
يَیارَرةِة  االووحددةة االساددسة   أأََماِكنُن لِلززِّ

أأ. ااستمع ووضع االررقمم تحتت االمدديینة االمناسبة. 

طِط٬، أأْنَشأهھھََھا ااإلِْسَكْندَدرُر ااألَْكَبرُر َعاممَ ثالثمائة ووااثنيینن ووثالثيینن َقْبللَ االِميیَالدِد٬،  1. َتَقُع َعَلى َشاطِطئ االَبْحرِر ااألَْبيَیضِض االُمَتوَوسِّ
ااِئَعِة.  هھھَھا االُمْعَتدِدلِل وَوَشوَوااطِطِئهَھا االررَّ زُز ِبَموْوِقِعهَھا االَجِميیلِل وَوَجووِّ ِ وَوَتَتَميیَّ أْنيَیةُ لِِمْصرَر َبْعدَد االَقاهھھِھرَرةة وَوهھھِھَي االيَیوْومم االَعاِصَمةُ االثَّ
٬، وَوَمْسِجددُ أأَِبي االَعبَّاسِس االُمرْرِسىِّ وَوِفيْیهَھاَ  ووَمأنيُّ ِ االَموْوُجوودَدةة ِفيیهَھا: َقْلَعةُ َقايِیْتَبايي وَواالَمْسرَرححُ االررُّ وَوِمنَن ااآلَثارِر االِسيَیاِحيّیة

َمْكَتَبٌة ِمنْن أأَْكَبرِر االَمْكَتَباتِت ِفي االَعالمِم. 

ُسهَھا االُمْسلُِموونَن وَواالَمِسيیِحيیُّوونَن وَوااليَیهُھوودُد٬، ِبهَھا َعدِديیدٌد ِمنَن ااألََماِكننِ  َسٌة يُیَقددِّ 2. هھھھي ِمنْن أأَْقدَدمِم ُمدُدنِن ااألرَْرضِض٬، وَوهھھِھَي َمدِديیَنٌة ُمَقددَّ
ْخرَرةِة٬، وَواالَمْسِجدِد ااألَْقَصى٬، وَوَكِنيیَسِة االِقيَیاَمِة.  ِة ِمْثلل: االَحرَرمِم االشَّرريِیفِف٬، وَوَمْسِجدِد االصَّ ِة االهَھامَّ يیِنيیَّ ِة وَواالددِّ ارِريیِخيیَّ االتَّ

ِ َمَساِجددَ ِفي  ُ َثَالَثة ِ وَوِبهَھا أأَْقدَدمم َمة ةَ االُمَكررَّ ٍة٬، وَوَثاني أأَْقدَدسِس ااألََماِكننِ َعْنددَ االُمْسلِِميینَن َبْعددَ َمكَّ ٍ إإِْسَالِميیَّ ُ َعاِصَمة لل 3. أأوَوَّ
َبوِويُي٬، وَوَمْسِجدُد ِقَباٍء وَوَمْسِجدُد االِقْبَلَتيْینِن٬، ِباإلَِضاَفةِ إإَِلى َمَقْبررةةِ االَبِقيیِع االَِّتي دُدِفنَن ِفيیهَھا االَكِثيیررُ  االَعالمِم٬، وَوهھھِھَي االَمْسِجدُد االنَّ

َحاَبِة.  ِمنَن االصَّ

ِ أأَْعَلى ُبرْرَجيْیننِ  اا٬، وَوِفي وَوَسطِط االَمدِديیَنة رًراا٬، ِبهَھا ِعَمارَرااتت َعاليَِیة ِجدّدً ِ آآْسيَیا وَوهھھِھَي ِمنْن أأَْكَثرِر االُمدُدننِ َتطَطووُّ ةة 4. َتَقعُ ِفي َقاررَّ
ةِ وَوِبهَھا َعدِديیددٌ ِمنَن ااألْنهَھارِر وَواالِجَبالل وَواالَحدَدااِئقِق وَوُمدُدننِ  َقاِفيیَّ ارِريیِخيیَّة وَواالثَّ ِ االَمَباني االتَّ ُع ِبَكْثرَرةة َتوْوأأََميْیننِ ِفي االَعالمِم٬، وَوَتَتَمتَّ

ااألَْلَعابِب٬، إإّنهَھا َعاِصَمُة َماليِیزْزيَیا. 

أنهَھا نحوو ااثني عشرر ِمْليُیوونن  ُ ُسكَّ َّ َعاممٍ َمَاليِیيینن ِمنَن االَساِئحيینَن ِمنْن ُمْخَتَلففِ االِبَالددِ وَواالِجْنِسيیَّاتتِ َعدَددد 5. يَیزُزوورُرهھھَھا ُكلل
ا وَوهھھِھي َعاِصَمةُ َفرَرْنَسا  ةةِ أأوُورُرووبَّ َشْخصٍص٬، وَوِمنْن أأهھھََھممِّ االَمَعالمِم االِسيَیاِحيّیةِ ِبهَھا ُبرْرجُج إإيِیِفلل وَوَمْتَحفُف االلُّووَفرِر٬، َتَقُع ِفي َقاررَّ

وَوأأَْكَبرُر ُمدِدِنهَھا. 

بب. ااستمع مررةة أأخررىى وواامأل االفررااغاتت بالمناسبب. 

طِط٬، أأْنَشأهھھََھا ااإلِْسَكْندَدرُر ااألَْكَبرُر َعاممَ ثالثمائة ووااثنيینن ووثالثيینن َقْبللَ االِميیَالدِد٬،  1. َتَقُع َعَلى َشاطِطئ االَبْحرِر ااألَْبيَیضِض االُمَتوَوسِّ
ااِئَعِة.  هھھَھا االُمْعَتدِدلِل وَوَشوَوااطِطِئهَھا االررَّ زُز ِبَموْوِقِعهَھا االَجِميیلِل وَوَجووِّ ِ وَوَتَتَميیَّ أْنيَیةُ لِِمْصرَر َبْعدَد االَقاهھھِھرَرةة وَوهھھِھَي االيَیوْومم االَعاِصَمةُ االثَّ
٬، وَوَمْسِجددُ أأَِبي االَعبَّاسِس االُمرْرِسىِّ وَوِفيْیهَھاَ  ووَمأنيُّ ِ االَموْوُجوودَدةة ِفيیهَھا: َقْلَعةُ َقايِیْتَبايي وَواالَمْسرَرححُ االررُّ وَوِمنَن ااآلَثارِر االِسيَیاِحيّیة

َمْكَتَبٌة ِمنْن أأَْكَبرِر االَمْكَتَباتِت ِفي االَعالمِم. 

ُسهَھا االُمْسلُِموونَن وَواالَمِسيیِحيیُّوونَن وَوااليَیهُھوودُد٬، ِبهَھا َعدِديیدٌد ِمنَن ااألََماِكننِ  َسٌة يُیَقددِّ 2. هھھھي ِمنْن أأَْقدَدمِم ُمدُدنِن ااألرَْرضِض٬، وَوهھھِھَي َمدِديیَنٌة ُمَقددَّ
ْخرَرةِة٬، وَواالَمْسِجدِد ااألَْقَصى٬، وَوَكِنيیَسِة االِقيَیاَمِة.  ِة ِمْثلل: االَحرَرمِم االشَّرريِیفِف٬، وَوَمْسِجدِد االصَّ ِة االهَھامَّ يیِنيیَّ ِة وَواالددِّ ارِريیِخيیَّ االتَّ

ِ َمَساِجددَ ِفي  ُ َثَالَثة ِ وَوِبهَھا أأَْقدَدمم َمة ةَ االُمَكررَّ ٍة٬، وَوَثاني أأَْقدَدسِس ااألََماِكننِ َعْنددَ االُمْسلِِميینَن َبْعددَ َمكَّ ٍ إإِْسَالِميیَّ ُ َعاِصَمة لل 3. أأوَوَّ
َبوِويُي٬، وَوَمْسِجدُد ِقَباٍء وَوَمْسِجدُد االِقْبَلَتيْینِن٬، ِباإلَِضاَفةِ إإَِلى َمَقْبررةةِ االَبِقيیِع االَِّتي دُدِفنَن ِفيیهَھا االَكِثيیررُ  االَعالمِم٬، وَوهھھِھَي االَمْسِجدُد االنَّ

َحاَبِة.  ِمنَن االصَّ



ِ أأَْعَلى ُبرْرَجيْیننِ  اا٬، وَوِفي وَوَسطِط االَمدِديیَنة رًراا٬، ِبهَھا ِعَمارَرااتت َعاليَِیة ِجدّدً ِ آآْسيَیا وَوهھھِھَي ِمنْن أأَْكَثرِر االُمدُدننِ َتطَطووُّ ةة 4. َتَقعُ ِفي َقاررَّ
ةِ وَوِبهَھا َعدِديیددٌ ِمنَن ااألْنهَھارِر وَواالِجَبالل وَواالَحدَدااِئقِق وَوُمدُدننِ  َقاِفيیَّ ارِريیِخيیَّة وَواالثَّ ِ االَمَباني االتَّ ُع ِبَكْثرَرةة َتوْوأأََميْیننِ ِفي االَعالمِم٬، وَوَتَتَمتَّ

ااألَْلَعابِب٬، إإّنهَھا َعاِصَمُة َماليِیزْزيَیا. 

أنهَھا نحوو ااثني عشرر ِمْليُیوونن  ُ ُسكَّ َّ َعاممٍ َمَاليِیيینن ِمنَن االَساِئحيینَن ِمنْن ُمْخَتَلففِ االِبَالددِ وَواالِجْنِسيیَّاتتِ َعدَددد 5. يَیزُزوورُرهھھَھا ُكلل
ا وَوهھھِھي َعاِصَمةُ َفرَرْنَسا  ةةِ أأوُورُرووبَّ َشْخصٍص٬، وَوِمنْن أأهھھََھممِّ االَمَعالمِم االِسيَیاِحيّیةِ ِبهَھا ُبرْرجُج إإيِیِفلل وَوَمْتَحفُف االلُّووَفرِر٬، َتَقُع ِفي َقاررَّ

وَوأأَْكَبرُر ُمدِدِنهَھا. 

تت. ااستمع مررةة ثالثة ووااكتبب جملة ووااحددةة مّما سمعتَت تحتت كلل صووررةة. 

طِط٬، أأْنَشأهھھََھا ااإلِْسَكْندَدرُر ااألَْكَبرُر َعاممَ ثالثمائة ووااثنيینن ووثالثيینن َقْبللَ االِميیَالدِد٬،  1. َتَقُع َعَلى َشاطِطئ االَبْحرِر ااألَْبيَیضِض االُمَتوَوسِّ
ااِئَعِة.  هھھَھا االُمْعَتدِدلِل وَوَشوَوااطِطِئهَھا االررَّ زُز ِبَموْوِقِعهَھا االَجِميیلِل وَوَجووِّ ِ وَوَتَتَميیَّ أْنيَیةُ لِِمْصرَر َبْعدَد االَقاهھھِھرَرةة وَوهھھِھَي االيَیوْومم االَعاِصَمةُ االثَّ
٬، وَوَمْسِجددُ أأَِبي االَعبَّاسِس االُمرْرِسىِّ وَوِفيْیهَھاَ  ووَمأنيُّ ِ االَموْوُجوودَدةة ِفيیهَھا: َقْلَعةُ َقايِیْتَبايي وَواالَمْسرَرححُ االررُّ وَوِمنَن ااآلَثارِر االِسيَیاِحيّیة

َمْكَتَبٌة ِمنْن أأَْكَبرِر االَمْكَتَباتِت ِفي االَعالمِم. 

ُسهَھا االُمْسلُِموونَن وَواالَمِسيیِحيیُّوونَن وَوااليَیهُھوودُد٬، ِبهَھا َعدِديیدٌد ِمنَن ااألََماِكننِ  َسٌة يُیَقددِّ 2. هھھھي ِمنْن أأَْقدَدمِم ُمدُدنِن ااألرَْرضِض٬، وَوهھھِھَي َمدِديیَنٌة ُمَقددَّ
ْخرَرةِة٬، وَواالَمْسِجدِد ااألَْقَصى٬، وَوَكِنيیَسِة االِقيَیاَمِة.  ِة ِمْثلل: االَحرَرمِم االشَّرريِیفِف٬، وَوَمْسِجدِد االصَّ ِة االهَھامَّ يیِنيیَّ ِة وَواالددِّ ارِريیِخيیَّ االتَّ

ِ َمَساِجددَ ِفي  ُ َثَالَثة ِ وَوِبهَھا أأَْقدَدمم َمة ةَ االُمَكررَّ ٍة٬، وَوَثاني أأَْقدَدسِس ااألََماِكننِ َعْنددَ االُمْسلِِميینَن َبْعددَ َمكَّ ٍ إإِْسَالِميیَّ ُ َعاِصَمة لل 3. أأوَوَّ
َبوِويُي٬، وَوَمْسِجدُد ِقَباٍء وَوَمْسِجدُد االِقْبَلَتيْینِن٬، ِباإلَِضاَفةِ إإَِلى َمَقْبررةةِ االَبِقيیِع االَِّتي دُدِفنَن ِفيیهَھا االَكِثيیررُ  االَعالمِم٬، وَوهھھِھَي االَمْسِجدُد االنَّ

َحاَبِة.  ِمنَن االصَّ

ِ أأَْعَلى ُبرْرَجيْیننِ  اا٬، وَوِفي وَوَسطِط االَمدِديیَنة رًراا٬، ِبهَھا ِعَمارَرااتت َعاليَِیة ِجدّدً ِ آآْسيَیا وَوهھھِھَي ِمنْن أأَْكَثرِر االُمدُدننِ َتطَطووُّ ةة 4. َتَقعُ ِفي َقاررَّ
ةِ وَوِبهَھا َعدِديیددٌ ِمنَن ااألْنهَھارِر وَواالِجَبالل وَواالَحدَدااِئقِق وَوُمدُدننِ  َقاِفيیَّ ارِريیِخيیَّة وَواالثَّ ِ االَمَباني االتَّ ُع ِبَكْثرَرةة َتوْوأأََميْیننِ ِفي االَعالمِم٬، وَوَتَتَمتَّ

ااألَْلَعابِب٬، إإّنهَھا َعاِصَمُة َماليِیزْزيَیا. 

أنهَھا نحوو ااثني عشرر ِمْليُیوونن  ُ ُسكَّ َّ َعاممٍ َمَاليِیيینن ِمنَن االَساِئحيینَن ِمنْن ُمْخَتَلففِ االِبَالددِ وَواالِجْنِسيیَّاتتِ َعدَددد 5. يَیزُزوورُرهھھَھا ُكلل
ا وَوهھھِھي َعاِصَمةُ َفرَرْنَسا  ةةِ أأوُورُرووبَّ َشْخصٍص٬، وَوِمنْن أأهھھََھممِّ االَمَعالمِم االِسيَیاِحيّیةِ ِبهَھا ُبرْرجُج إإيِیِفلل وَوَمْتَحفُف االلُّووَفرِر٬، َتَقُع ِفي َقاررَّ

وَوأأَْكَبرُر ُمدِدِنهَھا.


