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 اصسبدس تجمابياب                            اصف  االبدة   بدية                         مأسئلة اسرتش
 

 / فٔ ايعُاص٠ يف ايعٗز ايعجُاْٞ يف يٝبٝا اعتُضاصًا يًفٔ اإلعالَٞ . ٚضح َٝظات ٖشا ايفٔ ؟1ؼ

 / َت٢ بزأت فهض٠ االعتعُاص اذتزٜح ! َع سنض أٚىل ايزٍٚ األٚصب١ٝ يف سضن١ االعتعُاص؟2ؼ

 / عًٌ َا ٜأتٞ:ــ3ؼ

 اص ايعامل .ــ بغط ايٓفٛس األٚصبٞ ع٢ً َعظِ أقط 1              

 ــ صغب١ االعتعُاص يف االعتٝال٤ ع٢ً َٓاطل غ١ٝٓ . 2              

 ــ ناْت اغًب أدظا٤ إفضٜكٝا بعٝز٠ ع٢ً أطُاع االعتعُاص. 3              

 ــ فكزت أملاْٝا َغتعُضاتٗا يف إفضٜكٝا .  4              

 /  َا ٖٞ َظاٖض ٚأؽهاٍ االعتعُاص األٚصبٞ اذتزٜح ؟4ؼ

 / َت٢ حتككت ايٛسز٠ ايغٝاع١ٝ الٜطايٝا  ! ٚأٜٔ اجتٗت ؟5ؼ

 ؟ ! َٚا ٖٞ ارتطٛات ايتُٗٝز١ٜ الستالٍ يٝبٝا / ملاسا اجتٗت اٜطايٝا إىل يٝبٝا الستالهلا بزاًل َٔ تْٛػ6ؼ

 ( ؟ 1913ــــ    1911يٞ َابني ) / اسنض بعض َعاصى ادتٗار ايًٝيب ضز االستالٍ االٜطا7ؼ

 / انتب باختصاص عٔ :ـــ8ؼ

 ــ َعضن١ ايكضضاب١ٝ . 2ــ َعاٖز٠ أٚؽٞ يٛطإ .                   1                 

 ؟. 1917َاسا ْصت اتفاق١ٝ عهض١َ عاّ / ع٢ً 9ؼ

 / نٝف اعتطاع ايغٝز إرصٜػ ايغٓٛعٞ إْٗا٤ األط١َ االقتصار١ٜ ٚخطض اجملاع١ يف بضق١؟.10ؼ

 / َت٢ اْعكز َؤمتض غضٜإ  !  َٚاسا اؽتٌُ  !  َٚا َٛقف اٜطايٝا َٓ٘ ؟.11ؼ

 ت٢ قار سضن١ ادتٗار ضز االٜطايٝني؟/ انتب َا تعضف٘ عٔ ؽٝذ ايؾٗزا٤ عُض املدتاص؟ 12َٚؼ

 / ملاسا اختش عُض املدتاص َٔ ادتبٌ األخضض َغضسًا يًُكا١َٚ ؟13ؼ

 / اسنض األعايٝب ايٛسؾ١ٝ اييت اتبعٗا ادتٓضاٍ )) غضاعٝاْٞ (( يف ايكضا٤ ع٢ً املكا١َٚ ؟14ؼ

  إعزاَ٘ ، ٚأٜٔ ؟/ نإ اعض ايؾٝذ عُض املدتاص نايصاعك١ ع٢ً األٖايٞ . َت٢ ٚقع أعريا ، َٚت٢ مت15ؼ

 / اسنض َظاٖض ايعٗز ايفاؽغيت يف يٝبٝا ؟.16ؼ

 / َت٢ مت تأعٝػ أٍٚ َهتب يتذٓٝز ايًٝبٝني يف ايكاٖض٠ ؟ ٚنِ بًؼ عزرِٖ ؟.17ؼ

 َعضن١ سامس١ . 1942/ عًٌ :ـــ               تعترب َعضن١ ايعًُٝني 18ؼ
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 / عضفت يٝبٝا عٗز اإلراصات ايعغهض١ٜ فهإ َٔ َظاٖض تكغِٝ ايبالر إىل ثالث١ أقايِٝ . ٚضح سيو ؟.19ؼ

/ عٓز خضٚز االٜطايٝني َٔ يٝبٝا تؾهًت يف عٗز اإلراصات ايعغهض١ٜ أسظاب عٝاع١ٝ .   َا ٖٛ طًب 20ؼ

 ٌٖٚ مت املٛافك١ ع٢ً طًبٗا  !  ٚضح سيو ؟.  األسظاب  !

 / حتزخ عٔ َؾضٚع  بٝفٔ ــ عفٛصطا  !  َٚا َٛقف ايؾعب ايًٝيب َٓ٘ ؟.21ؼ

 / عًٌ َا ٜأتٞ :ـــ22ؼ

 ّ . 1949ب١ٝ عاّ ــ قٝاّ َظاٖضات يف مجٝع املزٕ ايًٝ 1               

 ــ صفضت ادتُع١ٝ ايعا١َ يألَِ املتشز٠ َؾضٚع بٝفٔ عفٛصطا .  2               

 / َت٢ أعًٔ املًو إرصٜػ ايغٓٛعٞ إٔ يٝبٝا رٚي١ َغتك١ً . ٚأٜٔ ؟. 23ؼ

 / )) احملافظ١ ع٢ً االعتكالٍ أصعب َٔ ًْٝ٘  (( . َٔ ايكا٥ٌ ، َٚت٢ ؟24ؼ

 / ْص ايزعتٛص ايًٝيب ع٢ً تأعٝػ املًُه١ ايًٝب١ٝ املتشز٠ ٚاملًو ٖٛ إرصٜػ ايغٓٛعٞ . 25ؼ

 ــ  َٔ اقض ٖشا ايزعتٛص . أٜٔ  ،  َٚت٢ ؟.                                

 َِ املتشز٠ ؟.يٝبٝا إىل داَع١ ايزٍٚ ايعضب١ٝ ٚاىل مجع١ٝ األ ُت/ َت٢ أْظ26ؼ

 / عزر أِٖ املؾضٚعات اإلصالس١ٝ يف يٝبٝا بعز االعتكالٍ ؟.27ؼ

 \/ َا املكصٛر بايضػط ادتٟٛ ! َٚا ٖٞ ايعٛاٌَ اييت تؤثض فٝ٘؟.28ؼ

 / َا ٖٞ أدٗظ٠ قٝاؼ ايضػط ادتٟٛ . َع صعِ اسز ٖشٙ األدٗظ٠ ؟.29ؼ

 / اسنض ْطاقات ايضػط ادتٟٛ ايض٥ٝغ١ٝ ؟ ٚأٜٔ ٜرتنظ نٌ َِٓٗ ؟.30ؼ

 / عضف ايضٜاح  ! َع سنض أدٗظ٠ قٝاع٘ ؟.31ؼ

 / تٓكغِ ايضٜاح ايزا١ُ٥ إىل ثالث١ أْٛاع . اسنضِٖ ؟.32ؼ

 / مباسا متتاط ايضٜاح ايتذاص١ٜ ؟.33ؼ

 حتزخ باختصاص عٔ نٌ َٔ :ـــ/ 34ؼ
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 ــ ايضٜاح ايعهغ١ٝ  1         

 ــ ايضٜاح ايكطب١ٝ . 2         

 ــ ايضٜاح املٛمس١ٝ . 3         

 / ايضٜاح احمل١ًٝ تٗب يف فرت٠ ستزٚر٠ بغبب اذتضاص٠ يف املٓاطل اجملاٚص٠ . َا ٖٞ أْٛاعٗا َع ايؾضح ؟.35ؼ

 ــ  ْغِٝ ايرب ــ  ْغِٝ ادتبٌ ـ  ْغِٝ ايٛارٟ  .  َع ايضعِ ./ َا املكصٛر باالتٞ :   ْغِٝ ايبشض 36ؼ

 ــ عضف املطض ! َٚا ٖٛ دٗاط قٝاؼ املطض ؟. 37ؼ

 / اسنض ايصٛص اييت ٜٛدز عًٝٗا املا٤ ؟. 38ؼ

 ناًل َٔ :ـــ    ايتهاثف ، ايتغاقط ، املٝاٙ ايغطش١ٝ ؟. ــ عضف 39ؼ

  ؟. ٖٞ طضم اعتجُاص األٚر١ٜ ٚاألْٗاص َا/ 40ؼ

       عضف املكصٛر باملٝاٙ ادتٛف١ٝ . َع سنض أْٛاعٗا ؟./ 41ؼ

 / قاصٕ بني اآلباص ايعار١ٜ ٚاآلباص االصتٛاط١ٜ َٔ سٝح ايتعضٜف ٚاملٝظات ؟.42ؼ

 طبٝع١ٝ . َع سنض أَج١ً ؟.ر بايعٕٝٛ اياملكصٛ َا / 43ؼ

 / عضف ايتًٛخ ، َع سنض أْٛاع٘ ؟.44ؼ

 ٖٞ َصارص ايتًٛخ ايطبٝعٞ يًٗٛا٤ ؟.  / َا45ؼ

 املًٛثات ؟./ ٜكصز بايتًٛخ ايبؾضٟ ايٓادِ عٔ اعتعُاٍ اإلْغإ يًُٛار . فُا ٖٞ أِٖ ٖشٙ 46ؼ

 / نٝف ٜؤثض تًٛخ اهلٛا٤ ع٢ً اإلْغإ ٚاذتٝٛإ ؟.47ؼ

 / َا تأثري ايضٛضا٤ نتًٛخ ٖٛا٥ٞ ع٢ً اإلْغإ ؟.48ؼ

 / اسنض أؽهاٍ ايتًٛخ املا٥ٞ ؟.49ؼ

 / اسنض أعباب تًٛخ املغطشات املا١ٝ٥ ؟. 50ؼ

 / َا ٖٞ عٛاٌَ اْتؾاص املًٛثات ؟. 51ؼ
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  ايبشاص ٚاحملٝطات َٔ تًٛخ ؟/ َاسا ٜٓتر عٔ سضن١ املٝاٙ ايغطش١ٝ يف52ؼ

/ ال تكتصض ايٓظاف١ ع٢ً االغتغاٍ ْٚظاف١ ادتغِ فكط بٌ تؾٌُ عٓاصض أخض٣ َٔ زتاالت ايٓظاف١ . ٚضح 53ؼ

 سيو ؟.

 يتكًٌ َٔ خطض اإلصاب١ باألَضاض ؟./ نٝف تعتين ظغُو 54ؼ

 / سزر َٔ بني ايعٓاصض ايتاي١ٝ أعباب إُٖاٍ اإلْغإ يًٓظاف١ :ــ55ؼ

 ــ ايفكض ٚاذتاد١               

 ــ ادتٌٗ خبطض األٚعاخ .               

 ــ املضض ايعضٟٛ .               

 ــ ايبغاط١ ٚايكٓاع١ .               

 ــ غال٤ َٛار ايتٓظٝف .               

 / عٓز إُٖاٍ االبٔ يًٓظاف١ نٝف تصشح األّ عًٛن٘ ٚتضغب٘ يف ايٓظاف١ ؟.56ؼ

 األبٓا٤ أ١ُٖٝ ايٓظاف١ ؟./ َا ٖٛ رٚص األعض٠ يف تعًِٝ 57ؼ

 / عًٌ ملا ٜأتٞ :ــ 58ؼ

 ــ غغٌ األٜزٟ قبٌ تٓاٍٚ ايطعاّ ٚبعزٙ .  1                

 ــ أعِٗ رٚصًٜا يف محالت ايٓظاف١ .  2                

 

 / َا عبب ارتالف بني عًِٝ ٚعُض يف ايُٓٛ سغب ايٛظٝف١ ؟. 59ؼ

 / َت٢ ٜعز ايػشا٤ صشًٝا َٚتٛاطًٜا ؟.60ؼ

 / َا ايشٟ حيتاد٘ ادتغِ يُٝٓٛ ايُٓٛ ايغًِٝ ؟.61ؼ

 ٙ األنرب ؟./ َا ٖٛ ارتطأ ايشٟ اصتهب٘ ٜٛعف عٓز سٖاب٘ يًغٛم َع أخا62ؼ

 / اسنض بعض ايعارات ايػشا١ٝ٥ اذتغ١ٓ ؟.63ؼ
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 / عضف ع٤ٛ ايتػش١ٜ ! َٚاسا ٜٓتر عٓ٘ ؟.  64ؼ

 / عًٌ َا ٜأتٞ :ــ65ؼ

 ــ مماصع١ ايضٜاض١ بصف١ رٚص١ٜ . 1        

 ص٠ ايطبٝب .ــ جتٓب اعتعُاٍ األر١ٜٚ رٕٚ اعتؾا 2        

 ــ اسرتاّ إؽاص٠ املضٚص . 3        

 ــ االَتٓاع عٔ ايًعب باألعًش١ .  4        

 / ضع أٚافل أٚ ال أٚافل ، ٚملاسا ؟. 66ؼ

 ــ تظعذين إؽاص٠ املضٚص ألْٗا تعطٌ عريٟ ......................................... 1      

 .............................. قبٌ ادتٗات احمل١ًٝ ايض١ًَٝ املضاقب١ َٔ ــ استاز إىل ايغباس١ يف ايغٛاسٌ 2      

 ............................... صخص١ قٝار٠  ع٢ً ال ايغٝاصات اييت ٜكٛرٖا اذتاصًٕٛــ  ال اصنب إ 3      

 ................................. ٜكٝز سضنيت يف ايغٝاص٠ ــ ال أضع سظاّ األَإ ألْ٘  4      

 / تغاعز األدٗظ٠ اذتزٜج١ يف تطٜٛض َٗاصات ايطفٌ . ٚضح سيو ؟.67ؼ

 / بايضغِ َٔ أ١ُٖٝ األدٗظ٠ اذتزٜج١ يًطفٌ إال أْٗا    هلا عًبٝات عزٜز٠ . فُا ٖٞ ؟. 68ؼ

 

 اْتٗت األع١ً٦  *****  بايتٛفٝل يًذُٝع

 


