سلى انًسبقACNA 4321:
اسى انًسبق :تذلٍك ()1
تبسٌخ االيتذبٌ21/10/2018:
عذد األسئهخ)2(:أسئهخ
صيٍ االيتذبٌ:سبعح ٔادذح
استخذاو اَنخ انذبسجخ(ال)

جبيــــعـخ فــــهســـطٍٍ
االيتذبٌ انٍصفً األٔل
انفصم انذساسً األٔل

اسى انًذبضش:
سلى انطبنت...............................:
اسى انطبنت..............................:
انمسى  /انتخصص  :يذبسجخ
استخذاو انًعبجى أٔ انمٕايٍس(ال)
(أ)
ًَٕرج

(  10درجة )

السؤال األول :

ضع/ي عاليخ ( )/ايبو انعجبسح انصذٍذخ ٔعاليخ (×)ايبو انعجبسح انخبطئخ
َ ) ( .1جت عهً انًذلك االنزشاو ثبنًعبَُز ورغُُزهب نُزُبست يع عًم انًُشؤح ثهذف ارًبو عًهُخ
انًزاجعخ ثفعبنُخ ربيخ.
 ) ( .2يٍ عُىة انزذلُك انُهبئٍ ركهفزه عبنُخ.
َ ) ( .3عًم انزذلُك انُهبئٍ عهً سَبدح انزىاطؤ ثٍُ انًىظفٍُ وانًذلك.
َ ) ( .4جىس نًذلك انذسبثبد اثذاء انزأٌ عٍ ايكبَُخ رذمُك رُجؤاد يبنُخ.
َ ) ( .5جىس نهًذلك اٌ َسزخذو اسًه ثزمذَز نألرثبح واالَزاداد انًمززَخ.

أ.
.1
.2
.3
.4
.5

اكتت/ي انًصطهخ انعهًً انذال عهى انعجبساد انتبنٍخ-:
( ) َعجز عٍ يذزىَبد انمىائى انًبنُخ ثشكم صزَخ دوٌ أٌ شك فُهب.
) عذو رذزَف انًذلك نهذمبئك انزٍ َذصم عهُهب يٍ عًهُخ انزذلُك.
(
) هى رذلُك َخىل نًذلك انذسبثبد َطبلب ً غُز يذذد نهعًم انذٌ َؤدَه.
(
( ) اسى رسزخذيه يُشآد انزذلُك نجًُع اعضبئهب انشيالء.
( ) فزض َشزًم عهً َظبو انزلبثخ انًذبسجُخ وانزلبثخ االدارَخ وانضجظ انذاخهٍ

(  20درجة )

السؤال الثاني :اجب /حسب المطلوب

 .1رذىنذ عًهُخ انزذلُك انً عًهُخ رورُُُخ(.التشح اجشاءاً يُبست )
 .2رزذذد اسزمالنُخ انًذلك ثبنززكُش عهً ثالثخ يٍ انُمبط االسبسُخ (اركش ْزِ انُمبط)
 .3فٍ انزذلُك االخزجبرٌ َعزًذ انًذلك عهً اسهىثٍُ يهًٍُ
1

(ٔضخ االسهٕثٍٍ ثبٌجبص)

 .4يٍ يشاَب يعبَُز انزذلُك نًهُخ انزذلُك هى اسزمالل يهُخ انزذلُك
(اركش انُتٍجخ انًتشتجخ عهى عذو تٕافش االستمالنٍخ)
 .5يع سَبدح خظ اَزبجٍ فٍ انًُشؤح اسداد َشبطهب انزجبرٌ واصجذذ عًهُخ انزذلُك انُهبئٍ عجئب ً عهُهب.
(التشح دالَ نٓزِ انًشكهخ)
 .6اَذ يذلك فٍ ادذي انشزكبد انفهسطُُُخ فالدظذ عذو وجىد ادنخ كبفُخ ويالئًخ
(يب االجشاء انتً تتخزِ)
َ .7ىجذ انعذَذ يٍ االيىر انزٍ رضعف اسزمالنُخ انًزاجع

(اركش ثالثخ َمبط يُٓب)

 .8انزأٌ انًعبرض هى أدذ أشكبل رعجُز انًذلك عٍ رأَه

(يتى ٌهجأ انًذلك نٓزا انشأي)

 .9رعزجز يعبَُز انعًم انًُذاٍَ ثبٍَ يعُبر يٍ يعبَُز انزذلُك واسدادد اهًُخ هذا انًعُبر
(اركش ثالثخ اسجبة نضٌبدح اًٍْتّ)
-

 .10نفزض انصذق فٍ يذزىَبد انزمزَز انعذَذ يٍ االجزاءاد انزٍ َجت عهً انًذلك انزذمك يُهب
(اركش ثالثخ يٍ ْزِ االجشاءاد)
-

2

