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 ٤ايؿعا ْهأيهِ   
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 طبٝع١ٝ ٚبًك١ٜى/ أنٌُ / تٓكهِ املٛاقؾ إىل 

  أٚال : املٛاقؾ ايطبٝع١ٝ :
 ايجكٚات املعؿ١ْٝ(.  –ايٓبات ايطبٝعٞ  -اهلٛا٤  -ايرتب١  -َجٌ )املٝا٠ ٖٞ نٌ املٛاقؾ   َٓشٗا اهلل يإلْهإ   ؾٕٚ دٗؿ َٔ داْب٘ ف٢ تهٜٛٓٗا 

 ى/ مب تفهك / ته١ُٝ املٛاقؾ ايطبٝع١ٝ بٗفا االنِ  ؟ 

 ز/ ألْٗا ٖب١ َٚٓش١ َٔ اهلل يإلْهإ ؾٕٚ دٗؿ َٓ٘

 أِٖ َضاؾق املٝا٠ ايعفب١ يف َضك  ايٌْٓٝٗك ى/ أنٌُ /  ٜعؿ  

 ى/ عع عال١َ صض أٚ ػطأ  :  تهجك ايػابات ايطبٝع١ٝ يف َضك       )ػطأ(    تكٌ دؿا

 ى/ مب تفهك/ الٜتٛافك يف َضك غابات طبٝع١ٝ بٌ تًٓك بٗا ْباتات صشكا١ٜٚ فكط ؟

 ز/ بهبب ْؿق٠ األَطاق

 املضاؾق ايك٥ٝه١ٝ يًطاق١ يف َضكَٔ ايبرتٍٚ ٚ ايػال ايطبٝعٞ  ى/ أنٌُ / ٜعؿ

 

 أ١ُٖٝ املٛاقؾ ايطبٝع١ٝ

 ى/ مب تفهك / أ١ُٖٝ املٛاقؾ ايطبٝع١ٝ : 

 ى/ أٜؿ صش١ ايعباق٠ اآلت١ٝ  / يهٌ َٛقؾ طبٝع٢ أ١ُٖٝ يف سٝا٠ اإلْهإ ؟

 ز / سٝح إٔ 

  .املٝا٠ عكٚق١ٜ ذتٝا٠ اإلْهإ ٚاذتٝٛإ ٚايٓبات 

 املعؿ١ْٝ( عكٚق١ٜ يًضٓاع١    –اذتٝٛا١ْٝ  -ارتاَات) ايمقاع١ٝ 

  ايرتب١ الل١َ يمقاع١ احملاصٌٝ ايػفا١ٝ٥ 

 .َٞضاؾق ايطاق١ أناى ايتكؿّ ايضٓاع 

  .ٜٞؤؾٟ سهٔ انتجُاق املٛاقؾ ايطبٝع١ٝ إىل ايتكؿّ ايضٓاع 

 ١ٝٗٝ ٚايهفاقٟ .تكّٛ عًٝٗا أْٛاع عؿٜؿ٠ َٔ ايهٝاس١ َجٌ ايهٝاس١ ايعالد١ٝ ٚايًٛاط٧ ايرتف 

 ى/ مب تفهك / قٝاّ ايمقاع١ يف ٚاؾ٣ ايٌٓٝ ٚ ؾيتا٠ مبضك ؟

 ز/ بهبب ٚفك٠ املٝا٠ ايعفب١ ٚايرتب١ ارتضب١

 ى/ َاـا عتؿخ اـا / أنا٤ اإلْهإ انتؼؿاّ املٛاقؾ ايطبٝع١ٝ ؟

 ز/ ٜعكعٗا يًتًٛخ ٚاإلٖؿاق

 ؟؟؟ى/ َا املكضٛؾ بايتًٛخ

 سؿٚخ  تػريات يبعض املٛاقؾ ايطبٝع١ٝ فتضبض غري صاذت١ يالنتؼؿاّ ايبًكٟ   -َفّٗٛ ايتًٛخ :

 ى/ َاـا عتؿخ اـا / تكنمت َضاْع األمسٓت ٚ األمسؿ٠ ف٢ َٓطك١ َع١ٓٝ بايٓهب١ يًب١٦ٝ ؟

 ايتأثري ايهًب٢ ع٢ً صش١ ايها٥ٓات اذت١ٝ بايب١٦ٝ –ز/ تضبض أنجك املٓاطل ٚايب٦ٝات تًٛثا 

 ف يف انتؼؿاّ املٝا٠ ؟ى/ َاـا تكٍٛ ملٔ ٜهك

 ز/ أْضش٘ بعؿّ فعٌ ـيو ألٕ قطك٠ املٝا٠ تها٣ٚ سٝا٠

 

 بهبب ٚدععٛؾ ايًٓعععاط ايضٓاعٞ ٚنجك٠ َضاْع ايًٓهٝر ٚاالمسٓت بُٗا. يربا ارت١ُٝ ص  –أنجك املٓاطل تًٛثا يف َضك : ط سًٛإ 
 

 
 

 ايٛسؿ٠ األٚىل: املٛاقؾ ايطبٝع١ٝ ف٢ َضك  

 املٛاقؾ أْٛاع:   األٍٚ ايؿقى  
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 ثاْٝا : املٛاقؾ ايبًك١ٜ :
 

بأْتادٗا َجٌ ) املٓتذات ايمقاع١ٝ ٚايضٓاع١ٝ   ٚمياقى ايعؿٜؿ َٔ االًْط١ االقتضاؾ١ٜ ٖٞ املٛاقؾ ايت٢ ٜكّٛ اإلْهععععععإ 

 بػكض حتٌٜٛ املٛاقؾ ايطبٝع١ٝ إيٞ ايهاٍ دؿٜؿ َٔ املٓتذات ايت٢ تضًض إليباع سادات اإلْهإ

 

 املٛاقؾ املا١ٝ٥ يف َضك

 

 

 ؟ َضك يف ايعفب١ املٝا٠ أ١ُٖٝ/  تفهك مب/ ى

 ؟ َضك يف ايعفب١ املٝا٠ أ١ُٖٝ

 .   ايهٗكبا٤ تٛيٝؿٚ  املٓمي١ٝ ٚاألغكاض يًًكب ق٥ٝهٞ َضؿق (1

 .ايمقع١ قٝاّ ع تهاعؿ (2

 َضؿق يتٛيٝؿ ايطاق١ ايهٗكَٚا١ٝ٥ َجٌ ايهؿ ايعاىل ٚبعض ايكٓاطك ع ايٌٓٝ (3

 قػٝض١ ٚ ٖا١َ ْكٌ طكم تعترب (4

 ايهُه١ٝ يًجك٠ٚ َِٗ َضؿق (5
 

 ايٌٓٝ ْٗك ع املكا١َ ٚايكٓاطك ايعايٞ ايهؿ َٔ ايهٗكَٚا١ٝ٥ ايطاق١ َضك تٛيؿ/  أنٌُ/ ى

 ى/ مب تفهك / أ١ُٖٝ ايهؿ ايعاىل ملضك؟

 ز/ عت٢ُ َضك َٔ ادتفاف ٚايفٝغاْات ٖٚٛ َضؿق َِٗ يتٛيٝؿ ايهٗكبا٤

 ادتٛف١ٝ ى/أنٌُ تعتُؿ اذتٝا٠ ف٢ ايٛاسات املضك١ٜ ع٢ً املٝا٠  

 املضك١ٜ ايٛاسات  أِٖ   ن٠ٛٝ ٚاس١ى/ أنٌُ /  

 ى/ عع صض أٚ ػطأ/ تكّٛ ايمقاع١ ف٢ ايٛاسات اعتُاؾا ع٢ً َٝا٠ ْٗك ايٌٓٝ 

 ز/ ) ػطأ(   اعتُاؾا ع٢ً املٝا٠  ادتٛف١ٝ  

 ى/ عع صض أٚ ػطأ/ تكّٛ ايمقاع١ ف٢ ايهاسٌ ايًُاىل ملضك  اعتُاؾا ع٢ً َٝا٠ ْٗك ايٌٓٝ 

 ز/ ) ػطأ(   اعتُاؾا ع٢ً األَطاق ايًت١ٜٛ

 دفاف -فٝغإ   ى/ َا املكضٛؾ بهال َٔ 

 . " َعني َٛنِ ف٢ ايٓٗك يف املا٤ َٓهٛب ف٢ لٜاؾ٠":  ايفٝغإ ٖٛ

  ٚايكع٢ ايمقاع١ ٚػاص١ ايبًك١ٜ باألًْط١ ٜغك مما املطك ْؿق٠:  ادتفاف
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 : َضك يف املاذت١ املٝا٠ أ١ُٖٝ

 : َضك يف املاذت١ املٝا٠ أ١ُٖٝ/ تفهك مب/ ى

 .َضك يف ايهُه١ٝ يًجك٠ٚ ق٥ٝهٞ َضؿق (1

 ايطعاّ ًَض َجٌ اهلا١َ األَالغ َٓٗا ٜهتؼكز (2

 . ايطبٝعٞ ٚايػال ايبرتٍٚ ٚارتًذإ ايبشاق قاع َٔ ٜهتؼكز  (3

 . يٛاط٦ٗا ع٢ً ايهٝاس١ٝ ايكك٣ تكاّ (4

   ايبشكٟ يًٓكٌ ٚن١ًٝ (5

 
 مبضكايهٜٛو ايبشك٣ َٔ سكٍٛ ايبرتٍٚ ايبشك١ٜ ف٢ ػًٝر  بالعِٝى/ أنٌُ / ٜعؿ سكٌ 

 

 أنباب تًٛخ املٝا٠

 ؟ ٚاملاذت١ ايعفب١ املٝا٠ تًٛخ/  تفهك مب/ ى

 / ز

 َعادت١ ؾٕٚ ايبشك أٚ ايٓٗك َٝا٠ ف٢ ٚايضٓاع٢ ايضش٢ ايضكف شتًفات إيكا٤ 

 ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚاالمسؿ٠ باملبٝؿات املًٛث١ ايمقاع٢ ايضكف َٝا٠ تضكٜف 

 ايبرتٍٚ ْاقالت َٔ ايبرتٍٚ لٜٛت تهكب 

 ايبشك أٚ ايٓٗك َٝا٠ ف٢ ايهفٔ شتًفات إيكا٤ 
 

 ايتًٛخ َٔ املٝا٠ محا١ٜ ٚ يت١ُٝٓ ايؿٚي١ دٗٛؾ

 

 ى/ ٚعض دٗٛؾ ايؿٚي١ ذتُا١ٜ املٝا٠ َٔ ايتًٛخ ٚتُٓٝتٗا؟

 َعادت١ شتًفات ايضكف ايضش٢ ٚايمقاع٢ -1

 َكاقب١ ايهٛاسٌ -2

 لٜاؾ٠ محالت ايتٛع١ٝ بأ١ُٖٝ تكيٝؿ انتٗالى املٝا٠ -3

 ايتٓكٝط( –انتؼؿاّ أنايٝب ايك٣ اذتؿٜج١)ايكش  -4

 سفك اآلباق ايعُٝك١ -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  األٚا٥ٌ نًه١ً

 االدتُاع١ٝ ايؿقانات

 ( ثا٣ْٛ – إعؿاؾ٣ – إبتؿا٢٥) ايضفٛف ٚ  املكاسٌ  يهٌ

 األٚا٥ٌ َٔ ؾا٥ُا أْت األٚا٥ٌ نًه١ً َع

01099696883 
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 ى/ َا املكضٛؾ بع املعاؾٕ :

 املعاؾٕ : َاؾ٠ طبٝع١ٝ صًب١ تهتؼكز َٔ باطٔ األقض ٚقؿ تهٕٛ قكٜب١ أٚ بعٝؿ٠ َٔ نطض األقض

 ى/ عع عال١َ صض أٚ ػطأ/ املعاؾٕ تهٕٛ ؾا٥ُا ف٢ باطٔ األقض بعٝؿ٠ عٔ ايهطض

 ز/ ػطأ / قؿ تهٕٛ قكٜب١ أٚ بعٝؿ٠ َٔ نطض األقض

     .انتؼكاز املعاؾٕ َٔ باطٔ األقض:  ايتعؿٜٔى/ َاـا ٜكضؿ بايتعؿٜٔ :        ز/ 

 

 ن١ُٝ ٚدٛؾٖا –تٛلٜعٗا  –ختتًف أ١ُٖٝ املعاؾٕ سهب : انتؼؿاَٗا 
 

 ** املعؿ١ْٝ املٛاقؾ َٔ** 

 ايفٖب ص       –املٓذٓٝم  –ايفٛنفات  –ط اذتؿٜؿ 

   

 أٚاًل : اذتؿٜؿ   

 ؟؟ اذتؿٜؿ أ١ُٖٝ/  تفهك مب/ ى

 ز/ ٜعؿ أناى ايضٓاعات ايجك١ًٝ سٝح ٜؿػٌ يف صٓاع١ قغبإ ايههو اذتؿٜؿ١ٜ ٚايهٝاقات ٚ اآلالت

 ايٛاسات ايبشك١ٜٚ ٜعتُؿ ع٢ً سؿٜؿ  سًٛإ َضٓع اذتؿٜؿ ٚايضًب يف  َضك يف ٚايضًب اذتؿٜؿ َضاْع أِٖ/  أنٌُ/ ى

  

   َضك يف اذتؿٜؿ  تٛلٜع

 ٜتٛلع اذتؿٜؿ ف٢ َضك ف٢ َٓاطل 

 ايٛاسات ايبشك١ٜ  بايضشكا٤ ايػكب١ٝ – 1

 ايضشكا٤ ايًكق١ٝ – 2
 

ًٝا : ايفٛنفات  ثاْ

 

 ؟ ايفٛنفات َعؿٕ أ١ُٖٝ تفهك مبى: 

 ٜضؿق بهُٝات نبري٠ يًؼاقز   - 1

ٜؿػٌ يف صٓاع١ األمسؿ٠ ايمقاع١ٝ ٚاملبٝؿات  -2

 اذتًك١ٜ

 

أِٖ َضاْع ايهُاؾ َضٓع مساؾ أبٛ لعبٌ ايت٢ تعتُؿ عًٝ٘ 

 ف٢ َضكايمقاع١ 
 

 : َضك يف ايفٛنفات ٚدٛؾ َٓاطل

 ٚاؾٟ ايٌٓٝ عٓؿ ايهباع١ٝ   – 1

ايٛاؾٟ ادتؿٜؿ بايضشكا٤ ايػكب١ٝ)ٖغب١ أبٛ  – 2

 طكطٛق(

 ع٢ً نٛاسٌ ايبشك األمحك بني نفادا ٚايكضٞ – 3

 ثايًجا : املٓذٓٝم

 : املٓذٓٝم َعؿٕ أ١ُٖٝ/  تفهك مب/ ى

 ز/  ٜهتؼؿّ يف صٓاع١ ايضًب
 

 يب٘ دمٜك٠ نٝٓا٤ يف َٓطك١ أّ ظ١ُ   :  املٓذٓٝم  انتؼكاز َٓاطل
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 قابًعا : ايفٖب    

 ؟ ايفٖب َعؿٕ  أ١ُٖٝ/  تفهك مب/ ى

 ٜهتؼؿّ يف صٓاع١ اذتًٞ ع 1

 ٜؿػٌ يف بعض أْٛاع ايعالز َجٌ عالز ايهكطإ  ع  2

 

 يف عالز َكض ايهكطإ(())تٛصٌ ايعامل املضكٟ  ؾ/ َضطف٢ ايهٝؿ يف ايٛالٜات املتشؿ٠ إىل انتؼؿاّ ـقات ايفٖب 

 : َضك يف ايفٖب  ػاّ انتؼكاز َٓاطل

 ٜٛدؿ يف ايضشكا٤ ايًكق١ٝ يف دباٍ ايبشك األمحك ٚقؿ انتؼكاد٘ َٔ َٓذِ ايههك٣
 

 

 

 

 

 

 دٗٛؾ ايؿٚي١ يت١ُٝٓ املٛاقؾ املعؿ١ْٝ

 ٕتًذٝع املهتجُكٜٔ ع٢ً ايبشح ٚايتٓكٝب عٔ املعاؾ 

 ايبشح عٔ بؿا٥ٌ النتؼؿاّ املعاؾٕ ف٢ ايضٓاع١ َجٌ ايبالنتٝو 

  ّايٛنا٥ٌ ايتهٓٛيٛد١ٝ يف ايبشح ٚايتٓكٝب عٔ املعاؾٕانتؼؿا 
 ى أنٌُ :

 تتذ٘ ايؿٚي١ النتؼؿاّ بؿا٥ٌ يًُعاؾٕ َجٌ  ........  -1

 أيٗك َٓادِ انتؼكاز  ايفٖب ف٢ َضك َٓذِ ................. بايضشكا٤ .................... -2

 يمقاع١ ف٢ َضكٜؿػٌ ايفٛنفات ف٢ صٓاع١ .................. ايت٢ تفٝؿ ا -3

 ٜهتؼكز املٓذٓٝم َٔ َٓذِ ........................ بهٝٓا٤ -4

 أّ ظ١ُ -4األمسؿ٠    -3ايًكق١ٝ   –ايههك٣  -2ايبالنتٝو   -1اإلداب١  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فكط يإلطالع إثكا١ٝ٥ َع١ًَٛ

 أػك٣ ـات أ١ُٖٝ اقتضاؾ١ٜ :ٚصؼٛق  َعاؾٕ أَالغ ٚ 

 ايكػاّ : يف ايضشكا٤ ايًكق١ٝ ٚ نٝٓا٤. (1

 ٚادتكاْٝت : يف أنٛإ ٚايضشكا٤ ايًكق١ٝ.ادتبو (2

 ايكَاٍ ايبٝغا٤ : ْٚضٓع َٓٗا ايمداز يف أَانٔ َتفكق١ مبضك. (3
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 قهُني ُٖا َضاؾق طاق١ غري َتذؿؾ٠ َٚضاؾق طاق١ َتذؿؾ٠ ى/ أنٌُ /  تٓكهِ َضاؾق ايطاق١ إىل 

 ى: عكف : َضاؾق ايطاق١ ايػري َتذؿؾ٠ ٚاملتذؿؾ٠؟

 

 َضاؾق ايطاق١ غري َتذؿؾ٠

 ايطبٝع٢ٖٞ املضاؾق ايت٢ تٓفف بانتٗالى اإلْهإ هلا ٚالميهٔ تعٜٛغٗا َجٌ ايفشِ ٚايبرتٍٚ ٚايػال 

 َضاؾق ايطاق١ املتذؿؾ٠

 ٢ٖ املضاؾق ايت٢ التٓفف بانتٗالى اإلْهإ هلا َجٌ ايطاق١ ايًُه١ٝ ٚايكٜاغ ٚاملٝا٠

 

 ايػال ايطبٝع٢ ( –ايبرتٍٚ – ايًُو)ى/ أػرت اإلداب١ ايضشٝش١ : َٔ َضاؾق ايطاق١ املتذؿؾ٠  طاق١ 

 (الي٧ مما نبل   –ايكٜاغ  –املٝا٠  –ايًُو )ى/ أػرت اإلداب١ ايضشٝش١ : َٔ َضاؾق ايطاق١ ايػري املتذؿؾ٠  طاق١ 

 ايؿا١ُ٥ ( –ايػري َتذؿؾ٠ –املتذؿ٠ )ى/ أػرت اإلداب١ ايضشٝش١ : ايبرتٍٚ ٚايفشِ َٔ َضاؾق ايطاق١ 

 

 ايٛقٛؾ  –ى/ َا املكضٛؾ بع ايطاق١ 

 اسرتام ايٛقٛؾ أٚ سكاق٠ ايًُو أٚ ق٠ٛ ايكٜاغ تهاقط املٝا٠ أٚ سكن١ األَٛاز .نٌ َا ٜٓتر عٔ  طاق١ :

 ٖٛ نٌ َا عترتم ٜٚعطٞ طاق١ َجٌ ايفشِ ٚايبرتٍٚ ٚايػال ايطبٝعٞ . ٚقٛؾ :

 

 أٚال : َضاؾق ايطاق١ غري َتذؿؾ٠
 

  -ايفشِ :  -1

 دبٌ املػاق٠مبٓطك١  نٝٓا٤ى/ أنٌُ / تًٓك َٓادِ ايفشِ يف مشاٍ 

  ايضًبى/ أنٌُ / ٜؿػٌ ايفشِ ف٢ صٓاع١ 

 ى/ مب تفهك / أ١ُٖٝ ايفشِ ؟

 ٜؿػٌ ف٢ صٓاع١ ايضًب –ز/ أسؿ َضاؾق ايطاق١ 

 ى/ مب تفهك/ ٜعترب ايفشِ أقٌ أ١ُٖٝ َٔ ايبرتٍٚ ٚايػال ايطبٝعٞ ؟

 ًٜٛخ ايب١٦ٝ  رتكٚز نُٝات نبري٠ َٔ غال ثاْٞ أنهٝؿ ايهكبٕٛ عٓؿ اسرتاق٘. -1ألْ٘ 

 / ٜعؿ ايفشِ ًَٛثا يًب١٦ٝ ؟ ى/ مب تفهك

 ز/ رتكٚز نُٝات نبري٠ َٔ غال ثاْٞ أنهٝؿ ايهكبٕٛ عٓؿ اسرتاق٘.

 

 -ايبرتٍٚ :  -2

 ى: مب تفهك / أ١ُٖٝ ايبرتٍٚ ؟

 ايػال ايطبٝعٞ ( ٚػاَات  صٓاع١ٝ َجٌ ايبالنتٝو .  –املالٚت   -ايهٛالق  –عٓؿ تهكٜك٠  ٜعطٞ ًَتكات  نجري٠ َٓٗا :) ايبٓمٜٔ   -2َضؿق ق٥ٝهٞ يًطاق١   -1ز/ 

 َا املكضٛؾ بتهكٜك ايبرتٍٚ ؟

 ٖٞ ع١ًُٝ ٜتِ فٝٗا فضٌ َهْٛات ايبرتٍٚ عٔ ايمٜت األصًٞ .
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 -ايػال ايطبٝعٞ :  -3
 

 ٜٚٛدؿ ايػال ايطبٝعٞ يف َضك يف سكٍٛ َهتك١ً أٚ يف سكٍٛ َضاسبا يًبرتٍٚ .

 ى/ مب تفهك أ١ُٖٝ ايػال ايطبٝع٢ ؟

 تٛيٝؿ ايهٗكبا٤ اذتكاق١ٜ –3ٜهتؼؿّ ٚقٛؾ يٛنا٥ٌ املٛاصالت  -2ٜهتؼؿّ ف٢ األغكاض املٓمي١ٝ  -1ز/ 

 ف٢ َضك ايطبٝع٢ ايػالف٢ مشاٍ ايؿيتا أِٖ اذتكٍٛ إلْتاز  أبَٛاع٢ ى/  أنٌُ / سكٌ

 

 ّ 1931بؿأ انتؼؿاّ ايهٗكبا٤ يف َضك يف أٚا٥ٌ ايككٕ ايعًكٜٔ ثِ انتؼؿَت يف ايضٓاع١ َٓف عاّ 

 ** تٓكهِ  ايهٗكبا٤ إىل :  نٗكبا٤ سكاق١ٜ ٚ نٗكبا٤ َا١ٝ٥

 ستطات نٗكبا٤ سكاق١ٜ ٖٚٞ ايهٗكبا٤ ايٓاجت١ عٔ اسرتام ايفشِ ٚايبرتٍٚ ٚايػال ايطبٝعٞ . – 1

 ستط١ يربا ارت١ُٝ ٚمشاٍ ايكاٖك٠  -حملطات ايهٗكبا٤ اذتكاق١ٜ يف َضك : ** أَج١ً 
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 ثاْٝا : َضاؾق ايطاق١ املتذؿؾ٠

 ايًُو :  -1

 مب تفهك أ١ُٖٝ ايطاق١ ايًُه١ٝ ؟ = ى/ أنٌُ / تهتؼؿّ طاق١ ايًُو ف٢ .... ٚ...

 ز/ تهتؼؿّ ف٢ تهؼني املٝا٠ ٚاألغكاض املٓمي١ٝ

 ايكٜاغ :  -2

 تهتؼؿّ طاق١ ايكٜاغ ف٢ تٛيٝؿ ايهٗكبا٤ َجٌ ستط١ ايمعفكا١ْ 

 : ٠ املٝا -3

 ى/ مب تفهك / أ١ُٖٝ طاق١ املٝا٠

ز/ متجٌ أسؿ َضاؾق ايطاق١ املتذؿؾ٠ ٚتهتؼؿّ َضك ايهؿٚؾ ٚايكٓاطك 

 يتٛيٝؿ ايطاق١ ايهٗكَٚا١ٝ٥

 ى/ أنٌُ / َٔ أِٖ ستطات ايهٗكبا٤ املا١ٝ٥ يف َضك 

 -3ستط١ نٗكبا٤ ػمإ أنٛإ  -2ايهؿ ايعاىل ستط١ نٗكبا٤  -1ز/  

 ستط١ نٗكبا٤ قٓاطك إنٓا

 –ى/أػرت/ تٛيؿ َضك ايطاق١ ايهٗكبا١ٝ٥ َٔ ايكٜاغ  مبشط١ ..... )إنٓا 

 ايهؿ ايعاىل ( – ايمعفكا١ْ

 -نٗكَٚا١ٝ٥ى/ أػرت / ستط١ نٗكبا٤ ايهؿ ايعايٞ ٜٛيؿ َٓٗا طاق١ ...)

 نٗكبا٤ سكاق١ٜ( –طاق١ سكاق١ٜ 

 

 َاـا ٜكضؿ بايطاق١ ايهٗكَٚا١ٝ٥ ؟ى/ 

: ٖٞ ايهٗكبا٤ املا١ٝ٥ املٛيؿ٠ َٔ ايهؿٚؾ ٚايكٓاطك  ايطاق١ ايهٗكَٚا١ٝ٥

 ٚارتماْات 

ٖٞ دهِ ٜعرتض زتك٣ ايٓٗك يكفع َهت٣ٛ املا٤ يكٟ األقاعٞ   ايكٓطك٠

 ايمقاع١ٝ ٚتهتؼؿّ يف تٛيٝؿ ايهٗكبا٤ املا١ٝ٥ .

املا٤ أَاَ٘ ٚتٛيٝؿ ايهٗكبا٤ ٖٛ دهِ ٜعرتض زتك٣ ايٓٗك يتؼمٜٔ  ايهؿ :

 َٔ ػًف٘ .
 

 ى/ مب تفهك / أ١ُٖٝ ايطاق١ املتذؿؾ٠ ؟

 ز/ طاق١ ْعٝف١ ع غري ًَٛث١ يًب١٦ٝ 

 ى/ مب تفهك / ٖٓاى عكبات ًَٚهالت ف٢ انتؼؿاّ ايطاق١ املتذؿؾ٠ ؟

 ز/ ألْٗا حتتاز يٛنا٥ٌ تهٓٛيٛد١ٝ َتكؿ١َ ٚ أَٛاٍ عؼ١ُ

 

 اإلنهٓؿق١ٜ ( –أبٛ قري  –مشاٍ ايكاٖك٠  –) يربا ارت١ُٝ  -: ٜتِ تٛيٝؿ ايهٗكبا٤ َٔ ستطات َجٌ 
 

 دٗٛؾ ايؿٚي١ يت١ُٝٓ ايطاق١

 االٖتُاّ بايبشح ايع٢ًُ ف٢ زتاٍ انتؼؿاّ ايطاق١ املتذؿؾ٠ -1

 تًذٝع املهتجُكٜٔ ع٢ً ايبشح ٚايتٓكٝب عٔ سكٍٛ ايبرتٍٚ ٚ ايػال ايطبٝعٞ -2

 تكيٝؿ انتٗالى ايطاق١ -3
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 ععععععععععععع  َكادع١ عا١َ ع٢ً ايٛسؿ٠ األٚىلععععععععععععععع 

 

 / أنٌُ َا ٜأتٞ:1ى

 ادتٛف١ٝ ، االَطاق ٠ْٗكايٌٓٝ ، املٝا ايعفب١ يف َضك تًٌُ     ٠َضاؾق املٝا 

     ايمقاع١ٝ  ، املبٝؿات اذتًك١ٜ ٠االمسؿٜؿػٌ ايفٛنفات ف٢ صٓاع١ 

    سًٛإ ، يربا ارت١ُٝاحمل١ً ايهرب٣  اِٖ َكانم صٓاع١ ايػمٍ ٚايٓهٝر يف َضك، 

  ٖٛ اثٓا٤ سكق٘           ثا٢ْ انهٝؿ ايهكبٕٛبهبب اْبعاخ غال      ايفشِانجك َضاؾق ايطاق١ ايػري َتذؿؾ٠ تًٛثا يًب١٦ٝ 

       ٖٞ ايبشريات،  ، ايبشاق عري٠ ْاصك،   ْٗك ايٌٓٝ ٚايرتعَضاؾق ايجك٠ٚ ايهُه١ٝ يف َضك 

 ايهاسٌ ايًُاىل٢ً  ٜكتضك ٚدٛؾ االَطاق ايًت١ٜٛ يف َضك ع 

    ايضٓاع١ اذتؿٜج١ٜعترب اذتؿٜؿ  اناى 

  مشاٍ نٝٓا٤ ، ايهاسٌ ايًُاىل  ٜكتضك ٚدٛؾ املكاع٢ يف َضك يف 

       االنتٓماف ٚايتضشك،  ايتًٛخ،  ادتفاف ْٚؿق٠ االَطاقَٔ انباب تٓاقط املٛاقؾ ايطبٝع١ٝ يف َضك 

     ٖٛ ايفشِاقٌ َضاؾق ايطاق١ غري املتذؿؾ٠ ا١ُٖٝ 

 ِاملٛاقؾ ايطبٝع١ٝ  ، املٛاقؾ ايبًك١ٜإىل    املٛاقؾ  تٓكه 

     ٖٞ ػًٝر ايهٜٛوأِٖ َٓاطل اْتاز ايبرتٍٚ ف٢ َضك   

   اذتؿٜؿ ٚايضًباملٓذٓٝم عاٌَ انان٢ يف صٓاع١ 

       ايًُو ، االَٛاز ، ايكٜاغَٔ اَج١ً ايطاق١ املتذؿؾ٠ 

  / ايهكطإ َكض   يف عالز   ـقات ايفٖب  نتؼؿاّ تٛصٌ إىل ا   َضطف٢ ايهٝؿايعامل املضكٟ ايؿنتٛق  

 اذتؿٜؿ مبٝٓا٤ ايؿػًٝ٘ ،  َضٓع  َضٓع اذتؿٜؿ ٚايضًب يف سًٛإ   َٔ أيٗك َضاْع اذتؿٜؿ ٚايضًب 

  َتذؿؾٙ  ، َضاؾق  طاق١ غري َتذؿؾٙطاق١ َضاؾق  ْٛعني                ايطاق١َضاؾق  

   االنتٓماف ٚايتضشك،  ايتًٛخ،  ادتفاف ْٚؿق٠ االَطاقاملًانٌ اييت تٛاد٘ ت١ُٝٓ املٛاقؾ ايطبٝع١ٝ 
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 : ػكايف ايف٣ تًري إيٝ٘ نٌ عباق٠ مما ًٜٞ انتب املفّٗٛ ادت/ 2ى

 ايفٝغإ يف ْٗك ايٌٓٝ ٠لٜاؾ٠ َٓهٛب املٝا

 َٛاقؾ طبٝعٝ٘  ثكٚات طبٝع١ٝ َٔ اهلل يف ايطبٝع١ٝ ٜهتؼؿَٗا االْهإ 

 ايهٗكبا٤ اذتكاق١ٜ ايفشِ ٚايبرتٍٚايهٗكبا٤ ايٓاجت١ عٔ اسرتام 

 املٓذٓٝم تٛدؿ َٓامج٘ يف يب١ دم١ٜ نٝٓا٤ يف أّ ظ١ُ ٜٚؿػٌ يف صٓاع١ ايضًب

 ايتضشك تٓاقط قؿق٠ األقض ايمقاع١ٝ ع٢ً اإلْبات

 ايبرتٍٚ ض َٔ َهْٛاتٗا املالٚت ٚايبٓمٜٔقَاؾ٠ طبٝع١ٝ تٛدؿ يف باطٔ األ

 ايتًٛخ صاذت١ يالنتؼؿاّ تػري بعض املٛاقؾ ايطبٝع١ٝ فتضبض غري

 طاق١ َتذؿؾٙ َضاؾق طاق١ ال تٓفف ٚتتذؿؾ بانتُكاق يف ايطبٝع١

 ايهؿ بٓا٤ يف ايٓٗك ٜهتؼؿّ ذتفغ املٝاٙ ٚتٛيٝؿ ايهٗكبا٤

 تهكٜك ايبرتٍٚ فضٌ َهْٛات ايبرتٍٚ عٔ ايمٜت االصًٞ

 ايهٗكَٚا١ٝ٥ايطاق١  ايهٗكبا٤ ايٓاجت١ عٔ املٝاٙ نٛا٤ َٔ ايهؿٚؾ أٚ ايكٓاطك

 ـقات ايفٖب انتؼؿَ٘ ايعامل املضكٟ َضطف٢ ايهٝؿ يف عالز ايهكطإ

 ايتُٓٝ٘ ايمقاعٝ٘ لٜاؾ٠ االْتاز عٔ طكٜل ايتٛنع االفك٢ ٚايكانٞ

 ايفٛنفات  يف َضك ٜضؿق نُٝات نبري َٓ٘ يًؼاقز ٜٚٛدؿ يف ايهباع١ٝ  ضؼٛقَٔ أِٖ اي

 اذتؿٜؿ اقاتاناى ايضٓاعات اذتؿٜج١ ٜٚؿػٌ يف صٓاع١ ايهٝ

 االنتٓماف ٖٛ ن٤ٛ انتػالٍ اإلْهإ يًُٛاقؾ بهبب عؿّ ايٛعٞ ٚايمٜاؾ٠ ايهها١ْٝ

 يكم ايعٜٛٓات ًَكٚع لقاع٢ ف٢ ايضشكا٤ ايػكب١ٝ ٜعتُؿ ع٢ً املٝاٙ ادتٛفٝ٘  

 ادتفاف ساي٘ َٓاػ١ٝ تٓؿق فٝٗا االَطاق مما ٜغك باالًْط١ ايبًك١ٜ
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 / مب تفهك 3ى

o  بهبب ايعكٚف املٓاػ١ٝ ٢ٖٚ ق١ً االَطاق    غابات طبٝع١ٝ ف٢ َضك :عؿّ تٛافك 
o : الْ٘ ٜضؿق بهُٝات نبري٠ ٜٚؿػٌ ف٢ صٓاع١ االمسؿ٠ ٚاملبٝؿات .   ايفٛنفات َٔ اِٖ املعاؾٕ ف٢ َضك 
o : الْ٘ تكّٛ عًٝ٘ ايضٓاعات َجٌ االالت ، سؿٜؿ ايتهًٝض ، ٚٚنا٥ٌ ايٓكٌ اذتؿٜؿ اناى ايضٓاع١ اذتؿٜج١ 
o ّيضٓاع١ اذت٢ً يًم١ٜٓ ، ٚصٓاع١ ايتُاثٌٝ. قؿَا٤ املضكٜني بايفٖب اٖتُا     : 
o : ٍٚالْ٘ ثكٌٝ ايٛلٕ ٜٚضعب ْكً٘ ملهافات طًٜٛ٘ ، ًٜٛخ ايب١٦ٝ ايفشِ اقٌ ا١ُٖٝ اقتضاؾ١ٜ َٔ ايبرت 
o : الْ٘ بٛانطتٗا ٜتِ تٛيٝؿ ايهٗكبا٤ املا٥ٝ٘ ا١ُٖٝ ايهؿٚؾ ٚايكٓاطك ف٢ اْتاز ايطاق١ 
o  بهبب ايكا٤ شتًفات املضاْع  ، ٚايضكف ايضش٢ ب٘  ايٌٓٝ  :تًٛخ َٝاٙ ْٗك 
o : بهبب ايعكٚف املٓاػ١ٝ ٢ٖٚ ق١ً االَطاق  ق١ً املكاع٢ ايطبٝع١ٝ ف٢ َضك 
o : بهبب تًٛخ اهلٛا٤ بؿػإ املضاْع ٚايػالات ايها١َ       اصاب١ َععِ نهإ سًٛإ باالَكاض ايضؿق١ٜ 
o : اهلٛا٤ ٚاملا٤ الْٗا تًٛخ   ايضٓاع١ تهبب تًٛخ يًب١٦ٝ 

 

 / سؿؾ ايه١ًُ ايت٢ التٓت٢ُ يًُذُٛع4١ى

 ِنًٗا َضاؾق طاق١ غري َتذؿؾ٠ عؿا ايكٜاغغال طبٝع٢               -  ايكٜاغ -برتٍٚ    -  فش 

  ٜٔعؿا ايفشِ ْٛاتر تهكٜك برتٍٚنًٗا   َالٚت                   – فشِ –نٛالق  –بٓم 

  ٠ غري نؼاْات ايًُوَضاؾق طاق١ غري َتذؿؾنًٗا برتٍٚ     – نؼاْات مشه١ٝ –فشِ  –غال طبٝع٢ 

  عؿا ايضاذت١ٝستطات  نٗكبا٤ َا١ٝ٥ نًٗا َٓاطل انٛإ          –صتع محاؾٟ  – ايضاذت١ٝ –إنٓا 

  عؿا اّ ظ١ُ اَانٔ تٛادؿ ايفٛنفاتنًٗا نفادا     –ايٛاؾ٣ ادتؿٜؿ  – اّ ظُ٘ –ايهباع١ٝ 

 عؿا اذت٢ًايفٛنفات  نًٗا صٓاعات قا١ُ٥ عصٓاع١ املبٝؿات   –صٓاع١ االمسؿ٠  – صٓاع١ اذت٢ً 

  عؿا  غاباتقضؿٜك                        نًِٗ َعاؾٕ  – غابات –ضتاى  –ـٖب 

  عؿا َٝا٠ ايبشاق َٝاٙ دٛف١ٝ     نًِٗ َٝاٙ عفب٘ –َٝاٙ اَطاق  – َٝاٙ عاق –َٝاٙ اْٗاق 
 

 َع تضٜٛب ارتطأ( ×( أٚ )/ عع عال١َ ) 5ى

 
 املٓذٓٝم                                X ٜٛدؿ اذتؿٜؿ يف َضك يف َٓطك١ اّ ظُ٘            

                         األمسؿ٠ ٚاملبٝؿات           Xٜهتؼؿّ ايفٛنفات ف٢ صٓاع١ اذت٢ً                         

                          ٠ايطاق٘ ايًُهٝ٘ طاق٘ َتذؿؾ

 ايعهو        X      ايبرتٍٚ أقٌ أ١ُٖٝ َٔ ايفشِ ٚايػال ايطبٝعٞ نُضؿق يًطاق١

                   ايهؿ ايعايٞ مح٢ َضك َٔ أػطاق ادتفاف ٚايفٝغإ.

 سؿٜؿ ايٛاسات ايبشك١ٜ     Xٜعتُؿ َضٓع اذتؿٜؿ ٚايضًب ف٢  سًٛإ  ع٢ً سؿٜؿ يكم انٛإ       

                          ايفشِ ٚايبرتٍٚ ٚايػال ايطبٝعٞ َضاؾق طاق١ غري َتذؿؾ٠

 ارتايل عم ٚدٌ                          Xاملٛاقؾ ايطبٝع١ٝ َٔ صٓع االْهإ                         
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 . (َههٔ –ًَبو  –انتػالٍ اإلْهإ يًُٛاقؾ املٛدٛؾ٠ يؿٜ٘ يهؿ استٝادات٘ َٔ ) غفا٤ ٖٛ  ايًٓاط االقتضاؾٟ ::  َكؿ١َ
  

 ٜتٓٛع ايًٓاط االقتضاؾٟ بني ايمقاع١ ٚايضٓاع١ ٚايكعٞ ٚايتذاق٠ ٚايهٝاس١ ٚايٓكٌ ٚاملٛاصالت .

 

   كف٢ َض اإلْتاز ايمقاعٞ  :أٚاًل 

 

 َٔ َهاس١ َهاس١ % 4ًَٕٝٛ فؿإ  َا ٜعاؾٍ    8,5 سٛاىلَهاس١ األقاعٞ ايمقاع١ٝ ى/ أنٌُ / تبًؼ 

 ؟يف َضك    ١ُٖٝ ايمقاع١أ//  ى/ مب تفهك 

 يف مصر   همية الزراعةأ
 

 % َٔ  ق٠ٛ ايعٌُ يف  َضك 28ٜعٌُ فٝٗا  -1

 َضك يف ايهًع١ٝ ايضاؾقات َٔ%  21  بع تهاِٖ -2

 ايربتكاٍ ٚايبطاطو ٚايكطٔ ٚاألقل  ايرتتٝب ى/ أنٌُ / تًٌُ أِٖ صاؾاقات ايمقاع١ يف َضك ستاصٌٝ

 

 أهداف التهنية الزراعية :
 

 حتهني َهت٣ٛ َع١ًٝ ايفالغ -3ستضٍٛ ايفؿإ  لٜاؾ٠  -2          . ١ األقاعٞ ايمقاع١ٝ لٜاؾ٠ َهاس -1

 أفكٜكٝا ( –أَكٜها ايًُاي١ٝ  – االحتاؾ األٚقب٢ى/ أػرت ///  َععِ صاؾاقات َضك ايمقاع١ٝ تتذ٘ يؿٍٚ )

 ى/ مب تفهك َععِ صاؾاقات َضك تتذ٘ إىل االحتاؾ االٚقبٞ ؟

 % َٔ مج١ً صاؾقات َضك   42ز/ سٝح ٜهتكبٌ 

 

مفاهيم هام                         

 ؾٚي١ 28احتاؾ اقتضاؾ٣ ٚنٝانٞ يًؿٍٚ االٚقب١ٝ ٜغِ   االحتاؾ االٚقبٞ

 لٜاؾ٠ اإلْتاز ايمقاعٞ عٔ طكٜل ايتٛنع األفكٞ ٚايكأنٞ. ايت١ُٝٓ ايمقاع١ٝ

 َمٜؿ َٔ االقاع٢ نتضالغ عٔ طكٜل ا مقٚع١ مللٜاؾ٠ َهاس١ األقاعٞ ا: األفكٞايتٛنع 

 . ١ايمقاع ايع١ًُٝ ف٢اايٛنا٥ٌ ايفؿإ بانتؼؿاّ  ١ٝلٜاؾ٠ إْتاد : ايتٛنع ايكأنٞ
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 ٜتِ تمٜٚؿٖا  نِ 51ٖٞ قٓا٠ طٛهلا  

 دٓٛب َٓؼفض ارتاقد١ بايٛاؾ٣ ادتؿٜؿ يمقاعتٗا ع َكاسٌ ٚانع١ ١ ْاصك يكٟ َهاس َٔ عري٠   باملٝا٠ 

 تًو االقاع٢ بايٓباتات ايطب١ٝ ٚايم١ٜٓ ٚغريٖا ٜتِ لقاع١

 

 
  بٗؿف تٛصٌٝ َٝا٠ ايٌٓٝ اىل مشاٍ نٝٓا٤ ٚ ـيو النتضالغ االقاع٢ ايضشكا١ٜٚ بٗا ٚ لقاعتٗانٝٓا٤  َٔ فكع ؾَٝاط إىل ختكز 

 

 
 

 اعتُاؾا ع٢ً املٝا٠ ادتٛف١ٝ فؿإ ايف    255   نتضالغ سٛايٞ  ااىل  ٜٗؿف 

 تتِ لقاع١ ايكُض ٚايًعري ٚايفان١ٗ ٚايٓباتات ايطب١ٝ يف اقاع٢ املًكٚع

 

 ًَكٚع ايفكافك٠ -4
 

 ًَٕٝٛ فؿإ ف٢ ٚاس١ ايفكافك٠ بايضشكا٤ ايػكب١ٝ 1,5انتضالغ ٜٗؿف اىل 

 

 

 

 

  : ايهالّ تكع١ ى/ مب تفهك // قٝاّ ايؿٚي١ عفك 

 لقاعتٗا ٚ بٗا ايضشكا١ٜٚ االقاع٢ النتضالغ ـيو ٚ نٝٓا٤ مشاٍ اىل ايٌٓٝ َٝا٠ تٛصٌٝ بٗؿفز// 

 )ػطأ( ايضشكا٤ ايػكب١ٝ  تكع ٚاس١ ايفكافك٠ بايضشكا٤ ايًكق١ٝى/ عع عال١َ صض أٚ ػطأ  : 

 ٜعتُؿ ًَكٚع ايعٜٛٓات ع٢ً َٝا٠ ْٗك ايٌٓٝ )ػطأ( املٝا٠ ادتٛف١ٝ -1
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 :  ف٢ َضك  اإلْتاز ايهُهٞثاًْٝا :      

 

 ى// مب تفهك // أ١ُٖٝ االْتاز ايهُه٢ ف٢ َضك ؟

 سفغ ٚتعًٝب االمساى تكّٛ عًٝ٘ صٓاع١ عؿٜؿ٠ َجٌ صٓاع١ -ز// االمساى َضؿق انان٢ يًػفا٤ ايربٚت٢ٓٝ ف٢ َضك  

 

 ّ  2113ًَٕٝٛ طٔ   1,5ى// أنٌُ // بًؼ اْتاز َضك َٔ ايجك٠ٚ ايهُه١ٝ  

 

 
 

 ؟مب تفشر // نكص االنتاج الشنكى فى مصرس// 

 تلوث مياة البخار والبخريات -1// ج

 جتفيف مشاحات كبرية مو البخريات بهدف التوسع العنرانى -2 

 الصيد وعدم وجود اساطيل صيد متكدمةاستخدام الوسائل البدائية يف -3

 قلة رؤوس االموال-4

 صعوبة الصيد مو البخر االمحر لكثرة الشعاب املرجانية -5

 ى// مب تفهك صعٛب١ ايضٝؿ َٔ ايبشك االمجك

 ز// يهجك٠ ايًعاب املكدا١ْٝ

 ف٢ َضك؟ صٝؿ َتكؿ١َانتؼؿاّ ايٛنا٥ٌ ايبؿا١ٝ٥ يف ايضٝؿ ٚعؿّ ٚدٛؾ اناطٌٝ ى// َا ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً /

 ز// ععف ْٚكط االْتاز ايهُه٢

 جتفٝف َهاس١ نبري٠ َٔ ايبشريات املضك١ٜ ايًُاي١ٝى// َا ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً /

 ز// ععف ْٚكط االْتاز ايهُه٢

 ى// َاـا عتؿخ اـا تًٛخ َٝا٠ ايٌٓٝ ٚايبشاق ف٢ َضك؟

 ف٢ َضك ز// َٛت االمساى ٚايها٥ٓات ايبشك١ٜ  ٚ ْكط االْتاز ايهُه٢

 ايبشك ايعكب٢( - املتٛنط  –ى//أػرت/// انجك عاق ايعامل تًٛثا ايبشك ) األمحك 

 ى// مب تفهك // ٜعؿ ايبشك املتٛنط انجك عاق ايعامل تًٛثا ؟

 ز// بهبب نجك٠ املؿٕ ايت٢ تضكف شتًفاتٗا ب٘ ٚايهفٔ ايعُالق١ ايت٢ تًك٢ شتًفاتٗا فٝ٘
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 تهنية الثروة الشنكية :

 جهود الدولة فى تهنية الثروة الشنكية؟س/ وضح 

 مساى َٔ ايٌٓٝ ٚايبشاق ٚايبشريات ٚاملمقاع ايهُه١ٝ ْتاز األ إ لٜاؾ٠  -1

 َضك َٔ ايًشّٛ ٚاألمساى.  ٚاقؾاتتكًٌٝ   -2

 . قفع َهت٣ٛ َع١ًٝ ايضٝاؾٜٔ -3

 احملافع١ ع٢ً املٝا٠ َٔ ايتًٛخ -4

 

 

 : ف٢ َضك اإلْتاز ايكعٟٛثايجًا :    

 

     املكاع٢ ايطبٝع١ٝ يف َضك ْاؾق٠ َٚٓؼفغ١ ايك١ُٝ االقتضاؾ١ٜى// مب تفهك//  

 ٚق١ً االَطاق بهبب نجك٠ األقاعٞ ايضشكا١ٜٚ ز// 

 مشاٍ نٝٓا٤ ٚايهاسٌ ايًُايٞ ٚايٛاساتى//أنٌُ // ٜكتضك ٚدٛؾ املكاع٢ ايطبٝع١ٝ يف َضك ع٢ً 

 ؟؟ٚايهاسٌ ايًُايٞ ٚايٛاسات ى// مب تفهك // ٜكتضك ٚدٛؾ املكاع٢ ايطبٝع١ٝ يف َضك ع٢ً مشاٍ نٝٓا٤

 ز// الْٗا املٓاطل ايت٢ تهكط فٝٗا االَطاق ف٢ َضك

  ايربنِٝ ٚايفق٠ى//أنٌُ // تعتُؿ ايجك٠ٚ اذتٝٛا١ْٝ ف٢ َضك  ع٢ً ستاصٌٝ 

 ى/مب تفهك// أ١ُٖٝ ايجك٠ٚ اذتٝٛا١ْٝ يف َضك

 ز// اْتاز االيبإ ٚايًشّٛ ٚتهتؼؿّ ف٢ اعُاٍ ايمقاع١

 املرتتب١ ع٢ً // عؿّ نفا١ٜ اْتاز ايًشّٛ ف٢ َضك؟ى// َا ايٓتا٥ر 

 ز/ انترياؾ َضك ايًشّٛ َٔ ارتاقز

 ى/ مب تفهك // تهتٛقؾ َضك ايًشّٛ َٔ ارتاقز؟

 ز// يٓكط االْتاز ٚ لٜاؾ٠ االنتٗالى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نًه١ً األٚا٥ٌ

 ايؿقانات االدتُاع١ٝ

 )إبتؿا٢٥ ع إعؿاؾ٣ ع ثا٣ْٛ(

 دػكافٝاَعًِ أٍٚ  أ/ ع٢ً ستُؿ عبؿاهلل

01099696883 
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 ؟؟اطتفاض إْتاز ايهُو يف ايبشك األمحكى// مب تفهك // 

  ادتباٍ َٔ ايبشك .بهبب ٚدٛؾ ايًعاب املكدا١ْٝ ٚق١ً املٛاْٞ ٚقكب ز// 

 . ايمقاع١ انرب ًْاط اقتضاؾٟ يف َضكى// مب تفهك // 

 % َٔ ايعُاي١ يف َضك .28ٜعٌُ بٗا سٛايٞ ز// 

 . االْتاز اذتٝٛاْٞ ال ٜهفٞ انتٗالى ايههإ َٔ ايًشّٛى// مب تفهك :// 

 ايمقاع١ٝ نايربنِٝ .ًٞ احملاصٌٝ يٓؿق٠ املكاعٞ ايطبٝع١ٝ مما دعٌ تكب١ٝ اذتٝٛاْات تعتُؿ عز// 

 

 ز// أؾت اىل ْؿق٠ املكاعٞ ايطبٝع١ٝ يف َضك    ٚق١ً نكٛط املطك ف٢ َضك ؟املٓاخ ادتاف ى// َا ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً 

 ق١ً االْتاز ايهُهٞ يف َضك . ز//        . تًٛخ ايبشريات ايطبٝع١ٝ يف َضكَا ايٓتا٥ر املرتتب١ عًٞ : ى// 

 :  أَاّ ايعباق٠ ارتاط١٦ فُٝا ًٜٞ  × (ٚ عال١َ ) أَاّ ايعباق٠ ايضشٝش١  (  عع عال١َ ) ى// 

  (  )             تمٚؾ تكع١ تٛيه٢ باملٝا٠ َٔ عري٠ ايهؿ ايعاىل  -1

             ًَٕٝٛ فؿإ 255    ( × ) فؿإ.ًَٕٝٛ   555ٜٗؿف ًَكٚع يكم ايعٜٛٓات إىل انتضالغ  -2

  ( × )   صاؾقات َضك .األقل عتتٌ املكنم ايجاْٞ يف  -3

 ؾَٝاط فكع َٔ ( × )             قيٝؿ فكع َٔ ايهالّ تكع١ ختكز -4

 ايؿيتا يكم ( × )                      ايؿيتا غكب ايهالّ تكع١ تكع -5

 نٝٓا٤ مشاٍ ( × )        نٝٓا٤ دٓٛب يف ايًُاٍ تكع١ جتك٣ -6

 ايفكافك٠ بٛاس١ ايفكافك٠ ًَكٚع َجٌ (  )       املضك١ٜ بايٛاسات اقاع٢ انتضالغ مبًكٚعات ايؿٚي١ قاَت -7

             

 اػرت اإلداب١ ايضشٝش١ مما بني ايكٛنني : ى// 

 عري٠ ايربيو (. – ايهؿ ايعاىلعري٠  –) ايبشك املتٛنط   ............... ايعفب١ ٠ملٝأَ َضاٜؿ ا -1

 % ( َٔ ايضاؾقات 52 -%  32 - % 42)  ....................االحتاؾ األٚقبٞ ٜهتٛقؾ َٔ َضك سٛايٞ -2
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    ( ؟ ايضٓاع١َا املكضٛؾ به١ًُ ) ى/ 

  مبا ظتعًٗا أقؿق ع٢ً إيباع سادات اإلْهإ قؾ ااملٛ ت ع٢ًحتٜٛالز / ايضٓاع١ ٢ٖ إدكا٤ 

   ى/ أنٌُ / تٓكهِ ايضٓاع١ اذتؿٜج١ إىل .................  ٚ ..................... 

 ز // ) انتؼكاد١ٝ ٚ حت١ًٜٛ (

 نتؼكاد١ٝ : االضٓاع١ ى/ َاـا ٜكضؿ بع اي

   ايبرتٍٚ املعاؾٕ ٚ  انتؼكاز َجٌ  ملٓادِانتؼكاز املٛاؾ ارتاّ َٔ ا ز/ ٢ٖ 

 تش١ًٜٝٛايضٓاع١ ى/ َاـا ٜكضؿ بع اي

  َجٌَتٓٛع١ ات  إىل صٓاعبانتؼؿاّ اآلالت ٚاألؾٚات حتٌٜٛ املٛاؾ ارتاّ  ز/  ٢ٖ 

 ى/ أنٌُ / َٔ أَج١ً ايضٓاعات ايتش١ًٜٝٛ ظظظظظظظظظظظظظظٚ ظظظظظظظظظظظظظظٚظظظظظظظظظظظظظظظظظظ

 صٓاع١ األغف١ٜ احملفٛظ١ -2صٓاع١ ايػمٍ ٚايٓهٝر                      -1

 صٓاع١ األثاخ -4                   صٓاع١ املًكٚبات         -3

 ايضٓاع١ ايهُٝٝا١ٝ٥ -6ايضٓاع١ ايتعؿ١ٜٝٓ َجٌ ايهٝاقات  -5

 صٓاع١ املعاؾٕ األنان١ٝ َجٌ األملّْٛٝٛ ٚاذتؿٜؿ ٚايضًب -7

 ى/ أنٌُ /

 ٢ٖ أسؿ٣ ايضٓاعات ايهُٝٝا١ٝ٥ ايت٢ تعتُؿ ع٢ً ايف١نفات احمل٢ً ٚتعتُؿ عًٝٗا ايمقاع١ املضك١ٜ صٓاع١ األمسؿ٠ -1

 ّ 1921َؤنو بٓو َضك عاّ  طًعت سكبٚتطٛقت ع٢ً ٜؿ  ستُؿ ع٢ًصٓاع١ ايػمٍ ٚايٓهٝر بؿأت ع٢ً ٜؿ -2

 ٖٛ طًعت سكب  َؤنو بٓو َضك-3

 

 اع١ ٚتًٌُ تتٛفك يف َضك املكَٛات ايطبٝع١ٝ ٚايبًك١ٜ يكٝاّ ايضٓ

   ٚدٛؾ ارتاَات ايمقاع١ٝ ٚاملعؿ١ْٝ ايالل١َ يًضٓاع١( 1

  ايعُاي١ ايٛفري٠ ايكػٝض١( 2

  َجٌ ايبرتٍٚ ٚايػال ايطبٝع٢ َضاؾق ايطاق١ٚدٛؾ ( 3

 (ى/ مب تفهك / أ١ُٖٝ االنٛام يًضٓاع١  ز / يتضكٜف املٓتذات)   يتضكٜف املٓتذات األنٛام ايؿاػ١ًٝ ٚارتاقد١ٝ دٛؾ ( 4ٚ

 ٚايطكم ( ٚفك٠ ٚنا٥ٌ ايٓك5ٌ

 ٚفك٠ قؤٚى األَٛاٍ احمل١ًٝ ٚاألدٓب١ٝ( 6
 

ايضٓاع١ يكٝاّ ١بًكٜاي املكَٛات يكٝاّ ايضٓاع١ املكَٛات ايطبٝع١ٝ 

 ٚدٛؾ ارتاَات ايمقاع١ٝ ٚاملعؿ١ْٝ ايالل١َ يًضٓاع١

 َجٌ ايبرتٍٚ ٚايػال ايطبٝع٢ َضاؾق ايطاق١ٚدٛؾ 

   األنٛام ايؿاػ١ًٝ ٚارتاقد١ٝ دٛؾ ٚع  ايعُاي١ ايٛفري٠ ايكػٝض١

 ٚايطكم ع ٚفك٠ قؤٚى األَٛاٍ احمل١ًٝ ٚاألدٓب١ٝ ٚفك٠ ٚنا٥ٌ ايٓكٌ
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 ؟ى/ مب تفهك أ١ُٖٝ ايضٓاع١ ف٢ َضك

  

  

 مما ٜتطًب املمٜؿ َٔ املكافل باملؿٕ ع ٜؤؾ٣ ايُٓٛ ايضٓاع٢ إىل منٛ املؿٕ ٚ لٜاؾ٠ اهلذك٠ إيٝٗا َٔ ايكٜف

 

 

 

 حت١ًٜٝٛ ٚ انتؼكاد١ٝ  إىل اذتؿٜج١ ايضٓاع١ تٓكهِ/  أنٌُ/ ى    

 املٝا٠ .ٚتًٛخ اهلٛا٤  ايضٓاع١ يف َضك تًٛخ  ن٤ٛ  إؾاق٠ َٔ أعكاق  

  ّيتضكٜف املٓتذاتاألنٛام تهتؼؿ 

  َضاؾق ايطاق١ ٚايعُاي١ ٚاملٛاؾ ارتاّ ٚايٓكٌ ٚاألَٛاٍ ٚايهٛم َٔ عٛاٌَ قٝاّ ايضٓاع١ 
 

  ثالخ أْٛاع تٓكهِ ايضٓاعات اذتؿٜج١ إىل         

 ١ صٓاع١ ايػمٍ ٚايٓهٝر.يتشًٜٛٝايضٓاعات ا َج١ًَٔ أ                        

  ّ1921أنو طًعت سكب بٓو َضك عا .ّ                               

                                                             ايضٓاع١ غري ١َُٗ يالقتضاؾ              

 َضك صاؾقاتكًٌ َٔ ت اذتؿٜج١ ايضٓاعات                        
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 ٚػطٛط ايههو اذتؿٜؿ١ٜ. املٛاصالت دٝؿ٠  نِ طكم ايٓكٌ ٚ يبه١ إقا١َ َضك بتٗتِ 

اٍ َٔ َهإ آلػك بٛانط١ ٚنا٥ٌ ايٓكٌ ايرب١ٜ ٚاملا١ٝ٥ ٚادت١ٜٛ ٜٚهتؼؿّ يٓكٌ // ٖٛ االْتك

األفكاؾ ٚايبغا٥ع

 اهلاتف ٚ األْرتْتٖٛ اتضاٍ األفكاؾ ؾٕٚ اْتكاٍ عرب 

 

 

 ز: // تتٛافك ف٢ َضك ايطكم ايرب١ٜ ٚايههو اذتؿٜؿ١ٜ ٚاملطاقات ٚاملٛا٧ْ يالنباب االت١ٝ

 

  .َِٜٛقع َضك املتُٝم بني قاقات ايعامل ايكؿ 

 َضك تطٌ ع عكٜٔ َُٗني )ايبشك املتٛنط ٚاألمحك ٜٚكبط بُٝٓٗا قٓا٠ ايهٜٛو 

  ٍايؿيتا ايٛاؾٟفأصبض سًك١  ٚصٌ بني اَتؿاؾ ايٌٓٝ َٔ ادتٓٛب إىل ايًُا ٚ  

 الٜعٛم إًْا٤ ايطكم ٚايههو اذتؿٜؿ١ٜ انتٛا٤ نطض َضك 

 طٛاٍ ايعاّ  اعتؿاٍ َٓاخ َضك . 

  ٚ ايؿيتا ايٛاؾٟز//  أصبض سًك١  ٚصٌ بني      اَتؿاؾ ايٌٓٝ َٔ ادتٓٛب إىل ايًُاٍى/ َا ايٓتا٥ر ايت٢ تكتبت ع٢ً / 

 ز/  أؾ٣ إىل عؿّ  إعاق١  إًْا٤ ايطكم ٚايههو اذتؿٜؿ١ٜ؟    انتٛا٤ نطض َضك /ى/ َا ايٓتا٥ر ايت٢ تكتبت ع٢ً 

 

 

 ابكٜطاْٝ : تعترب َضك ثاْٞ ؾٍٚ ايعامل انتؼؿاَا يًهعهو اذتؿٜؿ١ٜ بعؿ  ايههو اذتؿٜؿ١ٜ  

 نِ يريبط بني ايكاٖك٠ ٚاإلنهٓؿق١ٜ.  219 ّ بطٍٛ 1856أٍٚ ػط سؿٜؿٟ عاّ  أ قِٝ   سٝح

  ٚادتٝم٠ ٚيربا ارت١ُٝ (ايكاٖك٠ ثالخ َؿٕ َضك١ٜ ٢ٖ ) بط رييأٍٚ ؾٚي١ عكب١ٝ ٚأفكٜك١ٝ  َضك :َرتٚ األْفام 

  ـات َٛاصفات ؾٚي١ٝ َجٌ ) طكٜل ايكاٖك٠ إنهٓؿق١ٜ ( ٚطكٜل ايضعٝؿ ايضشكاٟٚ  :ايطكم ايرب١ٜ 

 ايطكم ف٢ ْكٌ األفكاؾ ٚايبغا٥ع ٚ قبط املؿٕ املضك١ٜ هز// تهِٗ ٖف  ؟ى// مب تفهك // أ١ُٖٝ ايطكم ايرب١ٜ 
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 يفيو ٜهتؼؿّ يٓكٌ ايبغا٥ع نبري٠ اذتذِ ٚثك١ًٝ ايٛلٕ ايٓكٌ املا٢٥ى/ أنٌُ / أقػط ٚنا٥ٌ ايٓكٌ 

 ايبغا٥ع نبري٠ اذتذِ ٚثك١ًٝ ايٛلٕ/ ألْ٘ أقػط ٚنا٥ٌ ايٓكٌ يفيو ٜهتؼؿّ يٓكٌ   

 ( ايبط٤ ع ى/ أػرت اإلداب١ ايضشٝش١  ///   َٔ عٝٛب ايٓكٌ املا٢٥ ) ايهكع١ ع اقتفاع ايهعك

 ايبشك٣  ٚ ايٓكٌايٓٗك٣ ى/ أنٌُ / ٜٓكهِ ايٓكٌ املا٢٥ إىل  ايٓكٌ 

 

    ٛنفات ظايكٌَ  ظ األمسٓت  ٚايفؼاق (ايف ظْكٌ ط ادتري ف٢ ٜهتؼؿّ    يٓكٌ ايٓٗكٟ :أ( 

 ى/ أـنك عٝٛب ايٓكٌ ايٓٗك٣ 

 ز/ ايبط٤  ٚ ٚدٛؾ ايهؿٚؾ ٚايكٓاطك ع٢ً طٍٛ زتك٣ ايٓٗك ألْٗا تعٛم املالس١ ايٓٗك١ٜ

 األمحك ٚاملتٛنط  ٚقٓا٠ ايهٜٛو  ٜٔ ايبشك َٛا٧ْ َضك ع٢ً نٛاسٌ  عٔ طكٜلٜتِ   ايٓكٌ ايبشكٟ : ب( 

  يف َضك  أِٖ املٛا٧ْ ايبشك١ٜ

 أنجك َٛا٧ْ َضك أ١ُٖٝ ألْ٘ ٜكع ف٢ َٛاد١ٗ أنجك َٓاطل ايعامل تكؿَا ف٢ أٚقبا  /

 مت إًْا ٥٘ يتؼفٝف ايغػط ع َٝٓا٤ اإلنهٓؿق١ٜ /    

 ألْ٘ أقٌ أ١ُٖٝ بهبب اقرتاب ادتباٍ َٔ ايبشك ٚ ٚدٛؾ ايًعاب املكدا١ْٝ ٜكع ع٢ً ناسٌ ايبشك األمحك /

 قٓا٠ ايهٜٛو ممك َالس٢ َِٗ ٜكبط ايبشك األمحك بايبشك املتٛنط يٓكٌ ايبتٍٛ ٚاملٓتذات / 

 ايكس١ً تفكٜع١ َٛال١ٜ يًكٓا٠ ايكؿمي١ ٖٚفا ٜؤؾ٣ إىل تغاعف ايهفٔ ٚتًٓٝط ايتذاق٠ ٚاػتضاق لَٔ /  

  
 ألْ٘ ٜكع أَاّ َٛاد١ٗ أنجك ايؿٍٚ تكؿَا يف أٚقٚبا. ز /         أ١ُٖٝ َٝٓا٤ اإلنهٓؿق١ٜ/  ى/ مبا تفهك 

  يتؼفٝف ايغػط ع٢ً َٝٓا٤ اإلنهٓؿق١ٜإ ًْا٤ َٝٓا٤ ؾَٝاط ؟    ز/  / ى/ مبا تفهك 
 األمحك ٚ املتٛنط يٓكٌ برتٍٚ ارتًٝر ٚاملٓتذات األػك٣ إىل ايعامل نً٘  ٜٔممك َالسٞ ٜكبط بني ايبشكز/   ؟أ١ُٖٝ قٓا٠ ايهٜٛوى/ مبا تفهك /

 بهبب اقرتاب ادتباٍ َٔ ايهاسٌ ٚايًعب املكدا١ْٝ. ؟  ز/  ق١ً َٛا٧ْ ايبشك األمحك ى/ مبا تفهك 

 عٛم ايهؿٚؾ ٚايكٓاطك املالس١ ايٓٗك١ٜ. ز :/ ت :/ تٛدؿ َعٛقات يًٓكٌ ايٓٗك٣ ؟ى/ مبا تفهك 

 

ي٘ ممٝمات ٚعٝٛاب 

 ختطٞ املكتفعات ٚايبشاق. ٜتُٝم بايهكع١ ٚاالْتًاق    :ايٓكٌ ادتٟٛ ممٝمات  

 تباعؿ املطاقات.  ٚ   اقتفاع ايتهايٝف.    ايٓكٌ ادتٟٛ   عٝٛب

 ( َطاق 31)  عؿؾ املطاقات يف َضك 
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 . ٚ اْتكاٍ ارتؿَات َٔ َهإ آلػك  ايبٝع ٚايًكا٤ ع١ًُٖٝٞ  ايتذاق٠ :

 أْٛاع ايتذاق٠ :

 احملافعات.ؾاػٌ سؿٚؾ ايؿٚي١ أٟ اْتكاٍ ايهًع ٚ ارتؿَات   : ؿاػ١ًٝاي تذاق٠ اي

 اْتكاٍ ايهًع ٚارتؿَات  بني ؾٚي١  ٚ ؾٍٚ ايعامل املؼتًف١   اقد١ٝ ارت تذاق٠ اي

 . َٓاطل إْتادٗا إىل املضاْع َٔ  ٛاؾ ارتاّ ْكٌ املع  

 ع  ْكٌ ايهًع املضٓع١ َٔ َٓاطل اإلْتاز إىل َٓاطل األنتٗالى         

 ٚتعٌُ َضك ع٢ً ت١ُٝٓ ايتذاق٠ ايؿاػ١ًٝ عٔ طكٜل ايٓكٌ ٚاملٛاصالت 

 . ارتاقز يتٛفري ايٓكؿ األدٓب٢إىل  َٔ املٓتذات املضك١ٜ  تضؿٜك ايفا٥ضع      

 عٔ طكٜل ايتضؿٜك   َٔ فكظ ايعٌُ مٜؿتٛفري املع      

 االنترياؾع  نؿ ساد١ ايههإ ػاص١ ايػفا٤ ٚايٛنا٥ٌ ايتهٓٛيٛد١ٝ ايت٢ تعذم ايضٓاع١ احمل١ًٝ عٔ تضٓٝعٗا عٔ طكٜل     

 ٚنا٥ٌ َضك يت١ُٝٓ ايتذاق٠ ارتاقد١ٝ

 ع عكؿ االتفاقٝات االقتضاؾ١ٜ َع ايؿٍٚ األػك٣

 ع املًاقن١ ف٢ عغ١ٜٛ ايتذُعات االقتضاؾ١ٜ َجٌ جتُع ايهَٛٝها ف٢ إفكٜكٝا

 ع حتهني املٓتذات ايضٓاع١ٝ املضك١ٜ

ؾٚي١ أفكٜك١ٝ َٚٓٗا َضك.  21 ٖا اآلٕاحتاؾ اقتضاؾٟ ٜغِ ؾٍٚ يكم ٚدٓٛب أفكٜكٝا ٚعؿؾ  
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 . ع ايطكم ٚايههو اذتؿٜؿ١ٜ ع ايطريإ ٚايضٛاقٜؽ(  ايٓٗك٣ ٚايبشك٣) ................ ٚ ...................... ايٓكٌ ايربٟ ٜتُجٌ يف  

 ( أفكٜكٝا )آنٝا ع أٚقبا ع  ..................... دٓٛب  ؾٍٚ يكم ٚحتاؾ احتاؾ ايهَٛٝها ٖٛ ا 

  ( 31ع   21ع    11) ؾٚي١  ................ . ؾ ايهَٛٝها تذُع احتاعؿؾ ايؿٍٚ ب  

  ع اإلنهٓؿق١ٜ ع نفادا ( ايهٜٛواملتٛنط ) ................ بني ايبشك األمحك ٚايبشك قٓا٠ تكبط 
 

 

 .ايتذاق٠ ٖٞ سكن١ ايبٝع ٚايًكا٤       

 .ناعؿ نطض َضك ع٢ً إًْا٤ ايههو اذتؿٜؿ١ٜ                                   

  ٍٚانتؼؿاَا يًكطاقات . أفكٜكٝاَضك أٚىل ؾ                  

  ٚايبشك املتٛنط.  ٌٝ ْٗك ايٓقٓا٠ ايهٜٛو تكبط بني   
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 ى/ َاـا ٜكضؿ بايعضك ايبط٢ًُ ؟

 االنهٓؿق االنرب املكؿ٢ْٚ ) ايْٝٛا٢ْ ( ف٢ ْضك ز/ ٖٛ عضك ػًفا٤ 

بطًُٝٛى   ى// أنٌُ // مس٢ عضك ايبطامل١ بٗفا االنِ ْهب١ إىل ايكا٥ؿ

 األٍٚ 

 بطًُٝٛى األٍٚى// أنٌُ // َؤنو ؾٚي١ ايبطامل١   ايكا٥ؿ  

 

 ـــم البطاملة يف مصر احك ــ أشهر 

  ٍٚبطًُٝٛى األ 
 

 أٟ املٓكف. ربنٛت ع يكب ب  

  ٘أيٗك قٛاؾ االنهٓؿق االنرب ٚياقى َع٘ ف٢ َععِ سكٚب 

  ٞعاَا. 38سهِ َضك سٛاي 

  // ؟سهِ َضك  االْفكا ؾ  ايكغب١ يفيؿٜؿ بطًُٝٛى نإ ى// مب تفهك 

 تاقٜؽ زتٝؿ. هلا  ٗا ثك٠ٚ عع١ُٝ ٚفٝألٕ ز// 

 

o ُ٘أنو ؾٚي١ ايبطامل١ ٚدعٌ االنهٓؿق١ٜ عاصُتٗا َٚكك سه 

o  (( داَعععع١ اإلنعهٓؿق١ٜ))  ١ٝ عًُعؾب١ٝ ٚايخ األًٛبشي زتُع أًْأ 

o     أًْأ املٓاسٌ يتضؿٜك ايعهٌ إىل ايضني. ٚعع ْٛا٠  )) سذك االناى (( ملهتب١ االنهٓؿق١ٜ   ع 

o  ع  نو )) أصؿق (( أٍٚ ع١ًُ َعؿ١ْٝ ف٢ َضك   . ٚايضٓاع١ ٚايتذاق٠ اٖتِ بايمقاع١ 

 ى// أ ػرت اإلداب١ ايضشٝش١ 

 ع  أنٝٛط (   االنهٓؿق١ٜاختف بطًُٝٛى َؿ١ٜٓ ...... عاص١ُ يؿٚيت٘       ) ايكاٖك٠    ع  -1

 ع عني مشو  ع  ايكاٖك٠ (   االنهٓؿق١ٜأًْأ بطًُٝٛى داَع١ ........... )  -2

 ( بطًُٝٛى األٍٚ صؿقت أٍٚ ع١ًُ َعؿ١ْٝ ف٢ َضك ف٢ عٗؿ ) االنهٓؿق االنرب ع نًٝٛ باتكا ع -3
 

 ز// يتضؿٜك ايعهٌ إىل ايضني؟         ى// مب تفهك // أًْأ بطًُٝٛى َٓاسٌ نجري٠ 

 ٢ٖ ؾاق يًعًِ ٜؿقى فٝٗا ايطايب ايعؿٜؿ َٔ ايتؼضضات ايع١ًُٝ ٚ االؾب١ٝ/ج؟  َفّٗٛ داَع١ َاس/ 

 يؼضٝات ٚأسؿاخ َٔ ايعضك ايبطًُٞ / ايؿقى األٍٚ 
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 ًٛٝبع١  تكا  ايها با ن 

 تٛيت اذتهِ بعؿ بطًُٝٛى ايجا٢ْ عًك 

  آػك سهاّ ايبطامل١ 

  ّم . ّ 31حتايفت َع ايكا٥ؿ ايكَٚا٢ْ أْطْٛٝٛى عؿ ايكا٥ؿ ايكَٚا٢ْ أنتافٝٛى ف٢ َعكن١ أنتّٝٛ ايبشك١ٜ عا 

 اْتٗت َعكن١ انتّٝٛ ايبشك١ٜ باْتضاق أنتافٝٛى ع٢ً أْطْٛٝٛى ٚنًٝٛباتكا ايهابع١ 

    اْتشك أْطْٛٝٛى  ثِ نًٝٛباتكا 

 بٛفا٠ نًٝٛباتكا اْتٗت ؾٚي١ ايبطامل١ ٚأصبشت َضك ٚال١ٜ قَٚا١ْٝ    
 

 (  13ع  ع   11ع تٛيت نًٝٛباتكا ايهابع١ سهِ َضك بعؿ بطًُٝٛى ........... ) 

 ع بطًُٝٛى ( أنتافٝٛى ع .)    ..........ايكا٥ؿ  ع حتايفت نًٝٛباتكا َع  

 ع بطًُٝٛى ع االنهٓؿق ( ع اْت٢ٗ عضك ؾٚي١ ايبطامل١  بعؿ ٚفا٠ )

        ع اْتٗت َعكن١ انتّٝٛ ايبشك١ٜ باْتضاق أنتافٝٛى ع٢ً أْطْٛٝٛى ٚنًٝٛباتكا ايهابع١

نًٝٛباتكا                             ع  أصبشت َضك ٚال١ٜ ْٜٛا١ْٝ بعؿ ٚفا٠ 

 اْتٗت َعكن١ انتّٝٛ ايبشك١ٜ باْتضاق أنتافٝٛى ع٢ً أْطْٛٝٛى ٚنًٝٛباتكا ايهابع١ز// 

 اْتٗت ؾٚي١ ايبطامل١ ٚأصبشت َضك ٚال١ٜ قَٚا١ْٝع اْتشك أْطْٛٝٛى  ثِ نًٝٛباتكا   

ؾٚي١ ايبطامل١ ٚأصبشت َضك ٚال١ٜ قَٚا١ْٝ اْتٗت ز//

 

 

 ًعب املضكٟ عؿ سهِ ايبطامل١ز/ بهبب  ع ععف املًٛى بعؿ بطًُٝٛى ايجايح       ع   ثٛق٠ اي

 ع  لٜاؾ٠ ْفٛـ قَٚا ٚتؿػًٗا ف٢ أسٛاٍ َضك ٚ ػاص١ ف٢ عٗؿ نًٝٛباتكا ايهابع١
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 َكؿ١َ

 َالسع١ ٖا١َ دؿا

 ايهٓٛات قبٌ املٝالؾ تتٓاقط /// ايهٓٛات بعؿ املٝالؾ تتماٜؿ

 ع أصبض  إ َرباطٛق بعؿ ٚفا٠ ٜٛيٝٛى قٝضك

 . املضك١ٜ يآلهل١ ايككابني ٚقؿّ املضكٜني عكا٥ؿ سرتّ اع  

  ي٦ٕٛ ايكٟ ٚإعاؾ٠ بٓا٤ ادتهٛق ٚتطٗري ايرتع ١ٚ ٖتِ بايمقاع اع  

 ٜٛيٝٛى قٝضكتٛىل أنتافٝٛى سهِ االَرباطٛق١ٜ ايكَٚا١ْٝ بعؿ ٚفا٠  ى/ أنٌُ /

 

   

  

 ى/ مب تفهك /  سهِ  قهطٓطني االٍٚ نإ ْكط١ حتٍٛ ف٢ تاقٜؽ املهٝش١ٝ ؟

 ايف٣ أعًٔ فٝ٘  َكنّٛ َٝالْٛز/ الْ٘ أصؿق 

   إيػا٤ ايعكٛبات املفكٚع١ ع٢ً َٔ ٜعتٓل املهٝش١ٝ ع 

    ٢ْٗ عضك اعطٗاؾ املهٝش١ٝ. أع    اعرتف بايؿٜا١ْ املهٝش١ٝع 

  

 َكنّٛ َٝالٕ ؟؟ى/ َا ايٓتا٥ر ايت٢ تكتبت ع٢ً // 
 

 ٢ْٗ عضك اعطٗاؾ املهٝش١ٝ أع    اعرتف بايؿٜا١ْ املهٝش١ٝع   إيػا٤ ايعكٛبات املفكٚع١ ع٢ً َٔ ٜعتٓل املهٝش١ٝز// أؾ٣ إىل 
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 ٜعؿ ػط ايؿفاع األٍٚ يبٛاب١ َضك ايًكق١ٝ

 ى / مب تفهك // اػتٝااق َٛقع سضٔ بابًٕٝٛ يبٓا٥٘ ؟

 ز / ألْ٘ ٜتٛنط َضك بني ايٛد٘ ايبشك٣ ٚ ٚايكب٢ً ٚبفيو ٜهٌٗ ع ايكَٚإ ايهٝطك٠ ع٢ً أ١ٜ ثٛقات عؿِٖ

 أع٢ً ْضب تفناق٣ ف٢ ايعامل 

 بٓا٤ َهٕٛ َٔ طابكني 

 يًهه٢ٓايع٣ًٛ يًعباؾ٠ ٚ ايهف٢ً

 6391انتًف٘ بايضؿف١ عاّ مت 

 قغ ؟ى/ مب تفهك // إقا١َ ايكَٚإ يًُها

 ز/ يالستفاٍ باالعٝاؾ ايؿ١ٜٝٓ ٚ أعٝاؾ االَرباطٛق

       

   ) مب تفهك / اْٗٝاق اذتهِ ايكَٚا٢ْ ف٢ َضك ؟ (                    

 .ٚعع ايهًط١ يف ٜؿ سانِ عاّ حتت إيكاف اإلَرباطٛق سانِ اإلنهٓؿق١ٜ 

 ّبالؾِٖ  سهِااليرتاى ف٢   املضكٜني َٔ  ايكَٚإ  سك  

  كَٚإ ٚاالغكٜل مما اؾ٣ يهكا١ٖٝ املضكٜني هلِيً ػؿّ اعتربِٖٚ  ٚ ( أصشاب األقض املضكٜني ) َعا١ًَايكَٚإ   نا٤أ 

 ايف٣ حتٍٛ إىل اعطٗاؾ َفٖب٢ االعطٗاؾ ايؿٜين 

  عكا٥ب َتعؿؾ٠ ع٢ً املضكٜني. ايكَٚإ  فكض 

 يف ايؿيتا. ٠ قٝاّ املضكٜٕٛ بجٛقات عؿ ايكَٚإ أُٖٗا ثٛق٠ ايكعا 

 

 ف٢ ايؿيتا  ثٛق٠ ايكعا٠ى// أنٌُ //  َٔ أيٗك ثٛقات املضكٜني عؿ ايكَٚإ 

 ى/ َا ايٓتا٥ر ايت٢ تكتبت ع٢ً إنا٠٤ ايكَٚإ ملعا١ًَ ايكَٚإ ؟

 ز// أؾ٣ ـيو إىل نكا١ٖٝ املضكٜني يًكَٚإ ٚقٝاّ املضكٜني بجٛقات عؿٜؿ٠ عؿِٖ 
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 بٝت ذتِ بفًهطني ف٢ َؿ١ٜٓأغهطو   ٗؿ االَرباطٛق ايكَٚا٢ْ ٚيؿ ايهٝؿ املهٝض عٝهٞ عًٝ٘ ايهالّ ػالٍ ع ى / أنٌُ /

 ى/ مب تفهك / قٝاّ ايعا١ً٥ املكؿن١ بكسًتٗا إىل َضك ؟  

املهٝض  ايهٝؿ ثِ عاؾت إىل بٝت املكؿى بعؿ َٛت ٖريٚؾٚى ٚانتكك ز/  بهبب اعطٗاؾ ايكَٚإ يًعا١ً٥ املكؿن١ لَٔ ٖريٚؾٚى

 ٚأػف ٜؿعٛ يالميإ بإي٘ ٚاسؿ ٚ إىل ايهالّ ٚسب اهلل ٚ ايبًك ٚاإلػا٤ ٚايتهاَض ايٓاصك٠ قك١ٜ  يف

 ى/ أػرت اإلداب١ ايضشٝش١ مما بني ايكٛنني

 عع ايعكب ٚاملهًُني ع األغكٜل ٚاهلٓٛؾ (  ايٝٗٛؾ ٚ ايكَٚإتعكض ايهٝؿ املهٝض العطٗاؾ َٔ .......... ٚ ...............  ) ع 

 (  ألٍٚاأغهطو  ع ْٛى ع ٜٛيٝٛى قٝضك ٜا  )ؾقًؿ عٗؿ اإلَرباطٛق ايكَٚاْٞ ظٗكت املهععٝش١ٝ يفع 

 ع قَٚا (  فًهطني ع  َٛطٔ ايؿٜا١ْ املهٝش١ٝ ؾٚي١ ) َضك ع 

 

 

   / ٌُاملٝالؾٟ  األٍٚ ايككٕ َٓتضفف٢   ( َكقو)  ايكؿٜو ٜؿ ع٢ً َضك املهٝش١ٝ ؾػًتى/ أن. 

  اإلنهٓؿق١ٜ َضك –آنٝا ايضػك٣  –قربظ  –قاّ بايتبًري يف ) فًهطني (  .) 

 .أٍٚ َٔ بًك باإلصتٌٝ يف َضك 

 

 اإلنهٓؿق١ٜ.   َكقو يف  ع اْتًكت تعايِٝ ايكؿٜو

  ب٘ يٝفتهٛاع انتُك  َكقو أؾا٤ قنايت٘ قغِ تكبط ايكَٚإ ب٘ 

 ع يٝؿ أٍٚ نٓٝه١ باإلنهٓؿق١ٜ ٚ أصبض أٍٚ أنكف هلا

 ّ 68َٚإ ن١ٓ انتًٗؿ ع٢ً ٜؿ ايكايهٝؿ املهٝض ست٢ تعايِٝ جتٍٛ يف أضتا٤ َضك ٜبًك بع 

 

 أٍٚ نٓٝه١ ف٢ َضك ٚ أصبض أنكف هلا َكقو يٝؿ ايكؿٜو ع ى/ أ نٌُ /  

  ّ 68ى/ أ نٌُ /   ع انتًٗؿ ايكؿٜو َكقو ع٢ً ٜؿ ايكَإ ن١ٓ  

 

 ١ٝ يف َضك ايكبطاذتكب١  /  ايؿقى ايجايح    
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 االعطٗاؾ األنرب أٚ عضك ايًٗؿا٤عكف عضك ؾقًؿ ٜا ْٛى  بعضك  ع  ى/ أنٌُ /

 // عكف عضك ؾقًؿ ٜا ْٛى  بعضك االعطٗاؾ األنرب أٚ عضك ايًٗؿا٤ ؟ ى/  مب تفهك

ألْ٘ ا عطٗؿ املهٝشٝني ٚ اصؿق َكنّٛ )) قإْٛ (( بٗؿّ ايهٓا٥و ٚ سكم ايهتب املكؿن١ ٚ إعؿاّ نٌ َٔ ٜتبع ايتعايِٝ املهٝش١ٝ  ز /

 اختفت ايهٓٝه١ ايكبط١ٝ ف٢ َضك بؿ٤ تكٛميٗا به١ٓ تٛىل ؾقًؿٜاْٛى اذتهِ ؟ ى/ مب تفهك /

 ز/ يتؼًٝؿ يًًٗؿا٤ َٔ عشاٜا ؾقًؿٜاْٛى سٝح أْ٘ أعؿّ نجري َٔ املهٝشٝني ٚ سكم نتبِٗ 

 اذتهِ ْٛى ٜا ؾقًؿٜبؿأ تكِٜٛ ايهٓٝه١ ايكبط١ٝ به١ٓ تٛىل   ى/ أنٌُ /

 اذتهِ ْٛى ٜا ؾقًؿعضك االعطٗاؾ ايؿ٢ٜٓ يًُهٝش١ٝ  ٖٛ عضك اإلَرباطٛق    ى/ أنٌُ /

  اذتهِ ؾقًؿٜاْٛىن١ٓ تٛىل   ّ   284ن١ٓ   ٜبؿأ تكِٜٛ ايهٓٝه١ ايكبط١ٝ  ى/ أنٌُ /

 ؟َٛقف ايكَٚإ َٔ ايؿٜا١ْ املهٝش١ٝ ى// ٚعض 

 أعؿَٛا َٔ ٜتبع ايؿٜا١ْ املهٝش١ٝ.ع    ٖؿَٛا ايهٓا٥و ٚسكقٛا ايهتب املكؿن١.ع    يٓٛا سكبا عؿ ايؿٜا١ْ املهٝش١ٝ.ز/ 

 .ايكَٚإ ٜؿ ع٢ً املهٝشٕٝٛ َٓ٘ عا٢ْ ايفٟ ايعًِ أيهاٍ َٔ يهٌز/   ى/ َا ـا ٜكضؿ باالعطٗاؾ ؟

 ى/ أنتب املفّٗٛ ايف٣ تًري إيٝ٘ ايعباق٠ األت١ٝ :

   هأطًل ع٢ً عضك اإلَرباطٛق ؾقًؿٜاْٛى يهجك٠ عؿؾ ايًٗؿا٤ املهٝشٝني ايفٜٔ قتًٛا يف عٗؿع 

 (االعطٗاؾ األنرب أٚ عضك ايًٗؿا٤ ز//  عضك
 

  ) عُكٚ بٔ ايعاظ (  بكٝاؾ٠ ايعكب املهًُٕٛ   يكؿ عا٢ْ املضكٜني َٔ ٜٚالت اذتهِ ايكَٚا٢ْ ست٢ متهٔ

  ّ 641 َٔ حتكٜك َضك َٔ ٜؿ ايكَٚإ

 

ٓا٥و َضك ايكؿمي١ ايباق١ٝأقؿّ ن

 ى/ مب تفهك / ته١ُٝ ايهٓٝه١ املعًك١ بٗفا االنِ ؟

 ز/ ألْٗا أقُٝت ع٢ً أْكاض دؿقإ بكدني نبرئٜ َٔ أبكاز أسؿ اذتضٕٛ ايكَٚا١ْٝ
 

 عباق٠ عٔ زتُٛع١ أؾٜك٠ تكدع يًعضٛق األٚىل يًُهٝش١ٝ َٓٗا ؾٜك األْبا ب٣ًٛٝ

 ٖٛ ؾٜك ايهٝؿ٠ ايعفقا٤

 م األٚنطنرب األؾٜك٠ يف َضك ٚايًك أز/ ألْ٘ ؾٜك ايهٝؿ٠ ايعفقا٤ ٚألْ٘  َٔ  ى/ مب تفهك / أ١ُٖٝ ؾٜك احملكم بأنٝٛط ؟
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 نٌُ َا ٜأتٞ :  أ ى/ 

o  ؾٚي١ ايبطامل١ .  بطًُٝٛى األٍٚأنو 

o   أًْأٖا بطًُٝٛى يف ايتاقٜؽ .   َعؿ١ْٝأٍٚ ُع١ًُ 

o  ّم . ّ 31أصبشت َضك ٚال١ٜ قَٚا١ْٝ عا  

o َضك يفاإلنهٓؿق١ٜ   مبؿ١ٜٓ نٓٝه١ أٍٚ بٓا٤ مت. 

o املٝالؾٟ األٍٚ  ايككٕ يف املهٝش١ٝ اْتًكت . 

o ايًٗؿا٤   عضك ؾقًؿٜاْٛى عضك ع٢ً أطًل 

o بفًهطني  بٝت ذتِ يف املهٝض ايهٝؿ ٚيؿ . 

o 641 عاّ  عُكٚ بٔ ايعاظاملهًُني بكٝاؾ٠   ٜؿ ع٢ً ايكَٚإ َٔ َضك ختًضت  ّ. 

 : أَاّ ايعباق٠ ارتاط١٦ فُٝا ًٜٞ (  Xعال١َ )  أ َاّ ايعباق٠ ايضشٝش١  (  عع عال١َ )  ى/

  (     )                  آػك ًَٛى ؾٚي١ ايبطامل١ نًٝٛباتكا ايهابع١. -

                  (  X)  ععفت ؾٚي١ ايبطامل١ بعؿ عٗؿ بطًُٝٛى األٍٚ َبايك٠. -

  (      )   .َكقو ايكؿٜو ٜؿ ع٢ً َضك املهٝش١ٝ ؾػًت -

                    (  X)                             .ايكاٖك٠ يف املهٝض ايهٝؿ ٚيؿ -

                     (  X)                        . . دؿٜؿ٠ نؿٜا١ْ باملهٝش١ٝ ايكَٚإ قسب -

  (            )                      . املٝالؾٟ األٍٚ ايككٕ يف املهٝش١ٝ اْتًكت -

  (                    )   . أْطْٛٝٛى اإلَرباطٛقَٔ  ايهابع١ نًٝٛباتكامٚدت ت -

 

 ػرت اإلداب١ ايضشٝش١ مما بني ايكٛنني :  أ ى// 

 ادتٝم٠ (.  – اإلنهٓؿق١ٜ –) ايكاٖك٠                                 طامل١ َؿ١ٜٓ عاص١ُ َضك يف عٗؿ ايب .6

 املٓاٚق٠ (.  – املٛاط١ٓ –) املًاس١ٓ                             مماقن١ اذتكٛم ٚااليتماّ بايٛادبات ٖٞ  .2

 ايؿٜك ايبشكٟ (.  –ايهكْو  – قأى ايهٛؾا٤)                                            أًْأ ايبطامل١ َعابؿ َجٌ َعبؿ  .9

 (  41 – 31 – 21)                                 ّ . م........     َعكن١ أنتّٝٛ ايبشك١ٜ عاّ  .4

 

 

 


