
 

 

 زْٚزضؼ 

 ضا ٔكرم وٙيس ػّٕٝ ٞبي نحيح ٚ غّظ

 ٘رؿشيٗ دطؾف ٞبيي وٝ ثطاي سبضيد ٍ٘بضاٖ ٔغطح ٔي قٛز، ايٗ اؾز وٝ ضٚيسازٞبي سبضيري زض چٝ ظٔب٘ي ٚ وؼب ضخ زازٜ ا٘س؟ -1

 زض ٌبٜ قٕبضي ٞربٔٙكيبٖ ٔبٜ ٞب ثط اؾبؼ فطًٞٙ ٚ آييٗ ايطا٘ي ٘بْ ٌصاضي قسٜ ثٛز. -2

 بر ؾيبؾي ٚ ٘ظبٔي اؾشفبزٜ ٔي قٛز.أطٚظٜ اظ ٘مكٝ ٞبي سبضيري فمظ ثطاي اضائٝ اعالػ -3

 ٌبٜ قٕبضي ٔؿيحي، أطٚظٜ ثٝ ٘بْ ٌبٜ قٕبضي ٔيالزي قٙبذشٝ ٔي قٛز. -4

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

 اِف( ٌبٜ قٕبضي ذٛضقيسي زليك ٚ ٔٙظٕي زاقشٙس.

 

 اقىب٘يبٖ -1

 ٔهطيبٖ -2

 ة(زض زٚضٜ ي حىٛٔز آ٘بٖ  ٌبٜ قٕبضي ٞبي ثبثّي، ؾّٛوي ٚ اٚؾشبيي ٔشساَٚ ثٛز. 

 

 اؾالٔي -3

 ؾبؾب٘يبٖ  -4

 اضٚدبيي -5 ح(ٌبٜ قٕبضي ٞؼطي لٕطي زض ايٗ وكٛضٞب ثيكشط ضايغ اؾز. 

 ػبٞبي ذبِي ضا ثب وّٕبر ٔٙبؾت وبُٔ وٙيس

 .................. ٚ اثساع ............................. ثٝ قٕبض ٔي ضٚز.يىي اظ زؾشبٚضزٞبي ٟٔٓ ثكط ا٘ساظٜ ٌيطي  -1

 اؾغطالة ٚؾيّٝ اي ثٛز ثطاي ضنس ............... ، ...................... ٚ زيٍط ؾيبضٌبٖ ٚ ؾشبضٌبٖ. -2

 ضايغ ثٛز. زض ثيٗ اِٟٙطيٗ ٚ ثرهٛل زض ٔيبٖ ثبثّي ٞب ،ٌبٜ قٕبضي ............................. -3

 ق.ْ أذطاسٛض ضْٚ زؾشٛض زاز ٌبٜ قٕبضي ضٚٔي ثط اؾبؼ ٌبٜ قٕبضي ........................ انالح قٛز.46زض ؾبَ  -4

لّٕطٚ لٕطي ثبثّي زض  -ٔحشٛاي ؾًٙ ٘ٛقشٝ ٞبي ............................... ٚ  ............................  ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ٌبٜ قٕبضي ذٛضقيسي -5

 ٞربٔٙكيبٖ ضٚاع زاقشٝ اؾز.

 زض زٚضٜ ي ؾبؾب٘يبٖ ٌبٜ قٕبضي .......................... وٝ ٌبٜ قٕبضي زيٙي ظضسكشيبٖ ٔحؿٛة ٔي قس، زض ايطاٖ ضايغ ثٛز. -6

 ٔجسا ٌبٜ قٕبضي اٚؾشبيي ................................ ثٛز. -7

 ٔبٜ ثب اؾبٔي ...................... ٚ ..................... ٘بْ ٌصاضي قسٜ ثٛز. زض ٌبٜ قٕبضي اٚؾشبيي ٔبٜ ٞب ٚ ضٚظٞبي ٞط -8

 ............................ يىي اظ زليك سطيٗ ٌبٜ قٕبضي ٞبي ػٟبٖ اؾز. -9

ف سبضيري ضا ثٝ سطسيت ظٔبٖ ....................... اثعاض ٔٙبؾجي اؾز وٝ ثٛؾيّٝ ي آٖ ٔي سٛاٖ ضٚيسازٞبي يه زٚضٜ يب زٚضاٖ ٞبي ٔرشّ -11

 ٚلٛع آٟ٘ب ثط ضٚي ٕ٘ٛزاض ٘كبٖ زاز.

 ثٝ ػّز اضسجبط ثؿيبض ٘عزيه سبضيد ٚ ػغطافيب زا٘كي ثٝ ٘بْ ............................ قىُ ٌطفشٝ اؾز. -11



 

 

 ثٝ ؾٛاالر ظيط دبؾد وٛسبٜ زٞيس

 زٚ ضوٗ ٟٔٓ ػّٓ سبضيد وسأٙس؟ -1

 ٌبٜ قٕبضي ضا سؼطيف وٙيس. -2

 ٔطزٔبٖ وساْ ٔٙبعك ػٟبٖ زض سٙظيٓ ٚ سسٚيٗ ٌبٜ قٕبضي ديكٍبْ ثٛز٘س؟ -3

 زا٘ف ٚ ٟٔبضر ا٘ساظٜ ٌيطي ظٔبٖ ثب وساْ ػّْٛ اضسجبط ٘عزيىي زاقز؟ -4

 ٌبٜ قٕبضي ٞؼطي لٕطي ثط چٝ دبيٝ اي سٙظيٓ قسٜ ٚ ٔجسأ آٖ چيؿز؟ -5

 وطِٚ٘ٛٛغي چيؿز؟ -6

 اؾبؼ سأطيط ػٛأُ ػغطافيبيي ثٝ ٍ٘بضـ زض آٚضزٜ ا٘س، ضا ٘بْ ثجطيس. زٚ ٔٛضز اظ ٔٛضذب٘ي وٝ وشبة ٞبي ذٛز ضا ثط -7

 ثبثّي ٞب ثطاي ضفغ اذشالف ؾبَ لٕطي ثب ذٛضقيسي چٝ وبضي ا٘ؼبْ ٔي زاز٘س؟ -8

 ٞطٚزر ثطاي ٍ٘بضـ وشبة ذٛز زؾز ثٝ چٝ السأي ظز؟ -9

 ثٝ ؾٛاالر ظيط دبؾد وبُٔ زٞيس

 زٞيس. زض ٔٛضز ٌبٜ قٕبضي ٔهطيبٖ ثبؾشبٖ سٛضيح -1

 سحٛالر ٌبٜ قٕبضي زض ٔيبٖ ضٚٔيبٖ ضا اظ آغبظ سب دبيبٖ ظٔبٖ دبح ٌطٌٛاض ؾيعزٞٓ قطح زٞيس. -2

 زض زٚضٜ ي ؾبؾب٘يبٖ ٌبٜ قٕبضي چٍٛ٘ٝ ثٛز ٚ ثطاي ضفغ ٔكىُ ٌبٜ قٕبضي ثب ؾبَ حميمي چٍٛ٘ٝ ػُٕ ٔي وطز٘س؟ -3

 زض ايطاٖ زٚضاٖ اؾالٔي اظ چٝ ٌبٜ قٕبضي ٞبيي اؾشفبزٜ ٔي قس؟ -4

 زض ػغطافيبي سبضيري چٝ ٔٛاضزي ٔغبِؼٝ ٔي قٛز؟ -5

 أطٚظٜ اظ ٘مكٝ ٞبي سبضيري ثطاي اضائٝ اعالػبر زض چٝ ظٔيٙٝ ٞبيي اؾشفبزٜ ٔي قٛز؟ -6

 

 

 

 

 

 


