
 

 

 

 

 

 

 

        

                                                              

 (َ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  
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(َ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                          
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