سلى انًسبقACNA 4321:
اسى انًسبق :تذلٍك ()1
تبسٌخ االيتذبٌ2018/10//21 :
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)
(ة)
ًَٕرج

(  10درجة )

السؤال األول :

ضع/ي عاليخ ( )/ايبو انعجبسح انصذٍذخ ٔعاليخ (×)ايبو انعجبسح انخبطئخ
 ) ( .1حعخبز انمزائٍ فٍ انًزاجعت هٍ بُُت لبطعت العخًبد انًزاجع عهُهب.
 ) ( .2حزحبظ َىعُت وجىدة انًعهىيبث انًمذيت فٍ انخمزَز انُهبئٍ يع انطهب عهً رأٌ انًذلك
بعاللت عكسُت .
َ ) ( .3جب اٌ حكىٌ عًهُت انخذلُك وفك خطت يسبمت بخالف عًهُت انفحص فهُس يٍ انضزورٌ
اٌ حكىٌ نهب خطت يسبمت.
َ ) ( .4عخبز يعُبر كفبَت االدنت ولزائٍ االثببث هى انًعُبر انثبنث يٍ يعبَُز انعًم انًُذاٍَ.
 ) ( .5حزحبظ لىة انزلببت انذاخهُت وجهذ انًذلك انخبرجٍ بعاللت عكسُت.
أ.
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.2
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.4
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اكتت/ي انًصطهخ انعهًً انذال عهى انعجبساد انتبنٍخ-:
( ) فزض َشخًم عهً َظبو انزلببت انًحبسبُت وانزلببت االدارَت وانضبظ انذاخهٍ
( ) هى حذلُك َخىل نًذلك انحسبببث َطبلب ً غُز يحذد نهعًم انذٌ َؤدَه.
( ) َعبز عٍ يحخىَبث انمىائى انًبنُت بشكم صزَح دوٌ أٌ شك فُهب.
) عذو ححزَف انًذلك نهحمبئك انخٍ َحصم عهُهب يٍ عًهُت انخذلُك.
(
( ) اسى حسخخذيه يُشآث انخذلُك نجًُع اعضبئهب انشيالء.
(  20درجة )

السؤال الثاني :اجب/ي حسب المطلوب

 .1نفزض انصذق فٍ يحخىَبث انخمزَز انعذَذ يٍ االجزاءاث انخٍ َجب عهً انًذلك انخحمك يُهب
(اركش ثالثخ يٍ ْزِ االجشاءاد)
 .2ححىنج عًهُت انخذلُك انً عًهُت روحُُُت(.التشح اجشاءاً يُبست )
-

1

 .3فٍ انخذلُك االخخببرٌ َعخًذ انًذلك عهً اسهىبٍُ يهًٍُ

(ٔضخ االسهٕثٍٍ ثبٌجبص)

 .4يٍ يشاَب يعبَُز انخذلُك نًهُت انخذلُك هى اسخمالل يهُت انخذلُك
(اركش انُتٍجخ انًتشتجخ عهى عذو تٕافش االستمالنٍخ)
 .5يع سَبدة خظ اَخبجٍ فٍ انًُشؤة اسداد َشبطهب انخجبرٌ واصبحج عًهُت انخذلُك انُهبئٍ عبئب ً عهُهب.
(التشح دالَ نٓزِ انًشكهخ)
 .6حخحذد اسخمالنُت انًذلك ببنخزكُش عهً ثالثت يٍ انُمبط االسبسُت (اركش ْزِ انُمبط)
 .7اَج يذلك فٍ احذي انشزكبث انفهسطُُُت فالحظج عذو وجىد ادنت كبفُت ويالئًت
(يب االجشاء انتً تتخزِ)
َ .8ىجذ انعذَذ يٍ االيىر انخٍ حضعف اسخمالنُت انًزاجع

(اركش ثالثخ َمبط يُٓب)

 .9انزأٌ انًعبرض هى أحذ أشكبل حعبُز انًذلك عٍ رأَه

(يتى ٌهجأ انًذلك نٓزا انشأي)

 .10حعخبز يعبَُز انعًم انًُذاٍَ ثبٍَ يعُبر يٍ يعبَُز انخذلُك واسدادث اهًُت هذا انًعُبر
(اركش ثالثخ اسجبة نضٌبدح اًٍْتّ)
2

