
أسئٍخ اٌّزاجؼخربسٌخ اوسوثب انذذٌث

 ظهم )اخزبس( اإلجبثخ انصذٍذخ يًب ٌهً:

رًٍضد انُهضخ فً أنًبٍَب عُهب فً اٌطبنٍب ثأَهب َهضخ :  -1
ػ١ٍّخ د١ٕ٠خ ٌُٚ رمزظز ػٍٝ اٌذراسبد اإلٔسب١ٔخ -أ

 ِمزظزح ػٍٝ اٌجبٔت اٌذ٠ٕٟ -ة

 اخزظذ ثبٌؼٍَٛ اإلٔسب١ٔخ -ج

 أذظزد فٟ ِجبي إٌذذ ٚاٌزظ٠ٛز -د

طبنٍب، ثأَهب :رًٍضد انُهضخ انفشَسٍخ فً يجبل انذساسبد اإلَسبٍَخ،يقبسَخ ثبٌ -2
دبفظذ ػٍٝ خظٛط١خ اٌشخظ١خ اٌفزٔس١خ ٚإثذاػبرٙب األدث١خ ٚاٌف١ٕخ -أ

 وبٔذ رم١ٍذا ٌٍذراسبد اٌالر١ٕ١خ -ة

 وبٔذ رم١ذا ٌٍذراسبد اال٠طب١ٌخ -ج

 جّؼذ ث١ٓ اٌمذ٠ُ اٌالر١ٕٟ ٚاٌزطٛر اال٠طبٌٟ -د

رًٍضد انُهضخ فً اسجبٍَب عُهب فً اٌطبنٍب ثأَهب:  -3
 ح اٌذراِٟ ِٓ جٛأت إٌٙضخأٍّ٘ذ اٌّسز -أ

الزظزد ػٍٝ اٌذراسبد اإلٔسب١ٔخ دْٚ غ١ز٘ب ِٓ اٌّجبالد -ة

 ا٘زّذ ثبٌّالدخ ٚرمذَ طٕبػخ اٌسفٓ -ج

 وزبثخ ج١ّغ أجبسارٙب ثبٌٍغخ اٌالر١ٕ١خ -د

،انزي أَهى انصشاع ثٍٍ انكبثىنٍك وانجشورسزبَذ فً أنًبٍَب،كبٌ يٍ أهى ششوطه1555صهخ اوغسجىسغ عبو  -4
إػطبء وً أ١ِز اٌذك فٟ اخز١بر اٌّذ٘ت اٌذٞ ٠ز٠ذ فٟ إِبررٗ  -أ

 فزع اٌّذ٘ت اٌىبث١ٌٛىٟ ػٍٝ ج١ّغ األِزاء فٟ أٌّب١ٔب -ة

 فزع اٌّذ٘ت اٌجزٚرسزبٔزٟ ػٍٝ ج١ّغ األِزاء فٟ أٌّب١ٔب  -ج

 اٌذز٠خ اٌذ١ٕ٠خ  ٌٍٕبس فٟ اخز١بر اٌّذ٘ت اٌذٞ ٠ز٠ذْٚ -د

ش فً شك يٍ أٌ هللا سىف ٌغفش نه رَىثه،وأخٍشا رىصم إنى عقٍذح خبصخ هً:كبٌ يبسرٍ نىثش شذٌذ انزذٌٍ،عب -5
 رأ١٠ذ شزاء طىٛن اٌغفزاْ -أ

 األ٠ّبْ ثزدّخ هللا اٌٛس١ٍخ اٌٛد١ذح ٌٍخالص ٚ٘ٛ شزط اٌغفزاْ -ة

رأ١٠ذ رفس١ز ٚشزٚح  اٌى١ٕسخ اٌىبث١ٌٛى١خ ٌٍىزبة اٌّمذس وٛس١ٍخ ٌٍغفزاْ -ج

رح ػٓ اٌى١ٕسخ اٌىبث١ٌٛى١خ ٚإلٕبع إٌبس ثٙبرج١ٕٗ ٌج١ّغ اٌمزاراد اٌظبد -د

رًٍضد انذونخ انقىيٍخ انذذٌثخ راد انُظبو انًهكً انىساثً انًطهك  فً أوسوثب ثذصىنهب عهى دعى: -6
 اٌجبثب فٟ رِٚب -أ

 ِبررٓ ٌٛثز -ة

 إٌجالء -ج

(اٌطجمخ اٌٛسطٝ ) اٌجزجٛاس٠خ -د

و عشفذ ثبسى:1455انذشة األههٍخ انزً جشد فً اَجهزشا عبو   -7
اٌذزة اٌجبردح -أ

دزة اٌٛردر١ٓ   -ة

اٌذزة اٌذ١ٕ٠خ -ج

  دزة ٌٕىسزز -د

اَزقهذ انذضبسح انعشثٍخ اإلساليٍخ إنى أوسوثب ثعذح طشق يُهب : -8
دزوخ اٌىشٛف اٌجغزاف١خ       -أ

اٌذزٚة اٌظ١ٍج١خ       -ة

ح اٌذ٠ٕٟ     دزوخ اإلطال -ج

دٍّخ ٔبث١ٍْٛ ثٛٔبثزد ػٍٝ ِظز -د 

ٌطهك عهى عصش انُهضخ األوسوثٍخ اسى: -9
 دزوخ اٌىشٛف اٌجغزاف١خ -أ

دزوخ إد١بء اٌؼٍَٛ ٚا٢داة -ة

 اٌثٛرح اٌظٕبػ١خ -ج

 اٌثٛرح اٌفزٔس١خ  -د
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يٍ عىايم انُهضخ األوسوثٍخ انزً أدد إنى َجبح دشكخ اإلَسبٍٍٍَ: -11
 الَ إٌٙضخشخظ١خ أػ -أ 

أزمبي ػذد وج١ز ِٓ ػٍّبء اإلغز٠ك إٌٝ ا٠طب١ٌب -ة

 اخززاع اٌطجبػخ -ج

 ّٔٛ اٌّذْ -د

يٍ انخصبئص انسهجٍخ أو انسٍئخ نعصش انُهضخ األوسوثٍخ: -11
 اخززاع اٌطجبػخ -أ

 ّٔٛ اٌّذْ -ة

أذالي األخالق ٚسمٛط اٌّجبدئ -ج

 اال٘زّبَ ثب٢ثبر ٚػٍُ اٌزبر٠خ  -د

شكخ اإلصالح انذًٌُ فً أوسوثب ثبسى انشاهت:اسرجطذ د -12
دأزٟ   -أ

ِبررٓ ٌٛثز    -ة

أٔجٍٛ ِب٠ىً -ج

١ٌٛٔبردٚ دافٕشٟ -د

يٍ َزبئج عصش انُهضخ األوسوثٍخ: -13
 اٌمضبء ػٍٝ اٌفىز اٌذ٠ٕٟ اٌمذ٠ُ -أ

١ٌى١خ ٌس١طزرٙب ػٍٝ وبًِ أٚرٚثباسزؼبدح اٌى١ٕسخ اٌىبثٛ -ة

 رٛد١ذٖ اٌمبرح األٚرٚث١خ فٟ دٌٚخ ٚادذح ِزّبسىخ -ج

 رٛلف دزوخ اٌىشٛف اٌجغزاف١خ -د

يٍ األدنخ عهى وجىد عىايم دٌٍُخ وساء دشكخ انكشىف انجغشافٍخ: -14
 ا٘زّبَ اٌجبثب فٟ رِٚب ثزٍه اٌذزوخ -أ

 ١خاٌزغجخ األٚرٚث١خ فٟ س٠بدح اٌّؼٍِٛبد اٌجغزاف -ة

رغجخ ثؼغ اٌذٚي األٚرٚث١خ فٟ اٌس١طزح ػٍٝ ِٕبطك جذ٠ذح  -ج

 رٚح اٌّغبِزح ٚدت االسزطالع ٌذٜ األٚرٚث١١ٓ. -د

ذول األوسوثٍخ اهزًبيب ثذشكخ انكشىف انجغشافٍخ:يٍ أوائم ان -15
أجٍززا -أ

فزٔسب -ة

اٌجزرغبي -ج

أٌّب١ٔب -د

ٍبص انًذٍظ انهُذي هى :انجذبس انعشثً انزي سبعذ فبسكى دٌجبيب فً اجز -16
 اثٓ خٍذْٚ -أ

أدّذ ثٓ ِبجذ -ة

 د٠بس -ج

 دسبْ ثٓ ثبثذ -د

رًٍض َظبو االسزعًبس انجشرغبنً فً دكى انًُبطك انزً ادزهىهب ة : -17
 ادزىبر اٌسٍطخ فٟ شخض ٔبئت اٌٍّه -أ

 رمبسُ ٚارداد اٌزجبرح ِغ اٌسىبْ اٌّذ١١ٍٓ -ة

 س١بسخ اٌزسبِخ اٌذ٠ٕٟ -ج

ٍٝ وبًِ اٌجالد ٚػذَ االوزفبء ثبٌّٕبطك اٌسبد١ٍخاٌس١طزح ػ -د

يٍ يظبهش االسزعًبس انجشرغبنً فً افشٌقٍخ وانهُذ : -18
 دز٠خ اٌزجبرح -أ

 اٌزسبِخ اٌذ٠ٕٟ -ة

 رؼبٍُِٙ ثزجبرح اٌزل١ك -ج

اٌزؼبْٚ ِغ اٌزجبر اٌّس١ٍّٓ -د



أسئٍخ اٌّزاجؼخربسٌخ اوسوثب انذذٌث

نسبدط عشش انًٍالدي:يٍ أسجبة اَهٍبس اإليجشاطىسٌخ االسزعًبسٌخ انجشرغبنٍخ فً انقشٌ ا -19
 لٍخ ػذد سىبْ اٌجزرغبي -أ

اٌزؼبْٚ اٌزجبرٞ ث١ٓ اٌجزرغبي ٚأسجب١ٔب -ة

 اٌؼاللبد اٌج١ذح ث١ٓ اٌجزرغبي ٌٕٚ٘ٛذا -ج

 دٚر طجمخ اٌزجبر ِٓ اٌجزرغب١١ٌٓ -د

كبَذ وجهخ انكشىف انجغشافٍخ االسجبٍَخ يٍ أسجبٍَب إنى: -21
اٌشزق -أ

اٌغزة -ة

اٌشّبي  -ج

اٌجٕٛة -د


