
 

 

 

 

 

 

 

        

                                                              

 (َقط7 ): انًٕضٕع األٔل
 

 2007اَتبج انقًح ثجعض دٔل انعبنى نسُخ 

  

 انذٔل االَتبج ثًهٌٍٕ طٍ

 انٕالٌبد انًتحذح األيشٌكٍخ  53.6

 سٔسٍب 49.4

 يصش 7.4

 انجضائش 2.6

                                                                                       

        (unofficial figure ; FAO STAT):  انًصذس  

 

 ٌ    2            .      يهٌٍٕ طٍ 10=  سى 1: حٕل انجذٔل انتبنً انى يجٍبٌ يُبست ثبعتًبد انسهى انتبنً - 1 

      

 ٌ                        3            .        احست يعذل إَتبج انقًح ٔصُف ْزِ انجهذاٌ إنى يجًٕعتٍٍ - 2 

     

  2ٌ    .                فسش استفبع اإلَتبج فً انًجًٕعخ األٔنى ٔاَخفبضّ فً انًجًٕعخ انثبٍَخ - 3 

 

 ( َقط 6 ): انًٕضٕع انثبًَ
 

ٌ 3            :         عشف انًصطهحبد انتبنٍخ – 1 

         

 . انشفبفٍخ -  انتعبٌش انسهًً-حٕاس األدٌبٌ           - 

          

 2ٌ        أيبو انجٕاة انًُبست            (x )ضع عاليخ - 2

 اَتٓبكبد تًس ثعض انفئبد اَتٓبكبد تًس حقٕق اإلَسبٌ عبيخ األيثهخ

 تجاوز المدة القاوووية للحراسة الىظرية
  

 المىع مه جواز السفر
  

 العىف ضد المرأة
  

     حرمان الفتاة مه التمدرس
  

 

 

 1ٌ.      اركش اسى انٍٓئتٍٍ انشسًٍتٍٍ فً يجبل حًبٌخ حقٕق اإلَسبٌ ثبنًغشة – 3  

 

 

 

      

 

 

 االيتحبٌ انجٕٓي
  نٍُم شٓبدح انسهك انثبَٕي االعذادي

  -2011دٔسح ٌٍَٕٕ - 

 انًبدح االجتًبعٍبد

 

 انًعبيم 1

 

َجبصإليذح ا  دقٍقخ15سبعخ ٔ  

 

2/1  انصفحخ 

 

ٌ ــاألكبدًٌٍخ انجٓـٌٕخ نهتشثـٍخ ٔانتكٕي
 ح ٔادي انــزْــــت نـــــكــٌٕـــشحـــجـٓـ

 انــذاخــهــخ                  
 

سثٍخـغـانى يهكخـوـال  



 

 

 

 

(َقط7 )ٔضعٍخ إديبجٍخ : انًٕضٕع انثبنث   

 
 اَقطبع انتٍبس انكٓشثبئً

 

إحذٖ انثزايج انٕثائمٛح حٕل  انحزب انعانًٛح انثاَٛح ، فاسرٕلفّ يشٓذ  (ْذٖ )ٔأخرّ  (أحًذ)ذاتع 

فجأج اَمطع انرٛار انكٓزتائٙ ٔانثزَايج نى ُٚرّ تعذ، فأسزع أحًذ إنٗ . ٚثٍٛ احرالل انجٛش األنًاَٙ نفزَسا

سؤال أتّٛ عٍ عذو يطانثح انًغارتح تاالسرمالل عٍ االحرالل انفزَسٙ ، رغى أٌ ْذِ األخٛزج كاَد يحرهح 

 .عٍ انُرائج انسٛاسٛح انرٙ أسفزخ عُٓا ْذِ انحزب (ْذٖ)خالل ذهك  انفرزج، فٙ حٍٛ سأنرّ 

 

 سيض انسهى انعبنًً : 2انٕثٍقخ        َص تبسٌخً                                        : 1انٕثٍقخ                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :انتعهًٍبد 

 .حصم ْٕ عكس سؤانّ يعهال جٕاتك  ألحًذ أٌ يا (٘) تٍٛ– 1

 .ْذٖ عٍ سؤانٓا  (٘) أجة – 2

 األسهٕب األَسة نحم انخالفاخ انذٔنٛح، ٔ عهم جٕاتك (٘)الرزح - 3

 

 

            

 

 انًبدح االجتًبعٍبد

 

 انًعبيم 1

 

َجبصإليذح ا  دقٍقخ15سبعخ ٔ  

 

 انصفحخ 2/2

 

ٌ ــاألكبدًٌٍخ انجٓـٌٕخ نهتشثـٍخ ٔانتكٕي
 ـخ ٔادي انــزْــــت نـــــكــٌٕـــشحـــجـٓـ

 انــذاخــهــخ                  
 

ًَزج،  ٔعًم انُحهفاء عهٗ ذمذٚى ٔعٕد ُيغزٚح نهشعٕب انًسرع

فمذ أعهٍ .يٍ أجم كسة يساعذذٓا فٙ انصزاع ضذ ْرهز

فٙ )انًٛثاق األطهُرٙ انًٕلع يٍ طزف ذشزشم ٔرٔسفهد 

حك كم انشعٕب فٙ اخرٛار شكم انحكى "(1941غشد 14

 ."انذ٘ ذزغة فٙ انعٛش ذحد ظهّ

                                                    

                                                                           

 َشش ْبتًٍ"تبسٌخ انًغشة"يتشجى عٍ                          

             

 

 



 

 

 

 

 

 

 

        

                                                                

       
 (7ٌ)انًىضىع األول 

 .ػٌىاى الوبُبى +  سعن هبُبًٍ ببألػوذة هسخشهب الومُبط الوسذد – 1          

 ( ى0.5                ) ( ى0.5                       ) ( ى1 )                             

 

 ( ى1)                         هلُىى طي                                       28,25:       هؼذل اإلًخبج – 2          

 (  ى1)                  .       الدضائش + هصش: ألل هي الوؼذل :                                  الودوىػت األولً 

 ( ى1)                      .     سوعُب + أ .م.و: أكثش هي الوؼذل :                                 الودوىػت الثبًُت 

 

 ( ى1)     اسحفبع الوشدود وشغبػت الوغبزت الضساػُت=  أ وسوعُب     .م.و:   اسحفبع اإلًخبج فٍ – 3          

 ( ى1)                     .     ظُك الوغبزت الضساػُت =  الدضائش + هصش :                اًخفبض اإلًخبج فٍ

 

 (6ٌ)انًىضىع انثاني 

 : حؼشَف الوصطلسبث – 1

هى هدوىػت هي اللمبءاث الخىاصلُت والسىاسَت بُي أهل الذَبًبث الغوبوَت بهذف ازخشام : حىار األدياٌ  -   

 )ى1 )                                                                                                    ...  ػمبئذ كل دَبًت 

عُبعت حمىم ػلً الخشبج ببلسلىل الغلوُت فٍ زل الصشاػبث والوشبكل : انتعايش انسهًي .    

 )ى1)                                                                            .  الذولُت،وحفبدٌ السشوة و ًبز الؼٌف 

 )ى1).             هٍ الىظىذ فٍ الؼاللبث والوؼبهالث فٍ اإلداسة وحمبل الوسبعبت والوشالبت  : انشفافيت    

 

2     -                                                                                                                             

     (0.5 x 4 ) 

 اوتهبكبت تمس بعض الفئبت اوتهبكبت تمس حقىق اإلوسبن عبمة األمثلة

  x تجبوز المدة القبوىوية للحراسة الىظرية     

  x المىع مه جىاز السفر

 x  العىف ضد المرأة
 x  حرمبن الفتبة مه التمدرس

 

الودلظ الىطٌٍ لسمىق اإلًغبى ، دَىاى /الودلظ اإلعخشبسٌ لسمىق اإلًغبى: -  الهُئخُي الشعوُخُي – 3

   )ى1(                                                                                                     (الىعُط  )الوظبلن 

     

 

 
 

 

 

 االيتحاٌ انجهىي
  ننيم شهادة انسهك انثانىي االعذادي

  -2011دورة يىنيى - 

 انًادة االجتًاعياث

 

 انًعايم 1

 

نجاسإليذة ا  دقيقت15ساعت و  

 

2/1  انصفحت 

 

ٌ ــاألكاديًيت انجهـىيت نهتزبـيت وانتكىي
 ة وادي انــذهــــب نـــــكــىيـــزةــــجـهـ

 انــذاخــهــت                  

 

ربيتـغـانى يهكتـوـال  

 عناصز اإلجابت



 

 

 

 

 

 

 

انقطاع انتيار انكهزبائي: انىضعيت اإلدياجيت   

 
 انتعهيًت انًالءيت االستخذاو انسهيى  ألدواث انًادة االنسجاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوٌر ًمطت

 وازذة إرا زمك

االًغدبم فٍ 

إزذي 

 الخؼلُوبث

 

 )ى(1

 1: اعخثوش الىثُمت

 1944أكذ ػلً أى السشكت الىطٌُت طبلبج ببالعخمالل عٌت

 :بزكش ػبهلُي: ػلل خىابه

 1940ازخالل فشًغب هي طشف ألوبًُب - 

 ...صذوسالوُثبق األطلٌخٍ،لمبء آًفب

 )ى(1

بُي أى السشكت الىطٌُت - 

طبلبج ببالعخمالل خالل 

 فخشة األسبؼٌُبث

 

 )ى(1

1 

ركش  ًخُدخُي عُبعُخُي ػلً األلل للسشة الؼبلوُت الثبًُت - 

 : هٌهب 

.                                    ظهىس كخلخُي هخؼبسظخُي الششلُت والغشبُت -  

.                                          حىعغ اإلحسبد الغىفُبحٍ فٍ أوسبب الششلُت- 

 .1945حأعُظ األهن الوخسذة - 

 حمغُن ألوبًُب إلً لغوُي هي طشف دول السلفبء- 

 )ى(1

لذم بؼط الٌخبئح الغُبعُت 

الٌبخوت ػي السشة 

 الؼبلوُت الثبًُت  

 

 )ى(1

2 

  :2اػخوذ الىثُمت 

ركش األعلىة الغلوٍ كسل للٌضاػبث الذولُت و ػضص خىابه 

 :بوثبلُي ػلً األلل

 المفبوضبت السلمية -

 ....التعبيش السلمي  -

 

 )ى(1

أشبس إلً األعلىة الغلوٍ  

 .لسل الٌضاػبث الذولُت

 )ى(1

 3 

 

 انًادة االجتًاعياث

 

 انًعايم 1

 

نجاسإليذة ا  دقيقت15ساعت و  

 

 انصفحت 2/2

 

ٌ ــاألكاديًيت انجهـىيت نهتزبـيت وانتكىي
 ـت وادي انــذهــــب نـــــكــىيـــزةــجـهـ

 انــذاخــهــت                  

 

 شبكـــت انتصحيــح
 


