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في دسط اٌؼمٛد اٌؼٛضيح أثيش ٔماش دٛي تيغ اٌّخذساخ ٚاإلػأح ػٍيٙا تىشاء األساضي ٌضساػرٙا ٚٚسائً إٌمً ٌذٍّٙا ٚذٛصيؼٙا
أٚال :
سغُ ٚضٛح ضشس٘اٚ .لذ ٔرج ػٓ ٘زا إٌماش أمساَ اٌذضٛس إٌِ ٝسرٙيٓ تٙزٖ اٌظا٘شج ِٚ ،ذزس ِٕٙا  ،فاسذأٚا ذٕظيُ ِٕاظشج في
اٌّٛضٛع ٌرٛػيح اٌرالِيز ػٍ ٝأساط اٌرذاٚس تذىّح ٚسفكٚ ،االػرّاد ػٍ ٝاٌذجح ٚاٌذٌيً في إثثاخ اٌّٛالف ،إال أْ ذٍّيزا ٔشش ِماال
صذفيا ػٓ ٘زٖ إٌّاظشج أتذ ٜفيٗ ذذيضا ٚاضذا ٌٍفشيك األٚي.
لاي ذؼاٌ    : ٝ











 
  اٌذجشاخ ٚ 6 /لاي أيضا :
      










    آي ػّشاْ .159 /

 - 1دذد اٌّف َٛٙاالصطالدي ٌّا يٍي  :اٌرٛػيح اٌصذيح – اٌذٛاس ْ 2
 - 2اسرخٍص ِمِٛاخ ٔجاح اٌذٛاس أطاللا ِٓ اٌٛضؼيح أػالْٖ 1.5 .
ٚ - 3ضخ أّ٘يح األِأح في ٔمً اٌخثش ؟ ْ 1
 - 4أروش ِمصذيٓ ِٓ ِماصذ اٌؼمٛد اٌؼٛضيح ِغ ذٛضيذّٙا.

ْ2

 - 5يؼشف ٚالؼٕا اٌىثيش ِٓ ِظا٘ش ػذَ اٌٛفاء تاٌؼمٛد ،ذذذز ػٓ ِظٙشيٓ ِٕٙا ِثشصا آثاسّ٘ا ػٍ ٝاٌفشد ٚاٌّجرّغْ 1.5 .
( إرا واْ اٌخٛف ِٓ اٌّٛخ ٘ ٛاٌشؼٛس اٌؼاَ ػٕذ وً إٔساْ  ،فإْ ٘زا اٌشؼٛس يرٕالص وٍّا اصداد االيّاْ تأْ ٕ٘ان إٌٙا
ثأيا :
ٚادذاٚ ،أْ ٕ٘ان تؼثا ٚدياج أخش ٜتؼذ اٌّٛخ ٚ ،أْ ٕ٘ان دساتا ٔٚؼيّا ٚػزاتا  .إرا آِٓ اإلٔساْ تىً رٌه يرالش ٝػٕذٖ اإلدساط تاٌخٛف ِٓ
اٌّٛخ ٚ ،ذذً تذال ِٕٗ سىيٕح دائّح فيٕؼُ تصذح ٔفسيح دميميح  ) ...د  :أحمذ محمذ عبذ الخالق – سلسلت عالم المعرفت ع  111ص  -176بتصرف .
 - 1دذد اإلشىاٌيح اٌري ػاٌجٙا إٌصْ 0.5 .
 - 2اششح دسة اٌسياق ِا ذذرٗ خطْ 0.5 .
 - 3اسرخٍص ِٓ إٌص األِٛس اٌري يجة اإليّاْ تٙا ٌرذميك اٌسىيٕح إٌفسيحْ 1 .
 - 4ويف يذمك اإليّاْ تاٌذياج األخشٚيح اٌسىيٕح إٌفسيح .؟ ْ 1
ثاٌثا  :شا٘ذخ ِٕاظشج ذٍفضئٛيح دٛي ِٛضٛع ِؼيٓ  ،أورة – فيّا ال يرؼذ ٜػششج أسطش – ذمشيشا ٌٙزٖ إٌّاظشج ِثيٕا ِٛضٛػٙا ٚ ،أُ٘
ِذاٚس٘ا  ،ثُ ظشٚف إٔجاص٘ا ٚ ،إٌرائج ايِرٛصً إٌيٙاْ 4 .

ساتؼا :

ِاخ شخص ٚذشن أِا ٚأتا ٚصٚجح ٚتٕرا ٚتٕد اتٓ ٚجذج ألب ٚػّا شميما ٚذشن ذشوح لذس٘ا  135000دسُ٘.

 - 1اسرذي ػٍِ ٝيشاز اٌضٚجيٓ تٕص لشآٔي ْ 1 .
 - 2أٔجض اٌفشيضح ػٍّيا ِذذدا ٔصية وً ٚاسز تاٌذسُْ٘ 4 .
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