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ايرولا كبلا طلالب ةّينطولا ةيبرتلا ةدامل ةماهلا ةلئس األ
إالاهب. ةراضح موقت نأ نكمي ال ةيعامتجاو ةيسايس ةدحو لكشت , ةيرورضو ةيعيبط ةيرشب ةسسؤم يه ؟ ةلودلا فرع س-

: ةلودلا فيرعت : ةمدقم : عوضوم *
يف شيعت ةيرشب ةعامج نود نم ةلودلا مايق نكمي ,وال يرشب يعامتجا ميظنت ألهّن ةلودلا ناكرأ نم يساسأ نكر : بعشلا : بلص

اهميلقإ دودح
ا ددع ةدايزو ةينوناقلا رظنلا ةهجو نم ةلودلا مايقل دارف نماأل دودحم ددع طرتشي وال اهتيسنجب عّتمتتو , مئادو رمتسم لكشب

نكمي دارف أل
مهيعو ىوتسمو دارف األ ةيعون يف نمكت ةيمه ّنأاأل ًاملع ( ةيركسعو ةيداصتقاو ةيسايس ) ةيمهأو ةوق ةلودلا يطعي نأ

مهتاربخو
. مهنطو ةمدخ يف كلذ فيظوتو

, اهماظن هقوف ضرفتو , اهتدايس هيلع ةلودلا ميقتو ةلودلا مايقل ًايرورض ًاطرش ( ريبك وأ ريغص ) ميلق اإل دوجو ّدعي : ميلق اإل
هيلع قّبطتو

لا جملا لمشيل دتمي ميلق واإل يجيتارتسا عقومو تاورث نم هيوتحي امب اهتعنمو اهتوق ردصم ةلودلا ميلقإ لّثميو اهنيناوق
يرحبلا و يربلا

. ةدايسلا و ةطلسلا تحت يوجلا و
يأرلا : ةمتاخلا

ةلودلا ب مهل ةطبار ال نيذلا بناج األ بناج ىلإ اهتيسنجب نيعتمتملا و ةلودلا ميلقإ يف نينطاقلا دارف األ عومجم مه ؟ ناكسلا فرع س-
ةماق اإل ةطبار ىوس

. مهل ةنيعم فادهأ قيقحتل
ا تابجاولا و قوقحلا و فّرصتلا دعاوق عضيل , ةيعامتج اال ةايحلا وحن ناسن اإل ليم ىلإ اهئوشن دوعي ؟ اهتّيمهأ نّيبو ةلودلا ءوشن للع س-

ةيعامتج ال
. نوناقلا ىلع ظافحلا و ميكحتلا ىلع ةرداق عمتجملا يف ايلع ةطلس دوجو خالل نم , دارف لأل

واألنم. ماظنلا ظفح ةّمهمب ةلّوخملا ةديحولا ةهجلا - تاعيرشتلا و نيناوقلا رادصإ زكرم نوكت امدنع ؟ ةلودلا ةدايس لمتكت ىتم س-
. نوناقلا قيبطتل اهمادختسا قحو ةوقلا لئاسول ةديحولا ةركتحملا -

مهم رهظم اللوه قتس .4-اال أّزجتت نأ زوجي .3-ال ةلودلا مايق عم ةرمتسم -2. ةلودلا تافص ىلعأ ؟1- ةدايسلا صئاصخ يه س-ام
يسيئرو

. ىرخ األ لودلا عم ةاواسملا مدق ىلع اهتاصاصتخا ةلودلا سرامت ثيحب ةمواسملا -5. ةيجراخلا ةلودلا ةدايسل
ةيداصتقاو ةيسايس ةّيمهأو ةوق ةلودلل يطعي ناكسلا ددع ةدايز ؟1- ةّينوناقلا رظنلا ةهجو نم اهروطتو ةلودلا ةوق لماوع دّدع س-

. ةيركسعو
نيناوقلا و ةمظن باأل مازتل واال ةيمنتلا قيقحت يف دارف األ ةمهاسم -3. مهتاربخو مهيعو ىوتسمو دارف األ ةّيعون يف ةّيمه األ نمكت -2

ةيدأتو
عقومو تاورث يوتحي ميلقإ دوجو -5. ةماعلا ةحلصملا قّقحي امب دارف األ قوقح ىلع ظافحلا -4. حيحص لكشب مهتابجاو

. يجيتارتسا
و قوقحلا ديدحتو ةّيعامتج اال ةايحلا نم عبنتو ىرخ األ تادار اإل ىلع اهتدارإ ضرف ىلع ةرداق ةّيعامتجا ةئيه ؟ ةطلسلا فرع س-

. تابجاولا
. ةوقلل ةركتحملا و األنم ظفحو نيناوقلا رادصإ زكرمو ةّيساس األ ةلودلا ةزيمو ةطلس اهولعت ال يتلا ةطلسلا يه ؟ ةدايسلا فرع س-

: ةطلسلا ءوشن تايرظن : عوضوم *
: اهنم , اهروطتو اهئوشنو ةطلسلا ساسأ يف تثحب يتلا تايرظنلا نم ديدعلا ترهظ : ةمدقم

2018د2] ةرود ؟[ اهروطتو ةطلسلا ءوشن ثيح نم ةلئاعلا بر ةّيرظنو ةّينيدلا ةّيرظنلا نيب نراق س-

ةّينيدلا ةّيرظنلا ةلئاعلا2ً- بر ةّيرظنلا -3ً

.( ينيدلا ساس وه(األ ةطلسلا لصأ -1
. هلل هّلك ةطلسلا ردصم عجري -2

لا كشأ ثالةث اهلو , ةقلطملا مكاحلا ةراد إل نيموكحملا عوضخ -3
يه:

. ةيهلإ ةعيبط نم وأ ًاهلإ مكاحلا رابتعا أ-
هللا نم هتطلس ّدمتسي رشب مكاحلا ّنأ يأ رشابملا يهل اإل قحلا ب-

. ىرخأ ةدارإ لّخدت نود نم ةرشابم
ةينيد ةئيه لبق نم مكاحلا راتخي ذإ رشابملا ريغ يهل اإل قحلا ج-

وأ
هللا. نم هتطلس ّدمتسي كلذ دعبو , ةيطارقتسرأ

. ةرس يفاأل ةيوب األ ةطلسلل دادتماو روطت يه مكاحلا ةطلس -1
. دحاو لصأ نم اهسفن ّدعت تناك ةميدقلا تاعامجلا -2

الت. ئاعلا بابرأ ديب ةطلسلا ّنأ رّسفي ام اذه -3
. نيعئاط اهل عوضخلا و رماو األ مارتحا دارف األ ىلع -4

ّبر رماوأ نوعيطي نيذلا ةرس األ دارفأ نأش كلذ يف مهنأش -5
. ةلئاعلا

2018د1] ةرود ؟[ اهروطتو ةطلسلا ءوشن ثيح نم يعامتج اال نماضتلا ةّيرظنو ةّينيدلا ةّيرظنلا نيب نراق س-

ةّينيدلا يعامتجةّيرظنلا اال نماضتلا ةّيرظن -4ً
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.( ينيدلا ساس وه(األ ةطلسلا لصأ -1
. هلل هّلك ةطلسلا ردصم عجري -2

لا كشأ ثالةث اهلو , ةقلطملا مكاحلا ةراد إل نيموكحملا عوضخ -3
يه:

. ةيهلإ ةعيبط نم وأ ًاهلإ مكاحلا رابتعا أ-
هللا نم هتطلس ّدمتسي رشب مكاحلا ّنأ يأ رشابملا يهل اإل قحلا ب-

. ىرخأ ةدارإ لّخدت نود نم ةرشابم
ةينيد ةئيه لبق نم مكاحلا راتخي ذإ رشابملا ريغ يهل اإل قحلا ج-

وأ
هللا. نم هتطلس ّدمتسي كلذ دعبو , ةيطارقتسرأ

تاجاح عابش إل ةلثامتم تابغر قيقحتل دارف األ نيب نواعتلا -1
. ةكرتشم

.( هديجي لمع درف لك صيصخت ), لمعلا ميسقتب نماضتلا -2
. تامدخلا و عفانملل ةّي لدابت ةكرح مايق ىلإ يدؤي -3

ماّكحلل نيموكحملا عوضخ غّوسمو ةطلسلا ساسأ نماضتلا -4
. اهتاذ ةراد اإل مهل عيمجلا ّنأ نم مغرلا ىلع -5

ةجيتن ماكحلل دارف األ ىضر ىلإ ىّدأ ءايش لأل يخيراتلا روطتلا -6
ام

. نيموكحملل ةديفم تامدخ نم ه نومدقي

.( وسورو كولو زبوه ) اهباحصا :( ةيدقاعتلا ) ةيبعشلا ةيرظنلا
؟ نيركفملا نيب واالتخالف قافت اال طاقن س-ام

. ةّرحلا ةدار اإل ةديلو تناك إالاذإ ةعورشم مكاحلا ةطلس نوكت وال اهردصمو ةطلسلا ساسأ بعشلا ربتعي -1: قافت اال طاقن -
. يعامتج اال دقعلا بجومب ةمّظنملا ةعامجلا حةلا ىلإ ةيئادبلا ةلا حلا نم دارف لااأل قتنا -2

مهقوقح لماك نع اهل دارف األ لزانتي ةمكاح ةئيه وأ صخش دوجوب دقعلا متي قلطملا مكحلا راصنأ نم : زبوه االتخالف:- طاقن -
مكاحلا و مكاحلل

. مهمامأ الً وؤسم سيل يلا بوتلا ةقلطم هتطلس حبصتف دقعلا ب ًافرط سيل
)؟ هنع ةجتانلا ةطلسلا – دقعلا فارطأ – دقعلا نومضم ) ثيح نم ثلاالةث نيركفملا نيب نراق س-

دقعلاركفملا دقعلانومضم هنعفارطأ ةجتانلا ةطلسلا
قوقحلازبوه لك نع دارف األ لزانت لوانتي

. مكاحلل
. مكاحلا ءانثتساب ةعامجلا .دارفأ دقعلا يف ًافرط نكي مل ألهّن ةقلطم مكاحلا ةطلس

ضعبكول نع دارف األ لزانت
. مكاحلل قوقحلا

و ةهج نم ةعامجلا دارفأ
. ىرخأ ةهج نم مكاحلا

. دقعلا دودحب ةديقم مكاحلا ةطلس

حلاوسور صل مهقوقح نع دارف األ لزانت
نيعم صخش ىلإ سيلو ماعلا عومجملا

. ًاضعب مهضعب عم دارف ربتعيواأل اهحلا صلو ةعامجلا مساب ةطلسلا سرامت
. ةعامجلل ًامداخ مكاحلا

؟ ةطلسلا ءوشن يف وسور كاج ناجو كول نوج نم لك راكفأ نيب نراق س-

كول وسورنوج كاج ناج
. ةداعسلا وأ ةّيرحلا ب مستت ةرطفلا ةايح -1

. دّيقملا مكحلا راصنأ نم -2
. مهقوقح نم ءزج نع إال مكاحلل اولزانتي لم دارف 3-األ

. ةعاطلا دارف األ ىلع -4
األ قوقح لا ىلع ظافحلا وأ ةياعرلا وأ ةيامح لا مكاحلا ىلع -5

ةّيساس

. ةداعسلا و ةاواسملا و ةّيرحلا ب مستت تناك ةّيرطفلا ةايحلا -1
. مهنيب اميف دقع ماربإ ىلإ دارف األ تعفد ةصاخلا ةّيكلملا روهظ -2

. دقعلا يف فرط سيل مكاحلا -3
. ةماعلا ةدار لإل مداخ مكاحلا -4

. دقعلا اذه ىضتقمب ًائيش دقفي ال درفلا -5
. دارف نماأل ةضوفم ةمكاحلا ةئيهلا وأ ةموكحلا -6

؟ ةّيبعشلا ةّيرظّنلا يف كول نوجو زبوه ساموت نم ّلك راكفأ نيب نراق س-
زبوه كولساموت نوج

. قلطملا مكحلا راصنأ نم -1
ّ ّةوصلا ّمسباألينان ّةتت يرطفلا ( ناسن (اإل ةايح -2

. تاعار
حلا صل ةيعيبطلا مهقوقحو مهتيرح نع دارف األ لزانت -3

مكاحلا
. دقعلا يف ًافرط سيل مكاحلا -4

. فّسعت وأ ّدبتسا امهم مكاحلا ةفلا خم دارف لأل ّقحي 5-ال
. مهمامأ الً وؤسم سيل مكاحلا -6

. دّيقملا مكحلا راصنأ نم -1
. ةداعسلا وأ ةاواسملا و ةّيرحلا ّمسب تت ةرطفلا ةايح -2

. مكاحلا حلا صل مهقوقح نم ءزج نع دارف األ لزانت -3
. دقعلا يف ًافرط مكاحلا -4

نم مكاحلا و ةهج نم دارف األ نيب ّمت دقعلا (وأ)
. ىرخأ ةهج

. ةياعرلا وأ ةيامحلا مكاحلا ىلع و ةعاطلا دارف األ ىلع -5
ةّيساس األ دارف األ قوقح ىلع ظافحلا -6

ةيعيرشتلا ) ةلودلا تائيهو ةعراصتم ةيعامتجا ةيداصتقا تاقبط ءوشن ىلإ ةلودلا روهظ دوعي :( يقبطلا ريسفتلا ) ةيسكراملا ةيرظنلا
ةيذيفنتلا و

. اهترطيس رارمتسا نمضتل ةرطيسملا ةقبطلا هتدجوأ زاهج ةلودلا و ًايداصتقا ةنميهملا ةقبطلل ةيعرشلا ةفص حنمت ,( ةيئاضقلا و
؟ يعويشلا عمتجملا و يكارتش اال عمتجملا نيب قرفلا س-ام

يكارتش اال يعويشلاعمتجملا عمتجملا
ةطلسلا ىلإ ةيلا معلا ةقبطلا لوصو ىلإ ةلحرمب ّرمت ةلودلا -1
أدبم قفو , ةماع ةيكلم ىلإ ةصاخلا ةّيكلملا لوحتت -2

.( هلمع بسح لكلو هتقاط بسح ّلك نم )
ظافتح خاللاال نم ةّيقبطلا تاضقانتلا ةلا زإ ىلإ فدهي -4

. ةّيسايسلا ةطلسلا ب

. ةلودلل ةجاح ال عمتجملا لخاد نم تاقبطلا لا 1-وز
أدبم قفو يعويشلا عمتجملا قّقحتي ةلودلا لا وزب -2
.( هتجاح بسح لكلو هتقاط بسح ّلك نم )

تاطلس مادختسا بوال تاقبط بال عمتجم مايقل ديهمتلا -3
. ةّيعمقلا ةلودلا

. ةطلسلا ردصم بعشلا ّدعي : ةمتاخلا
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؟ ةلودلا ةأشن يف ةّيسكراملا ةّيرظنلا و ةّيبعشلا ةّيرظنلا نيب نراق س-
ةّيبعشلا ةّيرظن ةّيسكراملالا ةّيرظل ا

. يعامتجا دقع ماربإ ىلإ دوعي ةلودلا لصأ -1
. اهردصمو ةطلسلا ساسأ بعشلا -2

ثلاالث. ةفس فلاال نيب ماهملا ةفلتخم ةلودلا تائيه -4
. يباجيا موهفم ةطلسلا وأ ةلودلا -5

. ةّيعامتجاو ةّيداصتقا تاقبط روهظل دوعي ةلودلا لصأ -1
اال ةوقلا كلمت يتلا ةقبطلا ةدايس ديكأتل دجو يميظنت ءانب ةلودلا -2

. ةّيداصتق
. ًايداصتقا ةنميهملا ةقبطلل ةّيعرشلا ةفصلا حنمت ةلودلا تائيه -3

. يبلس موهفم تاذ ةلودلا -4
مسرو , ىرخ األ لودلا عم تاق علاال نيمأتو , دارف واأل ةلودلا نيب علاالةق ميظنتو بلاالد, ةرادإب ةفّلكم ةئيه يه ؟ ةموكحلا فّرع س-

ةماعلا ةسايسلا
. ةيذيفنتلا ةطلسلا نم يهو , بعشلا مامأ ةلوؤسم يهو , اهزيزعتو ةماعلا ةحلصملا قيقحتل اهذيفنتو ةلودلل

. ةلودلل ةماعلا ةسايسلل ةيذيفنتلا ططخلا عضو -1: ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا روتسد يف ةموكحلا تايح صال دّدع س-
. جاتن اإل ريوطتو ةيمنتلا ططخ دادعإ -3. ةلودلل ةماعلا ةنزاوملا عورشم عضو -2

اهذيفنت ةبقارمو ةمظن واأل نيناوقلل ًاقفو ةيراد اإل تارارقلا رادصإ -4
. روتسدلا بجومب ةطلسلل تلصوت اذإ ةيعرش ةموكحلا نوكت ؟1- ةيعرش ريغ ةموكحلا نوكت ىتمو ؟ ةيعرش ةموكحلا نوكت ىتم س-

. روتسدلا فلا خي امب وأ هارك واإل ةوقلا ةقيرطب ةطلسلا ىلع تلوتسا اذإ ةيعرش ريغ ةموكحلا نوكت -2
. روتسدلا اهدّدح امك اهتابجاو ءادأ يف ترّصق اذإ ةيعرش ريغ ةموكحلا نوكت -3

يف قحلا ك ةلودلا اهب مزتلتو , نوناقلا اهب ّرقي يتلا و ًانطاوم هتفصب درفلا اهكلتمي يتلا قوقحلا ةعومجم ؟يه ةيندملا قوقحلا فرع س-
ةايحلا

. ناسن اإل قوقحل يملا اإلعالنعلا اهيلع ّصن دقو صرفلا ؤفاكتو نيرخ عماآل ةاواسملا و ةماركلا و ةيرحلا و
تاعمتجملا دوجول ةمز مال اهتفيظو –. تاراضحلا عنص يف مهست –. اهدارفأو ةلودلا تاسّسؤم اهل عضخي ؟- ةسايسلا ةّيمهأ س-ام

روصعلا مدقأ ذنم
؟[2017د1] يبارافلا و نوط فأال دنع ةّيسايسلا راكف األ نيب نراق س-

نوط فأال يبارافلاراكفأ راكفأ
, همامتها ّلك نيدشار قعالء نم فلأتت يتلا ماكحلا ةقبط ىلوأ -1

يلوتل مهلّهؤي بيردتلا و ميلعتلا نم ًاصاخ ًاعون مهل فصو -2
. مكحلا رومأو ةطلسلا

ثالث ىلإ عمتجملا ( ةلضافلا ةنيدملا ) ةيروهمجلا هباتك يف مّسق -3
: تاقبط

( ءامكحلا ) ماّكحلا ةقبط و نيبراحملا ةقبط و لا معلا ةقبط -4
وهف ةّيلا ثملا نيناوقلا ىلع رثعي نأ هيلع بجي يسايسلا ملعلا -5

. ةفسلفلا عم دحتي
. ًاكولم ةفس فلاال ودغي امدنع إال ًاملع ةسايسلا حبصت 6-ال

عمتجملا مكحل ًاجذومن همادختساو هتفرعم نكمي نوناقلا ّنأ ىري -1
. يرشبلا

. لضافلا عمتجملا الن كشي هلوح سانلا عامجاو نوناقلا ةفرعم -2
هلا عفأ ىلع امّنإو بسحف هئارآ ىلع فقوتت ال ناسن اال ةداعس -3

ًاضيأ
نأ ةسايسلا ملع الب جتسا يفءرملا اهكلسي يتلا روم األ عفنأ 4-ّنإ

. مهتافرصتو مهلا معأو سانلا لا وحأ لمأتي
. اهنم مهل راضلا و عفانلا نيبو اهئواسمو اهنساحم نيب زّيمي -5

2013د2] ةرود ؟[ يبارافلا دنع يسايسلا ركفلا و وطسرأ دنع يسايسلا ركفلا نيب نزاو س-
وطسرأ يبارافلاراكفأ راكفأ

. تاربخلا و براجتلا ىلع ةسايسلا ةماقإ -1
. مولعلا ةديس اهّدع -2

. عمتجملا يف ةيويحلا لئاسملا ب ىنعت -3
. ةيعامتج اال تايولو األ ديدحت -4
. ةورثلا و دراوملا عيزوت ةيفيك -5

. ةيعامتج اال هتابجاو ديدحتو هقوقح نم نطاوملا نيكمت -6

عمتجملا مكحل ًاجذومن همادختساو هتفرعم نكمي نوناقلا ّنأ ىري -1
. يرشبلا

. لضافلا عمتجملا الن كشي هلوح سانلا عامجاو نوناقلا ةفرعم -2
هلا عفأ ىلع امّنإو بسحف هئارآ ىلع فقوتت ال ناسن اال ةداعس -3

ًاضيأ
نأ ةسايسلا ملع الب جتسا يفءرملا اهكلسي يتلا روم األ عفنأ 4-ّنإ

. مهتافرصتو مهلا معأو سانلا لا وحأ لمأتي
. اهنم مهل راضلا و عفانلا نيبو اهئواسمو اهنساحم نيب زّيمي -5

؟ نامورلا و نانويلا دنع يسايسلا ركفلا نيب نراق س-
نانويلا دنع يسايسلا نامورلاركفلا دنع يسايسلا ركفلا

اوغاصو ليلحتلا و دقّنلا ب ةدئاسلا ةّيسايسلا مظنلا اولوانت -1
تايرظنلا

. ةسايسلا ملعل ساس األ رجح اوعضوو
ّلج نيدشار قعالء نم فّلأتت يتلا ماكحلا ةقبط ىلوأ نوط 2-فأال

همامتها
. ةطلسلا يلوتل مهّلهؤي بيردتلا نم ًاصاخ ًاعون مهل فصوو
األ تاجاح دس ىلوتت لا معلا ): تاقبط ثلالث عمتجملا مّسق -3

– دارف
ىلوتت ماكحلا – ةلودلا دودح نع عافدلا ىلوتت نيبراحملا

ميظنت
( عمتجملا ةدايقو دارف األ نيب تاق علاال

. تاربخلا و براجتلا ىلع ةسايسلا ةماقإب ىدان اوطسرأ -4

نماآل ةعومجم لب مهب ةصاخ ةّيسايس ةفسلف نامورلل نكي 1-مل
ءار

. ةّيسايسلا
و مكحلا ةرادإ ىلع ةّينانويلا ةّيفسلفلا ئدابملا ضعب اوقّبط -2

. عيرشتلا
. يباجي اإل نوناقلا ةركف اونبت -3

نم ةّيمومع ةّيعمج كلملا بناج ىلإو ًايكلم مهدنع مكحلا ماظن -4
ةقبطلا

. ةّيطارقتسر اال
. ةّيسايسلا ةايحلا ب ةكراشملا قحب يأ بعشلا ةماعل سيل -5
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و عمتجملا يف ةيويحلا لئاسملا ب ىنعت ألاهّن مولعلا ةديس اهّدع -5
ّد دحت

. ةورثلا و دراوملا عيزوت ةيفيك و ةيعامتج اال تايولو األ
. ةيعامتج اال هتابجاو ديدحتو هقوقح نم نطاوملا نيكمت -6

ةيفسلفلا ئدابم ضعب اوقبط و ةيسايسلا نماآلءار ةعومجم مهيدل ناك ؟ألهّن مهب ةصاخ ةيسايس ةفسلف نامورلل نكي مل للع س-
. ةينانويلا

. ةيئاضفلا ةيصخشلا ةركف ومن -2 نعاألخالق. ةسايسلا لصف ؟1- نامورلا دنع يباجي اإل نوناقلا ةركف حًضو س-
ةايحلا ب ةكراشملا قحب يأ بعشلا ةماعل سيلو ًايكلم مكحلا ماظن -4. نيناوقلا عّرشت نأ يف اهّقحو , ةيسايسلا ةلودلا ةدايس ةركف -3

. ةّيسايسلا
ناك ىطسولا روصعلا يف ةلحرملا هذه يف يسايسلا ركفلا ؟ألّن ىطسولا نورقلا يف ابروأ يف ّرحلا يسايسلا ركفلا بايغ لّلع س-

ركفلا ىلع فرصنم
. مكحلا نوؤشو عمتجملا ىلع نيدلا لا جر ةرطيس خالل نم ينيدلا

هيلع هللا ىلص دمحم ميركلا يبنلا دي ىلع ةديدج ةيم سإال ةيبرع ةراضح والةد دهش ؟1- ىطسولا نورقلا يف يسايسلا ركفلا حّضو س-
. مّلسو

ةيوبنلا ةنسلا و ميركلا نآرقلا ىلإ دنتست يتلا ىروشلا ةفسلف ساسأ ىلع ةلود سيسأت -3. ةيبرعلا لئابقلل ةيسايسلا ةدحولا قّقح -2
. ةفيرشلا

. نودلخ نباو يبارافلا : لثم نوركفم اإلساليم يبرعلا عمتجملا يف رهظ -4
؟ قيبطتلا و ركفلا ثيح نم ةيملعلا ةيكارتش واال ةيلا يخلا ةيكارتش اال نيب نراق س-

( نيوأ – هييروف – نوميس ) ةيلا يخلا ةيكارتش )اال زلجنا – سكرام ) ةيملعلا ةيكارتش اال
.ركفلا سانلا نيب ةيعامتج اال ةاواسملا ىلع موقي يعامتجا ماظن ةماقإ -1

الل. غتس واال ةيدوبعلا لا كشأ لك ضفر -2
. نيلغتسملل ةّيق األخال تاعانقلا رييغتو عمتجملا ريونت -3

تاقبطلا نيب عارصلا ىلع عمتجملا موقي -1
.( ةلماعلا و ةّيزاوجربلا )

هرسأب عمتجملا لمشي يروث الب قناب يهتني -2
رحانتلا ىلع يضقي مل يزاوجربلا عمتجملا -3

. ةديدج تاقبط ماقأ لب تاقبطلا نيب
اإلقيبطتلا تاعمتجملا ّنإو اهريغت نكمي ال نيلغتسملا ىدل األخالةيق تاعانقلا

ةقبطلا ) ايراتيلوربلا و ةيزاوجربلا ةقبطلا نيب مئاد عارص يف ةيناسن
لغتسملا و دبعلا كانهف سانلا نيب ةّيعامتج اال ةاواسملا نكمي )وال ةلماعلا

ةقبطلا نيكمت عارصو داهطض ّدضاال عارصلا
. اهترطيسلو اهكلمل ةكلا ملا

: ةسايسلا نع : عوضوم *
. اهتّيمهأ وأ ةسايسلا فيرعت : ةمدقملا

ًاعون مهل فصوو , همامتها ّلك نيدشار قعالء نم فلأتت يتلا ماكحلا ةقبط : نوط فأال دنع ةسايسلا اهيلع موقت يتلا سس :-األ بلصلا
نم ًاصاخ

تاقبط ثالث ىلإ عمتجملا ( ةلضافلا ةنيدملا ) ةيروهمجلا هباتك يف مّسقو مكحلا رومأو ةطلسلا يلوتل مهلّهؤي بيردتلا و ميلعتلا
يه

ماّكحلا ةقبطو اهتاكلتممو ةلودلا دودح نع عافدلا ىلوتت : نيبراحملا ةقبطو دارف األ تاجاح دس ىلع لمعت لا: معلا ةقبط
:( ءامكحلا )

. عمتجملا ةدايق ىلوتتو , مهنيب اميف دارف األ تاق عال مّظنت
يف ةيويحلا لئاسملا ب ىنعت ألاهّن مولعلا ةديس اهّدعو , تاربخلا و براجتلا ىلع ةسايسلا ةماقإب ىدان : وطسرأ دنع ةسايسلا سسأ -

لثم , عمتجملا
. ةيعامتج اال هتابجاو ديدحتو هقوقح نم نطاوملا نيكمتو ةورثلا و دراوملا عيزوت ةيفيكو ةيعامتج اال تايولو األ ديدحت

سانلا عامتجاو نوناقلا ةفرعمو يرشبلا عمتجملا مكحل همادختساو هتفرعم نكمي نوناقلا ّنأ ىري : يبارافلا دنع يباجي اإل نوناقلا -
الن ّكشي هلوح

ةسايسلا لا جرل يبارافلا اهلكوأ يتلا ةمهملا و ًاضيأ هلا عفأ ىلع امّنإو , بسحف هئارآ ىلع فقوتت ال ناسن اإل ةداعسو لضافلا عمتجملا
يه:أ-نأ

. اهنم راضلا و عفانلا نيبو مهئواسمو سانلا لا معأ نساحم نيب اوزّيمي نأو مهتافرصتمو مهلا معأو سانلا لا وحأ لمأتي

2014د2] ةرود ؟[ نودلخ نبا دنع يسايسلا ركفلا و نوط فأال دنع يسايسلا ركفلا نيب نراق س-

نوط فأال دنع يسايسلا نودلخركفلا نبا دنع يسايسلا ركفلا
, همامتها ّلك نيدشار قعالء نم فلأتت يتلا ماكحلا ةقبط ىلوأ -1

يلوتل مهلّهؤي بيردتلا و ميلعتلا نم ًاصاخ ًاعون مهل فصو -2
. مكحلا رومأو ةطلسلا

ثالث ىلإ عمتجملا ( ةلضافلا ةنيدملا ) ةيروهمجلا هباتك يف مّسق -3
: تاقبط

( ءامكحلا ) ماّكحلا ةقبط و نيبراحملا ةقبط و لا معلا ةقبط -4
وهف ةّيلا ثملا نيناوقلا ىلع رثعي نأ هيلع بجي يسايسلا ملعلا -5

. ةفسلفلا عم دحتي
. ًاكولم ةفس فلاال ودغي امدنع إال ًاملع ةسايسلا حبصت 6-ال

اإل عامتج واال يرشبلا نارمعلا ) هيلع قلطأ ملع يف هراكفأ غاص -1
.( يناسن

, خيراتلا ريس دّدح -2
نم ةجرد ىلع نيناوقل عضخت ةيعامتج اال رهاوظلا ّنأ ىأر -3

. ماوّدلا و تابثلا
ّلك يف يعامتج واال يداصتق اال روطتلا ىلع زّكرت نيناوقلا -4

. عمتجم
. عمتجملا ةعيبط نم يه ةيقبطلا و ةيعامتج اال تاعارصلا -5
كلملا أشني اهنم و نيرخ اآل ىلع سانلا ضعب ة رطيس اهنع جتني -6

. ةلودلا أشنتو
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. يأرلا ءادبإ : ةمتاخلا
. ةسايسلا فيرعت : ةمدقم : ةماعلا تاسايسلا نع عوضوم *

. ةماعلا ةسايسلا صئاصخ +. ةماعلا ةسايسلا تايوتسم : بلصلا
. عمتجملا ىلع ةدئافلا ب دوعتو ةماعلا ةحلصملا ققحت امدنع ةحجان نوكت : ةمتاخلا

(ك ةّيمسرلا ريغو ( ةّيئاضقلا و ةّيذيفنتلا و ةّيعيرشتلا تاطلسلا ) ةّيمسرلا ةفلتخملا ةلودلا ةزهجأ ؟ ةماعلا تاسايسلا دّسجتت فيك س-
طباورلا و تاباقنلا

.( يندملا عمتجملا تاميظنتو ةّينهملا
ةئشانلا الت كشملا لحل ةهجوم تارارقو لا معأو ةطشنأ ةعومجم خالل نم ةلودلا نوؤش ةرادإ اهب دصقي ؟ ةماعلا تاسايسلا فرع س-

كرادتو
. عمتجملا هجاوت يتلا ةلمتحملا الت كشملا

ةايحلا يحاونب ةّماعلا ةحلصملا قيقحت -2 . ةيناسن اإل تاجاحلا عابشإ ىلإ ةيماّرلا اهفادهأ خالل نم ؟1- ةماعلا ةسايسلا ةّيمهأ س-ام
نم ةفلتخملا

. عمتجملا فادهأ قيقحتل يعامتج اال هافرلا و ةياعرلا هيجوت يف مهست -3. ةّحصو ميلعت
ةلماشلا ةيمنتلا قيقحتل عمتجملا تايولوأ ةمدقم يف يتأت -4

ىدمو اهب, تّرم يتلا لحارملا و اهتاّيلمعو اهردصم لوح ربكأ ةفرعم باستكا نم اننّكمت : ةيملع ؟1- ةماعلا ةسايسلا ةسارد ةّيمهأ س-ام
اهتّيمهأ

. عمتجملل
. نيرخ عنماآل ةكراشملا ةيفيك دّدحت ب- . تاسايس نم همسرت نأ ديرت ام ةفرعم نم ةموكحلا نكمت :أ- ةّيسايس -2

. ةموكحلا ليومتل موسرلا و بئارضلا نوعفدي نم .2-ألمهّن ةلودلا يف نينطاوملا لك ّمهت تاعوضوم يف ثحبت -1: ةيلمع -3
؟ ةماعلا ةسايسلا رصانع دّدع س-

. ةّماعلا ةسايسلا نع ةمجانلا ةبوسحملا ريغو ةبوسحملا جئاتنلا يه -(1: ةسايسلا راثآ -1
.( ةشيعملا ىوتسم نّسحت ) ةيباجيإ نوكت تاجايتح واال بلا طملا يّبلت امدنعف -(2

. ةديدج بلا طم اهنع دّلوتيو ( يدقن مّخضت ) يبلس نوكت بلا طملا يّبلت ال امدنع -(3
ك ةنّيعم ةّيضق ءازإ كّرحتلل نييمسرلا نيلعافلا نم وأ األهيلا لبق نم ءاوس ةموكحلا ىلع حرطي ام ّلك لمشت : تاجايتح واال بلا طملا -2

ةبلا طملا
. روج األ ةدايزب

. روج األ ةدايزب رماو األ رادصإك تاهيجوتلا و رماو األ رادصإب ةّيمسرلا تاهجلا اهذخّتت : تارارقلا -3
.( تاراعشلا – رماو ,(األ ةّماعلا تاسايسلا نومضمل يمسرلا ريسفتلا : ةيسايسلا تاحيرصتلا -4

طمن نع ةفلتخم نوكت نأ نكميو اياونلا و دوعولا لمشت وال ةماعلا تاسايسلا نع ةمجانلا ةبوسحملا تاساكعن :اال ةسايسلا تاجرخم -5
ةسايسلا

( درفلل لخدلا ةدايز ) ةّيعوضوملا ةماعلا
؟ ةماعلا تاسايسلا تايوتسم دّدع س-

و مهبلا طمل ةباجتس لال ةموكحلا عفد مهتلواحمو ةّينهملا تاميظنتلا و تاكرشلا و دارف األ دوهج لمشي : ّيئزجلا ّيسايسلا ىوتسملا -1
هنم نيديفتسملا

. اهذيفنتل ةريبك تاناكمإو دراوم بّلطتت وال ةّلق
ةّلقتسم تسيل يهو , ةنيعم قطانمو حئارشو ,(... ةّيوجلا وملاالةح ئناوملا (ك ةصّصختم تاعاطق ىلع زّكريف : يعرفلا ىوتسملا -2

ةرح وأ
. ةماعلا ةسايسلا يعضاو نم معدو عيرشت اهرادصإ بلطتت ألاهّن

ةحلصملا نع رّبعملا ,ألهّن هّلخدتو سيئرلا مامتها كلذكو , ةديدع تائف باطقتساو ريهامجلا نم عساولا مامته :اال يّلكلا ىوتسملا -3
ةّماعلا

. ةّماعلا تاسايسلل هّجوملا و دئاقلا ّدعيو , ةّينطولا حلا صملا و
هجوملا و دئاقلا ّدعي -2 ةّينطولا حلا صملا و ةماعلا ةحلصملا نع رّبعملا ؟1-ألهّن اهيف هلخدتو ةماعلا تاسايسلا ب سيئرلا مامتها للع س-

ةماعلا ةسايسلل
؟ ةماعلا ةسايسلا صئاصخ دّدع س-

. اهنأشب موسرم وأ نوناق رادصإ بّلطتي , اهيعناص لبق نم ةنّيعم ةّماع ةسايس رارقإ ,ألّن ةيعرش ةوق تاذ -1
وأ نوناق رادصإ بّلطتي , اهيعناص لبق نم ةنّيعم ةّماع ةسايس رارقإ ؟ألّن ةيعرش ةفص تاذ ةماعلا ةسايسلا نوك لّلع س-

. اهنأشب موسرم
..... مّخضتلا نم ّدحلا ةلا,وأ طبلا ةلكشم ىلع ءاضقلا لثم هقيبطتب عفالً تاموكحلا موقت ام لّثمت -2

وه ام ىلع ةّيئزج الت يدعت لا خدإب نوفتكي امّنإو , ًامامت ةديدج جمارب دادعإب ةسايسلا وعناص موقي :أالّ ةّيرارمتس باال زاتمت -3
عفالً قّبطم

. جماربو تاسايس نم
. ةّيصخشلا وأ ةّصاخلا حلا صملا سيلو , ةّماعلا ةحلصملا قيقحت ىلإ فدهتو لومشلا ب زاتمت -4
)؟ اهحاجن تارشؤم ؟( ةّيسايسلا ىودجلا ىمسي ام سكعت ةماعلا تاسايسلا ىمسي ام للع س-

ةدوجوملا فاده واأل جئاتنلا لوح الت ؤاست حرطب كلذو ةماعلا ةسايسلا حاجن تارشؤم نم َامهم رشؤم لثمت ةّيسايسلا ىودجلا ألّن
كلت لبق نم

. تاسايسلا
؟ ةماعلا تاسايسلا ةعانص اهب ّرمت يتلا لحارملا س-ام

. ماعلا يأرلا مامتها ريثت يتلا تاجايتح واال بلا طملا عضو : بلا طملا ديدحت -1
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VII

. اهتيّمهأو اهتروطخ بسح ةماعلا لكاشملل يدصتلا و لماعتلل : اهريوطتو لمع جمارب عضو -2
. ةّيضقلا ةجلا عمل بسانملا لحلا لّبقتل ةموكحلا ةئيهت ىنعمب :يأ هرارقإو حرتقملا عورشملل ةرصانملا و معدلا عيمجت -3

. اهتايلوؤسم ديدحتو هذيفنتب ةفّلكملا تاهجلا ةظح :موال حورطملا لحلا قيبطت -4
, ماعلا عفنلا و ةّماعلا ةحلصملا قّقحتت ام رادقمبف , اهقافخإ وأ ةّماعلا ةسايسلا حاجن ىدم سايق خالاهل نم متي : ةسايسلا ميوقت -5

رادقمب
. اهحاجن تارّشؤم عفترت ام

؟ ةطلسلا ءوشن نع تثّدحت يتلا تايرظنلا يف تاطلسلا ردصم لودج يف فّنص س-
ةطلسلاةّيرظنلا ةطلسلاردصم ةعيبط
ةوقلا .ةّيرظن نيرخ اآل ىلع هناطلس ضرفي ىوق واأل ةوقلا ةلودلا ةقلطملصأ مكاحلا ةطلس
ةّينيدلا دمتسيةّيرظنلا رشب وأ ةّيهلإ ةعيبط نم وأ هلإ مكاحلا و هلل هّلك تاطلسلا ردصم

. ةّينيد ةئيه لبق نم هللاوأ نم هتطلس
ةقلطم مكاحلا ةطلس

ةّيبعشلا .ةّيرظنلا اهساسأو ةطلسلا ردصم بعشلا ّدعي يعامتجا دقع مارب إل دوعي ةلودلا دنعلصأ ةقلطم مكاحلا ةطلس
دنع ةدّيقمو زبوه

. وسورو كول
الت ئاعلا بابرأ عوضخلاةّيرظن دارف األ ىلعو ةرس يفاأل ةّيوب األ ةطلسلل دادتما يه الت ئاعلا بابرأ

. ةلئاعلا ّبر نوعيطي نيذلا ةرس األ دارفأ نأش مهنأش مكاحلل
ةقلطم مكاحلا ةطلس

اال نماضتلا ةيرظن
يعامتج

عيمجو لمعلا ميسقتب نماضت مايقو ةّيعامتج اال عفانملا لدابت ةطلسلا ردصم
. اهتاذ ةراد اإل مهل دارف األ

عيمجلا و ةدّيقم مكاحلا ةطلس
اال ةراد يفاإل يواستم

ةّيعامتج
ةّيسكراملا ةفصلاةّيرظنلا حنمت ةلودلا تائيهو ةّيداصتق اال ةوقلا كلمت يتلا ةقبطلا ديب ةطلسلا

ًاّيداصتقا ةنميهملا ةقبطلل ةّيعرشلا
ةقلطم ةطلسلا

؟ ةيملا علا موهفمو ةملوعلا موهفم نيب نزاو س-

ةملوعلا ةّيملاموهفم علا موهفم
طمنلا وه دحاو طمنو جذومنو ةدحاو ةروص ىلع ملا علا لعج -1

. ملا علا ىلع نميهملا ىوق األ
. يلا مسأرلا ماظنلا ةنميه -2

. نوكلا فارطأ نيب لماشلا لدابتلا -3
. تايسنجلا ةدّدعتملا تاكرشلا خالل نم ملا علا ىلع ةرطيسلا -4

. ةّيبرغلا راكف واأل تاجتنملل ةّيك ال هتسا قوس ىلإ ملا علا ليوحت -5
. تاراضحلا األممو تايصوصخ ىلع ءاضقلا -6
. اهتاداعو اهديلا قتو األةم ئدابم نع الخ سنا -7

. رشبلا ءانبأ نيب لماعتلا يف ةّيناسن اإل ةعزنلا دّسجي -1

وأ سنجلا وأ نوّللا ىلإ رظنلا نود نم لضف األ ىلإ لوصول 2-ا
. ءامتن وأاال ةّيوهلا

. ملا علا ىلع حاتفن 3-اال
. ةّيملا علا تافاقّثلا ب كاكتح 4-اال

. اهتفاقثو اهركفو األةّم ةّيصوصخب ظافتح 5-اال

. اكيرمأ ةدايقب دحاولا بطقلا ةرطيسو يتيفوسلا داحت اال ككفت دعب رهظو ةملوعلل يلمعلا قيبطتلا ؟وه ديدجلا ّيملا علا ماظّنلا فرع س-
عمتجملا ب مكحتلا - هتارارق ىلعو يلودلا األنم سلجم ىلع ةنميه - تامولعملا ةروث ةرطيس - يداصتق اال بناجلا ةرطيس : هتامس

ًايسايس يلودلا
. بوعشلا ةدارإ الب تسا - ًايركسعو

؟ ةملوعلا عاونأ س-ام
ةملوعلا اهلئاسواهفدهعون
ةّيفاقثلا .ةملوعلا يبرغلا ّيفاقثلا جذومّنلا ميمعت -1

اهتاعانص جيورتل ةّيبرغ ةّيك ال هتسا طامنأ ميمعت -2
. ةيهافرو ةعتم درجم ةايحلا ريوصتو

. ةّيعانّصلا رامق 1-األ
. ةّيئاضفلا تاونقلا -2

ةّيّرحلا مساب ّيعامتج اال لصاوّتلا عقاوم -3
ةّيسايسلا االةملوعلا قوقح ةجحب ينطولا ءامتن واال ةلودلا ةطلس فاعضإ

ا حلا صملا قيقحتل ةيطارقميدلا و تايّلق األ ةيامحو ناسن
. ةّيكيرم أل

– األنم سلجم ) ةيملا ع تاسّسؤم
(... ةيلوّدلا تامّظنملا

اال ةملوعلا
ةّيداصتق

لودلا حلا صمل هعاضخإو ّيملا علا داصتق باال مّكحّتلا -1
ىربكلا

. ةكلهتسمو ةجتنمل تاعمتجملا ليوحت -2

كنبلا – يلودلا دقنلا قودنص – ةّيملا علا ةراجتلا ةمظنم
. تايسنجلا ةدّدعتم تاكرشلا – يلودلا

؟ ةّيداصتق اال ةملوعلا رشنل دويقلا و زجاوحلا اهيف يفتخت ةّيداصتقا ةقطنم ةّيضر األ ةركلا لعج ىلع تدعاس يتلا لماوعلا س-ام
. لودلا نيب ةلماعلا ىوقلا قّفدت دايدزا -3. ةّيملا علا ةّيلا ملا قاوس األ نيب جامدن اال مظاعت -2. ةّيلوّدلا ةراجتلا يف ريبكلا عارس 1-اإل

واالصّتاالت. تامولعملا ايجولونكت يف لئاهلا مّدقّتلا -5 . ةّصاخلا ةرشابملا تارامثتس واال لا األوم قفّدت دايدزا -4
؟ ةفاك مهتايح يحانم يف عيمجلا تسم ةملوعلا للع س-

ةّيركسعلا و ةّيسايسلا و ةّيداصتق اال ةوقلا ببسب -2. تايوه وأ تايصوصخل مارتحا نود نم اهب نولماعتي اوحبصأ اهراصنأ 1-ألّن
اهل. ةكرحملا

وأ لودلا تايصوصخ مارتحا مدع -2. ةّينطولا تانايكلا ةدحو كيكفت ىلع هسفن تقولا يف لمعت ؟1- ةملوعلل ةّيبلسلا بناوجلا س-ام
. بوعشلا تايوه

؟ ةّيبرعلا لودلل ةّينطولا ةدايسلا يف ةملوعلا رثأ ؟(وأ)ام يبرعلا نطولا ىلع ةملوعلا جئاتن س-ام
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VIII

. قارعلا الل تحاو جيلخلا برحل ديهمتلا و يباهر اإل ينويصلا نايكلا معدب تايسنجلا ةدّدعتم تاكرشلا مايق -1
. ةّيبرعلا لودلا نيب ةّيموقلا طباورلا كيكفت -2

.( نادوسلا ) ةّيبرعلا لودلا ةئزجتل ةّيموقلا و ةّيقرعلا و ةّيبهذملا تارعنلا ةراثإ -3
. ةّينويهصلا و ةّيكيرم األ عيراشملا هجو يف فقت ألاهّن باهر باإل ةّيبرعلا لودلا ضعب ماهّتا -4

. ةّيوهلا و نطولا ب طابتر باال روعشلا يّمنت يتلا ميهافملا ّلك ءاصقإ -6 . ةّينطولا ةدايسلا فعضي امم اهيدل ةّيم اآلةلاإلعال لغتست -5
طباورلا كيكفت -2. ةّيبرعلا لودلل ةّيداملا تاناكم اال ىلع ءاضقلا ؟1- تايسنجلا ةدّدعتم تاكرشلا اهتمسر يتلا تاسايسلا فده س-ام

. ةّيموقلا
و ةّيكيرم األ عيراشملا هجو يف فقت يتلا ةّيبرعلا لودلا ضعب ماهتا -4. ةّيبرعلا لودلا ةئزجتل ةّيقرعلا و ةّيبهذملا تارعنلا ةراثإ -3

ةّينويهصلا
. ةّيوهلا و نطولا ب طابتر باال روعشلا يمنت يتلا ميهافملا لك ءاصقا -6. ةّينطولا ةدايسلا فاعضإ -5. باهر باإل

. ةيروس ىوتسم ىلع ةينطولا ةدحولا ؟1- ديدجلا ّيملا علا ماظّنلا يف ةّيروس اهيلإ علّطتت يتلا ةّيرشبلا تادحولا س-ام
. ةيضر األ ةركلا ىوتسم ىلع يناسن ملااإل علا ةدحو -3 . يبرعلا نطولا ىوتسم ىلع ةيبرعلا األةم ةدحوو -2

. ةلودلا حلا صم نع رّبعت يتلا ميهافملا و ميقلا بلطتي ةملوعلا رهوج ؟ألّن دحاو نآ يف ءانبلا و مدهلا نم حةلا شيعي ملا س-علا
بطقلا ةرطيسب ءدبلا نم ةلا حو ةيبرعلا لودلل ةيموقلا طباورلا كيكفت ىلإ يدؤت يتلا ةيمانلا بلاالد يف مدهلا نم حةلا شيعي ألهّن

. جيلخلا بورحك ةيملا علا تاكرشلا ةرطيسو دحاولا
. ّيموقلا و يراضحلا اندوجو تامّوقم ىلع ظافحلا ؟1- ةيبرعلا ةيموقلا ةيوهلا ىلع ( عافدلا ) ظافحلا متي فيك س-

. ّيبرعلا انعمتجم ىلع اهترطيس ضرفل ىربكلا لودلا اهب موقت يتلا ةنميهلا الت واحم ضفر -2
. ّيداصتق واال ّيسايسلا رارقلا الةّيل قتساب كّسمّتلا -4. عايضلا و نابوّذلا ةهجاومل دقانلا ّيملعلا ركفلا ب ّيبرعلا نطاوملا نيصحت -3
ءافكن واال ديلقتلا اإلغنالقو مدعب كلذو ةيبرعلا ةفاقثلا ديدجت -6. لمعلا ميق ديجمتو , ةّيق األخال لثملا و ةّيباجي اإل ميقلا زيزعت -5

. تاذلا ىلع
ةعرشو ةّيطارقميدلا ئدابم مارتحا مزتلي ّيقيقح لداع ّيملا ع ّيناسنإ ماظنل عّلطتت ؟1- ديدجلا يملا علا ماظنلا نم ةيروس فقوم س-ام

قوقحو األمم
رواحتت يملا ع ماظن -3. عيمجلل الم وّسلا ةاواسملا و لدعلا و ةّيرحلا ساسأ ىلع لودلا األممو نيب لعافتلا تاق عال مايق -2. ناسن اإل

بوعش هيف
ىلإ , يبرعلا نطولا ىوتسم ىلع ةّيبرعلا األةّم ةدحو ىلإ ةيروس يف ةينطولا ةدحولا قلطنم نم -4. عمجأ هتاراضحو هلودو ملا علا

ةدحو
. ةّيضر األ ةركلا ىوتسم ىلع ّيناسن ملااإل علا

تقّقحت يتلا تاربخلا و ةحاتملا تامولعملا نم ةداف .2-اإل لودلا تاردق ةيمنت يف ريبكلا اهرود ؟1- ةّيتامولعملا ةروّثلا ةيّمهأ س-ام
ىرخ األ لودلا يف

. لكاشملا لحل لئادبلا ريفوتو ريوطتلا يف دهج نم لودلا هلذبت ام قيسنت -4 . تامولعملا نم مخض ديصر رفاوت ةجيتن -3
لااال االصت تاكبش مادختسا -. تقولا راصتخاو قئاثولا لدابت ىلع ةردقلا ؟- ايجولونكتلا هذه نم ديفتست نأ لودلل نكمي فيك س-

عقوملا و ةّينورتكل
. ينورتكل اال ءاضفلا ةأشن – ينورتكل اال

. ةملوعلا فيرعت : ةمدقم : ةملوعلا : عوضوم *
بوعشلا نيب ةّيلا وملا ةّيداصتق اال زجاوحلا ميطحت - ةفيعضلا لودلا ىلع ةّيوقلا لودلا ةنميه -: ةملوعلا تايبلسو رطاخم -: بلصلا

تاكرشلا حلا صل
لودلا ىلإ اهريدصت مدعو ايجولونكتلا راكتحا - اهراقفإو ةّيعانّصلا لودلا حلا صل ملا علا نادلب نم ريبك ددع شيمهت - ةّيملا علا

إال ةيماّنلا
و فنعلا تاعزن ةيذغت - ةلتاقلا ةئبو واأل ةميرجلا و فنعلا و ةلا طبلا لكاشمب ةيمانلا لودلا تاطلس لا غشإ - اهحلا صم مدخي اميف

فّرّطّتلا
تايافنلل ةربقم ةيمانلا نادلبلا لعج - ةئيبلل ةثّولملا عناصملا نع ةجتانلا تازاغلا نم ةريبك تاّيّمك دعاصتل ةجيتن ةئيبلا لا مهإ -

ةّيوونلا
. ةّيواميكلا و

عضو - تايئاضفلا اإلعالمو راشتنا ضرفك , ةّيفارغجلا دودحلا يّطخت - بوعشلا و تاراضحلا نيب لصاوتلا -: ةملوعلا تايباجيا -
يف تامولعملا

اياضق – تارّدخملا راشتنا – لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ): يلودلا عمتجملا لبق نم ةكرتشم الت كشم لح - درف ّلك لوانتم
.(... ةئيبلا

. تافاسملا و دويقلا نم ريثك نم ناسن اال ريرحت -
ةّيطارقميدلا ئدابم مارتحا مزتلي ّيقيقح لداع ّيملا ع ّيناسنإ ماظن ىلإ ةيروس عّلطتت - ديدجلا يملا علا ماظنلا نم ةيروس فقوم -

األمم ةعرشو
يملا ع ماظن - عيمجلل الم وّسلا ةاواسملا و لدعلا و ةّيرحلا ساسأ ىلع لودلا األممو نيب لعافتلا تاق عال مايق - ناسن اإل قوقحو

هيف رواحتت
ىوتسم ىلع ةّيبرعلا األةّم ةدحو ىلإ ةيروس يف ةينطولا ةدحولا قلطنم نم -. عمجأ هتاراضحو هلودو ملا علا بوعش

ةدحو ىلإ , يبرعلا نطولا
. ةّيضر األ ةركلا ىوتسم ىلع ّيناسن ملااإل علا

. مهتّيوه ىلع ظافحلا ب تايدحتلا هذه ةهجاوم برعلا ىلعو بوعشلا ىلع ًاموتحم ًاردق تسيل ةملوعلا : ةمتاخلا
. ةّيتامولعملا ةّيمهأ وأ فيرعت : ةمدقم : ةّيتامولعملا نع عوضوم *

يف ومّنلل ًايويح ًاكرحم ّدعت - مهضعب عم مهلعافتو مهلمعو ساّنلا ةايح يف ريبك ريثأت :-اهل ملا علا ىلع ةّيتامولعملا ةروثلا رثأ -: بلصلا
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داصتق اال
ةّقد األرثك ةمولعملا ىلع لوصحلا يف لّثمتي - ةّيعامتج واال ةّيداصتق اال تايّدحّتلا ةهجاومل تاكرّشلا و دارف األ لّهؤت - ّيملا علا

, ةعرسبو
ةفرعملا ىلع دمتعي يعمتجم رّوطت روهظ يف تمهسأ -: ةّيتامولعملا ةروّثلا : ةّيتامولعملا ةروثلا و ةملوعلا نيب طابتر اال بناوج -

ةّيملعلا
رّيغتو يفرعملا راجفن كاال ةّدع تاّدجتسم ةروّثلا هذه قفار - ةايحلا جماالت عيمج يف ةّيتامولعملا مادختسا ةءافك - ةمّدقتملا

نمزلا موهفم
. يفارغجلا ءاضفلا عاستا نم هيلع بترتي امو ّيجولونكتلا مّدقّتلا - هعراستو

و تاّيسنجلا ةدّدعتملا تاكرشلا طاشن يف اهتاريبعت دجت - ةّيعون تارّيغت ةملوعلا رصع يف يملا علا داصتق اال دهش -: ةملوعلا -
الت ّتكتلا

رارقلا ةعانص يف ريثأتلا يلا -بوتلا دراوملا و لا األوم ىلع ةرطيسلا يف ةرّوطتم لئاسو نم اهمز يال امو - ىربكلا ةّيداصتق اال
. يسايّسلا

؟ اهتاّيبلسو ةّيتامولعملا ةروّثلا تاّيباجيإ دّدع س-

ةّيتامولعملا ةروّثلا ةّيتامولعملاتاّيباجيإ ةروّثلا تاّيبلس
ّلقأبو ناك امنيأو , ةعرسب ةديدجلا راكف واأل تامولعملا ىلع لوصحلا -1

فيلا كتلا
.( ةكباشلا , زافلتلا ) مادختساب ميلعتلا يف تامولعملا نم ةدافتس 2-اال

عم نواعتلا و ةدعابتم عقاوم نم اهلا معأ ةرادإ نم عناصملا و تاكرشلا تنّكم -3
. ةّيملا ع تاكرش

. لمعلا صرف ترّفوو لا, األوم سوؤر لا قتنا تلّهس -4
ةّوقلا نم ةريبك ةحيرشل ًاّيساسأ معالً تامولعملا عاطق يف لمعلا حبصأ -5

. ملا علا يف ةلماعلا
ةّقد األرثك ةمولعملا لا صيإ يف ةّيم اإلعال لئاسولا نيب ًاريبك سفانتّلا حبصأ -6

. ةّيقادصمو

واال اهعم لماعّتلا ىلع نيرداق ريغ ريثكلا تلعج -1
ةدافتس

. اهنم
اهديدهتو بوعّشلا تافاقث قارتخا ىلع تلمع -2

ءاغلإب
. اهتاّيصوصخ

ةكباشلا ىلإ هاجت واال ةءارقلا نع بابّشلا داعتبا -3
. ةعرسو ةلوهسب ةمولعملا ىلع لوصحلل

يتلا تاعمتجملا ضعب عم بسانتت ال جماربلا ضعب -4
. اهاقلتت

. يأرلا ءادبإ : ةمتاخلا
=====================================================================

لودلل ةّيتاذلا حلا صملا و ةنميهلا نع ًاديعب اهئاضعأ نماضت – نييلودلا ملسلا و األنم نامضل ؟- ةدحتملا األمم ةمظنم ةأشن بابسأ س-ام
. ةّيوقلا

ًانازحأ دحاو ليج خالل تبلج يتلا برحلا يوالت نم ةلبقملا األيجلا ذقنتل ؟- اهقيقحتل ةدحتملا لألمم ىعست يتلا فاده س-اماأل
نامي -اإل ةريثك

ًامدق يعامتج اال يقرلا ب عفدت - تادهاعملا نع ةئشانلا تامازتل اال مارتحاو ةلا دعلا قيقحت - درفلا ةماركبو ناسن لإل ةّيساس األ قوقحلا ب
عفرتو

. ةّيرحلا نم وج يف ةايحلا ىوتسم
دادتش )ال للع ) ةدرابلا برحلا خالل اهفادهأ قيقحت يف تلشف ؟ ةّيلودلا و ةّيميلق اإل تارّيغتملا لظ يف ةدحتملا األمم رود س-ام

نيب عارصلا
. امهرود ىلع ًابلس رّثأ اذهو فارط األ حلا صمب رارض لإل نيركسعملا تاردق دينجت – يكارتش واال يلا مسأرلا نيركسعملا

لود نادقف - قاثيملا نم (43–42–41) داوملا ديمجت ؟- ةدحتملا األمم ةمظنم لمع يف ةدرابلا برحلا ةلحرمل ةّيبلسلا س-اماآلراث
ءاضع األ

فلحو /1949م/ ماع يسلط األ فلح ): لثم ةدحّتملا األمم ةمّظنم راطإ جراخ تاف ال خلا ّلح - يعامجلا األنم ماظن يف اهتقث
/ ماع وسراو

. اهئافلحو ىربكلا لودلا ناودع ةهجاوم ىلع ةدحتملا األمم زجع ىلإ ىدأ /1955م/)- ماع زايحن اال مدع ةكرحو 1955م/
–1962/ ماع مانتيف ىلع يكيرم األ ناودعلا -ثملا اهحلا صم عم ضراعتي رارق يأ ّدض ( وتيفلا ) ضقنلا قح مادختسا خالل نم -

1973م/
. ةّيبرعلا األةم ىلع رمتسملا ةنياهصلا ناودعو

, رطخلل يلودلا واألنم ملسلا ظفح ضّرعي نأ هرارمتسا نأش نم عازن ّيأ فارطأ ىلع بجي ؟ هّلح متي فيكو عازنلا رطاخم يه س-ام
اوسمتلي نأ

االتو كولا ىلإ اوؤجلي نأ ,وأ ةّيئاضقلا ةيوستلا و ميكحّتلا و قيفوتلا و ةطاسولا و قيقحتلا و ةضوافملا قيرطب ءدب يذ ئداب هّلح
ةّيميلق اإل تاميظنتلا

كلتب عازنلا نم مهنيب ام اوّوسي نأ ىلإ عازّنلا فارطأ األنم سلجم وعديو . اهرايتخا اهيلع عقي يتلا ةّيملسلا لئاسولا نم اهريغ وأ
اذإ قرطلا

كلذل ةرورض ىأر
)؟ ةمزلم ريغ نوكت ىتمو ةمزلم هتارارق نوكت ىتم ؟(وأ) تاعازنلا لح يف األنم سلجم اهذختي يتلا قرطلا يه س-ام

. ةطاسولا وأ قيقحتلا وأ تاضوافملا قيرط نع اهنيب الف خلا لح ىلإ ةعزانتملا فارط األ ةوعد -1
األنم. سلجم ىلع اهضرع اهيلع بجو اهتاف خال لح يف فارط األ هذه تقفخأ 2-اذإ

وأال. اهب اوذخأي نأ مهنكمي عازّنلا فارط أل تايصوت يه األنم سلجم تارارق -3
. ةّيئازجلا لئاسولا نم ًابسانم هاري ام رّرقي نأ سلجملل ّقحي , نييلودلا واألنم ملسلا دّدهو عازنلا رمتسا 4-اذإ

. ضرغلا ب يفت ال ةقباسلا ريبادتلا ّنأ ىأر اذإ ةّيركسعلا ةّوقلا مادختسا سلجملل زوجي -5
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X

. ةّيلوّدلا ةئيهلا يف ءاضع األ لودلا نم مهريغو عازّنلا فارط أل ةمزلم نوكت تارارقلا -6
ةّيلوّدلا ةئيهلا يف ءاضع األ لودلا نم مهريغو عازّنلا فارط أل ةمزلم هتارارق نوكتو , ضرغلا ب يفت ال ةقباسلا ريبادتلا ّنأ ىأر 7-اذإ

؟ عازنلا فارطأ ىلع اهضرفي نأ األنم سلجمل نكمي يتلا ةّيئازجلا لئاسولا س-ام
. ةّيركسعلا ةّوقلا مادختسا -4 . ّيداصتق اال رظحلا -3. ةدحّتملا األمم ةمّظنم نم درّطلا -2 . ةّيسامولبدلا تاق علاال عطقك -1
اذه ّنأ ىرت امدنع هأشنم نكي امهم فقوم ّيأ ةيوستل ةّيملسلا ريبادتلا ذاختاب يصوت ؟ ملسلا قيقحت يف ةماعلا ةّيعمجلا رود س-ام

ّرضي دق فقوملا
األنم سلجم بلط األنمإالّاذإ سلجم ىلع ةضورعم ةلأسم ةّيأ نأشب تايصوتلا مّدقت نأ اهل ّقحي -ال بوعشلل ةّماعلا ةيهافرلا ب

وأ كلذ اهنم
ةعاس 24 يف ةئراط تاسلج دقعب كلذو عازنلا ةيوستل هّلحم لحت نأ اهل قحي امدنع - هيلع ضورعملا عازنلا لح يف هقافخا دنع

ةنجل ءاشنإو
. مازل اإل عباط لمحت ال تايصوت يهإال ام اهتارارق - نييلودلا واألنم ملّسلا دّدهت يتلا تاعزانملا و فقاوملا ةبقارمل

ةعيبطلا تاذ ةّيلوّدلا تاعزانملا يف لصفلا ىّلوتت ةدحّتملا األمم ةمّظنمل يساس األ يئاضقلا زاهجلا يه ؟ ةّيلودلا لدعلا ةمكحم فرع س-
نم ةّينوناقلا

وأ األنم سلجم اهنم بلط حلا يف ةّينوناق ةلأسم يأ يف ّينوناقلا يأرلا ءادبإو ةّيلودلا تايقافت اال ماكحأ قيبطت وأ ريسفت خالل
كلذ ةّماعلا ةّيعمجلا

ةلا دعلا و ةّيرحلا ئدابم ىنبتت الم.- ّسلا ةفاقث وحن لّوحت ةطقن لّكشي ةدحّتملا األمم ةمّظنم ءاشنإ الم؟-ّنإ سلا ةفاقث ةّيمهأ حّضو س-
. حماسّتلا و

. ةّفاك ناسن اإل قوقحو لجرلا و ةأرملل ةيواستملا قوقحلا ب فارتع -اال . تافاقثلا و تاراضحلا و بوعشلا عيمج نيب نماضتلا -
. ًايعامتجاو ًايفاقثو ًايوبرت معالً بّلطتي الم ّسلا ةفاقث ءانب -. ضوافتلا و راوحلا ب تاعارصلا عنم ىلإ ىعستو فنعلا ضفرت -

. ءاخإو ةّيرحو ةّيناسنإو دعالً رثكأ عمتجم ءانب -
. نييمظعلا نيتوقلا نيب براقت ثدح -1: تانينامثلا يف ؟ ةدحتملا األمم لمع يف ةدرابلا برحلا دعب ام ةلحرمل ةّيبلسلا س-اماآلراث
تئشنأ يذلا رودلا ىلإ ةدحتملا األمم ةدوع يف األلم ءايحا -3. ةّيملسلا قرّطلا ب عازنلا لحب ةدحّتملا األمم ةمّظنم تايلآ طيشنت -2

. هلج أل
ةماعزب دحاولا بطقلا زورب -3. وسراو فلح كّكفت -2. يتيفوسلا داحّت اال رايهنا -1: ىلإ ىدأ ةدحّتملا األمم ةمّظنم رود فعض -4

. اكيرمأ
؟ ةدحتملا األمم ةمظنم ىلع اهتنميه يف ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ولاال اهتمدختسا يتلا طامن س-اماأل

لماعتلا يف اهتكراشمب ةّيكيرم األ ةدحّتملا تاي ولاال بغرت ال ةّيضق يأ ّلح يف ةدحّتملا األمم ةمّظنم رود ءاغلإ : ّيداعبتس اال طمّنلا أ-
اهعم

.( ّينويهّصلا نايكلا عم يبرعلا عازّنلا ) اهحلا صم عم مجسني امبب يه درفنت يك , اهتيوستو
ةمز األ ةعيبط عم بسانتت ال تارارق رادصإو , ةنّيعم ثادحأ يف ( األنم سلجم ) ةدحّتملا األمم ةمّظنم ماحتقا : ّيلا االعتف طمّنلا ب-

وأ
2006م. ماعلل 1680 رارقلا رادصإو ( ةمزأ لا العتف ةّينانبّللا ةّيروسلا تاق علاال فّلم ) اهمجح

تاي ولاال ةّصاخبو ةّيلود ةّيسايس ةدارإ نم رفاوتي ام مجح يف ةدحّتملا األمم ةمّظنم رود دّدحتي : ةبوسحملا ةكراشملا طمن ج-
ةدحّتملا

. ايبيل يف لّخدّتلل 2011م ماعلل 1973 مقر رارقلا ,ك ًايناث ةّيوضعلا ةمئاد لودلا ً,و وأال ةّيكيرم األ
( ريرحلا قيرط ) ةّيقرشلا ايسآو ابوروأ نيب يراضحلا قيرطلا نيينامثعلا عطق ؟1- بونجلا و لا مشلا ىلإ ملا علا ماسقنا بابسأ دّدع س-

.
. بونجلا و لا مّشلا يهاجتاب ةّيبرو األ ةّيفارغجلا فوشكلا -2

. نيرشعلا نرقلا فصتنم ىلإ رشع سماخلا نرقلا ةياهن نم ملا علا لود مظعم ىلع ةّيرامعتس اال ةرطيسلا -3
. ثلا ثلا ملا علا لود ىلع ةّيرامعتس اال ىوقلا اهتضرف يتلا ةّيركسعلا و ةّيداصتق اال ةّيعبتلا طباور -4

. بونجلا ملا عو لا مّشلا عملا نيب ماسقن اال تقّمعو , لودلا هذه رّوطت طباورلا هذه تقاعأ -5
لا؟ مشلا ملا عو بونجلا عملا تامس س-ام
لا مشلا عملا بونجلاتامس عملا تامس

. مّدقتم يعارز جاتنإ -1
. ضفخنم يناكس ومن لظ يف ناّكسلل ّيئاذغ نمأ -2

. تاّينقتلا يف ةصاخ ةروطتم ةّيعانص ةضهن -3
. ّيملعلا ثحبلا و ميلعتلا ,و ةشيعملا ىوتسم يف عافترا -4

. ةيداصتق اال ةيمنتلا الت دعم عافترا -5

. ناكّسلا ءاذغ يف ّيعونو ّيمك زجع -1
. عينصتلا يف فعض -2

. ةّينطاب تاورثو ةّيندعمو ةّيعارز ةّيلوأ دراوم تارداص مظعم -3
. ضفخنم اهيف درفلا لخد ىوتسم -4

. ةلا طبلا و ةّيم التاأل ّدعم عافترا -5
. ناكسلا يف عافترا -6

لا مشلا لود نيب راوحلا لكش تذخأ ةّيداصتق ؟1-علاالةقاال بونجلا ملا عو لا مشلا عملا نيب ةيلودلا ةيداصتق اال تاق علاال لا كشأ س-ام
بونجلا لودو

1973م(ج) ةّيريرحتلا نيرشت برح راوحلل يساس األ كرحملا ( للع )-2
. ةرّوطتملا ةّيعانصلا لودلا و ةيمانلا لودلا نيب حلا صملا ضراعت ىلع ملا علا تظقيأ ألاهّن

و لا مشلا يملا ع نيب ةئفاكتملا ريغ تاق عللال رخآ كشالً ( طسوتملا رحبلا ىلع ةّلطملا لودلا ) ّيطسوتملا لا جملا لثمي -3
. بونجلا

. ةيناث ةهج نم طّسوتملا قرشو بونج لودو ةهج نم ةّيبرو األ لودلا نيب ةّوهلا عاسّتا ىلإ تّدأ -4
. ةيمنتلا تابقع خالاهل نم زواجتتو ةيمانلا لودلا عم تاق عال ضرفي ّيبرو األ داحت لال مّدقتملا داصتق 5-اال

دّدح ةّيطسوتم ةّيبروأ ةكارش ةماقإب ريكفتلا ىلإ تعفد طّسوتملا يقرشو يبونج لود عم ةّيبرو األ تاق عللال ةّيبلسلا جئاتنلا -6
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عإالن اهتاقلطنم
. ةنولشرب

. اهتارداص نع بلطلا لّوحت -2 . اهتارداص ةميق ضافخنا ؟1- ةيمانلا لودلا اهنم يناعت يتلا تابقعلا التو كشملا س-ام
. ةرّوطتملا بلاالد يف ةّيكرمجلا ةيامحلا دعاصت -4 . جاتن اإل لئاسو عيونت مدع -3

. ّيسايسلا راوحلا قيمعت )؟1- ةّيطسوتملا ةّيبرو األ ةكارشلا ةماقإ 1995م؟( ماع ةنولشرب عإالن نومضم س-ام
. ةقطنملا لودل راهدز اال قيقحت -4 . رارقتس المواال ّسلا خيسرت -3 . ّيلا وملا ّيداصتق اال نواعتلا ةيمنت -2

اهتاورث رامثتساو ةدايسلا يف بونجلا عملا بوعش ّقح معد ؟1- بونجلا ملا عو لا مشلا عملا تايداصتقا نيب ةّوهلا مدر ّمتي فيك س-
ةنميهلا نع ًاديعب

ةيمنتلا ةّيلمع يف تاذلا ىلع دامتع اال وحن ةيمانلا لودلا دوهج هيجوت -3. ةدحّتملا عإالناألمم نومضم قيبطت -2. ةّيعبتلا و
. ةلماشلا

. ريوطتلا ةّيلمع يف يملعلا ثحبلا و ايجولونكتلا دامتعا -6. ةعارزلا ثيدحت -5. اهنيب اميف جامدن واال نواعتلا قيقحت -4
. نييلودلا ملسلا و األنم نامضل ةدحتملا األمم تأشن : ةمدقم : ةدحتملا الحاألمم صإ نع : عوضوم *

. اهقاثيم ماربإ ىلع ةليوط ةّينمز ةّدم رورم -1: ةّيرورض ةدحّتملا الحاألمم صإ ةّيضق نم لعجت يتلا بابس :-األ بلصلا
. ةّيلوّدلا تارّيغتملا -3 . ّينقتلا و يملعلا مّدقّتلا لا جم يف ريبكلا عراسّتلا -2

. لماكو يلعفلا ذيفنتلا عضوم اهقاثيم عضو نم ةدحّتملا األمم ةمّظنم نّكمت مدع -4
. ةّيفافشو ةءافكو الً يثمت رثكأ هلعجل : يلودلا األنم سلجم الح صإ -1ً : ةدحّتملا األمم ةمّظنم إلصالح تاحرتقملا -

. ةّيوضعلا ةدعاق عيسوت -4ً . ةّيميلق اإل تامّظنملا عم الحعلاالةق صإ -3ً . ّيعامتج واال ّيداصتق اال سلجملا الح صإ -2ً
ةّيلمعل ةديدج ةغيص نع ثحبلا و ضقّنلا قح ءاغلإب ىدان األلّو: هاجّت )؟اال وتيفلا ) ضقنلا ّقح يف رظّنلا ةداعإ تاهاجتا يه س-ام

: رارقلا عنص
ضراعتي -3. ةلا دعلا ميق عم ضراعتي -2. لودلا نيب ةدايسلا يف ةاواسملا أدبم عم ضراعتي ضقّنلا قح ىلع ءاقب )1-ألّناإل لّلع )

أدبم عم
ةّيطارقميدلا

. رارقلا عورشم ىلع رثكأ وأ سلجملا يف نيتمئاد نيتلود ضارتعاك ضقّنلا قح مادختسا ىلع دويق عضوب بلا :ط يناثلا هاجت اال
.( ةوقلا ) عباّسلا لصفلا راطإ يف ةذخّتملا تارارقلا ىلع ضقّنلا ّقح رصتقي نأب بلا :ط ثلا ثلا هاجت اال

؟ يعامتج واال يداصتق اال سلجملا إلصالح ترهظ يتلا تاهاجت س-اماال
ةّيّدجلا ةشقانملا هل ىّنستيل (ج) ةلود 54 حًايلا اهددع غلبي يتلا ,و هيف ءاضع األ لودلا ددع صيلقتب بلا )ط للع األلّو:( هاجّت -اال

. ةلا ّعفلا تارارقلا ذاخّتا ىلع ةردقلا و
. ةدحّتملا األمم ةمّظنم يف ءاضع األ لودلا عيمج هيف لّثمت ماع زاهج ىلإ هليوحتب بلا :ط يناثلا هاجت -اال

واال ةّيداصتق اال لئاسملا يف يلا حلا األنم سلجم تاّيح ال صب عّتمتي يداصتقا نمأ سلجم ىلإ هليوحتب بلا :ط ثلا ثلا هاجت -اال
. ةّيعامتج

و ميكحّتلا و قيفوتلا و ةطاسولا و قيقحتلا –و تاضياقملا ؟ ةدحتملا األمم قاثيم بسح تاعازنلا لح قرط يه س-ام
ىلإ ءوجللا , ةّيئاضقلا ةيوستلا

. ةّيملسلا لئاسولا نم اهريغ وأ ةّيميلق اإل تاميظنتلا االتو كولا
. اهحلا صم ىلع ًاظافح كلذ ديرت ىربكلا لودلا ألّن األنم سلجمو ةدحتملا الحاألمم صإ متي مل ييأرب : ةمتاخلا

============================================================================
اهيضارأ ىلع اهتدايسو الاهل قتسا ةنايصو اهقوقحو اهنمأ نع عافدلا ىلإ ةّيبرعلا األةّم يعس ؟وه يبرعلا يموقلا األنم موهفم س-ام

قيسنتلل
االت. جملا فلتخم يف اهتاناكمإ ةيمنتل نواعّتلا و

ثلاالث). تاراقلا نيب لصولا ةلص ) ماهلا يفارغجلا يبرعلا نطولا عقوم ؟1- يبرعلا يموقلا األنم تاموقم س-ام
هتحاسم عاستاو يبرعلا نطولا يف خانملا عونت -3, ةسبايلا ةحاسم نم %9 لّثمتو مك2 نويلم 14 يبرعلا نطولا ةحاسم -2

. ةلئاهلا ةّيعارزلا
ا رفاوت ) ةّيتفو ةريبك ةّيرشب تاقاط ّيبرعلا نطولا كلتمي -5.( نداعم – زاغ – طفن ) ةمخض ةّينطاب تاورث ّيبرعلا نطولا كلتمي -4

ةلماعلا يدي أل
. ةعّونتمو ةثيدح ةحلسأو ةدّدعتم شويج ّيبرعلا نطولا كلتمي -6.( ةّيعادبإ تاقاط , ةّيملع تاربخ , ةريبخلا

ةيئاذغلا ةوجفلا صيلقتو هينطاومل ءاذغلا نم ةيساس األ تاجايتح اال ريفوت ىلع يبرعلا نطولا ةردق ينعي ؟ يئاذغلا األنم موهفم س-ام
نيمأتو ةداحلا

. يئاذغلا صقنلا دسل مزلي ام داريتسا يف تارداصلا تادئاع مادختساو ماظتناب هنم ىندأ دح
ال هتس اال تاجاحلا ةيطغت نع ةنهارلا ةّيبرعلا ةّيئاذغلا ةّيجاتن اإل ةقاطلا زجع ؟ ءاذغلا يف يبرعلا نطولا اهنم يناعي يتلا ةلكشملا س-

كلذ ينعيو , ةّيك
. ةّيبنج األ تادعاسملا بلط وأ داريتس لال ةجاحلا ,و ّيتاذلا ءافتك اال ىوتسمل لئاه ّندت

؟ يبسنلا يئاذغلا واألنم قلطملا يئاذغلا األنم نيب نراق س- س-
قلطملا يئاذغلا يبسنلااألنم يئاذغلا األنم

قوفي وأ لداعي امب ةدحاولا ةلودلا لخاد ءاذغلا جاتنإ ينعي -1
., ّيّلحملا بلطلا

. ّيتاذلا ءافتك لال فدارم -2
. ّيتاذلا ّيئاذغلا باألنم فرعي -3

تاجايتحا ريفوت ىلع لودلا نم ةعومجم اموأ ةلود ةردق وه -1
( يعارزلا لماكتلا ) اهنيب اميف نواعتلا ربع ءاذغلا نم اهتاعمتجم

عم ةبسانم راعسأبو بسانمو مئاد لكشب قوسلا ب اهدجاوت -2
ةردقلا

. نينطاوملل ةّيئارشلا
)؟ ءاذغلا ريفوتل يبرعلا نواعتلا ةّيمهأ ) يئاذغلا لااألنم جم يف ةذختملا تاءارج س-اماإل
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ةرفاوتملا ةّيرشبلا و ةّيعيبطلا دراوملا ةيمنت فدهب ( للع ) ةّيعارزلا و ةّيعانصلا ةيمنتلل تامّظنم ليكشت ىلإ ةّيبرعلا راطق األ تدمع -1
عاطقلا يف

ةّيعارزلا ةّيجاتن اإل ةءافكلا نيسحتو عفر -3. ةّيملع سسأ ىلع اهرامثتسا قئارطو لئاسو نيسحت -2. ّيعانصلا و ّيعارزلا
ةّيتابنلا

و يعارزلا عاطقلا يف نيلماعلل ةّيشيعملا تايوتسملا ب ضوهنلا -5 . ةّيعارزلا تاعانصلا و عيراشملا ةماقإ -4. ةّيناويحلا و
يعانصلا

ةقّلعتملا تاءاصح واإل تامولعملا و تانايبلا عمج ؟1- ةّيعانصلا و ةّيعارزلا ةيمنتلل ةّيبرعلا تامظنملا اهتذختاا يتلا ةليفكلا لئاسولا س-ام
ةعارزلا ب

. اهمييقتو ةّيئامن اإل جماربلا و تاعورشملا ذيفنت ىلع ةّيموقلا و ةّيلحملا لئاسولا لكب لمعلا -2. اهرشنو ةيذغ واأل
. ةّيعارز ةمظنأو نيناوقو تاعيرشت دامتعا ىلع لمعلا -4. ةّيعارزلا نوؤشلا ب ةّينعملا ةّيلودلا و ةّيميلق اإل تامّظنملا عم نواعتلا -3

اهتيمنتو ًاعونو ًاّمك ةفلتخملا ةّيئاملا تاجايتح اال ةيبلت ,يأ ناكملا و نامزلا ربع نامضلا و ةيافكلا ؟وه يبرعلا يئاملا األنم موهفم س-ام
ةيامحو

. ةديدج ةّيئام دراوم نع ثحبلا –و اهمادختسا نسحو اهرداصم
يضار واأل ةّفاجلا قطانملا تاساردل ّيبرعلا زكرملا -2. يبرعلا واألنم ةّيئاملا تاساردلا زكرم ؟1- ةّيبرعلا ةّيئاملا تامظنملا س-ام

. ةلحاقلا
. ةّيئاملا دراوملا لا جم يف ةلماعلا ةّيبرعلا تامّظنملا مضتو : ّيبرعلا ّيئاملا األنم ةنجل -3

إالّ كلذ رفوتي وال اهرارقتساو سانلا ةايح ىوتسم ةدوج ىلع دمتعي يموقلا ؟األنم يموقلا واألنم يئاملا األنم نيب علاالةق س-ام
لكشب ءاملا رّفوتب

. يئاذغلا األنم ققحتي يلا بوتلا مئاد
. يئاذغلا األنم فيرعت : ةمدقم : يئاذغلا :األنم عوضوم *

ةّيئاذغلا تاعانصلل ةّيلو األ داوملا ريفوت - ّيتاذلا ءافتك اال قيقحت - ةّيئاذغلا ةوجفلا ّدسل -: يبرعلا يئاذغلا األنم ةّيمهأ -: بلصلا
. ةّيليوحتلا

ذاوحتساو ةلماشلا ةيمنتلا جمارب ليومت ىلع ةردقلا كلتمي - ضئافلا ريدصت خالل نم يبنج األ عطقلا نّمؤي - لمع صرف رفوت -
ايجولونكتلا

بيلا سأ يّنبت - اهعيسوتو ةرفاوتملا ةّيعارزلا تاحاسملا الل غتسا - ةعبّتملا ةّيعارزلا بيلا األس ريوطتل ّيملعلا مّدقتلا ةبكاوم - ةّيعارزلا
ّيّرلا

هرارق الةّيل قتساو ةّيعبتلا نم يبرعلا نطولا رّرحي – ةّيويحلا ةناقتلا مادختساب تاعورزملل ةّيثارولا لوص األ ريوطتو ةثيدحلا
. يسايسلا

دوجو مدع -. ّيعارزلا عاطقلا فّلخت -. ةريغص تادحو ىلع اهعّزوتو ةّيعارزلا ةّيكلملا ةعيبط -: يئاذغلا األنم هجاوت يتلا تايدحتلا -
ةسايس

. رخآو ماع نيب راطم األ تاّيمك توافت -. فاير األ ناكس ةرجه - ليصاحملل ةرّوطتم نيزخت ةّيلمع رفوت مدع -. ّيعارز فيلست
. ةكرتشملا ةّيبرعلا قوسلا ليعفت يف ةّيدجلا مدعل .(ج):أ- ةّيبرعلا لودلا نيب ّيراجتلا لّدابتلا فعض ( للع )-

. ةكرتشم ةّيعانصو ةّيعارز عيراشم ةماق إل طفّنلا تادئاع ضعب مادختسا مدع ب-
نطولا ىوتسم ىلع ةكرتشملا عيراشملا ةماقإو ةّيبرعلا لودلا نيب قيسنتلا و نواعتلا خالل نم يئاذغلا األنم قيقحت متي : ةمتاخلا

. يبرعلا
. يئاملا األنم فيرعت : ةمدقم : يئاملا :األنم عوضوم *

ّيبعش يعو قلخ - كرتشم ّيبرع لمع نمض ةّيئاملا الت كشملا ةجلا عمل قيسنتلا و طيطختلا -: يبرعلا يئاملا األنم تازكترم -: بلصلا
نّسحتب ماع

هايملا لا معتسا ميظنتل ةّيرورضلا نيناوقلا و تاعيرشتلا ّنس - انتايح يف ءاملا ةيّمهأ رّدقيو , ّيبرعلا نطولا يف ةّيئاملا ةلكشملا
الهك. هتسا ديشرتو

هايملا ةّيضقب اهطابتر ال ًارظن ةّيناّكسلا ةلأسملا ب مامته -اال
ةّيوارحصلا ةحاسملا ديازت - راطم األ ةّلقل ةبّبسملا ةّيخانملا تاريغتلا -: ةّيبرعلا ةّيئاملا ةورثلا دّدهت يتلا ةّيلخادلا راطخ التواأل كشملا -

ديازتلا –
ةرادإ قئارط فّلخت - هايملا مادختسا ةءافك يّندت - ةشيعملا تايوتسم عافترا - هايملا تاجايتحا يف ديازت نم هفلخي امو ّيناكسلا

ةّيئاملا دراوملا
. اهميظنتو ةحاتملا

. هجراخ نم يتأت يبرعلا نطولا يف ةدّدجتملا ةّيئاملا دراوملا ةّيمك مظعم -: ةيبرعلا ةيئاملا ةورثلا دّدهت يتلا ةيجراخلا راطخ -األ
.( يبرعلا نطولا جراخ نم ةيبرعلا هايملا نم %56) ةّيميلق التاإل كشملا مقافي نأ نكمي ّيفارغجلا راوجلا رود -

. لينلا ىلإ تارفلا نم هدادتما ًاّيئام ًانايك نوكي نأ هوسّسؤم هل دارأ يذلا ةينويهصلا رطخ -
خالل نم عامط األ هذه قيقحت نايكلا اذه لواح دقو , ةيبرعلا هايملل ينويهصلا نايكلا ةقرس خالل نم يبرعلا نطولا ضّرعت دقو -

لولح ضرف
. ةفلتخم تايمسمب ةيبرعلا لودلا ضعب ىلع ةّيم ال ستسا

ىوتسم ىلع ةكرتشملا عيراشملا ةماقإو ةّيبرعلا لودلا نيب قيسنتلا و نواعتلا خالل نم يبرعلا يئاملا األنم قيقحت نكمي : ةمتاخلا
. يبرعلا نطولا

. يموقلا األنم فيرعت : ةمدقم : يموقلا :األنم عوضوم *
. ّيبرعلا ءامتن اال ةدحو -(.... ةّيوغّللا – ةّيفاقّثلا – ةّيفارغجلا ) ّيبرعلا نطولا ةدحو -: يموقلا األنم تازكترم -: بلصلا

. ّيبرعلا ّيداصتق اال لماكتلا -. كرتشملا ّيبرعلا ريصملا ةدحو -
. ةّيرطق تاسايس نم اهنع جتني امو ّيبرعلا نطولل ةّيسايّسلا ةئزجتلا -: يبرعلا يموقلا األنم هجاوت يتلا ةّيلخادلا تايدحتلا -



0987500661 ىسوملا ميهاربإ أ. يسيقلا مركأ أ. يوناثلا ثلا :ثلا فصلا ةينطولا ةيبرتلا ةدامل ةّيبهذلا قارو األ

XIII

فّلختو ةأرملا ةّيلا عف فعضو ةّيم األ راشتنا -. ةيمنتلا يف ًابلس رّثأ امم , اهنيب اميف قيسنتلا و نواعتلا مادعناو جراخلل ةّيعبتلا -
ةّيبرعلا ةعانصلا

. ةّيملا وعلا ةّيبرعلا اياضقلا نم ديدعلا هاجت ةّيبرعلا لودلل ةّيسايّسلا فقاوملا ضقانت -
يف لّخدتلا الت واحمو ةنميهو الل تحا نم ةّيرامعتس اال لودلا ةسايس -: يبرعلا يموقلا األنم هجاوت يتلا ةّيجراخلا تايدحتلا -

ةّيلخادلا نوؤشلا
يضارأب يباهر اإل ينويهصلا نايكلا عامطأ -. يبرعلا بعشلا هاجت ةيناودعلا يباهر اإل ينويهصلا نايكلا تاسرامم - ةّيبرعلا لودلل

تاورثو
. هايملا ك يبرعلا نطولا

بيجتست نأ ةّيبرعلا لودلل ةّيسايّسلا تادايقلا نم بّلطتي -: ّيبرعلا ّيموقلا األنم هجاوت يتلا تايدحّتلا و راطخ األ ةهجاومل لولحلا -
بعشلا ةدار إل

. ةّيموقلا ةحلصملا زيزعت حلا صل ةّيرطقلا حلا صملا ضعب نع لزانتلا -3 . فاده واأل حلا صملا ةدحو ىلع قافت .-اال يبرعلا
و قيسنتلا -. ةدّحوم ةدارإب تايدحتلا ةهجاوم ةرورض -. ةّيملا وعلا ةّيميلق واإل ةّيلخاّدلا تايّدحتلا و تاديدهتلا ديدحت ىلع قافت -اال

ةيمنتل نواعتلا
انعمتجم امبيالمء بوعشلا براجت نم ةدافتس .-اال ةّيعامتج واال ةّيفاقثلا و ةّيداصتق واال ةّيسايسلا االت جملا فلتخم يف اهتاناكمإ

. ّيبرعلا
. يداصتق اال لماكتلا قيقحت ىلع لمعلا و ةقداص ةّيبرع ةدارإ رفوت خالل نم يبرعلا يموقلا األنم قيقحت نكمي ييأرب : ةمتاخلا

=============================================================================
عيمج لمشتو ةنكمملا و ةحاتملا عمتجملا دراوم ةّيمنت ىلع يوطنت لماكتمو , مئاد لمع جهنم ؟وه ثيدحتلا و ريوطتلا موهفم س-ام

عمتجملا بناوج
. ناسن اإل تاجاح نيمأتو , ةيهافرلا قيقحتو ةشيعملا ىوتسم عفر فدهب

تاسّسؤملا ب طبترتو ناسن اال ىلع ةاقلملا ةدّدحملا ماهملا ب طبترت ةّيلوؤسملا و لوؤسم عيمجلا ؟ألّن ةّيعامج ةّيلوؤسم جهنملا للع س-
ةمئاقلا ةفلتخملا

. عمتجملا يف
اهساسأ ةّرقتسم ةئيب داجيإ - عادب واإل بيردتلا و ميلعتلا ب مامته ؟-اال ةّيرشبلا ةيمنتلا قيقحتل ايزيلا م اهتذختا يتلا تاءارج س-امإل

شياعتلا و حماستلا
عاونأ ةبراحمو ةّيباقرلا تاسّسؤملا رود ليعفت - مهتأفاكمو مهدلبلو مهلا ألمع نيصلخملا عيجشتو اهريوطتو بهاوملا فاشتكا -

ّيراد اإل داسفلا
. ةّيراد اإل تاسايسلا و ةمظن األ ثيدحتو دحاولا قيرفلا حورب لمعلا - ةّيرشبلا دراوملا رامثتساو ةّيلعافب يراد اإل لمعلا قيبطت - ةفاك
. رامثتس اال ىلع مهعيجشتل بناج األ نيرمثتسملل ةّيئارجإو ةّيرادإ الت يهست ميدقت - ةسوردم ةيؤرب نيرخ اآل براجت ىلع حاتفن -اال

. ينواعتلا و يعامتج واال يفاقثلا يعولا ىوتسم عافترا -
لظ يف اذهإالّ قّقحتي نلو , ةّيومنتلا براجتلا ءانب يف تاذلا ىلع دامتع ؟-اال ةّيزيلا ملا ةبرجتلا نم ةدافتسملا سوردلا س-ام

ّيسايس رارقتسا
. ةلودلا تانّوكم عيمج ىلع ةيمنتلا عيزوت - ةيمنتلا دامع وه ناسن ,فاإل ّيرشبلا لا ملا سأر ةءافك عفرو ةّيرشبلا ةيمنتلا - ّيعامتجاو

. ةموسرملا ططخلا ب طبضنم ءادأ دوجوب لوزت الت كشملا - ّيجولونكتلا مّدقّتلا باعيتسا ثيح نم نابسحلا ب ّينمزلا دعبلا ذخأ -
بسانت ال ةميدق راكفأ ديدجت - يلا حلا عقاولا ريوطت - ةفاك االت جملا يف ةديدج راكفأ حرط ؟- ثيدحتلا و ريوطتلا تاهاجّتا س-ام

. عقاولا
. انئاد أل ةقيعم تحبصأ اهنوكل اهديدجت نكمي ال ةميدق راكفأ نع ءانغتس -اال

؟أ مّدقتلا و زاجن اإل بسن سايق ريياعم س-ام
. ةنكمم ةّدم رصقأب تازاجن اإل قيقحت فدهب ىصق األ هّدحب نمزلا الهل غتسا : نمزلا رايعم -1

. ةّيجراخلا و اهنم ةّيلخاّدلا انب طيحت يتلا ةفلتخملا فورظلا و هيف شيعن يذلا : عقاولا ةعيبط -2
يه ,لب ةتباث تايطعم تسيل تاناكم اإل ّنإو , دّدحم فده ىلإ لوصولل ةرفاوتملا تاناكم نماإل :االطنالق ةرفاوتملا تاناكم 3-اإل

. ليدعتلل ةلباق
. ةقباسلا ريياعملا لك يقتلت اهيفو دحاو تقو يف فدهو رايعم يهف : ةّماعلا ةحلصملا -4
؟ بازح األ نوناق صوصخب 2011م ماعل 100 ماع مقر موسرم رادصإ نم فاده األ نيب س-

. ًايطارقميدو ًايملس اهيف نينطاوملا ةكراشم نامض -2 . ةلودلا و عمتجملا يف ةّيسايّسلا ةايحلا طيشنت -1
. ةّينطولا ةدحولا خيسرتو نطولا ةدحو ىلع ظافحلا -4 . ةّيلوؤسملا لّمحت ىلع ةرداق تادايق نيوكت -3

2011م؟ ماعل 108 مقر موسرملا ب رداصلا اإلعالم نوناق نم فدهلا س-ام
. عمتجملا مدخي امب ةمولعملا عم لماعّتلا و ةقيقحلا ميدقت -2 . ةّينطولا ةدحولا ب ساسملا مدع نامض -1

؟ ةيروس يف ثيدحتلا و ريوطتلا تاودأ حّضو س-
لّثمت ةسّسؤم ّلك ج- . يطارقميدلا ركفلا الك تما ب- . يعامج لمع وهو يتاسّسؤملا لمعلا :أ- بّلطتي يتاسسؤملا ركفلا -1

. نطولا
. ةنيعم نسب طبتري وال دماج بلا ق يف هسفن رصحي ال عدبملا ركفلا ينعي : دّدجتملا ركفلا -2

. ءاطخ األ حيحصت ىلإ فدهتو نطاوملا نم أدبت :أ- ةبساحملا و ةلءاسملا -3
. ةّيباقرلا تاسّسؤملا رود زّزعت ج- . تاّذلا ةبقارم يف نادجولا ةّيمهأو ريمضلا رود دّكؤت ب-

. عمتجملا و ةرس واأل ناسن اإل لمشت ةّيعامتجا ةفاقثو ديلا قتو ميق ةأرجلا و قدصلا و حوضولا : ةّيفافشلا -4
ةحلصملا ةمدخ هرهوج .ج- تاّيبلسلا نم صّلختلا و تاّيباجي اإل ةدايز ىلإ فدهي ب- . ّيعوضوملا دقّنلا وه :أ- ءاّنبلا دقّنلا -5

. ةّماعلا
دامتعاو نيناوقلا ريوطت .ج- ينقتلا ريوطتلا و ةّيتامولعملا قيبطت ب- . نوناقلا ةدايس ديكأت :أ- بّلطتي يراد اإل ماظّنلا ريوطت -6
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. يتاسّسؤملا ماظّنلا
؟ ّيسايسلا لا جملا يف ثيدحتلا و ريوطتلا يف ةذختملا نيناوقلا و تاءارج س-اماإل

اإل سلا جم ءاضعأو بعشلا سلجم ءاضعأ تاباختنا ميظنت نّمضتملا 2011م, ماع باختن اال نوناق اهنم نيناوقلا نم ددع ردص -
ةّيلحملا ةراد

. اهتبقارم يف نيحّشرملا قحو , ةّيباختن اال ةّيلمعلا سالةم ةرورض -
يذلا 2011م ماع ةّيلحملا ةراد اإل نوناق ردص ؟- ّيعامتج لااال جملا يف ثيدحتلا و ريوطتلا يف ةذختملا نيناوقلا و تاءارج س-اماإل

: ىلإ فدهي
ّيلحملا عمتجملا يف ّيمدخلا و يومنتلا رودلا ةسرامم -3. ةطلس لك ردصم بعشلا لعج -2. ةّيطارقميدلا أدبم قيبطت -1

. ةّيله األ تاردابملا معد -4
. تاونس عست ىلإ ّيناجملا ّيمازل اإل ميلعتلا ةلحرم عيسوت ؟1- ةّيميلعتلا و ةّيوبرتلا ةّيلمعلا ريوطتل ةلماكتم ةّطخ رارقإ متي فيك س-

و ةّيضارتف واال ةّصاخلا و ةّماعلا تاعماجلا نم ديدعلا حاتتفا -3. ةّيتامولعملا رشنو ّصاخلا ميلعتلا نوناق رادصإ -2
. حوتفملا ميلعتلا

. اهنم ةدافتس واال اهظفحو اهداجيا ةّيفيكو ةمولعملا اهرهوج ةّيعون ةلقن ةيروس تدهش ؟1- ةّيتامولعملا ةروثلا ةّيمهأ س-ام
. ةّيتامولعملا يف عراستملا روطتلا اذه ةبكاومل لمعلا و ّينقتلا و ّيملعلا اهرّوطت يف ريبك عراست ب ةلحرملا هذه زّيمتت -2

. تايبلسلا تاليف ةلواحمو ةّيتامولعملا تايباجيا ىلع زيكرتلا -3
. ريبك لكشب ةّيتامولعملا رود ليعفت ىلع ةلودلا تلمع ؟1- ةيروس يف ةيتامولعملا رشنل ةلودلا اهلذبت يتلا دوهجلا س-ام

ام ميلعتلا لحارم يف ةّيساردلا جهانملا ىلإ ةّيتامولعملا ةّدام لا خدإ اهب.3-ّمت ةريبخلا و ةّيتامولعملل ةرمثتسملا ةدعاقلا عيسوت -2
ّيعماجلا لبق

. ايجولونكتلا عم لماعتلا ىلع رداقلا يسيردتلا رداكلا ليهأت -5 . ميلعتلا يف ايجولونكتلا جمد -4
. انعمتجم يف ةّيتامولعم ةضهن قيقحت ىلع رداقلا ينقتلا رداكلا نيمأت -7 . ةصّصختم ةطسوتم دهاعمو تايّلك ءاشنإ -6

. ةثيدحلا تاّينقتلا مادختس ال ةّيبيردت تارود ةماقإ خالل نم نيلماعلا بيردتل تاراد واإل تاسّسؤملا وحن هّجوتلا ىلع لمعلا -8
ةهج نم نطاوملا و تاكرشلا و تاسّسؤملا و ةهج نم ةّيموكحلا تاسّسؤملا نيب طبرلا ىلع دمتعي ؟1- ةّينورتكل اإل ةموكحلا أدبم نيب س-

. ىرخأ
. دعب نع اهتعباتمو الت ماعملا ءارجإ ةّيناكمإ ريفوت فده االصّتاالت.3-لا مظنو تامولعملا تاناقت مادختسا قيرط نع -2

ةلوهسو ةقدبو ًاينآ اهتحاتإو تامولعملا ريفوت -2 . نطاوملل ةدّدعتم تامدخ ميدقت ؟1- ةينورتكل اإل ةموكحلا ءانب نم فدهلا س-ام
. اهلوادت

. ةّيكراشتلا ىوتسم عفرو تامدخلا ةدوج ىوتسم نيسحت -4 . ةّيراد اإل فيلا كتلا ضيفخت -3
. داسفلا ةحفاكمو دراوملل لضفأ رامثتسا قيقحت -6 . ةّيفافشلا أدبم ديطوت -5

. ةبسانم تاعيرشت رادصإ -2 . ةّينوناق ةّيضرأ داجيإ ؟1- ةّينورتكل اإل ةموكحلا عورشم ذيفن ت بّلطتي اذام س-
. ّينورتكل اال ديدستلا لئاسو ريفوت -5 . ّينورتكل اال عيقوتلا دامتعا -4 . ةّينورتكل اإل قئاثولا لدابت ةّينوناق خيسرت -3

. ةمز لاال ةّيتحتلا ىنبلا ريوطت -8 . اهتّيزهاجو واالصتاالت تامولعملا تاناقت ريفوت -7 . ةّيركفلا ةيامحلا نوناق قيبطت -6
. اهتحاتإو تامولعملا مظن ةئيهتو لمعلا بيلا سأ ريوطت -10 . تاسّسؤملا و دارف لأل ةكباشلا ةحاتإ -9

. ةّيبنج األ تاغللا ىلع زيكرتلا -12 . ةّيراد اإل ةمظن األ ريوطت -11
؟ ةّيرشبلا دراوملا ىوتسم ىلع ةّينورتكل اإل ةموكحلا عورشم ذيفنتل ةمز لاال تابلطتملا س-ام

. ةّيراد اإل ميهافملا لا جم يف ليهأتلا -3 . ةّيتامولعملا تاراهملا ريوطت -2 . هجهانمو ّيتامولعملا ليهأتلا تايلآ ريوطت -1
. ةموكحلا و نطاوملا نيب ةقثلا ءانب -5. ةّيبنج األ تاغّللا ىلع زيكرتلا -4

؟ ةّينورتكل اال ةموكحلا اهمدقت يتلا تامدخلا س-ام
. ًاينورتكلإ ةّيفحصلا و ةّيم اإلعال رابخ األ ةحاتإ ب- . اهتامدخو ةّماعلا تاهجلا نع تامولعم ريفوت :أ- دجاوتلا -1

تاجتنملا لوح كلهتسملا ليلد ةحاتإ ح- . ةكباشلا عقاوم ربع واإلعالن ةياعدلا رشن ج-
الت. ماعملا ءارج إل ةبولطملا قئاثولا ب فيرعتلا د- . اهثيدحتو تامولعملا ريفوتو ميماعتلا رشن خ-

. ةّينعملا تاهجلا ىلإ ىواكشب مّدقتلا ب- . تابلط جذامنو تارامثتسا ليمحت ةّيناكمإ ريفوتو تامولعملا لدابت :أ- لعافتلا -2
. صيخارت ديدجتو , قئاثو رادصتساو الت ماعملا زاجنإ ب- . ةّينورتكلإ تامدخ ميدقت خالل:أ- نم : لماعتلا -3

. لماك لكشب تايقرولا نع ءانغتس واال فيلا كتلا ضيفخت ج-
. ينورتكل اإل ديدستلا و عفدلا ب- . لماك لكشب ًاينورتكلإ الت ماعملا زاجنإ :أ- ةّينورتكل األمعلااإل بولسأ ىلإ لا واالقتن لّوحتلا -4

. لماك لكشب تاّيقرولا نع ءانغتس واال فيلا كتلا ضيفخت ج-
؟ ةراد اإل فّرع س-

. اهحاجنو عيراشملا و تاسّسؤملا ريوطتل ةرورضو , عمتجملل ةّيراضح ةمسو دارف األ ةربخو ةردقو ةراهم -1
. ةعقوتملا فاده األ غولبل , فيلا كتلا لقأو نكمم تقو رصقأب ام عورشم يف ةحاتملا دراوملا مادختسا نفو ملع 2-هي

. ةبولطملا األمعلا زاجنإب نيكراشملا دارف األ ءادأ ريوطتب -1 ةراد اإل متهت اذامب س-
. دارف خاللاأل نم اهفادهأ قيقحت ىلع اهتردق -3 . ةراد اإل ةءافك ىدمو , لمعلا قيقحت ىلع زيكرتلا -2

. لمعلا رارمتسا عم ةّرمتسم ةّيلمع -3 . نيدايملا ّلك يف اهيلإ ةجاحلا -2 . اهراشتنا ةعس ؟1- ةراد اإل تازيم س-ام
. ّيراد اإل لمعلا ءازجأ نيب نواعتلا و لعافتلا نامض -5 . ةلوذبملا دوهجلا قيسنت -4

. جاتنإ لضفأو تقو رصقأو ةفلك لقأب رامثتس اال قيقحت -7 . ةحاتملا ةّيداملا و ةّيرشبلا دراوملل لثم األ رامثتس اال قيقحت ةيغب -6
. يراد اإل لمعلا جماالت يف نيراشتسملا و نييصاصتخ واال ءاربخلا نم ةعومجم داجيا -9 . نينطاوملل تامدخلا ريفوت -8

؟ ةراد اإل فادهأ نيب س-
ةفلكت لقأب ةحاتملا ةّيداملا و ةّيرشبلا دراوملل لثم األ رامثتس اال قيقحت ةيغب ّيراد اإل لمعلا ءازجأ نيب نواعتلا و لعافتلا نامضو -1
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. جاتنإ لضفأو تقو رصقأو
واال يراد اإل لمعلا جماالت يف نيراشتسملا و نييصاصتخ اال ءاربخلا نم ةعومجم داجيإ بّلطتيو نينطاوملل تامدخلا ريفوت -2

يداصتق
. ينفلا و

: داعبأ يفثالةث رولبتت ةراد لإل ةّيساس األ رواحملا االتو جملا نّيبت نأ لواح س-
امه: نيّيساسأ نيبناج ىلع دمتعي : يداصتق 1-اال

. ةحاتملا رصانعلل لثم األ مادختس :يأاال ةءافكلا ب- . جئاتنلا لضفأ قيقحت :يأ ةّيلا عفلا أ-
. اضرلا خالل نم لماعلا ناسن اإل ةيتاذ قيقحت أ- امه: نييساسأ نيبناج ىلع دمتعي : ّيناسن 2-اإل

. لمعلا يف دارف األ نيب لماكتلا و قيسنتلا و نواعتلا قيقحت ب-
. لبقتسملا ب ؤبنتلا و رضاحلا ليلحتو يضاملا ةفرعم خالل نم ب- . لبقتسملا و رضاحلا نيب نزاوتلا ثادحإ ىلع دمتعي :أ- ينمزلا -3

. لكاشملل لولح ىلإ لّصوتلا يف ّيملعلا بولس األ مادختسا ؟1- ةراد اإل اهيلع دمتعت يتلا سس يهاأل س-ام
ضيوفت -5. لمعلا يف صّصختلا أدبم دامتعا -4. نيلماعلا بيردتب مامته 3-اال مهتاربخو مهتاردق بسح نيلماعلا رايتخا -2

. تاطلسلا
األمعلا. ذيفنتل مهزيفحتو نيرخ لآل تاّيح ال صلا ضيوفت ؟1- تاطلسلا ضيوفتب دوصقملا س-ام

. نيريدملا نم يناثلا فصلا دادعإ -3. ريدملا ىلع ءبعلا فيفخت فدهب ريدملا تايلوؤسم ميمص نم يه -2
. ةدايقلا و ريوطتلا و طيطختلا لاباألمعلااألمهك غشن لال ريدملل ةصرفلا ةحاتإ -4

. نيرخ عماآل لماعتلا ىلع ةردقلا -3. ةيلومشلا ةيؤرلا -2 . حجان يراد اإل لعجت ةراهملا ؟1- ةراد اإل تاراهم نيب س-
. ةثيدحلا تاينقتلا مادختسا ىلع ةردقلا -4

؟ ةراد اإل فئاظو يه س-ام

؟ كلذ حّضو . طيطختلا ةراد اإل فئاظو نم س- : طيطختلا -1ً

. ىرخ األ ةّيراد اإل فئاظولا اهيلع موقت يتلا ةدعاقلا ويه ةراد اإل فئاظو نم ىلو األ ةفيظولا وه ؟1- طيطختلا فّرع س-
. تاراد واإل دارف اهباأل موقتس يتلا ريساألمعلا ةقيرط ديدحت نمضتت ةّرمتسم ةّيلمع وه -2

؟ ةبولطملا جئاتنلا ىلإ لوصولا طيطختلا نمضي فيك س-
. مهعونو نيبولطملا نيفّظوملا دادعأ ديدحت ب- . ةبولطملا دراوملا ديدحت أ- خالل: نم

. ةلحرم لك يف ةّيسايقلا تايوتسملا ديدحت د- . اهزاجنإ ّمتي يتلا األمعلا بسح ةّيميظنتلا ةّينبلا ريوطت ج-
؟ طيطختلا ةّيمهأ يه ؟(وأ)ام طيطختلا تازّيم يه س-ام

. ةرّرقملا ةّطخلا ب ةّيراد اإل ةفيظولا رصانع ديقي -2 . ةراد اإل رصانع ةّيقب ىلع ةّيقبسأ هلو عورشملا لا معأ لكل ةرورض -1
ردهلا نم دحلل ذيفنتلا و ةراد يفاإل تاقفنلا ضيفخت -4 . فيلا كتلا و رّرقملا تقولا نمض عورشملا فادهأ قيقحتل -3

. اهليلحتو ةيئيبلا لماوعلا يف تارّيغتلا ةسارد -2 . فاده األ عضو ؟1- طيطختلا ذيفنت تاوطخ يه س-ام
. اهمييقتو جئاتنلا ةبقارم -6 . ةّطخلا ذيفنت -5 . لثم األ لحلا رايتخا -4 . اهمييقتو لئادبلا ديدحت -3

؟ كلذ حّضو , ةراد لإل ةّيساس األ فئاظولا نم ميظنتلا ّدعي س- : ميظنتلا -2ً

. ةدّدحم فادهأ قيقحت ليبس يف اهقيسنتو , دارف نماأل ةعامج دوهج بيترت هبجومب ّمتي يذلا راط ؟وهاإل ميظنتلا فّرع س-
. ةبولطملا األمعلا عاونأ فينصت -2 . لمعلا ةطشنأ ديدحت ؟1- ميظنتلا يف ةزرابلا ةطشن األ مهأ س-ام

. رارقلا ذاختا تايوتسم 4-تيقمي . ةطلسلا نم ًاردق مهئاطعإ عم نيرخآ صاخش أل لمعلا ضيوفت -3
ديدحت خالل نم لمعلا يف ةّيجاودز اال ىلع ءاضقلا -2 . ةّيعوضوم سسأ ىلع فئاظولا و األمعلا عيزوت ؟1- ميظنتلا دئاوف س-ام

. درف لك ةفيظو
. مهتاردق ةيمنتو ةأشنملا يف نيلماعلا بيردت -4 . هرودب درف ّلك فيرعت خالل نم دارف األ نيب تاق علاال ديدحت -3

. ةدحاولا ةراد اإل رصانع نيب راود األ عيزوتو طبرلا ةّمهم ريدملا قئاع ىلع عقي قيسنتلا -1: قيسنتلا -3ً
. تارارقلا ذاخّتا يف وأ ططخلا عضو يف نيسوؤرملا كارشإ قيرط نع كلذو -2

. ةحلصملا تاذ تاعامجلا و ةّيلحملا تائيهلا و ةّيسايّسلا ةطلسلا و ةراد اإل نيب قيسنتلا نوكي -3
. ةّيلوؤسملا ديدحتو ميظنتلا و طيطختلا ب قّلعتت ,ألاهّن يراد اإل نايكلا لخاد ةساّسحلا ةيجيتارتس اإل ةفيظولا يه : ةباقرلا -5ً

؟ يراد اإل نايكلا لخاد ةساّسحلا ةيجيتارتس اإل ةفيظولا يه ةباقرلا نوك لّلع س-
. ةّيلوؤسملا ديدحتو ميظنتلا و طيطختلا ب قّلعتت ألاهّن

. فارحن نماال اهعنم نامضو ططخلا ذيفنت ةعباتم -1: ةباقرلا فده -
. ةعوضوملا ةّطخلا بسح ريسي ءيش ّلك ناك اذإ اّمع فشكلا و ةدوشنملا فاده األ غولب -2

. ةبساحملا و ةرّرقملا لوص واأل ئدابملا ,و ةرداصلا رماو واأل تاداشر 3-اإل
؟ ةباقرلا عاونأ يه س-ام

نمزلا ثيح ميظنتلانم ثيح ردصملانم ثيح نم
و ةّيشيتفتلا الت وجلا قيرط نع ّمتت :( ةّيباجي (اإل ةّيئاقولا ةباقرلا -1

. ةعباتملا
. هتجلا عم لواحت ّمث عقي ىتح أطخلا رظتنت :( ةّيبلسلا ) ةّيج علاال ةباقرلا -2

. ةّيئاجفلا ةباقرلا -1
. ةّيرودلا -2

. ةّرمتسملا -3

. ةّيلخاّدلا ةباقرلا -1
. ةّيجراخلا ةباقرلا -2

. ًايراجت وأ ًايمدخ وأ ًايجاتنإ وأ ًايداصتقا ًاطاشن سرامي عورشم ّلك وه -1: ريغصلا عورشملا فيرع س-
نع هيف نيلماعلا ددع ّلقي .3-ال ةيروس ةريل فلأ ةئامسمخو نويلم نع ّلقي ,وال ةّيروس ةريل نيي مال ةسمخ مهلا سأر زواجتي 2-ال

. ةتس



0987500661 ىسوملا ميهاربإ أ. يسيقلا مركأ أ. يوناثلا ثلا :ثلا فصلا ةينطولا ةيبرتلا ةدامل ةّيبهذلا قارو األ

XVI

. ريزولا حارتقا ىلع ءانب ءارزولا سلجم سيئر نم رارقب تاعورشملل لا ملا سأر ليدعت زوجي -4
نما ةريغص ةعومجم وأ درفل ةّيكلملا -2 .ً ال ماع 15–5 نيب اهيف لا ّمعلا ددع حوارتي ؟1- ةريغصلا تاعورشملا صئاصخ س-ام

. دارف أل
. طاشّنلا دودحمو مجحلا ريغص -4 . ةّيلحم ةقطنم يف هلمع عورشملا سرامي -3

. ةسّسؤملا مكلا هنّمؤي لا ملا سأر -6 قوسلا تابّلقتب رّثأتتو ةّلقتسم اهترادإ -5
. ةرشابم نيلماعلا و نيريدملا عم كلا ملا ةلص -8 . ًايبسن ريغص اهمجح -7

. ةيمنتلا قيقحتو رقفلا نم ّدحلا يف مهست لمع صرف ريفوت -9
: ةّيقيوستلا ىودجلا ةسارد -2 . عورشملل ةّيداصتق اال ىودجلا ةسارد ؟1- ةريغصلا تاعورشملا ءاشنإ تاوطخ يه س-ام

: ةّيلا ملا ىودجلا ةسارد -4 . ةّينفلا ىودجلا ةسارد -3
؟ ةيداصتق اال ىودجلا موهفم س-ام

لهو هجاتنإ قيوستو عورشملا ذيفنتل ةمز لاال تايناكم اإل رّفوت ىدم ىلع فّرعتلل مدختست ةقيرط يه : ةّيداصتق اال ىودجلا ةسارد -
وه

. ةدّدحم تاوطخ قفو اهليلحتو اهتشقانمو تامولعملا عمج خالل نم كلذو مأال حيرم
؟ ةّيرامثتس اال فيلا كتلا عاونأ س-ام

. ةظوحلم ريغ تافورصمو ثاث واأل ددعلا واآلالت تاءاشن واإل ينابملا و عورشملا ضرأ ةفلكت لمشتو : ةتباثلا فيلا كتلا -1
. ةلا معلا روجأو ةّيجاتنإو ةّيرادإ فيراصمو يراجتلا ليومتلا و علسلا و تاماخلا جاتن لاالمزلإل لا ملا وه : لماعلا لا ملا سأر يفاص -2

؟ ىودجلا ىنعم جتنتست نأ لواح س-
و نيلماعلا ددعو تاود واأل ةمدختسملا داوملا اآلالتو ةّيعونو عورشملا عقوم ديدحت متي ثيحب عورشملل صئاصخ ةعومجم

فيلا كتلا
. ةعلسلا جيورت ةقيرطو ةّيرامثتس اال

رارقلا ذاختا يف ةعرسلا و ةنورملا -2 . لمعلا يف الةّيل قتس ؟1-اال ةريغصلا عيراشملا يف صاخلا لمعلا ايازم س-ام
قوسلا تابّلطتم عم لعافتلا -4 . لماعتلا يف ةّيقادصملا -3

لمعلا تاعاس -3 . تباثلا ريغ لخدلا -2 لا. ملا سأر ةراسخ ؟1- ةريغصلا عيراشملا يف صاخلا لمعلا تايبلس يه س-ام
. ةليوطلا

. ةدوجلا طبض -6 . ةسفانملا ىلع ةردقلا فعض -5 . ةّينيتورلا ةّيمويلا 4-األمعلا
؟ ريغصلا عورشملا ليغشت رصانع دّدع س-

. تادعملا 6-اآلالتو . قوسلا -5 . ماخلا داوملا -4 . ةلماعلا ىوقلا -3 . ةراد 2-اإل . دقنلا -1
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