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انكتبَٙ  : رئٛس سأٚت /   *رؤسبء انًُبغق انتببعٍٛ نإلدارة انفزَسٛت  : ٔالة انًزاقبت / *انًقصٕد بّ انتٓبيٙ انكالٔ٘ : ببشب يزاكش *
 

:  اقزأ انُص بتًعٍ ثى أجب عًب ٚهٙ 

  1ٌ: دذد َٕعٍح انُص ٔيصذسِ  - 1

ٌ 1: ضع انُص فً إطاسِ انزيًُ - 2

اصرخشج األصهٕب انزي َٓجرّ انضهطاخ االصرعًاسٌح فً ذُفٍز خطرٓا انشايٍح إنى عزل انًهك ٔانعُاصش انرً اشرشكد     - 3

ٌ 2: فً ْزا انًخطظ 

ٌ 1: اصرخهص انفكشج األصاس نهُص  - 4

ٌ  2أكرة فقشج يٕجزج ذثٍٍ فٍٓا أصثاب اَرقال انذشكح انٕطٍُح إنى انكفاح انًضهخ       - 5
 

ٌ 6/6:                                        تعبرٚف ٔ أسئهت يٕظٕعٛت : انتزبٛت عهٗ انًٕاغُت  : انًٕظٕع انثبَٙ 

ٌ  3 :اشزح انًفبْٛى انتبنٛت   - 1

دٕاس األدٌاٌ  - قًح سٌٕ         -   َظاو اٌكٕنٕجً    –

ٌ   1.5: أجب بصذٛخ أو خطأ  - 2
:.................. انرزو انًغشب تاالَخشاط فً يضهضم انرًٍُح انًضرذًٌح سغى أَّ نى ٌٕقع عهى االذفاقٍاخ انذٔنٍح انشئٍضٍح -  أ

:........... انذٕاساخ انجًاعٍح ًْ انرً ذرى تٍٍ عهًاء يرخصصٍٍ فً دٌاَاخ يخرهفح ٔذرذاسس قضاٌا عقائذٌح - ب

:.......................... ٌعرثش انًغشب يهرقى انرضايخ ٔانرضاكٍ ٔيٕئال نهرفاْى ٔانرعاٌش- ج

ٌ  :1.5 بًب ُٚبسبٓب فٙ انخبَت صم بسٓى بٍٛ انعببرث انٕاردة فٙ انخبَت - 3 

 انعٕايم انًفبقًت نٓذِ انقعبٚب :  انخبَت                    انقعبٚب انبٛئٛت انكبزٖ : انخبَت      

 

 
 

 

 

 (ٌ 7/7)صٛبغت يٕظٕع يقبنٙ                                                       : انًٕظٕع انثبنث 

 ذعرثش يصش ًَٕرجا ذًٌُٕا عشتٍا                                                .

   أكتب موضوعا مقاليا تبين فيه : 
 مقومات الفالحة والصناعة المصرية . 

   المشاكل الطبيعية التي تواجه مصر    . 

انكراب انرجذٌذ نهضُح انثانثح ثإَي إعذادي 

 انًإسفت، قبو ببشب يزاكش بأعًبل أٔدٗ بٓب ئنّٛ بعط ٔالة انًزاقبت ٔشجعّ عهٛٓب رغى 1951ٔبعذ يُبٔراث ٚبزاٚز : " انُص 

بذًهت أخزٖ ببسى سٔاٚب أخزٖ َبذتٓب انشزٚعت اإلساليٛت ...يُبسع فٙ رٚبستّ....ادتجبجبتُب انًتكزرة نذٖ اإلقبيت انعبيت ٔقبو رئٛس سأٚت

" . أصبخ األيز عببرة عٍ يُبٔراث يذبزة دسب بزَبيج يٕظٕع بكم تذقٛق ٚزيٙ ئنٗ قهب انسهطت انشزعٛت ...صزادت

 . ٔياتعذْا404ص"انرذذي"  يٍ كراب1953 29ٌٍَٕٕيٍ سصانح انًهك يذًذ انخايش إنى سئٍش انجًٕٓسٌح انفشَضٍح تراسٌخ              

 

*تزاجع انغطبء انُببتٙ                 -   

*تذْٕر انًٛبِ كًب ٔكٛفب               -   

*تذْٕر األرض ٔانتزبت انشراعٛت    -   

..... انتغٛزاث انًُبخٛت ٔتعبقب يٕجبث انجفبف، ٔاالستغالل غٛز انزشٛذ نهًٛبِ-   

. انذزائق انًتكزرة –انزعٙ انجبئز -   

ظعف جٕدة انتزبت– انتصذز –ئسانت انغطبء انُببتٙ -   

 

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي




