
 ايضابعايصف /     وصقة عٌُ ملارة بالري ايهويت

 ( 1) قصة بالري ايهويت :  1رصؼ ْؾأة بالري ايهويت     : ايوحزة ايجاْية 

أنٌُ ايفكضة ايتايية باختياص ايهًُة : ايغؤاٍ األوٍ 

  :ايصحيحة َٔ بني ايكوعني بوضع رائضة حوهلا 

حنننٔ ْشننيؿ ل رويننة ايهويننت و ا ٗننا يشنن          

و ٖو اذتصنٔ  (  ايكضٕ  _  ايهوت  )  تصغريًا يهًُة 

(  صننٓاعة    -ختننظئ  )  ايصننغري ايننشي يغننتدزّ يننن   

و يزوية ايهويت اعِ قزيِ و ؽائع , األعًحة و املؤٕ 

 .يهٓ٘ اختفى تزصدنيًا (  ايكضئ    -ايكصوص  )  ٖو  

  :أنتب تشًيل َٓاعب يًصوصة مما رصعت : ايغؤاٍ ايجاْي 

 ْاٖز ايعفريي: طيٓب بٔ خني                    صئيػ ايؾشبة : اعزار املشًُة 

............................................................................

............................................................................

............................................................................ 



 ايضابعايصف /     وصقة عٌُ ملارة بالري ايهويت

 ( 2) قصة بالري ايهويت :  2رصؼ ْؾأة بالري ايهويت     : ايوحزة ايجاْية 

 -:صٌ بني اجملُوعتني بضعِ خط بيُٓٗا  -:ايغؤاٍ ايجاْي  

آٍ ايصباح َٔ ؽب٘ َٓطكة اهلزاص اْتكٌ 

 بواعطةإىل ؽب٘ دظيضة قطض 

آٍ ايصباح َٔ ؽب٘ دظيضة قطض إىل اْتكٌ 

 بواعطةايهويت 

   :أنٌُ ايشباصات ايتايية مبا يٓاعبٗا فيُا رصعت  : ايغؤاٍ األوٍ 

ٖادضت زتُوعة َٔ األعض ايشضبية و بيٓٗا آٍ ايصباح َٔ َٓطكة اهلزاص   -1

 ................ .ل 

 .................... .اجت٘ آٍ ايصباح ل ٖذضتِٗ َٔ اهلزاص إىل ؽب٘ دظيضة  -2

إىل ؽب٘ دظيضة قطض بغبب  ايصباح َٔ َٓطكة اهلزاص ٖادض آٍ  -3

 .................. .و    .................   

غارص آٍ ايصباح َٔ ؽب٘ دظيضة قطض إىل َٓطكة ايصبية بواعطة ايغفٔ  -3

 ................... .عٔ طضيل 

عني عًى خضيطة ؽب٘ ادتظيضة ايشضبية : ايغؤاٍ ايجايح  

 :ايصُاء ايضَوط ايتايية 

 .عًى َوقع َٓطكة اهلزاص  -

 .ؽب٘ دظيضة قطض -

 .ظًٌ روية ايهويت -

 ْاٖز ايعفريي: طيٓب بٔ خني        صئيػ ايؾشبة : اعزار املشًُة 



 ايضابعايصف /     وصقة عٌُ ملارة بالري ايهويت

 حهاّ بالري ايهويت  :  3رصؼ ْؾأة بالري ايهويت     : ايوحزة ايجاْية 

 :  ايغؤاٍ األوٍ 

   :أَاّ ايشباصات ارتاطئة ( ×  )  أَاّ ايشباصات ايصحيحة و عالَة ( √  )  ضع عالَة 

 ْاٖز ايعفريي: طيٓب بٔ خني                    صئيػ ايؾشبة : اعزار املشًُة 

 ايشالَة ايشباصة ّ

 .حانِ يبالري ايهويت ٖو ايؾيذ صباح بٔ دابض  أوٍ 1

أصبحت روية ايهويت أصضًا داسبة يًغهإ ملوقشٗا املُيظ و  2

 .اطرٖاص ايتذاصة َع حهِ آٍ ايصباح 

 .َشضنة ايضقة ايبحضية حزثت ل عٗز ايؾيذ عبزاهلل ايجاْي  3

 .األمحز  املزصعة األمحزية افتتحت ل عٗز ايؾيذ دابض 4

 . 1990ّحتضيض روية ايهويت حزخ عاّ  5

 .يّكب ايؾيذ دابض األمحز بأَري االْغاْية  6

   :الحغ ايصوصة ثِ أنتب اذتزخ ايتاصخيي ايزاٍ عًيٗا : ايغؤاٍ ايجاْي 

 :  ايغؤاٍ ايجايح 

 :صٌ بني اجملُوعتني بضعِ خط بيِٓٗ 

املزصعة 

 املباصنية

عوص ايهويت 

 ايجايح

 ايكصض األمحض

...............................................................

............................................................... 



 ايضابعايصف /     وصقة عٌُ ملارة بالري ايهويت

 1899ّاالتفاقية ايهويتية ايربيطاْية عاّ :  4رصؼ ْؾأة بالري ايهويت     : ايوحزة ايجاْية 

 -:ايصباح  َباصى ل املضبع ايزاٍ عًى صوصة ايؾيذ √ عالَة ضع : ايغؤاٍ األوٍ 

 ْاٖز ايعفريي: طيٓب بٔ خني                    صئيػ ايؾشبة : اعزار املشًُة 

 ايتصويب ايشباصة ّ

 .ستُز ايصباح أصبحت إَاصة ايهويت سات َهاْة قوية ل عٗز ايؾيذ  1

 .أبو ايزعتوص يّكب ايؾيذ َباصى ايصباح بشزة أيكاب َٓٗا  2

 . اهلٓزّ َع 1899وّقع ايؾيذ َباصى ايصباح اتفاقية عاّ  3

 . ايبحضئبضيطاْيا حبُاية  إيتظاّّ 1899 َٔ ؽضوط االتفاقية ايهويتية ايربيطاْية 4

   :صّوب َا حتت٘ خط ل ايشباصات ايتايية : ايغؤاٍ ايجاْي 



 ايضابعايصف /     وصقة عٌُ ملارة بالري ايهويت

 اعتكالٍ بالري ايهويت: 5رصؼ ْؾأة بالري ايهويت     : ايوحزة ايجاْية 

ل املضبع ايزاٍ عًى √ عالَة ضع : ايغؤاٍ األوٍ 

 -:ايصباح عبزاهلل ايغامل صوصة ايؾيذ 

 ٕيتهوايشباصات ايتايية  صتب: ايغؤاٍ ايجايح 

ٍ ايتشضيف ايصحيح   -:يالعتكال

 

ادارة     -        مسؤولية الدولة      -      خلية واالد)  

 ( بصورة مباشرة عن     - اخلارجية    -     شؤونها

 

 .............................................االستقالل هو 

.....................................................................

..................................................................... 

 اجناطات ايؾيذ عبزاهلل ايغامل ايصباح

 ارتاصدية

االْضُاّ إىل 

....................

....................

   ...................

 1963ّعاّ 

االْضُاّ إىل 

داَشة 

....................

  ....................

 1961ّعاّ 

 ايزاخًية

افتتاح 

ثاْوية 

................. 

بٓاء  

....................

.................... 

....................

.................... 

افتتاح 

 زتًػ األَة 

  :أنٌُ املدطط ايغُٗي ايتايي  : ايغؤاٍ ايجاْي 

   :أَأل  ايفضاغات ايتايية مبا يٓاعبٗا فيُا رصعت : ايغؤاٍ ايضابع 

ونإ أِٖ , .................... ......... صغب ايؾيذ عبزاهلل ايغامل ل حتويٌ إَاصة ايهويت إىل روية      

فوقع ...................  يتغري ايعضوف و عري إَاصة ايهويت حنو .................. ؽضوط سيو أيغاء اتفاقية 

و بشيو حصًت , ......................................... .....  ايؾيذ عبزاهلل ايغامل  َع املكيِ ايربيطاْي  اتفاقية  

و يّكب ايؾيذ عبزاهلل ايغامل بن .......................................  روية ايهويت عًى اعتكالهلا ل تاصيذ 

. ................................... 

 ْاٖز ايعفريي: طيٓب بٔ خني                    صئيػ ايؾشبة : اعزار املشًُة 



 ايضابعايصف /     وصقة عٌُ ملارة بالري ايهويت

 ( 1) صَوط  بالري ايهويت  : 6رصؼ ْؾأة بالري ايهويت     : ايوحزة ايجاْية 

 -: نوٕ فكضة َٓاعبة باعتدزاّ ايهًُات ايتايية  –َٔ خالٍ رصاعتو  يًٓؾيز ايوط  ايهويت : ايغؤاٍ األوٍ 

 (ابضاٖيِ ايصوية        -أمحز ايشزواْي      -ايؾيذ دابض األمحز ايصباح       -ّ    1978فربابض  25)       

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................... 

 -:عًٌ :  ْيايجاايغؤاٍ 

 

.  أُٖية ايٓؾيز ايوط  يًزوية 

......................................................................... 

......................................................................... 

  :قاصٕ بني نٌ َٔ : ايغؤاٍ ايجايح 

 طيٓب بٔ خني                 : اعزار املشًُة 

 ْاٖز ايعفريي: صئيػ ايؾشبة  

 أود٘ املكاصْة

 ايشًِ

 ايكزيِ 

 ايشًِ

 اذتزيح 

ايؾهٌ و 

 ايًوٕ

عٓة 

 االعتدزاّ



 طيٓب بٔ خني  : اعزار املشًُة 

 ْاٖز ايعفريي: صئيػ ايؾشبة 

 ايضابعايصف /     وصقة عٌُ ملارة بالري ايهويت

 ( 2) صَوط  بالري ايهويت  :  7رصؼ ْؾأة بالري ايهويت     : ايوحزة ايجاْية 

صتب ؽشاصات روية ايهويت ايتايية طَٓيًا ثِ : ايغؤاٍ األوٍ 

     -: أنٌُ املشًوَات املضتبطة بٗا  

          

 (عبزاهلل ايغامل      -أمحز ادتابض       -ّ   1921   -ّ   1962    -ّ    1940)      

 ................اعتُز ل عاّ •

ل عٗز ايؾيذ •

...................................... 

 ................اعتُز ل عاّ •

ايؾشاص 

............ 

ايؾشاص 

............ 

ايؾشاص 

............ 
 ................اعتُز ل عاّ •

ل عٗز ايؾيذ •

....................................... 

 اعتدزّ بشز االعتكالٍ•

   :أنٌُ املدطط ايغُٗي ايتايي  بهتابة َشًوَات َُٗة عٓٗا: ايغؤاٍ ايجاْي 

 ايشًُة ايهويتية

 ايبيظة ايضوبية ايزيٓاص

 -:أدب عًى األعئًة ايتايية مبغاعزة ايصوصة : ايغؤاٍ ايجايح 

 

 .يوٕ ؽشاص روية ايهويت  -1

 .......................................َا ٖي َهوْات ايؾشاص ؟  -2

.................................................................................. 

.................................................................................. 

 َا أُٖية ايؾشاص يزوية ايهويت ؟ -3

...................................................................................................... 



 طيٓب بٔ خني  : اعزار املشًُة 

 ْاٖز ايعفريي: صئيػ ايؾشبة 

 ايضابعايصف /     وصقة عٌُ ملارة بالري ايهويت

 عهإ بالري ايهويت:  8رصؼ ْؾأة بالري ايهويت     : ايوحزة ايجاْية 

ظًٌ ارتياص ايصحيح َٔ بني ارتياصات اييت تًي : ايغؤاٍ األوٍ 

    -:نٌ عباصة 

          

 :عزر عهإ روية ايهويت ل بزاية ْؾأتٗا نإ ال يتذاوط  -1  

 

 

 

 :طار عزر عهإ روية ايهويت بشز ظٗوص و تصزيض  -2

 

 

 

 :عزر عهإ روية ايهويت اذتايي يبًغ حوايي  -3

   :صٌ بني اجملُوعتني بضعِ خطًا بيُٓٗا : ايغؤاٍ ايجاْي 

 آالف ْغُة 7 آالف ْغُة 6 آالف ْغُة 5 آالف ْغُة 4

 املاء ايٓفط ايهايغيوّ اذتزيز

 ْغُة 5,500,000 ْغُة 4,400,000 ْغُة 3,300,000 ْغُة 2,200,000

 ايظيارة ايطبيشية

ايظيارة غري  

 ايطبيشية

ايهجافة 

 ايغهاْية

 عزر ايوفيات  -عزر املواييز  

 ايظيارة ايٓاجتة عٔ اهلذضة

 عزر ايغهإ

 َغاحة ايزوية

   :أدب عًى األعئًة ايتايية : ايغؤاٍ ايضابع 

 َا فائزة ايتشزار ايغهاْي ؟    -1

 

 .عزر ايشنوص أنجض َٔ عزر االْاخ ل روية ايهويت : عًٌ  -2

 

 .أنتب َا تشضف عٔ أوٍ تشزار عهاْي ل روية ايهويت  -3

  :  ل ايزائضة _  أو  _   ضع إؽاصة   : ايغؤاٍ ايجايح 

 

 .عزر ايغهإ ايشنوص                    عزر ايغهإ االْاخ  ل روية ايهويت  -1

 

 

 .عزر ايغهإ ايهويتيني                      عزر ايغهإ غري ايهويتيني  -2



 ايضابعايصف /     وصقة عٌُ ملارة بالري ايهويت

 ستافعات بالري ايهويت:  9رصؼ ْؾأة بالري ايهويت     : ايوحزة ايجاْية 

َا يضتبط (  ب  )  اخرت َٔ اجملُوعة  : ايغؤاٍ األوٍ 

ٕ املٓاعب (  أ  )  باجملُوعة    :  بوضع ايضقِ ل املها

 (ب  )   (أ  )  

 األمحزي)          (   .أنرب ستافعة نويتية  -1

 حويي)          (   .أصغض ستافعة نويتية  -2

 ايشاصُة)          (   أنجض ستافعة نجافة عهاْية  -3

 ادتٗضاء)          (   يرتنظ ايهويتيوٕ ل ستافعة -4

 َباصى ايهبري)          (   أحزخ ستافعة نويتية -5

ستافعننننة تودننننز فيٗننننا املكنننناص  -6

 .ايضئيغية يًحهِ 
 ايفضواْية)          (  

     -:ظًٌ ارتياص ايصحيح َٔ بني ارتياصات اييت تًي نٌ عباصة : ايغؤاٍ األوٍ 

          

 

 :يبًغ عزر ستافعات روية ايهويت  -1  

 

 

 

 ::ادتظص ايهويتية تتبع إراصيًا ستافعة  -2

 

 

 ستافعات 7 ستافعات 6 ستافعات 5 ستافعات 4

 األمحزي حويي ادتٗضاء ايشاصُة
 ْاٖز ايعفريي: صئيػ ايؾشبة                     طيٓب بٔ خني  : اعزار املشًُة 

  :الحغ خضيطة ستافعات روية ايهويت ايصُاء  ثِ ْفش املطًوب : ايغؤاٍ ايجاْي 

ٕ ايوصري•  يوٕ ستافعة ادتٗضاء بايًو

ٕ األطصمستافعة يوٕ •  األمحزي بايًو

 ايفضواْية بايًوٕ األصفضيوٕ ستافعة •

 ايشاصُة بايًوٕ األخضضيوٕ ستافعة •

ٕ ايبٓفغذييوٕ ستافعة •  َباصى ايهبري بايًو

 حويي بايًوٕ ايربتكايي يوٕ ستافعة •


