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 ؟ 1919اعزمالنٓب فٗ صٕسح ْم َبنذ يصش ؽشيزٓب ثؼذ ئػالٌ  1ط

ػهٗ انشغى يٍ ئنغبء انؾًبيخ انجشيطبَيخ ػهٗ يصش ٔاػزشاف ثشيطبَيب ثبعزمالنٓب  ئال أٌ ثشيطبَيب ظهذ 

 يزًغكخ ثبنزؾفظبد األسثؼخ  ٔعؼهذ يُٓب ُؽغخ نهزذخم فٗ ؽئٌٕ يصش  انذاخهيخ 

 رؾذس ػٍ انؾبنخ انذاخهيخ نًصش ثؼذ ئنغبء انؾًبيخ انجشيطبَيخ ؟ 2ط

اَؾشاف األؽضاة  ٔفغبدْب ٔرصبسػٓب يٍ أعم انؾكى ٔنى رشع يصبنؼ انؾؼت ٔانٕغٍ  ٔخعؼذ   -1

 كضيش يُٓب  نًطبنت انًغزؼًش

اعغالل  انؾكى ٔانًُبصت يٍ أعم رؾميك انضشاء ٔاَزؾبس انشؽٕح  ٔانًؾغٕثيخ ٔاالرغبس فٗ   -2

 انًخذساد 

 ظؼف سلبثخ انجشنًبٌ ػهٗ انؾكٕيخ  -3

 ٔيب َزيغزٓب ؟ 1948صش  ؽشة نًبرا دخهذ ي 3ط

دخم انغيؼ انًصشٖ يغ ثميخ انغيٕػ انؼشثيخ أسض فهغطيٍ نزخهيصٓب يٍ ػصبثبد انيٕٓد  ٔؽمك 

انغيؼ انًصشٖ فٗ انجذايخ اَزصبساد ػذيذح ْٔضيٕا انيٕٓد ٔدكٕا ؽصَٕٓى  ٔنكٍ اَزٓض انًمشثٌٕ يٍ 

غيؼ  فكبٌ رنك يٍ أْى األعجبة انزٗ أدد انًهك انفشصخ نزؾميك انضشاء ٔاؽزكشٔا رٕسيذ أعهؾخ فبعذح نه

 ئنٗ رفٕق انيٕٓد فٗ انؾشة  

 

 

 أيب نٓزا انهيم يٍ فغش  ؟؟
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 ؟ 1948رؾذس ػٍ ؽبييخ انفبنٕعب فٗ ؽشة   4ط

ْغى انيٕٓد ػهٗ خبييخ انفبنٕعب ثغيؼ ػذدِ أؽذ ػؾش أنفب يضٔديٍ ثبألعهؾخ رإيذْى انذثبثبد ػهٗ 

زظشٔا أٌ رغزغهى ٔنكٍ خبة أيهٓى  األسض ٔانطبئشاد فٗ انغًبء ٔٔعٕٓا َيشآَى ئنٗ ْزِ انؾبييخ  ٔاَ

ٔسفط انغُٕد انًصشيٌٕ االعزغالو ٔدافؼٕا ػٍ ؽشف يصش ثايًبَٓى ٔسٔؽٓى ٔصجشْى ٔؽغبػزٓى 

 ٔنيظ نذيٓب ئال أعهؾخ فبعذح 

) َغٗ انيٕٓد ٔانًهك ٔانًغزؼًش أٌ رؾذ انشيبد ٔييط َبس يٕؽك أٌ يؾزؼم ٔأخيشا    5ط

 انؼًالق( ؟ -يب انًمصٕد ة ) انٕييط   خشط انؼًالق يٍ عغُّ (

انزٗ  1952انًمصٕد ثبنٕييط  رُظيى انعجبغ األؽشاس  ٔانًمصٕد ثبنؼًالق ْٗ انضٕسح انًصشيخ فٗ 

َظًٓب انعجبغ األؽشاس ٔأػهُذ ؽك انؾؼت فٗ انؾشيخ ٔؽك انؾؼت فٗ ٔغُّ ٔؽمّ فٗ ؽيبح ؽشح كشيًخ  

 .  انؾعبسح ٔانزمذؤؽمّ فٗ أٌ يأخز يكبَّ رؾذ انؾًظ  ٔفٗ سكت 
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 يٕنيٕ فٗ يصش ؟  23يب َزبئظ صٕسح  1ط

اظطشد ثشيطبَيب  أيبو ْزِ اإلسادح ْٔزا انزعبيٍ انؾؼجٗ ئنٗ رٕليغ يؼبْذح انغالء ػٍ يصش ثؼذ أٌ 

 .  1954يٍ أكزٕثش  19لعذ اصُيٍ ٔعجؼيٍ ػبيب ٔرى رنك فٗ يٕو 

 بنٓب صػيى انضٕسح ْٕٔ يخطت فٗ انؾؼت ؟ يب أٔل كهًبد ل 2ط

ؽكش كم األثطبل انزيٍ كبفؾٕا ٔنى يًزذ ثٓى انؼًش نيؼيؾٕا ْزا انيٕو ؽكش أؽًذ ػشاثٗ ٔيصطفٗ كبيم 

 ٔعؼذ صغهٕل ٔدمحم فشيذ ٔكم انؾجبة انزيٍ ثبػٕا أسٔاؽٓى فذاء نهٕغٍ .

 يب انًمصٕد ثبنفغش انغذيذ ٔانجؼش انغذيذ ؟ 3ط

مصٕد ثّ انؾشيخ انزٗ َبنٓب انؾؼت ثؼذ نيم االؽزالل ٔانظهى  ٔانجؼش انغذيذ انًمصٕد ثّ انفغش انغذيذ انً

 ؽيبح انشفبْيخ ٔانمٕح ٔانُٓعخ ٔاالصالػ انزٗ ؽممزٓب انضٕسح 

 ثى آيُذ انضٕسح ٔيب انزٖ فؼهزّ ثؼذ انؾشيخ ٔانغالء  ؟ 4ط

شْب ٔال يغذ أثُبؤْب يب يًغك انشيك كبَذ انضٕسح رإيٍ ثأٌ انؾشيخ فٗ أيخ فميشح رغزغذٖ ألٕارٓب يٍ غي

ٔيب يغزش انؼٕسح ْٗ ؽشيخ كبرثخ  أيب انؾشيخ انزٗ رؾًيٓب انًضاسع ٔانًصبَغ فٓٗ ؽشيخ يصَٕخ يشْجٓب 

 األػذاء ٔيؾشؿ ػهٗ صذالزٓب األصذلبء 

 

 

 

 هيض ػٍ يصشيٕو عالء االَغ
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 يٕنيٕ نهزًُيخ ؟ 23: يب خطػ صٕسح 5ط

 ـ اإلصالػ ٔانجُبء ٔانزؼًيش1

 انشفبْيخ كبنصُبػبد انضميهخـ رؾييذ دػبئى انمٕح ٔانؼظًخ 2ٔ

 ـ رٕنيذ انكٓشثبء يٍ خضاٌ أعٕا3ٌ

 ـ رؾييذ انغذ انؼبني5         ـ اعزخشاط انؾذيذ انشالذ في أسض يصش 4

: ثى رفشق ثيٍ انؾشيخ انكبرثخ ٔانؾشيخ انؾميميخ . ٔيب ٔعبئم انًؾبفظخ ػهٗ انؾشيخ 6ط

 انؾميميخ ؟

يٓب يٍ غيشْب ٔرؼيؼ ػجئبً ػهٗ يٍ عٕاْب ٔال يغدذ أثُبئٓدب يدب ؽشيخ أيخ فميشح رطهت غؼب انؾشيخ انكبرثخ :

 يؾفع ؽيبرٓى ٔيغزش ػٕسرٓى .

انزددي رؾًيٓددب انًددضاسع ٔانًصددبَغ ْٔددي ؽشيددخ يؾًيددخ يشْجٓددب األػددذاء ٔيؾددشؿ ػهددٗ  انؾشيددخ انؾميميددخ :

 صذالزٓب األصذلبء .  ٔعبئم ؽًبيزٓب : انزخطيػ نهزًُيخ انؾبيهخ صساػيخ ٔصُبػيخ .

 فٕائذ انغذ انؼبني ؟ : يب7ط

 ـ رؾميك انشفبْيخ نألفشاد ٔانغًبػبد نهؾبق ثشكت انؾعبسح1

 ـ رؾٕيم يهيَٕيٍ يٍ األفذَخ انغشداء ئنٗ أسض صساػيخ خصجخ2

 صساػخ عجؼًبئخ أنف فذاٌ يٍ األسص كم ػبو . -3

  


