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1- Urban Observatory can be defined as "a 

specialized center" takes the form of a specialized 

department technically arises in the heart of the 

organizational structure for the management of 

the city. These technical management operations 

data collection and analysis, statistics and 

information in various fields of urban 

development, and operation and addressed to 

comply with the measurement and comparison 

and publishing, preservation and retrieval areas 

of development of the city in order to work on 

improving the conditions of life for the residents 



of the city, which is the technical unit to transfer 

information to a set of indicators requirements  

Urban It indicators quantitative or qualitative  

measure urban phenomena concrete can be 

measured such as (school classes density - the 

proportion of informal employment - car 

ownership rate - poor families ratios, etc.) are 

used these indicators in development policies, 

monitor and evaluate and draw plans that achieve 

the goals of development the city and its 

inhabitants, both the development of 

urbanization or the economy or the environment 

or the meeting, any comprehensive and  

sustainable urban development. 

 

  اجابة السؤال األول

 

ٌأخذ شكم " يزكز يتخصص"انحضزٌؼهى أَّ ًٌكٍ تؼزٌف انًزصذ 

إدارة يتخصصت فٍُب تُشأ فً صهب انٍٓكم انتُظًًٍ إلدارة 

تقٕو ْذِ اإلدارة انفٍُت بؼًهٍبث جًغ ٔتحهٍم انبٍبَبث . انًذٌُت

ٔاإلحصبءاث ٔانًؼهٕيبث فً يجبالث انتًٍُت انحضزٌت انًختهفت، 

قبرَت ٔتشغٍهٓب ٔيؼبنجتٓب نتتًشى يغ يتطهببث انقٍبس ٔانى

ٔانُشز ٔانحفع ٔاالصتزجبع ػٍ يجبالث تًٍُت انًذٌُت بٓذف 

أي تقٕو ْذِ انؼًم ػهى تحضٍٍ ظزٔف انحٍبة نضكبٌ انًذٌُت، 

انٕحذة انفٍُت بتحٌٕم انًؼهٕيبث إنى يجًٕػت يٍ انًؤشزاث 

ًْٔ يؤشزاث كًٍت أٔ َٕػٍت تقٍش ظٕاْز حضزٌت انحضزٌت 

َضبت  -انًذرصٍت كثبفت انفصٕل )يهًٕصت ًٌكٍ قٍبصٓب يثم 

َضب األصز  -يؼذل يهكٍت انضٍبراث  -انؼًبنت انغٍز رصًٍت 

فً ٔضغ انضٍبصبث ٌٔتى اصتخذاو ْذِ انًؤشزاث ( انخ..انفقٍزة 

انتًٌُٕت ٔيتببؼتٓب ٔتقًٍٓب ٔرصى انخطط انتً تحقق أْذاف 



تًٍُت انًذٌُت ٔصكبَٓب صٕاء تًٍُت انؼًزاٌ أ االقتصبد أٔ 

 .أي انتًٍُت انحضزٌت انشبيهت ٔانًضتذايت االجتًبع أٔ انبٍئت،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (درجات  -5 ): ترجم القطعة التالٌة من اللغة العربٌة الً اللغة األنجلٌزٌة:  انًثالالسؤال 

هناك حقٌقة ٌدركها جمٌع المزارعٌن فً كل أنحاء العالم ، وهً أن التربة  -2

،وذلك لصلتها بالمحاصٌل ، حٌث  الجٌدة تتفاوت قدرتها من حٌث الخصوبة

، ٌمكن القول بأن  كحقٌقة علمٌة ولكن.تتناقص الخصوبة بالزراعة المستمرة 

ماد النباتات  ر تتحسن باستخدام السماد الحٌوانً أو البشري أو حتً  الخصوبة

 .المحترقة 

ومنذ فترة وجٌزة، فً منتصف القرن التاسع عشر  تم التعرف علً غذاء النبات 

 .لتربة والعملٌات الكٌمٌائٌة التً ٌتضمنها ذلكمن ا

 -النٌتروجٌن:ثالثة عناصررئٌسٌة هً  فالنبات ٌحتاج من التربة..وعموما 

تعطً ( البازالء والفاصولٌا)فنجد ان البقولٌات مثل الفسفور والبوتاسٌوم ،

اكٌف تحلل التربة العناصر  النٌتروجٌن للتربة، وقد اوضحت الدراسات حدٌث

 . األساسٌة غٌر العضوٌة قبل امتصاصها 

   أجابة السؤال الثانً

2 .There is really perceived by all farmers in all parts of the 

world, namely, that good soil vary in terms of their fertility, so 

as to relate to crops, where fertility decreases ongoing 

agriculture. But as scientific fact, it can be said that the 

improved fertility using animal manure or human or even R. 

Mad burning plants. 

And a short time ago, in the mid-nineteenth century it has 

been exposed to the food plant of the soil chemical processes 

contained in it. 

Overall ..valenbat needs from the soil three Anasserriasah are: 

Alnatroyjan- phosphorus and potassium, such as we find that 

the pulses (peas and beans) gives nitrogen to the soil, studies 

have showed an interview OKeefe decomposition of soil 

organic non-essential elements before it is absorbed 

 



 

ومن اللغة  ترجم المصطلحات التالٌة من اللغة العربٌة إلى اللغة اإلنجلٌزٌة:  الثالث السؤال

 (درجات 10)  اإلنجلٌزٌة للغة العربٌة

 

Customary 

Industrial Revolution المناطق 

 الصناعٌة

Greenhouse  

Maintain 

Ozone Gas 

Rotation 

Global Average 

Systematic 

Solar Radiation 

Atmospheric Gases 

Infrared Radiation 

Ultraviolet Radiation 

Natural phenomena 

Meteorology  

Reduce or Minimize  

Succession 

Indefinitely 

Forest Fire 

Sown 

Melting Ice 

Population Growth 

 السكانً النموّو 

Continental Drift 

  زحزحة القارات

Speculation & 

Hypothesis  افترض

Aging الشٌخوخة 

نظرٌة الصفائح التكتونٌة 

Family planning تنظٌم 

 األسرة

Convincing 

Explanation  تفسٌر مقنع

Physical Processes 

الفٌزٌائٌة لعملٌات ا

Centrifugal 

Pseudoforce  طرد القوة

  مركزٌةال

Earth's Rotation  دوران

األرض 

Astronomical 

Precession 

الفلكٌة   الحركة

 االقتصادي التحسٌن

Seismologic Evidence 

أدلة زلزالٌة 

atellites األقمار 



 عرفً

 الصناعٌة المناطق

 دفٌئة

 على الحفاظ

 غاز األوزون

 تناوب

 العالمً المتوسط

 منهجً

 شمسً اشعاع

 الجوي الغالف غازات

 الحمراء تحت األشعة

 البنفسجٌة فوق األشعة

 الطبٌعٌة الظواهر

 الجوٌة األرصاد

 تصغٌر أو خفض

 خالفة

 مسمى غٌر أجل إلى

 الغابات حرائق

 نثر

 الجلٌد ذوبان

 

 

 

 

 االصطناعٌة

Nuclear Batteries 

 نووٌة بطارٌات

Continental Crust 

قشرة قارٌة  

Oceanic Crust  قشرة

محٌطٌة 

 اقتراح

 األعاصٌر

 الجوٌة باألحوال التنبؤ



 

 

 

                                                                                   ..انتهت األسئلة 

 مع أرق تمنٌاتً بالتفوق

 إفراج عزب باشا                                                                             / د.أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


