ٌِى١ٌخ ٌٍظٛا٘ش 2 -
 2&1ِؼب  3 -
 الشٟ ًء ِّب عجك 4 -

 ألعجبة ٠ٕٙزُ ثذساعخ ؽغُ اٌغىبْ
 ػ١ٌٍّخ 1-
 ً.اٌٛػٟ االعزّبػٟ  ص ٠ٌبدح 1 -
 رؾم١ٌك سفب١ٌ٘خ اإلٔغبْ 2 -
 ع١ٌّغ ِب عجك 3 -

ٌٓ وً  ِٓ ِغبؽخ األسع ٚؽغُ اٌغىبْ اٌؼبٌُ اٌزٞ أشبس اٌٝ أ١ٌّ٘خ اٌزٕبعت ث١
ٌٛط 1-  وٛٔفٛش١
 اثٓ خٍذْٚ 2-
 أسعـٛ 3-
 أفالؿْٛ 4-

 ً: ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رئصش فٟ ّٔٛ اٌغىب١ٔٗ
 .ٔمض اٌغزاء 1-
 .اٌؾشة 2-
 .اٌضٚاط اٌّجىش 3-
 ع١ٌّغ ِب عجك 4-

  ٔغّخ5040٘ٛ اٌؼبٌُ اٌزٞ أوذ ػٍٝ فىشح اٌؾغُ األِضً ٌٍغىبْ ٚاٌؼذد األِضً
ٌٛط 1-  وٛٔفٛش١
 خٍذْٚ اثٓ 2-
 أسعـٛ 3-
 أفالؿْٛ 4-

ٌٓ فٟ اٌّذ ٠ٌٕخ ر٘ت  ٘ٛ أفالؿْٛ اٌٝ أْ اٌؼذد األِضً ٌٍّٛاؿ١ٕ
 ِٛاؿٓ -4500
 ِٛاؿٓ -5004
 ِٛاؿٓ -4050
 ِٛاؿٓ -5040



 
 

 
 
 
 

 
 5040أعجبة اخز١ٌبس أفالؿْٛ ٌٍؼذد  ِٓ

 10 اٌٝ 1 ألٔٗ ٌلجً اٌمغّخ ػٍٝ وً األػذاد ِٓ - 1.

 12اٌمغّخ ػٍٝ اٌؼذد  ألٔٗ ٌلجً- 2.
 ألٔٗ ػذد ١ٌِّض 3.
 2+1ِؼب  4.

  أسعـٛ ٟ٘ ِٓ اٌّغبئً اٌغىب١ٌٔخ اٌزٟ رٕبٌٚٙب

 رٛص٠ٌغ اٌغىبْ 1 -

 ّٔٛ اٌغىبْ 2 -

 اٌغىبْ ؽغُ 3 -

 عجك ع١ٌّغ ِب 4 -

 اٌّٙٓ اٌٝ ِٙٓ لغُ أسعـٛ

 ع١ٌبع١ٌخ 1 -

 ؿج١ٌؼ١ٌخ 2 -

 أخالل١ٌخ 3 -

 د١ٌٕ٠ٌخ 4 -

 اٌزٞ لبَ ثزؾذ٠ٌذ اٌؼذد األِضً ٌٍغىبْ اٌؼبٌُ

 أسعـٛ 1 -

 أفالؿْٛ 2 -

 أٚعغذ وٛٔذ 3 -

 اثٓ خٍذْٚ 4 -

ٌٓ اٌّٛاسد اٌّزبؽخ فٟ اٌّغزّغ  اٌؼبٌُ اٌزٞ لبي ٠ٕجغٟ أْ ٠ٌىْٛ ٕ٘بن رٕبعت ٌٓ ؽغُ اٌغىبْ ٚث١ ث١

 األسع ألشجبػ ؽبعبد اٌغىبْ آَ ال ٚخبطخ ِغبؽخ األسع، ًٚ٘ رىفٟ ٘زٖ

 أسعـٛ 1 -

 أفالؿْٛ 2 -

 أٚعغذ وٛٔذ 3 -

 اثٓ خٍذْٚ 4-

 .اٌّغزّؼبد ٟٚ٘ ِشؽٍخ اٌض٠ٌبدح ِٚشؽٍخ إٌمظبْ ٚلبي أْ ٕ٘بن ِشاؽً رّش ثٙب (14)ظٙش ف اٌمشْ 

 أسعـٛ 1 -

 أفالؿْٛ 2 -

 أٚعغذ وٛٔذ 3 -

 اثٓ خٍذْٚ 4-

 اٌٛف١ٌبد رّزبص ثض٠ٌبدح ِؼذالد اٌّٛا١ٌٌذ ٚأخفبع ِؼذالد

 اٌّشؽٍخ األٌٚٝ 1 -

 اٌّشؽٍخ اٌضب١ٌٔخ 2 -

 اٌّشؽٍخ األخ١ٌشح 3 -



 
 

 

 

 

ٌٙب ِؼذي اٌّٛا١ٌٌذ ٚ ٠ٌشرفغ ِؼذي ٌٗ اٌّغزّغ ٚ ٠ٌظٙش  ٠ٌٕخفغ ف١ اٌٛف١ٌبد، اٌٝ أْ ٠ٌؤد ٚلذ ٠ٌخزفٟ ف١

 .عذ٠ٌذ ِغزّغ

 اٌّشؽٍخ األٌٚٝ 1 -

 اٌّشؽٍخ اٌضب١ٌٔخ 2 -

 األخ١ٌشح اٌّشؽٍخ 3 -

 اٌّشؽٍخ اٌّغزّشح 4 -

 اٌٝ اٌخظٛثخ اٌؼب١ٌٌخ فٟ اٌّشؽٍخ األٌٚٝ ِٓ رـٛس اٌّغزّغ ٠ٌشعغ

 ٚصمزُٙ ٔشبؽ اٌغىبْ 1-

i . ٚاألٚثئخ اٌّغبػبد 

 االػـشاثبد 2 -

 ع١ٌّغ ِب عجك 3 -

ٌٛط، أفالؿْٛ، ِٓ ٌُ ِٓ خالي وزبثبد وً ِٓ وٛٔفٛش١ أسعـٛ ٚأثٓ  اٌزؼم١ٌت ػٍٝ اٌفىش اٌغىبٟٔ اٌمذ٠

 . خٍذْٚ

  إٌظش٠ٌخ اٌزشو١ٌض ػٍٝ إٌزبئظ اٌزـج١ٌم١ٌخ دْٚ اال٘زّبَ ثبٌمؼب٠ٌب 1-

  اال٘زّبَ ثذساعخ اٌغىبْ وبْ ثـش٠ٌمخ غ١ٌش ِمظٛدح 2-

 اٌذساعبد اإلؽظبئ١ٌخ ٚأّب اػزّذ ػٍٝ األفىبس ٌُ ٠ٌؼزّذ ػٍٝ اٌج١ٌبٔبد اٌغىب١ٌٔخ اٌّغزٕذح ػٍٝ 3-

 .اٌفٍغف١ٌخ

 عجك ع١ٌّغ ِب 4-

ٌّٛعشاف١ٌب ٚاٌذساعبد اٌغىب١ٌٔخ ػٛاًِ ّٔٛ  اٌذ ٠

 اٌؼبٌُ ص٠ٌبدح عىبْ 1 -

 اٌظٕبًػٟ إٌّٛ 2 -

- 3 - ّٛٔ ًّٟ  ٚرمذَ اٌجؾش اٌؼٍ

 ع١ٌّغ ِب عجك 4 -

ٌّٛعشاف١ٌب ٚاٌذساعبد-  اٌغىب١ٌٔخ ػٛاًِ ّٔٛ اٌذ٠

 ػٛاًِ عذ 1 -

 ػٛاًِ خّظ 2 -

 ػٛاًِ عجغ 3 -

 ػٛاًِ أسثغ 4 -

 اٌّزشرجخ ػٍٝ ص٠ٌبدح عىبْ اٌؼبٌُ اٌّشبوً 

 اٌجـبٌخ 1 -

 ٚاٌخبسع١ٌخ اٌٙغشح اٌذاخ١ٌٍخ 2 -

 ً.االٔؾشاف اٌفشدٞ آٚ اٌغّغ  3 -

 ع١ٌّغ ِب عجك 4 -

 



 
 

 

 

 

ثبٌغىبْ ثظٛسح ػ١ٌٍّخ؛ ٌٚزٌه  ٘ٛ أُ٘ شخض رىٍُ ػٓ اٌغىبْ ، ٚأٚي ِٓ أشبس آٚ سوض ػٍٝ اال٘زّبَ

ٌّىٓ أْ ٔغذ أٞ دساعخ ػٓ اٌغىبْ رغفً ا٢ساء اٌزٟ  لذِٙب ال٠

 ِبٌزٛط 1 -

- 2 ٌٓ ٌٓ ثٕجب١ِ  فشأى١ٍ

 ع١ٌفشعْٛ رِٛبط 3 -

 ِب عجك ع١ٌّغ 4 -

 ٔظش٠ٌخ ِبٌزٛط ثؤٔٙب اِزبصد

 رفبإ١ٌٌخ 1-

 رشبإ١ٌِخ -2

 ِغزمج١ٌٍخ –3

 .د١ٌٔٚخ –4

ػذد اٌغىبْ ، ٚاسعغ اٌؼٍّبء ٘زٖ   ؽظً ص٠ٌبدح وج١ٌشح ف1101ٟ فٟ عٕخ 11فٟ أغٍزشا ثذا٠ٌخ اٌمشْ 

 اٌض٠ٌبدح اٌٝ

 .ِٚؼبٌغخ اإلِشاع أخفبع ِؼذي اٌٛف١ٌبد؛ ثغجت اٌزمذَ اٌؼٍُ 1-

 .اسرفبع ِؼذي اٌّٛا١ٌٌذ؛ٔز١ٌغخ ص٠ٌبدح ؽبالد اٌضٚاط 2-

 2& 1ِؼب  3

 غ١ٌش ِب روش 4-

 اٌٝ االٔزمبداد اٌزٟ ٚعٙذ ٌٕظش٠ٌخ ِبٌزٛط أدد

 اٌغىب١ٌٔخ، ِغّٛػخ عذ٠ٌذح ِٓ اٌؼٍَٛ رٙزُ ثذساعخ اٌظٛا٘ش ل١ٌبَ 1.

 اٌـبثغ اٌزفبإي ػٍٝ دساعخ اٌظٛا٘ش اٌغىب١ٌٔخ اػفبء 2.

ٌٓ أمغبَ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١ٌخ اٌزٟ رذسط اٌغىبْ- ط 3.  اٌٝ ٔٛػ١

 عجك ع١ٌّغ ِب 4.

 اٌؼٍَٛ االعزّبػ١ٌخ اٌزٟ رذسط اٌغىبْ اٌٝ أمغبَ

  صالصخ أٔٛاع -1

  أسثؼخ أٔٛاع -2

  خّغخ أٔٛاع -3

  ٔٛػبْ -4

ٌٓ اسرفبع اٌغٓ ٚؽبالد اٌٛفبح  ػاللخ اٌؼاللخ ث١

- 1 ٌٗ  ؿشد٠

 ػىغ١ٌخ 2 -

 رٕبعج١ٌخ 3 -

 رجب١ٌٕ٠ٌخ 4 -

ٌٓ أخفبع اٌغٓ ٚػذد اٌٛف١ٌبد  ػاللخ اٌؼاللخ ث١

.1 ٌٗ  ؿشد٠

 ػىغ١ٌخ 2.



 
 

 

 

 

 ٔزبئظ أٚعٗ إٌمذ اٌّٛعٗ اٌٝ عشٚٔذ فٟ أٔٗ رٛطً اٌٝ ِٓ

 ِٕـم١ٌخ 1-

 دل١ٌمخ 2-

 دل١ٌمخ غ١ٌش 3-

 خ١ٌب١ٌٌخ 4-

ٌّٛعشاف١ٌب   ٠ٌؼزجش أٚي ِٓ اعزخذَ وٍّخ د٠

ٌٛط 1.  عشف١ٌظ رب١ٌ

 عْٛ عشٚٔذ 2.

 ع١ٌٍبسد 3.

 ٚ ٠ٌٍىٛوظ 4.

ٌّٛعشاف١ٌب ٟ٘  وٍّخ اٌذ٠

ٌٛٔب١ٌٔخ 1 - ٠ 

 فبسع١ٌخ 2 -

 أغ١ٌٍض٠ٌخ 3 -

 ػشث١ٌخ 4 -

ٌّٛعشاف١ٌب ٟ٘ دساعخ اٌظٛا٘ش راد اٌظٍخ ثبٌغىبْ ِضً اٌّٛا١ٌٌذ ٚاٌٛف١ٌبد  ٚاٌٙغشح ٚاٌؼٛاًِ اٌزٟ  اٌذ٠

ٌٙب  رئصش ف١

 ٚ ٠ٌٍىٛوظ 1 -

 د ٠ٌٕغشٚٔظ 2 -

 ٘ٛعشٚدٔىبْ 3 -

ٌٓ ع١ٌّش 4 - ١ٌ 

ٌّٛعشاف١ٌب رزٕبٚي أػذاد اٌغىبْ ٚرٛص٠ٌؼُٙ فٟ ِٕـمخ ِب ٚاٌزغ١ٌشاد اٌزٟ رـشأ ػٍٝ أػذادُ٘  اٌذ٠

 . ٚرٛص٠ٌؼُٙ

 ٠ٌٍٚىٛوظ 1 -

 ٠ٌٕغشٚٔظ د 2 -

 ٘ٛعشٚدٔىبْ 3 -

- 4 ٌٓ  ع١ٌّش ١ٌ

ٌٓ اٌغىبْ ٌّٛعشاف١ٌب دساعخ ٌٍؾغُ ٚاٌزٛص٠ٌغ اٌّىبْ ٚرى٠ٛ ٌٓ  اٌذ٠ ٚاٌزغ١ٌشاد فٟ اٌؾغُ ٚاٌزٛص٠غ ٚاٌزى٠ٛ

 . ٚاٌؾشان االعزّبع ٚػٛاًِ اٌزغ١ٌش ِضً اٌّٛا١ٌٌذ ٚاٌٛف١ٌبد

 ٚ ٠ٌٍىٛوظ 1 -

 د ٠ٌٕغشٚٔظ 2 -

 ٘ٛعشٚدٔىبْ 3 -

ٌٓ ع١ٌّش 4 - ١ٌ 

 



 
 

 

 

 

ٌٓ ٌّٛعشاف١ٌب ثذساعخ ظٛا٘ش اٌؾغُ ٚاٌزٛص٠ٌغ ٚاٌزى٠ٛ ٌّىٓ اٌزؼج١ٌش ػٕٙب  رٙزُ اٌذ٠ ٚاٌزغ١ٌش ثبٌؾمبئك اٌزٟ ٠

 . فٟ طٛسح و١ٌّخ

 ٠ٌٍىٛوظ ٚ 1 -

 ٠ٌٕغشٚٔظ د 2 -

 ٘ٛعشٚدٔىبْ 3 -

- 4 ٌٓ  ع١ٌّش ١ٌ

ٌّٛعشاف١ٌب ِٓ أٚعٗ  إٌّبلشخ ٚإٌمذ ػٍٝ اٌذ٠

ٌّٛعشاف١ٌب ِٓ إٌظش٠ٌخ ِمبسٔخ ثؼٍَٛ 1 -  أخشٜ خٍٛ اٌذ ٠

ٌّٛعشاف١ٌب ٚاؽذح ِٓ اٌّذاخً إٌّٙغ١ٌخ غ١ٌش اٌىبف١ٌخ فٟ رارٙب ٌذساعخ 2 -  اٌغىبْ اٌذ٠

  ٠ٌىْٛ داسط اٌغىبْ ِزخظظب فٟ دساعخ اإلؽظبء أٚ ٍُِ ثٙب ػشٚسح أْ 3 -

 عجك ع١ٌّغ ِب 4 -

 اعزّبع اٌغىبْ اٌٝ لغّذ ِؾبٚالد رظ١ٌٕف ٔظش٠ٌخ ػٍُ

 خّظ ِؾبٚالد 1-

 صالس ِؾبٚالد 2-

 أسثغ ِؾبٚالد 3-

 عذ ِؾبٚالد 4-

ٌُ إٌظش٠ٌبد: اٌّؾبٌٚخ األٌٚٝ   اٌٝ رمَٛ ػٍٝ رمغ١

-1 ٌٓ  ٔٛػ١

 أٔٛاع صالس 2-

 أٔٛاع أسثغ 3-

ٌٗ ٠ٌزؾىُ فٟ ّٔٛ اٌغىبْ ٘ٛ ؿج١ٌؼخ اإلٔغبْ ٔفغٗ ٚؿج١ٌؼخ اٌؼبٌُ اٌزٞ ٠ٌؼ١ٌش اْ اٌزٞ-  ف١

 اٌـج١ٌؼ١ٌخ إٌظش٠ٌبد 1-

 إٌظش٠ٌبد االعزّبػ١ٌخ 2-

ٌٌٛٛع١ٌخ 4 -  إٌظش٠ٌبد ث١

 الزظبد٠ٌخ إٌظش٠ٌبد 5 -

االعزّبػ١ٌخ اٌزٟ  ؿج١ٌؼٟ صبثذ ٚأّب ٠ٌشعغ اٌٝ اٌظشٚف اٌزٞ ٠ٌؾىُ ّٔٛ اٌغىبْ ال٠ٌشعغ اٌٝ لبْٔٛ اْ-

 رؾ١ٌؾ ثؤػؼبء اٌّغزّغ

 اٌـج١ٌؼ١ٌخ إٌظش ٌاد 1 -

 إٌظش٠ٌبد االعزّبػ١ٌخ 2 -

ٌٌٛٛع١ٌخ 3 -  إٌظش٠ٌبد ث١

 الزظبد٠ٌخ إٌظش٠ٌبد 4 -

 

 



 
 

 

 

 

ٌُ إٌظش٠ٌبد فٟ ػٛء اٌؼٛاًِ اٌزٟ رئصش فٟ ّٔٛ  اٌغىبْ اٌٝ اٌّؾبٌٚخ اٌضب١ٌٔخ رمَٛ ػٍٝ رمغ١

ٌٌٛٛع١ٌخ 1 -  ٔظش٠ٌبد ث١

 ٔظش٠ٌبد الزظبد٠ٌخ 2 -

 اعزّبػ١ٌخ ٔظش٠ٌبد صمبف١ٌخ 3 -

 عجك ع١ٌّغ ِب 4 -
اٌخظٛثخ اٌزٞ ؽذس فٟ اٌذٚي اٌّزمذِخ ٠ٌشعغ ثظفخ أعبع١ٌخ اٌٝ  رز٘ت ٘زٖ إٌظش٠ٌخ اٌٝ اْ أخفبع

ٌٌٛٛع١ٌخ ػٍٝ اإلٔغبة أخفبع اٌمذسح ٠ٌٌٛٛغ١ٌخ أٚ اٌج١  اٌفض٠

ٌٌٛٛع١ٌخ 1 -  ٔظش٠ٌبد ث١

 الزظبد٠ٌخ ٔظش٠ٌبد 2 -

 ٔظش٠ٌبد صمبف١ٌخ اعزّبػ١ٌخ 3 -

 ع١ٌّغ ِب عجك 4 -

 االلزظبد٠ٌخ اٌغبئذح رز٘ت ٘زٞ إٌظش٠ٌخ اٌٝ أْ اٌضٚاط ٚاإلٔغبة ٌرؾذداْ ٚفمب ٌٍظشٚف

ٌٌٛٛع١ٌخ 1 -  إٌظش٠ٌبد ث١

 إٌظش٠ٌبد الزظبد٠ٌخ 2 -

 اعزّبػ١ٌخ إٌظش٠ٌبد صمبف١ٌخ 3 -

 ِب عجك ع١ٌّغ 4 -

ٌّٟ اٌغبئذ فٟ اٌّغزّغ أٚ ثبٌشعٛع رز٘ت ٘زٞ اٌٝ  إٌظش٠ٌخ ػٍٝ أْ ّٔٛ اٌغىبْ ٠ٌشعغ اٌٝ إٌغك أٌم١

 ِفَٙٛ اٌضمبفخ اٌزم١ٌٍذ٠ٌخ

ٌٌٛٛع١ٌخ 1 -  إٌظش٠ٌبد ث١

 الزظبد٠ٌخ إٌظش٠ٌبد 2 -

 صمبف١ٌخ اعزّبػ١ٌخ إٌظش٠ٌبد 3 -

 ع١ٌّغ ِب عجك 4 -
 اٌٝ اٌّؾبٌٚخ اٌضبٌضخ ٚ٘ٝ رؾبٚي سد ٔظش٠ٌبد اٌغىبْ

-1 ٌٓ  ِذخ١ٍ

 ِذاخً صالس 2-

 ِذاخً أسثغ 3-

 ِذاخً خّظ 4-
  اٌغىبْ اٌٝ اٌّؾبٌٚخ اٌضبٌضخ رشد ٔظش٠ٌبد

 ٔظش٠ٌبد اٌّذخً اٌّؾبفظ -1

 ٔظش٠ٌبد اٌّذخً اٌشاد ٠ٌىبٌٟ 2-

 ع١ٌّغ ِب عجك 3-
 



 
 

 

 
ًٌ دائّب ٔؾٛ ١ٌّ اٌزٛاصْ ٚأٗ فٟ ِشاؽً اٌزغ١ٌش ٠ٌخزً ٘زا اٌزٛاصْ ٌٚىٓ ٕ٘بن لٜٛ  ٠ٌشٜ أْ اٌّغزّغ ٠

ٌٌٛٛع١ٌخ رؼًّ دائّب ػٍٝ اػبدح ٘زا اٌزٛاصْ ِشح اعزّبػ١ٌخ أٚ  صب١ٌٔخ ث١

ٌٌٛٛع١ٌخ 1 -  إٌظش٠ٌبد ث١

 إٌظش٠ٌبد الزظبد٠ٌخ 2 -

 ٠ٌىبًٌٟ ٔظش٠ٌبد اٌّذخً اٌشاد 3 -

 اٌّذخً اٌّؾبفظ ٔظش٠ٌبد 4 -
اٌزٞ ٠شٜ أٔٗ ارا وبٔذ اٌؼٛاًِ اٌّبد٠خ رٍؼت دٚسا سئ١غ١ب فٟ رؾذ٠ذ ِؼذالد اٌخظٛثخ فبْ اإلؿبس 

اٌضمبفٟ اٌغبئذ فٟ اٌّغزّغ ٚاٌزٞ غبٌجب ِب ٠ىْٛ أؼىبعب ٌٙزٖ اٌظشٚف ٠ئصش ثذٚسٖ فٟ ِؼذالد 

 اٌخظٛثخ ٘زٖ

ٌٌٛٛع١ٌخ 1 -  إٌظش٠ٌبد ث١

 إٌظش٠ٌبد الزظبد٠ٌخ 2 -

 ٠ٌىبًٌٟ ٔظش٠ٌبد اٌّذخً اٌشاد 3 -

 اٌّذخً اٌّؾبفظ ٔظش٠ٌبد 4 -

 :ِٓ ػٍّبء ٔظش٠بد اٌّذخً اٌشاد٠ىبٌٟ 

 وبسي ِبسوظ 1 -

 وٛٔزض 2 -

 س٠بثٛشى١ٓ 3 -

وٛصٌٛف  4 -

 ع١ٌّغ ِب عجك 5-  
 اٌظٛا٘ش اٌغىب١ٌٔخ ِٓ ٔظش٠ٌبد اٌّذخً اٌّؾبفظ فٟ رفغ١ٌش

 ٘شثشد عجٕغش 1 -

- 2 ًٌٓ  وشاسد ع١

 وبسعٛٔذسص 3 -

 -ع١ٌّغ ِب عجك 4 -

ًٌٌٛٛعٟ االعزّبػٟ ٌٍمٜٛ  اٌـج١ٌؼ١ٌخ ٚ٘ٛ ِفىش اعزّبػٟ ا٘زُ ثبٌزـٛس اٌج١

 ٘شثشد عجٕغش 1 -

- 2 ًٌٓ  وشاسد ع١

 وبسعٛٔذسص 3 -

 ِب عجك ع١ٌّغ 4-

 



 
 

 

 

 

 ٔظش٠ٌخ ٘شثشد عجٕغش ػٍٝ رمَٛ

  أْ اٌغزاء اٌغ١ٌذ ٠ٌض٠ٌذ ِٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزٕبعً 1 -

ٌٓ اٌزٕبعً ٚإٌؼٛط اٌزاد أْ ٕ٘بن رؼبسع 2 -   ث١

  ِشىٍخ رضا٠ٌذ اٌغىبْ عٛف رخزًفٟ ِغ ِب ٠ٌظبؽجٙب ِٓ ششٚس أخشٜ 3 -

 عجك ع١ّغ ِب 4 -

 اٌّالؽظبد إٌمذ٠ٌخ ػٍٝ ٔظش٠ٌخ عجٕغش ِٓ

ٌُ فشٚع ثشٛا٘ذ ِٓ اٌٛالغ، اال 1- أٔٗ اغفً ػذد آخش ِٓ اٌشٛا٘ذ رخبٌف  سغُ ؽشطٗ ػٍٝ رذػ١

  ٘زا اٌفشع

-2 ٌُ   رئصش فٟ اٌمذسح ػٍٝ اإلٔغبة أْ ٕ٘بن ػٛاًِ اعزّبػ١ٌخ أخشٜ غ١ٌش اٌزؼ١ٍ

 ع١ٌّغ ِب عجك 3-

ـٌبٌٟ ا٘زُ ثذساعخ اٌزغ١ٌش اٌغىبٟٔ ثبػزجبسٖ ِئشش ػٍٝ  رـٛس ٚرغ١ٌش اٌّغزّغ ِفىش ا ٠

 ٘شثشد عجٕغش 1 -

- 2 ًٌٓ  وشاسد ع١

 وبسعٛٔذسص 3 -

 ع١ٌّغ ِب عجك 4-

ٌٓ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌذػبئُ ٟ٘ أْ اٌّغزّغ ٌّش ثـــــــ رغزٕذ ٔظش٠ٌخ وشاسد ع١ ٠ 

 صالس ِشاؽً 1-

-2 ٌٓ  ِشؽٍز١

 ِشاؽً أسثغ 3-

 ِشاؽً خّظ 4-

 اٌّشؽٍخ رز١ٌّض اٌّغزّؼبد ثّؼذي خظٛثخ ِشرفغ ِغ ػذَ ٚعٛد اخزالفبد اعزّبػ١ٌخ ٚاػؾخ ٚفٟ ٘زٖ

ٌٓ اٌغىبْ  ث١

- 1 ٌٓ  ِشؽٍخ إٌشؤح ٚاٌزى٠ٛ

 ِشؽٍخ اٌزمذَ ٚاالصد٘بس 2 -

 ٚاٌفٕبء ِشؽٍخ االػّؾالي 3 -

 ِب عجك ع١ٌّغ 4 -

 اٌّشؽٍخ ٠ٌؾش رمذَ ٚاصد٘بس فٟ اٌّغزّغ ٠ٌؾذس رٕبلض فٟ اٌخظٛثخ، وّب أْ ٔغجخ اٌزٕبعً ٚفٟ ٘زٖ

ٌٓ اٌـجمبد اٌظبػذح اٌٝ اػٍٝ اٌغٍُ االعزّبػٟ رزغٗ ٔؾٛ االٔخفبع   ث١

ٌٓ ِشؽٍخ 1 -  إٌشؤح ٚاٌزى٠ٛ

 ِشؽٍخ اٌزمذَ ٚاالصد٘بس 2 -

 ِشؽٍخ االػّؾالي ٚاٌفٕبء 3 -

 ع١ٌّغ ِب عجك 4-

 



 
 

 

 

 

ػذد اٌغىبْ فٟ اٌش٠ٌف ٔز١ٌغخ، ٌّٕٛ اٌزظ١ٌٕغ ٚاٌٙغشح  ٚفٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ٠ٌمً ػذد اٌغىبْ ؽ١ٌش ٌرٕبلض

  ِٓ اٌش٠ٌف اٌٝ اٌّذ٠ٌٕخ

ٌْ ِشؽٍخ 1-  إٌشؤح ٚاٌزىٛ 

 ِشؽٍخ اٌزمذَ ٚاالصد٘بس 1 -

 ِشؽٍخ االػّؾالي ٚاٌفٕبء 2 -

 ع١ٌّغ ِب عجك 4-

 اٌغىبْ ِٓ إٌزبئظ اٌّزشرجخ ػٍٝ رغ١ٌش

 اٌؼبٍِخ اٌش٠ٌف اّ٘بي األسع اٌضساػ١ٌخ ٔز١ٌغخ ٌٕمض األ٠ٌذٞ فٟ - 1-

االلزظبدح  اٌّذ٠ٌٕخ ٠ٌمً اٌـٍت ػٍٝ اٌظٕبػبد ٠ٌٚض٠ذ اإلٔزبط ػٍٝ االعزٙالن، فزؾً األصِبد ٞ 2-

  ٠ٌٕٚشت اٌظشاع اٌـجمٟ

 ع١ٌّغ ِب عجك 3-

ٌٓ   ِٓ اٌّالؽظبد إٌمذ٠ٌخ ػٍٝ ٔظش٠ٌخ ع١

أخشٜ غ١ٌش اٌٙغشح ٚاٌؾشٚة رئصش فٟ أخفبع ِؼذا ّٔٛ اٌغىبْ ِضً اٌّغبػبد  ٕ٘بن ػٛاًِ 1-

 . ٚاٌٛف١بد

  األخ١ٌشح رز١ٌّض ثذسعخ ػب١ٌٌخ ِٓ اٌخظٛثخ ٚال رخزٍف ِٓ ؿجمخ اٌٝ أخشٜ أْ اٌّغزّؼبد 2-

غ١ٌش اٌؼٛاًِ اٌغىب١ٌٔخ ِضً اٌؾشٚة وبٔذ عججب فٟ اػّؾالي ثؼغ اٌشؼٛة ِضً  أْ ٕ٘بن ػٛاًِ 3-

 اٌّغزّؼبد ثٌٕٛذح ٚلشؿبعخ ٚرشو١ٌب ٚاِجشاؿٛس٠ٌخ عٕى١ٌض خبْ ٚ٘ٝ ٌُ رغ١ٌش فٟ ٔفظ خؾ ٔشؤح شؼٛة

ٌٓ   اٌزٞ ٚػؼٗ ع١

 عجك ع١ٌّغ ِب 4-

 أغ١ٌٍضٞ ا٘زُ ثذساعخ اٌظٛا٘ش اٌغىب١ٌٔخ ٘ٛ ثبؽش

 ٘شثشد عجٕغش 1.

.2 ًٌٓ  وشاسد ع١

 وبسعٛٔذسص 3.

 ع١ٌّغ ِب عجك 4-

 ٠ٌىٛٔٛا لٍخ أٚ وضشح أٚػٕذ اٌؾذ األِضً رزٍخض ٔظش٠ٌزٗ فٟ أْ اٌغىبْ فٟ أٞ ِغزّغ اِب أْ

 ٘شثشد عجٕغش 4.

.5 ًٌٓ  وشاسد ع١

 وبسعٛٔذسص 6.

 ع١ٌّغ ِب عجك 4-

 .اٌض٠ٌبدح ٚاٌمٍخ ِغبئً ٔغج١ٌخ ٌٍؼبٌُ ِفَٙٛ اٌىضبفخ اٌغىب١ٌٔخ ِفَٙٛ ٠ٕغت ٢ْ

 ٘شثشد عجٕغش 1.

.2 ًٌٓ  وشاسد ع١

 وبسعٛٔذسص 3.

 ع١ٌّغ ِب عجك 4.



 
 

 

 

 

ًٌ ارا  وبْ ٌٚطف وبسعٛٔذسص اٌؼذد ثؤٔٗ ل١ٍ

 ػٍٝ ل١ٌبَ اٌّششٚػبد ال ٠ٌغبػذ 1 -

 اإلٔزبط اٌض٠ٌبدح فٟ ػذدٖ رئدٞ اٌٝ رٕبلض 2 -

ٌٓ اٌمٍخ ٚاٌىضشح ٚٚطً أزبعٗ اٌٝ ألظبٖ ِغ ػذَ اٌض٠بدح فٟ عىبٔٗ فٟ ؽبٌخ 3 -   ٚعؾ ث١

 عجك ع١ٌّغ ِب 4 -

 وبسعٛٔذسص اٌؼذد ثؤٔٗ وض١ٌف ارا وبْ ٌٚطف

 اٌّششٚػبد ال ٠ٌغبػذ ػٍٝ ل١ٌبَ 1 -

 فٟ ػذدٖ رئدٞ اٌٝ رٕبلض اإلٔزبط اٌض٠ٌبدح 2 -

ٌٓ اٌمٍخ ٚاٌىضشح ٚٚطً أزبعٗ اٌٝ ألظبٖ ِغ ػذَ 3 -   اٌض٠ٌبدح فٟ عىبٔٗ فٟ ؽبٌخ ٚعؾ ث١

 ع١ٌّغ ِب عجك 4 -

 وبسعٛٔذسص ِٓ اٌّالؽظبد إٌمذ٠ٌخ ػٍٝ ٔظش٠ٌخ

رٌه فٟ  ٌُ ٠ٌزٛخٝ اٌذلخ فٟ رؾذ٠ٌذ ِفِٙٛبرٗ خبطخ أٔٗ ػٕذِب ؽذد اٌؾغُ األِضً ٌٍغىبْ وبْ - 1-

  ػٛء ػبًِ ٚاؽذ ٘ٛ اٌضشٚح

اػزجبس٘ب اٌظشٚف اٌّزغ١ٌشح إٌبرغخ ػٓ  رزغُ ٔظش٠ٌزٗ ثـبثغ اعزبر١ٌه صبثذ ٚرٌه ألٔٙب ٌُ رؤخز فٟ - 2-

  اٌزمذَ اٌزىًٌٕٛٛعٟ ٚاسرفبع ِغزٜٛ اٌّؼ١ٌشخ

ٌِىٓ رؾذ٠ٌذ اٌؾغُ األِضً ٌٍغىبْ رفزمش ٔظش٠ٌزٗ 3- ثبٌٕغجخ  اٌٝ اٌمذسح ػٍٝ اٌزٕجئ ألٔٗ ارا افزشػٕب أٔٗ 

  اٌغىب١ٌٔخ ٌّغزّغ ِب فٟ فزشح ِؼ١ٌٕخ فبْ ٘زٖ إٌظش ٌح ال رغبػذ ػٍٝ رؾذ٠ٌذ اٌغ١ٌبعخ

 عجك ع١ٌّغ ِب 4-

 ا٘زّبَ ػٍُ االلزظبد ثبٌظٛا٘ش اٌغىب١ٌٔخ ثّشاؽً ٌمذ ِش

 صالس 1-

 أسثغ 2-

 خّظ 3-

 عذ 4-

 اٌغىبْ ِٓ أعجبة ؽش االلزظبد ػٍٝ ص٠ٌبدح

 .ثذا٠ٌخ اٌضٛسح اٌظٕبػ١ٌخ 1.

ٌٙب رؾغ١ٌٕبد 2.  .وض١ٌشح ٚعبئً اإلٔزبط ثذأ ٠ٌذخً ػ١ٍ

ٌٙب اٌؾشة اٌؼب١ٌٌّخ اٌؾشٚة 3.  ثذأد رؤخز ٚػغ ػبٌُ ً، ثّب ف١

 ع١ٌّغ ِب عجك 4.

ٌٙب اٌؼٍّبء فٟ  اٌّشؽٍخ اٌضب١ٌٔخ ػٕذِب رؾذصٛا ػٓ خـٛسح ص٠ٌبدح اٌغىبْ ػٍٝ ِٓ اٌذػبئُ اٌزٟ اعزٕذ ػ١ٍ

 :االلزظبد

اإللجبي ػٍٝ  ص٠ٌبدح اٌغىبْ ِغ لٍخ فشص اٌؼًّ اٌّزبؽخ أِبُِٙ رئدٞ اٌٝ ِٕغ اػذاد وج١ٌشح ِٓ 1-

 .اٌضٚاط

 اٌّغزّغ ارا أر١ٌؾذ أػذاد وج١ٌشح ِٓ فشص اٌؼًّ اِبَ افشاد 2 -

 عجك ع١ٌّغ ِب 3 -



 
 

 

 

 
 

 اٌزؾٛي اٌذ٠ّٛغشافٟ ؟

اٌؼ١ٍّٗ اٌخبطٗ ثزؾٛي اٌغىبْ ِٓ ؽبٌٗ رىْٛ ف١ٙب اٌخظٛثٗ ٚاٌٛف١بد ِشرفؼٗ اٌٝ ؽبٌٗ اخشٜ -أ

 .رىْٛ ف١ٙب اٌخظٛثٗ ٚاٌٛف١بد ِزخفؼٗ 

اٌؼ١ٍّٗ اٌخبطٗ ثزؾٛي اٌغىبْ ِٓ ؽبٌٗ رىْٛ ف١ٙب اٌخظٛثٗ ٚاٌٛف١بد ِٕخفؼٗ اٌٝ ؽبٌٗ اخشٜ -ة

 .رز١ّض ثؤسرفبع اٌخظٛثٗ ٚاٌٛف١بد 

اٌؼ١ٍّٗ اٌخبطٗ ثزؾٛي اٌغىبْ ِٓ  ؽبٌٗ  رىْٛ ف١ٙب اٌخظٛثٗ ِشرفؼٗ اٌٝ ؽبٌٗ اخشٜ رز١ّض -ط

 .ثؤٔخفبع اٌخظٛثٗ

اٌؼ١ٍّٗ اٌخبطٗ ثزؾٛي اٌغىبْ ِٓ ؽبٌٗ رىْٛ ف١ٙب اٌٛف١بد ِشرفؼٗ اٌٝ ؽبٌٗ اخشٜ رز١ّض ثؤٔخفبع -د

 .اٌٛف١بد 

اٌؾغُ االِضً ٌٍغىبْ فٟ وزبثٗ ِجبدة االلزظبد اٌغ١بعٟ  اٌزٞ ٔشش ػبَ ؟ (و١ٕبٞ )ػشف   

 1881-أ

 1888-ة

 1889-ط

 1990-د

 الؽظ عجٕغش ؟

 .لٍٗ إٌغً ث١ٓ اٌغ١ذاد غ١ش إٌّشغالد فٟ اٌّٙٓ اٌفىش٠ٗ-أ

 .وضشٖ إٌغً ث١ٓ اٌغ١ذاد إٌّشغالد فٟ اٌّٙٓ اٌفىش٠ٗ-ة

 .لٍٗ إٌغً ث١ٓ اٌغ١ذاد إٌّشغالد فٟ اٌّٙٓ اٌفىش٠ٗ -ط

. لٍٗ إٌغً ث١ٓ اٌغ١ذاد االرٟ ٠ٕز١ّٓ اٌٝ اٌـجمٗ اٌؼبٍِٗ- د

 

 

 أسئلة اختببر الترم  المبضي



 
 

 

 

 

 ِٓ اٌظٛا٘ش اٌغىب١ٔٗ اٌزٟ رشرجؾ ثبٌغىبْ  وؼٕظش ثٕبئٟ ؟

 .ؽغُ اٌغىبْ ٚرى٠ُٕٛٙ ٚرٛص٠ؼُٙ  ٚوضبفزُٙ - أ

 .ّٔٛ اٌغىبْ ٚرغ١ش اٌغىبْ ٚرؾٛي ٚص٠بدٖ اٌغىبْ  ٚرؼخُ اٌغىبْ ٚأفغبس اٌغىبْ -ة

 .ؽغُ اٌغىبْ ٚرغ١ش اٌغىبْ ٚرؾٛي اٌغىبْ -ط

 .ؽغُ اٌغىبْ ّٚٔٛ اٌغىبْ ٚرؼخُ اٌغىبْ -د

 ِٓ اٌظٛا٘ش اٌغىب١ٔٗ اٌزٟ رزشرت ػٍٝ رغ١ش اٌغىبْ ؟

 .ؽغُ اٌغىبْ ٚرى٠ُٕٛٙ ٚرٛص٠ؼُٙ ٚوضبفزُٙ  - أ

 ّٔٛ اٌغىبْ ٚرغ١ش اٌغىبْ ٚرؾٛي ٚص٠بدٖ اٌغىبْ  ٚرؼخُ اٌغىبْ ٚأفغبس اٌغىبْ- ة

 ؽغُ اٌغىبْ ٚرغ١ش اٌغىبْ ٚرؾٛي اٌغىبْ- ط

 ؽغُ اٌغىبْ ّٚٔٛ اٌغىبْ ٚرؼخُ اٌغىبْ- د

 اٌّمظٛد ثؾغُ اٌغىبْ ؟

 .رمغ١ُ اٌغىبْ ػٍٝ اعبط اٌزؾؼش ٚاٌزظ١ٕغ-أ

ِغّٛع اٌزوٛس ٚاالٔبس ِٚخزٍف افشاد اٌّغزّغ فٟ فئبد اٌغٓ اٌّزجب٠ٕٗ ِٚٓ ِٙٓ ِٚغز٠ٛبد -ة

 .رؼ١ّ١ٍٗ ٚصٚاع١ٙٛس٠ف١ٗ ٚؽؼش٠ٗ ِزؼذدٖ ِٚخزٍفٗ

 .ػذد االفشاد فٟ ِىبْ ِؼ١ٓ فٟ ٚلذ ِؾذد-ط

 .اٌؼاللٗ ث١ٓ اٌغىبْ ِٚغبؽٗ االسع اٌزٟ ٠مـٕٙب ٘ئالء اٌغىبْ -د

 اٌّمظٛد ثزى٠ٛٓ اٌغىبْ؟

 .رمغ١ُ اٌغىبْ ػٍٝ اعبط اٌزؾؼش ٚاٌزظ١ٕغ-أ

ِغّٛع اٌزوٛس ٚاالٔبس ِٚخزٍف افشاد اٌّغزّغ فٟ فئبد اٌغٓ اٌّزجب٠ٕٗ ِٚٓ ِٙٓ ِٚغز٠ٛبد - ة

 .رؼ١ّ١ٍٗ ٚصٚاع١ٙٛس٠ف١ٗ ٚؽؼش٠ٗ ِزؼذدٖ ِٚخزٍفٗ

 ػذد االفشاد فٟ ِىبْ ِؼ١ٓ فٟ ٚلذ ِؾذد- ط

 اٌؼاللٗ ث١ٓ اٌغىبْ ِٚغبؽٗ االسع اٌزٟ ٠مـٕٙب ٘ئالء اٌغىبْ- د

 



 
 

 

 

 

 اٌّمظٛد ثزٛص٠غ اٌغىبْ ؟

 رمغ١ُ اٌغىبْ ػٍٝ اعبط اٌزؾؼش ٚاٌزظ١ٕغ-أ

ِغّٛع اٌزوٛس ٚاالٔبس ِٚخزٍف افشاد اٌّغزّغ فٟ فئبد اٌغٓ اٌّزجب٠ٕٗ ِٚٓ ِٙٓ ِٚغز٠ٛبد - ة

 .رؼ١ّ١ٍٗ ٚصٚاع١ٙٛس٠ف١ٗ ٚؽؼش٠ٗ ِزؼذدٖ ِٚخزٍفٗ

 ػذد االفشاد فٟ ِىبْ ِؼ١ٓ فٟ ٚلذ ِؾذد- ط

 اٌؼاللٗ ث١ٓ اٌغىبْ ِٚغبؽٗ االسع اٌزٟ ٠مـٕٙب ٘ئالء اٌغىبْ- د

 اٌّمظٛد ثبٌىضبفٗ اٌغىب١ٔٗ ؟

 رمغ١ُ اٌغىبْ ػٍٝ اعبط اٌزؾؼش ٚاٌزظ١ٕغ-أ

ِغّٛع اٌزوٛس ٚاالٔبس ِٚخزٍف افشاد اٌّغزّغ فٟ فئبد اٌغٓ اٌّزجب٠ٕٗ ِٚٓ ِٙٓ ِٚغز٠ٛبد - ة

 .رؼ١ّ١ٍٗ ٚصٚاع١ٙٛس٠ف١ٗ ٚؽؼش٠ٗ ِزؼذدٖ ِٚخزٍفٗ

 ػذد االفشاد فٟ ِىبْ ِؼ١ٓ فٟ ٚلذ ِؾذد- ط

 اٌؼاللٗ ث١ٓ اٌغىبْ ِٚغبؽٗ االسع اٌزٟ ٠مـٕٙب ٘ئالء اٌغىبْ- د

 اٌّمظٛد ثّٕٛ اٌغىبْ ؟

 ػذد االفشاد فٟ ِىبْ ِؼ١ٓ فٟ ٚلذ ِؾذد -أ

 .اخزالف ؽغُ اٌغىبْ فٟ اٌّغزّغ ػجش اٌفزشاد اٌض١ِٕٗ اٌّزجب٠ٕٗ-ة

رؾٛي اٌغىبْ ِٓ ؽبٌٗ رىْٛ ف١ٙب اٌخظٛثٗ ٚاٌٛف١بد ِشرفؼٗ اٌٝ ؽبٌٗ رز١ّض ثبٔخفبع اٌخظٛثٗ -ط

 .ٚاٌٛف١بد

 رمغ١ُ اٌغىبْ ػٍٝ اعبط اٌزؾؼش ٚاٌزظ١ٕغ- د

٘ٛ ؟ (اٌغىبٟٔ  )اٌّمظٛد ثبٌزؾٛي اٌذ٠ّٛعشافٟ  

 ػذد االفشاد فٟ ِىبْ ِؼ١ٓ فٟ ٚلذ ِؾذد -أ

 اخزالف ؽغُ اٌغىبْ فٟ اٌّغزّغ ػجش اٌفزشاد اٌض١ِٕٗ اٌّزجب٠ٕٗ-ة

رؾٛي اٌغىبْ ِٓ ؽبٌٗ رىْٛ ف١ٙب اٌخظٛثٗ ٚاٌٛف١بد ِشرفؼٗ اٌٝ ؽبٌٗ رز١ّض ثبٔخفبع اٌخظٛثٗ - ط

 .ٚاٌٛف١بد

 رمغ١ُ اٌغىبْ ػٍٝ اعبط اٌزؾؼش ٚاٌزظ١ٕغ- د



 
 

 

 

 

ػٕبطش ؟(اٌغىبٟٔ)ٌٍزغ١ش اٌذ٠ّٛعشافٟ   

 صالصٗ - أ

 اسثؼٗ-ة

 خّغٗ-ط

 عزٗ-د

 

 وبْ ِٛػٛع اٌؾغُ اٌغىبٟٔ االِضً ٘ٛ اٌّٛػٛع االعبعٟ فٟ اٌىزبثبد ؟

 وٛٔفٛش١ٛط-أ

 افالؿْٛ-ة

 اسعـٛ-ط

 ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ خٍذْٚ-د

 

 فىشٖ اٌزٕبعت ث١ٓ ِغبؽٗ االسع ٚػذد اٌغىبْ وبٔذ ِٓ اُ٘ افىبس؟

 وٛٔفٛش١ٛط-أ

 افالؿْٛ-ة

 اسعـٛ-ط

 ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ خٍذْٚ-د

 اٌفىش اٌغىبٟٔ اٌمذ٠ُ وّب رغٍٝ فٟ وزبثبد افالؿْٛ ٚاسعـٛ ؟

 ٌُ ٠ٙزُ ثبٌؼاللٗ ث١ٓ ؽغُ اٌغىبْ ٚأ٘ذاف اٌٍذٌٚٗ-أ

 اػزّذ ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌغىب١ٔٗ اٌزٟ رغزٕذ اٌٝ االؽظبئبد اٌغىب١ٔٗ-ة

 وبْ ا٘زّبَ ِمظٛد ثزارٗ-ط

 وبْ ا٘زّبَ غ١ش ِمظٛد فٟ رارٗ -د



 
 

 

 

 

 اٌفىش االٔغبٟٔ اٌمذ٠ُ ػٕذ وٛٔفٛش١ٛط ٚافالؿْٛ ٚاسعـٛ ٚاثٓ خٍذْٚ؟

 ٌُ ٠ٙزُ ثبٌؼاللٗ ث١ٓ ؽغُ اٌغىبْ ٚأ٘ذاف اٌٍذٌٚٗ - أ

 اػزّذ ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌغىب١ٔٗ اٌزٟ رغزٕذ اٌٝ االؽظبئبد اٌغىب١ٔٗ-ة

 وبْ ا٘زّبَ ِمظٛد ثزارٗ-ط

 وبْ ا٘زّبَ غ١ش ِمظٛد فٟ رارٗ-د

 ِٓ ػٛاًِ اال٘زّبَ ثذساعٗ اٌظٛا٘ش اٌغىب١ٔٗ فٟ اٌمشْ اٌزبعغ ػشش ؟

 ػذَ رمذَ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاالؽظبء-أ

 رذ٘ٛس إٌّٛ اٌظٕبػٟ-ة

 ص٠بدٖ عىبْ اٌؼبٌُ - ط

 رذ٘ٛ دساعبد ػٍُ اٌج١ٌٛٛع١ب-د

 

ِمبي فٟ اٌغىبْ الٚي ِشٖ ػٍُ؟(سٚثشد ِبٌزظ)ظٙش اٌّئٌف   

 1797-أ

 1798-ة

 1799-ط

 1898-د

 ٠شٜ ِبٌزظ؟

 اْ ٕ٘بن رٕبعجب ػىغ١ًب ث١ٓ اٌض٠بدٖ فٟ ػذد اٌغىبْ ٚاٌض٠بدٖ فٟ ِٛاد اٌغزاء -أ

 اْ ٕ٘بن رٕبعجًب ؿشد٠ًب ث١ٓ اٌض٠بدٖ فٟ ػذد اٌغىبْ ٚاٌض٠بدٖ فٟ ِٛاد اٌغزاء -ة

 أٗ الرٛعذ ػاللٗ ث١ٓ اٌض٠بدٖ فٟ ػذد اٌغىبْ ٚاٌض٠بدٖ فٟ ِٛاد اٌغزاء-ط

 أٗ رٛعذ ػاللٗ ػؼ١فٗ ث١ٓ اٌض٠بدٖ فٟ ػذد اٌغىبْ ٚاٌض٠بدٖ فٟ ِٛاد اٌغزاء -د

 



 
 

 

 

 

ِالؽظبد  ػٍٝ لٛائُ اٌّٛرٝ ػٍُ ؟ (عْٛ عشٚٔذ)ٔشش   

 1660-أ

 1662-ة

 1664-ط

 1666-د

٘ٛ اٌؼالِٗ؟ (د٠ّٛ عشاف١ب   )اٚي ِٓ اعزخذَ وٍّٗ  

 عْٛ عشٚٔذ-أ

 سٚثشد ِبٌزظ-ة

 ع١السد- ط

 و١ٕبٞ- د

 

 ظٙش ػٍُ اعزّبع اٌغىبْ فٟ اٌفزشٖ ِبث١ٓ ػبِٟ؟

 1900 1890ٚ-أ

 1910ٚ 1990-ة

 1920 1910ٚ-ط

 1930 1920ٚ-د

 إٌظش٠بد اٌـج١ؼ١ٗ؟

 رشٜ أْ اٌزٞ ٠زؾىُ فٟ ّٔٛ اٌغىبْ ٘ٛ االٔغبْ ٔفغٗ ٚؿج١ؼٗ اٌؼبٌُ اٌزٞ ٠ؼ١ش ف١ٗ - أ

 .رشٜ اْ ؿج١ؼٗ االٔغبْ ٔفغٗ ٚؿج١ؼٗ اٌؼبَ ااٌزٞ ٠ؼ١ش ف١ٗ الرزؾىُ  فٟ ّٔٛ االٔغبْ -ة

 .رشٜ اْ ّٔٛ اٌغىبْ ٠شعغ اٌٝ ظشٚف اعزّبػ١ٗ اٌزٟ رؾ١ؾ ثؤػؼبء اٌّغزّغ-ط

 .رشٜ اْ ّٔٛ اٌغىبْ ال٠شعغ اٌٝ ظشٚف اعزّبػ١ٗ اٌزٟ رؾ١ؾ ثؤػؼبء اٌّغزّغ-د

 



 
 

 

 

 

 إٌظش٠بد االعزّبػ١ٗ ؟

 رشٜ أْ اٌزٞ ٠زؾىُ فٟ ّٔٛ اٌغىبْ ٘ٛ االٔغبْ ٔفغٗ ٚؿج١ؼٗ اٌؼبٌُ اٌزٞ ٠ؼ١ش ف١ٗ- -أ

 رشٜ اْ ؿج١ؼٗ االٔغبْ ٔفغٗ ٚؿج١ؼٗ اٌؼبَ ااٌزٞ ٠ؼ١ش ف١ٗ الرزؾىُ  فٟ ّٔٛ االٔغبْ-ة

 رشٜ اْ ّٔٛ اٌغىبْ ٠شعغ اٌٝ ظشٚف اعزّبػ١ٗ اٌزٟ رؾ١ؾ ثؤػؼبء اٌّغزّغ- ط

 .رشٜ اْ ّٔٛ اٌغىبْ ال٠شعغ اٌٝ ظشٚف اعزّبػ١ٗ اٌزٟ رؾ١ؾ ثؤػؼبء اٌّغزّغ-د

 رمغ١ُ ٔظش٠بد اٌغىبْ اٌٝ ٔظش٠بد ث١ٌٛٛع١ٗ ٚٔظش٠بد اعزّبػ١ٗ صمبف١ٗ ٚٔظش٠بد الزظبد٠ٗ؟

 .اٌؼٛاًِ اٌزٟ رئصش فٟ وضبفٗ اٌغىبْ-أ

 اٌؼٛاًِ اٌزٟ رئصش فٟ ؽغُ االٔغبْ-ة

 اٌؼٛاًِ اٌزٟ رئصش فٟ رٛص٠غ اٌغىبْ-ط

 .اٌؼٛاًِ اٌزٟ رئصش فٟ ّٔٛ اٌغىبْ -د

لؼب٠ب إٌظش٠ٗ اٌغىب١ٔٗ ػّٓ وزبثٗ ِجبدة اٌج١ٛ ٌٛع١ب؟ (١٘شثشد عجٕغش )ػشع   

 1900-أ

 1901-ة

 1902-ط

 1903-د

لؼب٠بٖ إٌظش٠ٗ ػّٓ وزبثٗ  اصش اٌغىبْ فٟ رـٛس اٌّغزّغ رؼٍُ ؟(وٛاسدٚ ع١ٕٟ )ػشع  

 1909-أ

 1910-ة

 1911-ط

 1912-د

 

 



 
 

 

 

 

ثؤْ ِشىٍٗ رضا٠ذ اٌغىبْ؟ (١٘شثشد عجٕغش )رٕجؤ   

 عزخزفٟ ِبداَ االٔغبْ ٠ٕشذ اٌشلٟ -أ

 عزضداد رفبلًّب ِغ رـٛس اٌجشش٠ٗ - ة

 .عزغزّش فٟ اٌّغزمجً اٌمش٠ت- ط

 .عزخزفٟ دْٚ اْ ٠جزي االٔغبْ عٙذ اٌّٛاعٙزٙب -د

ثؤْ اٌّغزّغ ٠ّش ثّشاؽً ؟ (وٛاسد ع١ٕٟ)٠غٍُ   

 عزٗ -أ

 خّغٗ-ة

 اسثؼٗ - ط

 صالس- د

اْ اٌّغزّؼبد فٟ ِشؽٍٗ إٌشؤٖ ٚاٌزى٠ٛٓ ؟(وٛاسد ع١ٕٟ )٠شٜ   

 . رز١ّض ثّؼذي  خظٛثٗ ِشرفغ ٠ظبؽجٗ ٚعٛد اخزالفبد اعزّبػ١ٗ ٚاػؾٗ ث١ٓ اٌغىبْ-أ

 .رز١ّض ثّؼذي خظٛثٗ ِشرفغ ٠ظبؽجٗ ػذَ ٚعٛد اخزالفبد اعزّبػ١ٗ ٚاػؾٗ ث١ٓ اٌغىبْ-ة

 .رز١ّض ثّؼذي خظٛثٗ ِشرفغ ٠ظبؽجٗ ٚعٛد اخزالفبد اعزّبػ١ٗ ٚاػؾٗ ث١ٓ اٌغىبْ -ط

 .رز١ّض ثّؼذي خظٛثٗ ِٕخفغ ٠ظبؽجٗ ػذَ ٚعٛد اخزالفبد اعزّبػٗ ٚاػؾٗ ث١ٓ اٌغىبْ-د

 

 رمغ١ُ اٌّؼـ١بد اٌغىب١ٔٗ اٌٝ ِغّٛػبد؟

 عزٗ -أ

 خّغٗ-ة

 اسثؼٗ- ط

 صالصٗ-د

 



 
 

 

 

 

 اٌخظبئض اٌغىب١ٔٗ االعبع١ٗ رشًّ ؟

 .اٌّٛا١ٌذ ٚاٌٛف١بد ٚاٌٙغشٖ ٚؽغُ اٌغىبْ ٚرٛص٠غ اٌغىبْ -أ

 .اٌؼّش ٚإٌٛع ٚاٌغٕظ أٚاٌؼٕظش -ة

 .اٌضٚاط ٚاٌـالق ٚاٌذخً اٌغٕٛٞ ِٚغزٜٛ اٌزؼ١ٍُ  ٚإٌّٙٗ ٚاالعىبْ-ط

 دسعٗ اٌزؾؼش ٚاٌزظ١ٕغ ٚاٌز١ّٕٗ ٚاٌؾشان االعزّبػٟ ٚاٌـجمٗ ٚاالعشٖ ٚاٌم١ُ-د

 اٌخظبئض االعزّبػ١ٗ ٌٍغىبْ رشًّ؟

 .اٌّٛا١ٌذ ٚاٌٛف١بد ٚاٌٙغشٖ ٚؽغُ اٌغىبْ ٚرٛص٠غ اٌغىبْ -أ

 اٌؼّش ٚإٌٛع ٚاٌغٕظ أٚاٌؼٕظش-ة

 .اٌضٚاط ٚاٌـالق ٚاٌذخً اٌغٕٛٞ ِٚغزٜٛ اٌزؼ١ٍُ  ٚإٌّٙٗ ٚاالعىبْ-ط

 دسعٗ اٌزؾؼش ٚاٌزظ١ٕغ ٚاٌز١ّٕٗ ٚاٌؾشان االعزّبػٟ ٚاٌـجمٗ ٚاالعشٖ ٚاٌم١ُ-د

 اٌّىٛٔبد اٌجٕبئ١ٗ ٌٍّغزّؼبد رشًّ ؟

 .اٌّٛا١ٌذ ٚاٌٛف١بد ٚاٌٙغشٖ ٚؽغُ اٌغىبْ ٚرٛص٠غ اٌغىبْ -أ

 اٌؼّش ٚإٌٛع ٚاٌغٕظ أٚاٌؼٕظش-ة

 .اٌضٚاط ٚاٌـالق ٚاٌذخً اٌغٕٛٞ ِٚغزٜٛ اٌزؼ١ٍُ  ٚإٌّٙٗ ٚاالعىبْ-ط

 دسعٗ اٌزؾؼش ٚاٌزظ١ٕغ ٚاٌز١ّٕٗ ٚاٌؾشان االعزّبػٟ ٚاٌـجمٗ ٚاالعشٖ ٚاٌم١ُ ٚاٌضمبفخ-د

 االؽذاس االعزّبػ١ٗ ٚاؽٛاي اٌغىبْ رشًّ ؟

 .اٌّٛا١ٌذ ٚاٌٛف١بد ٚاٌٙغشٖ ٚؽغُ اٌغىبْ ٚرٛص٠غ اٌغىبْ -أ

 اٌؼّش ٚإٌٛع ٚاٌغٕظ أٚاٌؼٕظش-ة

 .اٌضٚاط ٚاٌـالق ٚاٌذخً اٌغٕٛٞ ِٚغزٜٛ اٌزؼ١ٍُ  ٚإٌّٙٗ ٚاالعىبْ-ط

 دسعٗ اٌزؾؼش ٚاٌزظ١ٕغ ٚاٌز١ّٕٗ ٚاٌؾشان االعزّبػٟ ٚاٌـجمٗ ٚاالعشٖ ٚاٌم١ُ-د

 

 



 
 

 

 

 

 ٠ؾذد اٌجؼغ اٌجذا٠ٗ اٌؾم١م١ٗ الٚي رؼذاد فٟ اٌؼبٌُ ثؼبَ ؟

 1662-أ

 1664-ة

   ٌٍؼبٌُ   1666-ط

 1668-د

  اٚي رؼذاد فٟ ؟ 1790أعشٞ ػبَ 

 أغٍزشا-أ

 فشٔغب-ة

 اٌٛال٠بد اٌّزؾذٖ االِش٠ى١ٗ -ط

 اٌّب١ٔب- د

 

 أعشٞ اٚ رؼذاد فٟ أغٍزشا ػبَ ؟ 

 1800-أ

 1801-ة

 1802-ط

 1803-د

 

 اٌجؾٛس اٌزشخ١ظ١ٗ؟ 

 .ٟ٘ اٌزٟ رٙزُ ثؤعزـالع أثؼبد اٌظب٘شٖ ِٛػٛع اٌذساعٗ -أ

 ٟ٘ اٌزٟ رشوض ػٍٝ سطذ اٌظب٘شٖ ِٛػٛع اٌذساعٗ وّب ٟ٘ فٟ ٚالؼٙب ٚع١بلٙب-ة

 ٟ٘ اٌزٟ رٙزُ ثؤثشاص اٌؼٛاًِ ٚاٌّزغ١شاد االعبع١ٗ اٌزٟ رؾذس اٌظب٘شٖ ٚرئصش ف١ٙب -ط

. ِٕٙب اٌجؾٛس اٌزٟ  رؼًّ ػٍٝ رم٠ُٛ اٌغ١بعبد اٌغىب١ٔٗ- د

 



 
 

 

 

 

  (٠ّش اٌجؾش اػٍّٟ ثّغبي اٌغىبْ ثّشاؽً ؟

 صالصٗ-أ

 اسثؼٗ-ة

 خّغٗ-ط

 عزٗ- د

 اٌض٠بدٖ اٚ إٌمظبْ فٟ ػذد اٌغىبْ ٠غبٚٞ ؟ 

 1000ػذد  اٌّٛا١ٌذ رمغ١ُ ػذداٌغىبْ ػشة -أ

 1000ػشة (50- 15)ػذداٌّٛا١ٌذ رمغ١ُ ػذد إٌغبء فٟ عٓ االٔغبة-ة

 1000ػذد اٌّٛا١ٌذ اؽ١بء فٟ فئٗ ػّش٠ٗ ِؼ١ٕٗ رمغ١ُ  ػذد االٔبصفٟ ٔفظ اٌفئٗ اٌؼّش٠ٗ ػشة -ط

  (ػذد إٌبصؽ١ٓ-ػذد اٌٛافذ٠ٓ)-(ػذد اٌٛف١بد-ػذد اٌّٛا١ٌذ)-د

 ٔغجٗ اٌّٛا١ٌذ اٌؼبِٗ رغبٚٞ؟ 

 1000ػذد  اٌّٛا١ٌذ رمغ١ُ ػذداٌغىبْ ػشة -أ

 1000ػشة (50- 15)ػذداٌّٛا١ٌذ رمغ١ُ ػذد إٌغبء فٟ عٓ االٔغبة-ة

 1000ػذد اٌّٛا١ٌذ اؽ١بء فٟ فئٗ ػّش٠ٗ ِؼ١ٕٗ رمغ١ُ  ػذد االٔبصفٟ ٔفظ اٌفئٗ اٌؼّش٠ٗ ػشة -ط

  (ػذد إٌبصؽ١ٓ-ػذد اٌٛافذ٠ٓ)-(ػذد اٌٛف١بد-ػذد اٌّٛا١ٌذ)-د

 ِؼذي اٌخظٛثٗ اٌخبص ٠غبٚٞ ؟ 

 1000ػذد  اٌّٛا١ٌذ رمغ١ُ ػذداٌغىبْ ػشة -أ

 1000ػشة (50- 15)ػذداٌّٛا١ٌذ رمغ١ُ ػذد إٌغبء فٟ عٓ االٔغبة-ة

 1000ػذد اٌّٛا١ٌذ اؽ١بء فٟ فئٗ ػّش٠ٗ ِؼ١ٕٗ رمغ١ُ  ػذد االٔبصفٟ ٔفظ اٌفئٗ اٌؼّش٠ٗ ػشة -ط

  (ػذد إٌبصؽ١ٓ-ػذد اٌٛافذ٠ٓ)-(ػذد اٌٛف١بد-ػذد اٌّٛا١ٌذ)-د

 

 



 
 

 

 

 

 ِؼذي اٌخظٛثٗ اٌؼبَ ٠غبٚٞ ؟ 

 1000ػذد  اٌّٛا١ٌذ رمغ١ُ ػذداٌغىبْ ػشة -أ

 1000ػشة (50- 15)ػذداٌّٛا١ٌذ رمغ١ُ ػذد إٌغبء فٟ عٓ االٔغبة-ة

 1000ػذد اٌّٛا١ٌذ اؽ١بء فٟ فئٗ ػّش٠ٗ ِؼ١ٕٗ رمغ١ُ  ػذد االٔبصفٟ ٔفظ اٌفئٗ اٌؼّش٠ٗ ػشة -ط

  (ػذد إٌبصؽ١ٓ-ػذد اٌٛافذ٠ٓ)-(ػذد اٌٛف١بد-ػذد اٌّٛا١ٌذ)-د

 رظ١ٕف اٌٙغشٖ ؽغت اٌضِٓ اٌزٞ  رغزغشلٗ  اٌٝ ؟ 

 ٘غشٖ داخ١ٍٗ ٚ٘غشٖ خبسع١ٗ -أ

 ٘غشٖ اساد٠ٗ ٚ٘غشٖ اػـشاس٠ٗ -ة

 .٘غشٖ دائّٗ ٚ٘غشٖ ِئلزٗ-ط

 .٘غشٖ ِؼبطشٖ ٚ٘غشٖ ربس٠خ١ٗ-د

 

 رظ١ٕف اٌٙغشٖ ؽغت اسادٖ اٌمبئ١ّٓ ثٙب؟ 

 ٘غشٖ داخ١ٍٗ ٚ٘غشٖ خبسع١ٗ -أ

 ٘غشٖ اساد٠ٗ ٚ٘غشٖ اػـشاس٠ٗ -ة

 .٘غشٖ دائّٗ ٚ٘غشٖ ِئلزٗ-ط

 .٘غشٖ ِؼبطشٖ ٚ٘غشٖ ربس٠خ١ٗ-د

 

 رظ١ٕف اٌٙغشٖ ؽغت اٌّىبْ اٌٝ ؟  

 ٘غشٖ داخ١ٍٗ ٚ٘غشٖ خبسع١ٗ -أ

 ٘غشٖ اساد٠ٗ ٚ٘غشٖ اػـشاس٠ٗ -ة

 .٘غشٖ دائّٗ ٚ٘غشٖ ِئلزٗ-ط

 .٘غشٖ ِؼبطشٖ ٚ٘غشٖ ربس٠خ١ٗ-د



 
 

 

 

 

 اٌٙغشٖ اٌّئلزٗ؟ 

 .ػ١ٍّٗ أزمبي اٌغىبْ ِٓ ِٕـمٗ اٌٝ اخشٜ داخً اٌّغزّغ-أ

 .أزمبي ػذد ِٓ افشاد اٌّغزّغ اٌٝ ِغزّغ اخش ؿٍجًب ٌٍؼًّ اٚ رـٍؼب ٌفشص اؽغٓ فٟ اٌؾ١بٖ-ة

 أزمبي دائُ ِٓ ِٕـمٗ االلبِٗ اٌّؼزبد اٌٝ ِٕـمٗ اخشٜ -ط

 .أزمبي ِئلذ ِٓ ِٕـمٗ اٌٝ اخشٜ - د

 اٌٙغشٖ اٌذاخ١ٍٗ ؟  

 .ػ١ٍّٗ أزمبي اٌغىبْ ِٓ ِٕـمٗ اٌٝ اخشٜ داخً اٌّغزّغ-أ

 .أزمبي ػذد ِٓ افشاد اٌّغزّغ اٌٝ ِغزّغ اخش ؿٍجًب ٌٍؼًّ اٚ رـٍؼب ٌفشص اؽغٓ فٟ اٌؾ١بٖ-ة

 أزمبي دائُ ِٓ ِٕـمٗ االلبِٗ اٌّؼزبد اٌٝ ِٕـمٗ اخشٜ -ط

 .أزمبي ِئلذ ِٓ ِٕـمٗ اٌٝ اخشٜ - د

 اٌٙغشٖ اٌخبسع١ٗ؟ 

 .ػ١ٍّٗ أزمبي اٌغىبْ ِٓ ِٕـمٗ اٌٝ اخشٜ داخً اٌّغزّغ-أ

 .أزمبي ػذد ِٓ افشاد اٌّغزّغ اٌٝ ِغزّغ اخش ؿٍجًب ٌٍؼًّ اٚ رـٍؼب ٌفشص اؽغٓ فٟ اٌؾ١بٖ-ة

 أزمبي دائُ ِٓ ِٕـمٗ االلبِٗ اٌّؼزبد اٌٝ ِٕـمٗ اخشٜ -ط

 .أزمبي ِئلذ ِٓ ِٕـمٗ اٌٝ اخشٜ - د

 اٌٙغشٖ اٌذائّٗ ؟ 

 .ػ١ٍّٗ أزمبي اٌغىبْ ِٓ ِٕـمٗ اٌٝ اخشٜ داخً اٌّغزّغ-أ

 .أزمبي ػذد ِٓ افشاد اٌّغزّغ اٌٝ ِغزّغ اخش ؿٍجًب ٌٍؼًّ اٚ رـٍؼب ٌفشص اؽغٓ فٟ اٌؾ١بٖ-ة

 أزمبي دائُ ِٓ ِٕـمٗ االلبِٗ اٌّؼزبد اٌٝ ِٕـمٗ اخشٜ -ط

 .أزمبي ِئلذ ِٓ ِٕـمٗ اٌٝ اخشٜ - د

 

 



 
 

 

 

 

 رزّضً ػٛاًِ اٌٙغشٖ فٟ ؟

 .ِغّٛػز١ٓ ِٓ اٌؼٛاًِ-أ

 صالس ِغّٛػبد ِٓ اٌؼٛاًِ-ة

 اسثغ ِغّٛػبد ِٓ اٌؼٛاًِ -ط

 خّظ ِغّٛػبد ِٓ اٌؼٛاًِ -د

؟1000اٌٛف١بد فٟ عٓ اٚ ٔٛع ِؼ١ٓ رمغ١ُ ػذد اٌغىبْ فٟ ٔفظ اٌغٓ أٚإٌٛع ػشة   

 .ِؼذي اٌٛف١بد اٌخبَ-أ

 .ِؼذي اٌٛف١بد إٌٛػٟ-ة

 .ِؼذي اٌٛفبٖ اٌؼّشٞ اٌّظؾؼ-ط

 .ِؼذي اٌٛفبٖ اٌؼّشٞ اٌّزمٓ -د

؟...ٔغجٗ ػذد اٌٛف١بد اٌزٟ رؾذس ث١ٓ عىبْ ِؼ١ٕ١ٓ خالي عٕٗ ِؾذدٖ اٌٝ ؽغُ اٌغىبْ فٟ ِٕزظف   

 .ِؼذي اٌٛف١بد اٌخبَ-أ

 .ِؼذي اٌٛف١بد إٌٛػٟ-ة

 .ِؼذي اٌٛفبٖ اٌؼّشٞ اٌّظؾؼ-ط

 .ِؼذي اٌٛفبٖ اٌؼّشٞ اٌّزمٓ -د

؟  اٌؼ١ٍّخ ٌٍغىبْ ٚعؼً ِٕٙب و١بًٔب ِغزماًلاٌذساعخاٚي ِٓ اسعٝ دػبئُ    

١٘شثشد عزشٚة- أ   

-ة ث١ٕب١ِٓ فشأى١ٍٓ  

سٚثشد ِبٌزظ- ط  

  رِٛبط ع١فشعْٛ-د

٠ـٍك ػٍٝ اٌغىبْ 

وزٍخ ثشش٠خ - أ   

-ة عغُ ثششٞ  

  افشاد اٌّغزّغط

ع١ّغ ِب روش - د  



 
 

 

 

 

اٌفىش االٔغبٟٔ اٌمذ٠ُ ، وبْ ٠ز١ّض ثؼٕب٠خ اعبعب ثبٌؼاللخ ث١ٓ ؽغُ اٌغىبْ ٚا٘ذاف اٌذٌٚخ اٚ اٌّغزّغ 

: اٚ ثبٌم١ُ اٌّشغٛة ف١ٙب داخً ٘زٖ اٌذٌٚخ رغٍٝ فٟ وزبثبد وً ِٓ 

افالؿْٛ ٚاثٓ خٍذْٚ - أ   

-ة وٛٔفٛش١ٛط ٚاسعـٛ  

  اثٓ ثـٛؿخ ٚاثٓ خٍذْٚط

  وٛٔفٛش١ٛط ٚافالؿْٛ ٚاسعـٛ-د

اٌفىش اٌغىبْ اٌمذ٠ُ وبْ ٠ؼزّذ ػٍٝ 

اٌج١بٔبد االؽظبئ١خ - أ   

-ة االفىبس اٌفٍغف١خ  

  اٌزظٛساد ا١ٌّزبف١ض٠م١خط

  االعبثخ ة ٚط-د

 : اٌظؼٛثـآد اٌزٟ رٛآعٗ اٌجآؽض١ٓ فٟ ِغآي اٌظؼٛثآد اٌزآر١ٙـ ٟ٘ آؽذ آٔٛآع -

 اٌزؼذآد   - أ

 اٌٙغشٖ  - ة

  اٌزغغ١ً - د

 اٌؾ١ٛٞ  - س

   اٌج١آٔآد - ط

 

  اػزّذ س٠بثٛ شى١ٓ ٔظش٠زخ ػٍٝ _

 اٌّغزّغ إٌظبَ االلزظبدٞ فٟ- ا 

 

 اٌـج١ؼ١خ ا٘زُ ثبٌٕظش٠بد

 ٘ٛسد عجٕغش- ا 

 
ٌٓ ِغزٜٛ ٔٛػ١ٌخ اٌغىبْ ٚاٌغالالدرٙزُ   .  ثزؾغ١

ٌٛع١ٌٕ١ٌخ1-   اٌؼٍَٛ ا١ٌ

ٌٛص١ٌٔٛى١ٌخ 2-  اٌؼٍُ اال٠

ٌٌٛٛع١ٌب 3-  اٌؼٍَٛ اٌج١

ٌٌٛٛع١ٌب4-   االٔضش٠ٚ



 
 

 

 

 

ٌٓ اٌخذِبد عٛاء أوبٔذ اعزّبػ١ٌخ آٚصمبف١ٌخ آٚ ث١ٌئ١ٌخ ٚاٌزٟ رئصش ػٍٝ اٌظفبد إٌٛػ١ٌخ ٌإلٔغبْ ٌٙزُ ثزؾغ١ ٠. 

ٌٛع١ٌٕ١ٌخ 1-  اٌؼٍَٛ ا١ٌ

ٌٛص١ٌٔٛى١ٌخ2-   اٌؼٍُ اال٠

ٌٌٛٛع١ٌب 3-  اٌؼٍَٛ اٌج١

ٌٌٛٛع١ٌب4-   االٔضش٠ٚ
 

 ٔظش٠زُٙ عٛد٠ٓ ٚوٛٔذسع١ٗ رزغُ _

 رفبإ١ٌخ- ا 

  ػظشاٌٝاٌغىبْ لذ٠ّب   ثذساعخاإلؽظبء٠شعغ ا٘زّبَ  _

 اٌشِٚبْ- ا 

 ٚاٌّزغ١شاد اٌغىب١ٔخ ػاللخ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّزغ١شاد االلزظبد٠خ _

 رجبد١ٌخ- ا 

 االعزّبػ١خ ا٘زُ ثبٌٕظش٠بد _

 د٠ّْٛ اسع١ٓ- ا 

 

 ِشرفغ ِشؽٍخ رز١ّض ثّؼذي خظٛثخ _

 ٚاٌزى٠ٛٓ إٌشؤحِشؽٍخ - ا 

 عٛٔذسص ِفَٙٛ اٌىضبفخ اٌغىب١ٔخ ػٕذ وبس _

 ٔغجٟ- ا 

 ػٍٝ اػزّذ س٠بثٛ شى١ٓ ٔظش٠زخ _

 اٌّغزّغ إٌظبَ االلزظبدٞ فٟ- ا 

 

  :ٚاٌزغش٠ت اٌّالؽظخ.  أعبطِغّٛػخ ِٓ اٌمؼب٠ب اٌّزشاثـخ اٌزٟ رمَٛ ػٍٝ  ػجبسح ػٓ
  إٌظش٠خ االلزظبد٠خ

  إٌظش٠خ االعزّبػ١خ

 إٌظش٠خ اٌغىب١ٔخ

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 : عج١ٕغش ِٓ ِئعغٟ ٔظش٠بد ٠ؼزجش ٘شثذ - أ
 
  اٌّذخً اٌشاد٠ىبٌٟ-1
  اٌّذخً االلزظبدٞ-2
 اٌّؾبفظ اٌّذخً-3
 اٌّذخً اٌج١ٌٛٛعٟ-4

 
 

 : ٠شٜ ِبٌزٛط اْ ػذد اٌغىبْ ٠زؼبػف وً- ة
 
 عٕٗ 25 وً-1
  ع20ٕٗوً -2
  ع15ٕٗوً -3
 عٕٛاد 10وً -4

 
 :ٟ٘ ٠شٜ وٛاسدٚ ع١ٕٟ اْ اٌّغزّغ فٟ رـٛسح ٠ّش ثّشاؽً-  عـ

 
  ِشاؽ4ً  -1

   ِشاؽ3ً -2    
  ِشؽٍٗ ٚاؽذٖ- 3 

 
 (اٌفىش لبئً):لٍٗ اٚ اوضشح اٚ ػٕذ اٌؾذ االِضً اٌغىبْ فٟ اٞ ِغزّغ اِب اْ ٠ىٛٔٛا- د

 
 ِبٌزٛط-1
 وٛاسدٚ ع١ٕٟ-2
 عٛٔذص وبس-3
  ٘شثشد عجٕغش-4

 
 :ثشىً ٠شٜ ِبٌزٛط اْ اٌض٠بدٖ فٟ اٌغىبْ رزُ- ٘ـ 

 
 ػمالٟٔ -1
 ِٕـمٟ-2
 ٕ٘ذعٟ-3

 ؽغبثٟ -4

 الواجببتأسئلة 



 
 

  

 

 

الواجب الثاني   

 اٌخظبئض اٌغىب١ٔخ األعبع١خ رشًّ - 1

a - ْاٌّٛا١ٌذ ٚاٌٛف١بد ٚاٌٙغشح ٚؽغُ اٌغىبْ ٚرٛص٠غ اٌغىب 

b - اٌؼّش ٚإٌٛع ٚاٌغٕظ أٚ اٌؼٕظش 

c -  ْاٌضٚاط ٚاٌـالق ٚاٌذخً اٌغٕٛٞ ِٚغزٜٛ اٌزؼ١ٍُ ٚإٌّٙخ ٚاإلعىب

 ٚغ١ش٘ب

d -  دسعخ اٌزؾؼش ٚاٌزظ١ٕغ ٚاٌز١ّٕخ ٚاٌؾشان االعزّبػٟ ٚاٌـجمخ

 ٚاألعشح ٚاٌم١ُ ٚاٌضمبفخ

 اٌخظبئض االعزّبػ١خ ٌٍغىبْ رشًّ - 2

a - ْاٌّٛا١ٌذ ٚاٌٛف١بد ٚاٌٙغشح ٚؽغُ اٌغىبْ ٚرٛص٠غ اٌغىب 

b - اٌؼّش ٚإٌٛع ٚاٌغٕظ أٚ اٌؼٕظش 

c -  ْاٌضٚاط ٚاٌـالق ٚاٌذخً اٌغٕٛٞ ِٚغزٜٛ اٌزؼ١ٍُ ٚإٌّٙخ ٚاإلعىب

 ٚغ١ش٘ب

d -  دسعخ اٌزؾؼش ٚاٌزظ١ٕغ ٚاٌز١ّٕخ ٚاٌؾشان االعزّبػٟ ٚاٌـجمخ

 ٚاألعشح ٚاٌم١ُ ٚاٌضمبفخ

 اٌّىٛٔبد اٌجٕبئ١خ ٌٍّغزّؼبد رشًّ - 3

a - ْاٌّٛا١ٌذ ٚاٌٛف١بد ٚاٌٙغشح ٚؽغُ اٌغىبْ ٚرٛص٠غ اٌغىب 

b - اٌؼّش ٚإٌٛع ٚاٌغٕظ أٚ اٌؼٕظش 

c -  ْاٌضٚاط ٚاٌـالق ٚاٌذخً اٌغٕٛٞ ِٚغزٜٛ اٌزؼ١ٍُ ٚإٌّٙخ ٚاإلعىب

 ٚغ١ش٘ب

d -  دسعخ اٌزؾؼش ٚاٌزظ١ٕغ ٚاٌز١ّٕخ ٚاٌؾشان االعزّبػٟ ٚاٌـجمخ

 ٚاألعشح ٚاٌم١ُ ٚاٌضمبفخ

 

 

http://www.ckfu.org/vb/t121311.html


 
 

 

 

 

الواجب الثالث 

 :٘ٛ اٌزؾٛي اٌذ٠ّٛعشافٟ (1
  اٌغىبْ ِٓ ؽبٌخ رىْٛ ف١ٙب اٌخظٛثخ ٚاٌٛف١بد ِشرفؼخ اٌٝ ؽبٌخ اٌؼ١ٍّخ اٌخبطخ ثزؾٛي

  .رز١ّض ثبٔخفبع اٌخظٛثخ ٚاٌٛف١بد أخشٜ

 
 :ػبَ االلزظبد اٌغ١بعٟ اٌزٞ ٔشش اٌؾغُ األِضً ٌٍغىبْ فٟ وزبثٗ ِجبدة (و١ٕبٞ)ػشف  (1

1888 

 
 : الؽظ عجٕغش (1

  لٍخ إٌغً ث١ٓ اٌغ١ذاد اٌّشزغالد فٟ اٌّٙٓ اٌفىش٠خ
 

 

 

ِغ ر١ّٕبرٟ ٌىُ ثبٌٕغبااااااااااااااااااااااااااااااااااػ 

 +Aٚفبٌىُ 

ِؾجىُ 

 ِٓ ٚاٌٝ
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 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

 
 :يرى )كوارد جيني( أن المجتمعات في مرحلة التقدم واالزدهار (1)

  .تتميز بمعدل خصوبة مرتفع يصاحبه وجود اختالفات اجتماعية واضحة بين السكان )أ(  

 .تتميز بمعدل خصوبة مرتفع يصاحبه عدم وجود اختالفات اجتماعية واضحة بين السكان )ب(  

  .تتميز بمعدل خصوبة مرتفع يصاحبه وجود اختالفات اجتماعية واضحة بين السكان )ج(  

 .دل خصوبة منخفض يصاحبه وجود اختالفات اجتماعية واضحة بين السكانتتميز بمع )د(  

 :يرى )كنجزلي دافيز( أن التوازن الذي يميل إليه المجتمع هو توازن بين  (2)

       .عدد السكان والموارد المتاحة )أ(  

 .عدد السكان ومتطلبات البناء االجتماعي )ب(  

       .لمجتمعحجم السكان وموارد الثروة في ا )ج(  

 .حجم السكان والمساحة التي يقطنوها )د(  

 :يرى )روبرت مالتس( أن التوازن الذي يميل إليه المجتمع هو توازن بين  (3)

       .عدد السكان والموارد المتاحة )أ(  

 .عدد السكان ومتطلبات البناء االجتماعي )ب(  

       .حجم السكان وموارد الثروة في المجتمع )ج(  

   .حجم السكان والمساحة التي يقطنوها )د(  

  :يفترض )كارل ماركس(  (4)

     .أن تزايد السكان يرتبط بمعدل التشغيل في النظام االقتصادي )أ(  

 .أن تزايد السكان ال يرتبط بمعدل التشغيل في النظام االقتصادي )ب(  

       .أن تزايد السكان يرتبط بمعدل الخصوبة )ج(  

 .أن تزايد السكان يرتبط بمعدل الوفيات )د(  

 :يتوقع ماركس  (5)

 .وجود فائض في السكان في النظام الرأسمالي وفي النظام االشتراكي )أ(  

 .وجود فائض في السكان في النظام الرأسمالي وعدم وجوده في النظام االشتراكي )ب(  

   .ووجوده في النظام االشتراكيعدم وجود فائض في السكان في النظام الرأسمالي  )ج(  

 .عدم وجود فائض في السكان في النظام الرأسمالي وعدم وجوده في النظام االشتراكي )د(  

 

يمد دارس السكان من وجهة نظر علم االجتماع بأسلوب منهجي يمكنه من التغلب على صعوبات   (6)

ريخي للظواهر السكانية في التوصل إلى قدرتها على تتبع التطور التا مالتعداد والتسجيل الحيوي وعد

المعطيات السكانية التي تفيد في تتبع تطور الظواهر السكانية في الماضي والتعرف على عوامل تغيرها، ثم 

التوصل إلى العالقات السببية بينها والتي يمكن على ضوئها صياغة القوانين التي تحدد اتجاهات التغير في 

 :ادا إليها وضع الخطط والبرامج لتجنب مشكالت هذا التطورالمستقبل، والتي يمكن استن

       المنهج المقارن. )أ(  

 المنهج الوصفي. )ب(  

       المنهج التجريبي. )ج(  

 المنهج التاريخي. )د(  

توشيبا
Highlight

توشيبا
Highlight

توشيبا
Highlight

توشيبا
Highlight

توشيبا
Highlight

توشيبا
Highlight
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أشااار إلااى أن نمااو السااكان يسااير فااي اتجاااأل الزيااادي فااي انقاااليم التااي يتساام بنا هااا الطبقااي بااالجمود   (7)

 :في اتجاأل النقصان في انقاليم التي يسهل فيها انتقال أعضا ها في السلم االجتماعيويسير 

       .)أرسين ديمون( )أ(  

 .)وتني( )ب(  

       .)سيدنستريكر( )ج(  

 .)بيمال( )د(  

 

 :تنتمي دراسة السكان إلى مجموعة العلوم  (8)

       .التجريبية )أ(  

 .اإلمبيريقية )ب(  

       .ي ال تجمع بياناتها بنفسهاالت )ج(  

 .غير اإلمبيريقية )د(  

 

يعد مؤشارا لاه داللتاه علاى درجاة التقادم االجتمااعي واالقتصاادي الاذي حققاه الساكان الاذين ينتماي   (9)

عملياة التنمياة فاي هاذا  بهااإليهم هؤالء السكان. كما يعتبر من بين الشواهد التي تدلل على الكيفية التي تاتم 

وظاروف المجاعاات على الظروف الصحية والمعارف الطبية وإتباع العاادات الصاحية،  يعد مؤشرانه البلد ن

 :التي يمر بها المجتمع وانوبئة والحروب

       معدل الخصوبة العام. )أ(  

 معدل المواليد الخام. )ب(  

       .معدل وفيات األطفال الرضع )ج(  

 معدل الخصوبة الخاص. )د(  

 

 :خصائص السكانية انساسية تشملال  (11)

 .المواليد والوفيات والهجرة وحجم السكان وتوزيع السكان )أ(  

 .العمر والنوع والجنس أو العنصر )ب(  

 .الزواج والطالق والدخل السنوي ومستوى التعليم والمهنة واإلسكان وغيرها )ج(  

 .الطبقة واألسرة والقيم والثقافةدرجة التحضر والتصنيع والتنمية والحراك االجتماعي و )د(  

 

 :الخصائص االجتماعية للسكان تشمل (11)

 .المواليد والوفيات والهجرة وحجم السكان وتوزيع السكان )أ(  

 .العمر والنوع والجنس أو العنصر )ب(  

 .الزواج والطالق والدخل السنوي ومستوى التعليم والمهنة واإلسكان وغيرها )ج(  

 .ر والتصنيع والتنمية والحراك االجتماعي والطبقة واألسرة والقيم والثقافةدرجة التحض )د(  

 

 :المكونات البنائية للمجتمعات تشمل  (12)

 .المواليد والوفيات والهجرة وحجم السكان وتوزيع السكان )أ(  

 .العمر والنوع والجنس أو العنصر )ب(  

 .والمهنة واإلسكان وغيرها الزواج والطالق والدخل السنوي ومستوى التعليم )ج(  

 .درجة التحضر والتصنيع والتنمية والحراك االجتماعي والطبقة واألسرة والقيم والثقافة )د(  
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 :انحداث االجتماعية وأحوال السكان تشمل  (13)

 .المواليد والوفيات والهجرة وحجم السكان وتوزيع السكان )أ(  

 .العمر والنوع والجنس أو العنصر )ب(  

 .الزواج والطالق والدخل السنوي ومستوى التعليم والمهنة واإلسكان وغيرها )ج(  

 .درجة التحضر والتصنيع والتنمية والحراك االجتماعي والطبقة واألسرة والقيم والثقافة )د(  

 

ا كانت الدراسة التي قام بها حول أسباب الهجري الدولية أول انفكار في مجال الهجاري وقاد ركاز فيها  (14)

 :على عوامل الطرد

       .3991" جرينود" و"ماكدويل" عام  )أ(  

 .3881العالم الفرنسي "الفسير" عام  )ب(  

 .م3673عالم االجتماع السويدي " كريجر" في عام  )ج(  

 (.زلنسكيعالم االجتماع ) )د(  

 

 :في الهجري نظرية التغير االجتماعي  (15)

 .3673تماع السويدي " كريجر" في عام عالم االج من أمثلتها محاولة )أ(  

 .3881العالم الفرنسي "الفسير" عام من أمثلتها ما قدمه  )ب(  

       ( في تفسير الهجرة.زلنسكيمن أمثلتها نظرية ) )ج(  

 .3991" جرينود" و"ماكدويل" عام من أمثلتها نظرية  )د(  

 

ين هما: االتصال، وتعدد العالقات بين البلدان حدد العوامل انساسية في الهجري الدولية في عامل   (16)

 :المرسلة والمستقبلة للمهاجرين

 .3673عالم االجتماع السويدي " كريجر" في عام  )أ(  

 .3881العالم الفرنسي "الفسير" عام  )ب(  

 .3991" جرينود" و"ماكدويل" عام  )ج(  

 .(زلنسكي)عالم االجتماع  )د(  

 

تقال أو تحول أو تغير فيزيقي لفرد أو جماعاة مان منطقاة اعتاادوا اإلقاماة فيهاا تعرف بأنها عملية ان  (17)

إلى منطقة أخرى، أو من منطقة إلى أخرى داخل حدود بلد واحد، أو من منطقة إلى أخرى خاار  حادود هاذا 

 :البلد

       الزيادة الطبيعية. )أ(  

 .الهجرة )ب(  

       الزيادة غير الطبيعية. )ج(  

 لتحول السكاني.ا )د(  

 

عباري عن مقياس نسبي مركب من ثالثة مؤشرات هاي: العمار المتوقاع عناد المايالد، ومعادل القاراءي  (18)

 :والكتابة للبالغين، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي معبرا عنه بالدوالر انمريكي

       .التنمية البشرية بحث )أ(  

 .ةالتنمية البشري كتاب )ب(  

       .دليل التنمية البشرية )ج(  

 .التنمية البشرية دراسة )د(  
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يقاس باستخدام أساليب إحصائية تعتمد على جدول الحياي ويحسب دائما عند الميالد أو عند أي فئاة   (19)

عمرية. وهو ببساطة عبااري عان عادد السانوات التاي يتوقاع أن يعيشاها الفارد الواحاد فاي أي سانة معلوماة. 

  :يحسب باستمرار للذكور واإلناث كل على حديوهو 

       .أمد الحياة )أ(  

 جدول الحياة. )ب(  

       سنوات الحياة. )ج(  

 أحداث الحياة. )د(  

 

 :المصادر المباشري للمعطيات السكانيةمن   (21)

       البيانات الجاهزة. )أ(  

 .نظام التسجيل الحيوي )ب(  

       البيانات التي توفرها الوزارات عن أعمالها. )ج(  

 البيانات التي توفرها المصالح الحكومية عن أعمالها. )د(  
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 :التعداد والتسجيل الحيوي يعرفان بأنهما  (61)

 .التعداد تسجيل لألشخاص والتسجيل الحيوي تسجيل لألحداث )أ(  

 .تسجيل لألشخاص والتعداد تسجيل لألحداث التسجيل الحيوي )ب(  

 .التعداد والتسجيل الحيوي يسجالن األحداث واألشخاص )ج(  

 .التعداد والتسجيل الحيوي يسجالن األحداث وال يسجالن األشخاص )د(  

 


