
 األسئهخ االسرتشبديخ دلقشس انفصم انذساسي انثبَي  

 و 9191-9102....... انعبو انذساسي  انسبثعادلبدح خغشافيب ........ انصف 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اركش فىائذهب؟ .انزساعي يٍ احلشف ادلهًخ انتي ميبسسهب انهيجيىٌانُشبط  – 1س    
 انزساعي يف نيجيب؟ اإلَتبجيب هي انعىايم ادلؤثشح يف  – 2س 
 َىعني اركشهًب ؟ إىلتُقسى انزساعخ يف نيجيب  – 3س 
 احملبصيم انزساعيخ يف نيجيب ؟ أهىاركش  – 4س 
 و 2212 إحصبئيخحست  اآلتيخنيجيب يٍ احملبصيم انزساعيخ  إَتبجكى يجهغ  – 5س 

 اخلضشواد . – انتًىس –انفبكهخ  –انشعري  –انقًح  -           
انتاي تشعايف يف  احليىاَابد أهاىاحلشف يف االقتصابد انهيجاي اركاش  أهىحشفخ انشعي يٍ  – 6س 

 يُبعق احلشبئش يف نيجيب؟ ويبرا يستفبد يُهب؟ 
كثاريح  واحليىاَياخ وهاي انُجبتياخانهيجيخ ثبنعذيذ يٍ ادلخهىقبد احلياخ  انشىاعئتزخش  – 7س 

 اركشهب؟ويتُىعخ 
 انصُبعبد انتي يذخم يف صُبعتهب ؟ أهى شوارك اإلسفُحعشف  – 8س 
 يىت ثذأ اكتشبف انُفظ يف نيجيب ؟ يع ركش احلقم انزي مت اكتشبفه ؟ – 9س 
 عبو مت اكتشبف حقم انجىسي ؟ أييف  – 12س 
 أهًياخهاي  تصابديخ واالختًبعياخ وانسيبسايخ يابيقىو انُفظ ثذوس فعبل يف احليبح االق – 11س 

 انُفظ انهيجي ؟ 
 اركش مميزاد انُفظ انهيجي ؟ – 12س 
 انُفظ يف نيجيب؟ إَتبجيىت ثذأ  – 13س 
 تتى عًهيخ َقم انُفظ عرب يشحهتني اركشهًب؟  – 14س 
 اركش أهى ادلىاَي انُفغيخ يف نيجيب ؟ – 15س 
 انصُبعبد ادلىخىدح يف نيجيب ؟  أهىعشف انصُبعخ يع ركش  – 16س 
 هُبك إيكبَيبد كجريح جلزة انسبئحني يٍ مجيع أحنبء انعبمل اركشهب؟ – 17س 
 نيجيب ؟يب هي أهذاف انسيبحخ يف  – 18س 
 اركش أَىاع انسيبحخ يف نيجيب ؟ – 19س 
 كى يجهغ عىل انسبحم انهيجي عهيف انجحش ادلتىسظ؟ – 22س 



 ىَذال ؟ذيُخ صرباتخ ويف أي سُخ دخههب انأيٍ تقع ي – 21س 
ادلىصالد وانُقم يٍ أهى عُبصش اإلَتبج مبختهف أشكبنه حيث تسابهى يف  سبئمتعترب و – 22س 

 جنبح انتًُيخ االقتصبديخ واالختًبعيخ.
 -عهم دلب يأتي: – 23س 

 ا.ــــــــة يف ليبيـــــارة اخلارجيـــــتطور التج -1

 ا.ــة يف ليبيــــاألمساك من أهم الثروات البحري -2

 الشعري أكثر انتشارًا من القمح زراعة يف ليبيا . -3

 عهيهب ادلىاَي انُفغيخ ؟ ب خشيغخ نيجيب يجيُاسسى  24س


