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  ال!لCة ال���Bع�ة - ال�س��ر   : ليـــف مايع�  أ / 
 أجL$ Mح أو خCأ و ص�ح الCIأ إن وج� في الع*ارات ال�ال�ة : ب /
 . 1989أول دس��ر في ال
Rائ� ه� دس��ر ال�ئ�O الBادلي ب� ج�ي� سNة  - 01
 س�Nات. 05يMI�N أعUاء م
لO األمة ل��ة  - 02
 .مN\�ة األم] ال����ة لل����ة العل�م والZقافةهي ال��ن!�ف  – 03
  مN\�ة ح^�م�ة.مN\�ة العف� ال�ولي  - 04

ـــ  ن)6(:7ال الZانيــال!ُّ
 قـــــارن ب��:      أ / 

 ةـصاـلIاإلدارة ا وامة عــاإلدارة الـ             
 ا$ةــقــــــــــــــــــــــــــــــــــRب والNّ ــــــ�ـــــــالـ             

 ّ�a ارLان�ة في ال*�ل�ان ب / اش�ح $اخ�Zل الغ�فة ال�^Bائ�' ؟ف�ة تR
 ال
 )ن8:( االدماج�ةال�ضع�ة 

�Zا ح�ل أض�ار  اح�اء :ال!�اق $ jت رفقة زمالئR
��ائNا، أنL$ و�ة الف�ن!�ة�Nات ال��
ل�an� ال�ف
    [o�!لة م7س
 ال��Noل�ج�ا على ال*�pة . و�aف�ة ال��اف\ة على ال*�pة، ل��BN في م

�N!1ال : �*�!ة اك*� 1984في د�Nsة ب��ال الNت م�ي�sل�ج�ة في ال�ار�خ .. ش�Noارثة تa  ت!�ب vح�
 ال��رسي ال�oاب          $عاxات م!���ة أص�*�ا  الnي�غاز سام أد� الى مق�ل اك�Z م� مائة الف اضافة الى 

 �N!ي : ح�ا2الNyي ووNدي Mة واجp�*ة ال      اإلن!ان�ة.واالع��اء عل�sا ج���ة ض�  
ف�sا ع� م�ض�ع  ت���ث س�Cا15الى  10اك�M فق�ة م�م� خالل ما درسz وما جاء في ال!�Nي� ال�عل��ة : 

�           o].ـــZــــــــــــــــــــــــ$
 ال ميكن تسلقها واليدين يف اجليبني النجاح سالمل                      

 ....أستاذ املادة بالتوفيق  والنجاح                                                                               
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