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                                                         زضؼ دٙؼٓ                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                          ٞٙس

 ػّٕٝ ٞبي نحيح ٚ غّظ ضا ٔكرم وٙيس

                                                                      ٘ٛاحي اؾشٛايي ٚ ٔطعٛة ػٙٛة ٞٙس، ظيط ؾّغٝ ي ٟٔبػطاٖ آضيبيي زض ٘يبٔس.                                       -1

                         سؼبِيٓ ثٛزا ثب ٚػٛز ٔربِفز ٚ زقٕٙي ثطٕٞبيبٖ زض چيٗ ضٚاع يبفز ٚ ؾذؽ ثٝ ٞٙس ٚ سجز ضاٜ يبفز.                                     -2

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

 زاضيٛـ ٞربٔٙكي -1 اِف( ثٙيبٖ ٌصاض ؾّؿّٝ ي ٔٛضيب زض ٞٙس اؾز.

 چٙسضا ٌٛدشب -2 ة( حىٛٔز ٔٛضيب زض زٚضاٖ فطٔب٘طٚايي اٚ ثٝ اٚع لسضر ضؾيس. 

 ٌٛدشب -3 ح( ثب ا٘شكبض ذجط ٔطي ٚي ؾّؿّٝ ي ٔٛضيب زض ٞٙس قىُ ٌطفز. 

 ر(ثؼس اظ ضؼيف قسٖ حىٛٔز ٔٛضيب ،ايٗ ؾّؿّٝ زض ٞٙس ثط ؾط وبض آٔس. 

 

 اؾىٙسض ٔمسٚ٘ي -4

 آقٛوب -5

 ػبٞبي ذبِي ضا ثب وّٕبر ٔٙبؾت وبُٔ وٙيس

                                                                       ٞٙسٚؾشبٖ لسيٓ قبُٔ ......................... ٚ ثرف ٚؾيؼي اظ ............................ أطٚظي ثٛز.                     -1

                                                                                                                                                              ٘كبٖ زاز زض...................... ديف سٕسٖ ديكطفشٝ اي زض وٙبض ضٚز ؾٙس ٚػٛز زاقشٝ اؾز.                                         21وبٚـ ٞبي ثبؾشبٖ قٙبؾي زض اٚايُ لطٖ  -2

...... وٝ ٘كبٖ اظ سٕسٖ ثبؾشبٖ قٙبؾبٖ دؽ اظ ؾبَ ٞب حفبضي ٚ وبٚـ، ثمبيبي قٟطٞبي ثعضي ٚ دط ػٕؼيز ......................... ٚ ............... -3

                                                                                                 ضٚزؾٙس ثٛز، ضا وكف وطز٘س.                                                                                                    

                                                                       ؾٙس ثٝ ....................... ٔشىي ثٛز.                                                                                      سٕسٖ ضٚز -4

ثٝ .............. سب لطٖ ٞب زض آ٘ؼب ثٝ ظ٘سٌي ٔؿشمُ ذٛز ازأٝ زاز٘س.                   زض ٘ٛاحي اؾشٛايي ٚ ٔطعٛة ػٙٛة ٞٙس، لٛٔي سيطٜ دٛؾز ٔٛؾْٛ  -5

سٜ اؾز.                                  وٟٗ سطيٗ ثرف ٚزا ٞب ..................... ٘بْ زاضز وٝ ثٝ ظثبٖ ............................ وٝ ظثبٖ ٟٔبػطاٖ آضيبيي ثٛز ؾطٚزٜ ق -6

 آييٗ ثٛزا ػالٜٚ ثط ٞٙس زض زيٍط ٔٙبعك آؾيب اظ ػّٕٝ .................... ٚ ...................... ضاٜ يبفز. -7

 ثٝ ؾٛاالر ظيط دبؾد وٛسبٜ زٞيس
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        ٕبػي ٚ فطٍٞٙي سٕسٖ ضٚز ؾٙس چيع ظيبزي ٕ٘ي زا٘يٓ؟                                                                              چطا زضثبضٜ ي اٚضبع ؾيبؾي ، اػش -3
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                                                            ثٝ ؾٛاالر ظيط دبؾد وبُٔ زٞيس                                                                                                                                                                                

                                                                  ٔحهٛالر وكبٚضظي ٚ نٙؼز سٕسٖ ضٚز ؾٙس ضا ٘بْ ثجطيس.                                                                             -1

                                                                  طٕٞيبٖ زض ٞٙس چٝ ثٛز؟                                                                                                        ٚظبيف ث -2

                                                                                                                       چٟبض حميمز ػبِي وٝ ثٛزا اظ آٟ٘ب ؾرٗ ثٝ ٔيبٖ آٚضزٜ ضا ثٙٛيؿيس.  -3

 چٍٍٛ٘ي سكىيُ ؾّؿّٝ ي ٔٛضيب ضا زض ٞٙس سٛضيح زٞيس. -4

                                                                                                                 زضؼ دٙؼٓ                                                                             

                                                                                                                                                                                                چيٗ  

                                       ػّٕٝ ٞبي نحيح ٚ غّظ ضا ٔكرم وٙيس                                                                                             

         ثط لطاض وطز٘س وٝ فطًٞٙ ٚ ٞٙط آ٘بٖ قىٛفب قسٜ ثٛز.                                                                             چيٙيبٖ ظٔب٘ي ثب ايطاٖ ٚ ٞٙس اضسجبط  -1

 ػبزٜ ي ٔكٟٛض اثطيكٓ وٝ چيٗ ضا ثٝ اضٚدب ٔشهُ ٔي وطز، زض ظٔبٖ قي ٞٛاً٘ سي ٌكبيف يبفز.-2

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

 ٞبٖ -1 اِف(غً٘ يىي اظ فطٔب٘طٚايبٖ ايٗ ؾّؿّٝ زض چيٗ ثٛز. 

 وٙفٛؾيٛؼ -2 ة( سىٕيُ زيٛاض ثعضي چيٗ اظ الساْ ٞبي ٟٔٓ ٚي ثٛز. 

 چٝ ايٗ -3 ح( ػبزٜ ي ٔكٟٛض اثطيكٓ  زض ظٔبٖ فطٔب٘طٚايي ايٗ ؾّؿّٝ زض چيٗ ٌكبيف يبفز. 

 قي ٞٛاً٘ سي -4 ر(ٚي ثيف اظ ٞط چيعي ثٝ ضفشبض اذاللي سٛػٝ زاقز. 

 ػبٞبي ذبِي ضا ثب وّٕبر ٔٙبؾت وبُٔ وٙيس

ٞعاض ؾبَ ديف ٔطزْ ضٚؾشب ٘كيٗ چيٙي زض اعطاف 8وبٚـ ٞبي ثبؾشبٖ قٙبؾي ٘كبٖ ٔي زٞسوٝ زض زٚضاٖ ........................ٚ حسٚز  -1

                     ....................... ٔكغَٛ وكبٚضظي ثٛز٘س.                                                                                 ضٚز ٞبي ثعضي ٞٛاً٘ ٞٛ ٚ 

ي ثٛزٜ اؾز. زض ٔيبٖ سٕسٖ ٞبي ٘رؿشيٗ سٕسٖ .............. ثٝ ؾجت ٔٛلؼيز ٚيػٜ ي ػغطافيبيي ذٛز ، وٕشط سحز سأطيط ٚ ٘فٛش ذبضػ -2

ذٛز ثطٌعيس.               غً٘ ػٙٛاٖ .................. ثٝ ٔؼٙبي أذطاسٛض اَّٚ ضا وٝ ديف اظ آٖ ٔرهٛل ................ ٚ ...................... ثٛز، ثطاي -3

........ ضٚي وبض آٔس.                   دؽ اظ ٔطي قي ٞٛاً٘ سي چيٗ زچبض آقٛة ٚ ػًٙ زاذّي قس ٚ ا٘سوي ثؼس ؾّؿّٝ ي ................ -4

يىي اظ الساْ ٞبي ٔؤطط حىٛٔز ٞبٖ وٝ ثٝ ؾٙشي ٔب٘سٌبض زض سبضيد چيٗ سجسيُ قس،ا٘شربة ٔأٔٛضاٖ زِٚشي ثط دبيٝ ي انَٛ  -5

                                                                                                              ٚسؼّيٕبر ...................... ثٛز.                                                                    

 زض زٚضاٖ ؾّؿّٝ ي ٞبٖ آييٗ ........................ ثٝ چيٗ ضاٜ يبفز. -6

 

 



 

 

 ثٝ ؾٛاالر ظيط دبؾد وٛسبٜ زٞيس

ٔطوعي ثط ؾطظٔيٗ چيٗ چٝ السأبسي ا٘ؼبْ زاز؟                                                                               قي ٞٛاً٘ سي ثٝ ٔٙظٛض سؿّظ ثيكشط حىٛٔز  -1

                                              فطٔب٘طٚايبٖ ديف اظ قي ٞٛاً٘ سي ٞسفكبٖ اظ ؾبذشٗ زيٛاض چيٗ چٝ ثٛز؟                                                              -2

                                                                         اؾبؼ سؼبِيٓ وٙفٛؾيٛؼ چٝ ثٛز؟                                                                                                  -3

  ٖ زِٚشي زض چبضچٛة انَٛ وٙفٛؾيٛؼ چٍٛ٘ٝ ثٛز؟ا٘شربة ٔأٔٛضا -4

 ثٝ ؾٛاالر ظيط دبؾد وبُٔ زٞيس

                                                           زضثبضٜ ي ٔٛلؼيز ػغطافيبيي چيٗ ثبؾشبٖ زض حس وشبة سٛضيح زٞيس.                                                                   -1

                                                ٟٔٓ سطيٗ ٔحهٛالسي وٝ سٛؾظ وكبٚضظاٖ چيٙي سِٛيس ٔي قس ضا ٘بْ ثجطيس.                                                             -2

س.                                                                                       زض ٔٛضز اٚضبع ؾيبؾي چيٗ ثبؾشبٖ سب لجُ اظ سكىيُ ٘رؿشيٗ أذطاسٛضي سٛضيح زٞي -3

 ثطذٛضز ؾّؿّٝ ٞبي چٝ ايٗ ٚ ٞبٖ ثب ا٘سيكٝ ٞبي وٙفٛؾيٛؼ ٔمبيؿٝ وٙيس -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


