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                                                                                                                                                            زضؼ چٟبضْ لؿٕز اَّٚ

 ٚ غّظ ضا ٔكرم وٙيسػّٕٝ ٞبي نحيح 

 آٞٗ ٚ ٔؽ ٘يع ٔٛاز زيٍطي ثٛز٘س وٝ ٔطزٔبٖ ديف اظ سبضيد اظ آٟ٘ب ثطاي اثعاضؾبظي اؾشفبزٜ ٔي وطز٘س. -1

 ٔغبِؼٝ ي ٚضؼيز زيٗ ٚ اػشمبزار ٔطزٔبٖ زٚضٜ ي ٌطزآٚضي ذٛضان،ثٝ زِيُ فمساٖ قٛاٞس ٚ ٔساضن ثؿيبض زقٛاض اؾز. -2

 ا٘شربة ٕ٘ٛزٜ ٚ زض ػّٛي ٞط ؾٛاَ ثٙٛيؿيسٌعيٙٝ ي نحيح ضا اظ ػسَٚ ؾٕز چخ 

 اِف( اظ اسفبلبر ٟٔٓ زٚضاٖ ديف اظ سبضيد)زٚضٜ ي ٌطزآٚضي ذٛضان( ثٛز.

 

 آٞٗ -1

 وكبٚضظي-2

 ة(انّي سطيٗ ٔبزٜ اي ثٛز وٝ ا٘ؿبٟ٘بي ٘رؿشيٗ اظ آٖ ثطاي ؾبذشٗ اثعاض اؾشفبزٜ ٔي وطز٘س. 

 

 ؾًٙ -3

 افطٚذشٗ آسف -4

 ضٚ٘ك زاز ٚؾشس -5 اثساع قس. ذٛضان سِٛيسزٚضٜ ي وٝ زض  ؾط٘ٛقز ؾبظزض ظ٘سٌي ا٘ؿبٖضٚيسازي ّٟٔٓ ٚ ح( 

 ػبٞبي ذبِي ضا ثب وّٕبر ٔٙبؾت وبُٔ وٙيس

 آٌبٞي ٔب اظ زٚضٜ ي ديف اظ سبضيد ٔشىي ثط ................................. اؾز. -1

 ٔيّيٖٛ ؾبَ ديف زض ػّفعاضٞبي ................... ٔي ظيؿشٙس.4ٚاضٜ ٞب حسٚزقٛاٞسثبؾشبٖ قٙبؾي زالِز ثط آٖ زاضز وٝ ٘رؿشيٗ ا٘ؿبٖ  -2

 ا٘ؿبٖ ٞبي ٘رؿشيٗ ثطاي ٘كبٖ زازٖ احؿبؼ ٚ ا٘سيكٝ ي ذٛز ........................ ثٝ وبض ٌطفشٙس. -3

 ٌيبٞبٖ ضا ثط ػٟس زاقشٙس،ثٝ احشٕبَ ظيبز، وكز زا٘ٝ سٛؾظ آ٘بٖ قطٚع قسٜ اؾز. ٔؿؤِيز ٌطزآٚضي زا٘ٝ ٞبي.......... اظ آ٘ؼبيي وٝ .. -4

يبفشٝ ٞبي ثٝ زؾز آٔسٜ اظ وبٚـ ٞبي سذٝ ي .................. زض قٟطؾشبٖ ٟٔطاٖ اؾشبٖ ايالْ ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ؾبوٙبٖ ايٗ ؾىٛ٘شٍبٜ  -5

 ... ٚ ػٛ ضٚي آٚضز٘س.ػعٚ ٘رؿشيٗ ٌطزآٚض٘سٌبٖ ذٛضان ثٛز٘س وٝ ثٝ وكز ...........

 ثٝ ؾٛاالر ظيط دبؾد وٛسبٜ زٞيس

                                                                                                     اِٚيٗ سميؿٓ ثٙسي وّي ٌصقشٝ ي ثكط سٛؾظ ٔٛضذبٖ ضا شوط وٙيس. -1 

ثبؾشبٖ قٙبؾبٖ ٔطاحُ ظ٘سٌي ا٘ؿبٖ ٞبي ديف اظ سبضيد ضا ثط اؾبؼ ٘ٛع الشهبز ٔؼيكشي ٚ اثعاضٞبي ٔشٙبؾت ثب آٖ ثٝ چٙس زٚضٜ  -2

                                                                                                                                                                                       سمؿيٓ وطزٜ ا٘س؟ 

ٞبي ٘رؿشيٗ دي ثجط٘س؟ أطٚظٜ ثبؾشبٖ قٙبؾبٖ ٔي وٛقٙس اظ عطيك ثطضؾي اػشمبزار وساْ ػٛأغ قىبضٌط ثٝ ٔؼشمسار زيٙي ا٘ؿبٖ  -3

وبٚـ ٞبي ثبؾشبٖ قٙبؾي اذيط،زض ٔٛضز ذبؾشٍبٜ زيطيٙٝ ي وكبٚضظي ثيكشط ٍ٘بٜ ٞب ضا ٔشٛػٝ وساْ ٔٙبعك ٚ زض وؼب وطزٜ اؾز؟ -4

  ؾبَ ديف)ػهط ٘ٛؾٍٙي( زٚ وبض ٟٔٓ زض ثيكشط ٘مبط ػٟبٖ ضٚاع يبفز،آٖ زٚ وبض چٝ ثٛز؟7111سب12111زض فبنّٝ ي -5
__________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                         

 ثٝ ؾٛاالر ظيط دبؾد وبُٔ زٞيس

                            اػشمبزار ا٘ؿبٟ٘بي اِّٚيٝ ثب وساْ ٔكىالر ٚ ٔربعطار ظ٘سٌي آٟ٘ب اضسجبط زاقشٝ اؾز؟                                                -1

                                                                                                               غبَ زاقشٙس؟ ا٘ؿبٖ ٞب زض ػهط ٘ٛ ؾٍٙي ثٝ چٝ وبضٞبيي اقش -2
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                          دؽ اظ اثساع وكبٚضظي ٚ سِٛيس اضبفٝ ثط ٘يبظ،ػسٜ اي ثٝ چٝ فؼبِيز ٞبيي ضٚي آٚضز٘س؟                                                -3

 ٘شيؼٝ ي ضٚ٘ك زاز ٚ ؾشس چٝ ثٛز؟   -4

                                                                                                                                      زضؼ چٟبضْ لؿٕز زْٚ

 ػّٕٝ ٞبي نحيح ٚ غّظ ضا ٔكرم وٙيس

 ػغطافيبي سٕسٖ ثيٗ اِٟٙطيٗ فمظ ٔحسٚز ثٝ ؾطظٔيٗ ٞبي ٔيبٖ زػّٝ ٚ فطار ٔي قس. -1 

 اؾبؼ ظ٘سٌي ٔطزْ زض ٔهط ثبؾشبٖ ثط وكبٚضظي اؾشٛاض ثٛز. -2

 ٌعيٙٝ ي نحيح ضا اظ ػسَٚ ؾٕز چخ ا٘شربة ٕ٘ٛزٜ ٚ زض ػّٛي ٞط ؾٛاَ ثٙٛيؿيس

 ٔهطيبٖ -1 ٛز آٚضز٘س.اِف( اِّٚيٗ قٟط ٞب ضا زض ثيٗ اِٟٙطيٗ ايٗ الٛاْ ثٝ ٚػ

 ؾٛٔطيبٖ -2 ة( ايٗ الٛاْ ثٝ فطٔب٘سٞي ؾبضٌٗ أذطاسٛضي ثعضٌي ضا زض ؾطسبؾط ثيٗ اِٟٙطيٗ سكىيُ زاز٘س. 

 اوّسي ٞب -3 ح( ايٗ الٛاْ ؾّؿّٝ اي ضا سأؾيؽ وطز٘س وٝ ثٝ ثبثُ لسيٓ ٔؼطٚف اؾز. 

 ر( فطاػٙٝ زض ٔيبٖ سٕسٖ ايٗ الٛاْ لسضر ضا زض زؾز زاقشٙس. 

 

 أٛضي ٞب -4

 آقٛضيبٖ -5

 ػبٞبي ذبِي ضا ثب وّٕبر ٔٙبؾت وبُٔ وٙيس

 ثيٗ اِٟٙطيٗ يب ٔيبٖ ضٚزاٖ ثٝ ٔؼٙي ؾطظٔيٗ ٞبي ٔيبٖ زٚ ضٚز ................... ٚ ................... اؾز. -1

ٔطاوع سٕس٘ي زض حسٚز ............ زض وبٚـ ٞبي ثبؾشبٖ قٙبؾي زض وكٛض ػطاق ٚ ػٍّٝ ي ذٛظؾشبٖ ايطاٖ ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ٘رؿشيٗ  -2

 ايٗ ٔٙبعك قىُ ٌطفشٝ اؾز.

 ؾٛٔطيبٖ ٔؼشمس ثٛز٘س وٝ ذسايبٖ .......................... ضا ثطاي ذسٔز ثٝ ذٛز آفطيسٜ ا٘س. -3

 زض آغبظ سٕسٖ ؾٛٔط ديكٛايي زيٙي ٚ فطٔب٘طٚايي ؾيبؾي ثط ػٟسٜ ي ............................. ثٛز. -4

 ِيٗ أذطاسٛضي ثعضي ضا زض ؾطسبؾط ثيٗ اِٟٙطيٗ........................... ثٝ ٚػٛز آٚضز.اّٚ -5

 ٔب٘سٜ اؾز.ٔكٟٛضسطيٗ فطٔب٘طٚاي ثبثُ لسيٓ ...................... اؾز ٚ ػٕسٜ قٟطر ٚي ثٝ ذبعط ........................ اؾز وٝ اظ ٚي ثط ػبي  -6

 اِٟٙطيٗ وٝ دؽ اظ ضؼف ٚ ظٚاَ ثبثُ لسيٓ ثٝ لسضر ضؾيس٘س ......................... ٘بْ زاقشٙس.لٛٔي ػٍٙؼٛ زض قٕبَ ثيٗ  -7

 سٕسٖ ثيٗ اِٟٙطيٗ ثط سٕسٖ ٞبي دؽ اظ ذٛز اظ ػّٕٝ ...................... ٚ .......................... سأطيط ثؿعايي ٌصاقز. -8

 ............................... زض قٕبَ قطلي ايٗ وكٛض زض ٔؼطو ٞؼْٛ ثيطٚ٘ي لطاض زاقز.ٔهط اغّت اظ عطيك  -9

ضا ثٝ دطؾشف ذساي يٍب٘ٝ زض زٚضاٖ أذطاسٛضي ػسيس ٔهط ديبٔجطا٘ي ٔب٘ٙس ............................. ٚ .................................. ٔطزْ ايٗ وكٛض  -11

 زػٛر وطز٘س.

 ٘س.يبٖ ٔطزٔي نجٛض ٚ فطٔبٖ ثط ثٛز٘س، .................... آ٘بٖ ضا ثٝ اعبػز ثي چٖٛ ٚ چطا اظ فطٔبٖ فطػٖٛ ٞب ٚ ٔأٔٛضاٖ اٚ فطا ٔي ذٛأهط -11
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 ٔهطيبٖ ثبؾشبٖ ثب اؾشفبزٜ اظ ٘ي، وبغصي ثٝ ٘بْ .............................. اثساع وطز٘س. -12

 

 ثٝ ؾٛاالر ظيط دبؾد وٛسبٜ زٞيس

 ق.ْ. زض وساْ ٔٙبعك قىُ ٌطفشٝ اؾز؟3511وبٚـ ٞبي ثبؾشبٖ قٙبؾي  ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ٘رؿشيٗ ٔطاوع سٕس٘ي زض حسٚز  -1

 چٝ ػٛأّي ثبػض ٌؿشطـ ضٚؾشبٞب ٚ ديسايف قٟطٞب زض ٔٙغمٝ ي ثيٗ اِٟٙطيٗ قس؟ -2

 ٔٙظٛضٔبٖ اظ ايٗ وّٕٝ ي چيؿز؟ ٚلشي اظ وّٕٝ ي ؾٛٔط ؾرٗ ثٝ ٔيبٖ ٔي آيس، -3

 طيبٖ ثطاي ذسايبٖ ذٛز چٝ وبضٞب ٚ اػٕبِي ا٘ؼبْ ٔي زاز٘س؟ؾٛٔ -4

 ثبؾشبٖ قٙبؾبٖ اذشطاع چٝ چيعي ضا ثٝ ؾٛٔطيبٖ ٘ؿجز ٔي زٞٙس؟ ٟٔٓ سطيٗ اططي وٝ زض ايٗ ظٔيٙٝ اظ آ٘بٖ ثبلي ٔب٘سٜ چيؿز؟ -5

 ٔحسٚزٜ ي أذطاسٛضي ؾبضٌٗ اوّسي ضا ٔكرم وٙيس. -6

 چٝ چيعي قس؟٘شيؼٝ ي أذطاسٛضي ٚؾيغ ؾبضٌٗ ٔٛػت  -7

 حٕٛضاثي زض چٝ ظٔيٙٝ ٞبيي السأبسي  ا٘ؼبْ زاز؟ -8

 دبيشرز أٛضي ٞب وؼب ثٛز ٚ ػّز ا٘شربة ايٗ قٟط ثٝ ػٙٛاٖ يىي اظ ٔطاوع ثعضي سؼبضر ثيٗ إِّّي زض ػٟبٖ ثبؾشبٖ چٝ ثٛز؟ -9

 ٔٛضذبٖ سبضيد ٔهط ثبؾشبٖ ضا ثٝ چٙس زٚضٜ سمؿيٓ وطزٜ ا٘س؟ -11

بضيد ٔهط فطاػٙٝ زض اٚع لسضر ثٛز٘سٚ وساْ قبٞىبض ػظيٓ ػٟبٖ ثبؾشبٖ زض ايٗ زٚضٜ ثٝ زؾشٛض آ٘بٖ ؾبذشٝ قسٜ زض وساْ زٚضٜ اظ س -11

 اؾز؟

 الساْ ٟٔٓ آٔٗ ٞٛست چٟبضْ چٝ ثٛز؟ -12

 ذظ ٞبيي وٝ ٔهطيبٖ ثبؾشبٖ اذشطاع وطز٘سضا ٘بْ ثجطيس. -13

 

 ثٝ ؾٛاالر ظيط دبؾد وبُٔ زٞيس

                             ٘بْ ثجطيس.                                                                                                                    يبٖ ضأٟٓ سطيٗ قٟطٞبي ؾٛٔط -1

                                                                                                                          اٚضبع ؾيبؾي زض ٔيبٖ قٟطٞبي ؾٛٔطيبٖ چٍٛ٘ٝ ثٛز؟ -2

ٞي ٔي وطز٘س،چٍٛ٘ٝ سٙجٝ ٔي قس٘س؟                                                                 اظ ٘ظط ؾٛٔطيبٖ اٌط ا٘ؿبٟ٘ب زض ذسٔز ثٝ ذسايبٖ وٛسب -3

                         .                                                                                                                            ٞبي أذطاسٛضي ؾبضٌٗ ضا ثٙٛيؿيسٚيػٌي  -4

                                                                         ي حٕٛضاثي قبُٔ چٝ ٔٛاضزي ٔي قس؟                                                             لبٖ٘ٛ ٘بٔٝ  -5

                                               سٕس٘ي وٝ ؾبوٙبٖ ثيٗ اِٟٙطيٗ دي ضيعي وطز٘س زض چٝ ظٔيٙٝ ٞبيي ثٝ ٔٛفميز ٚ ديكطفز ٞبيي ضؾيس٘س؟ -6
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