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يالدظخ :االختجبس ػجبسح ػٍ عؤال ْٕٔ اختش اإلجبثخ انصذٛذخ ،نزا ٚجت كتبثخ سيض اإلجبثخ انصذٛذخ في
انًشثغ انًذذد ٔ ،عٛتى انتصذٛخ ػهٗ اإلجبثبد انٕاسدح ف ٙانًشثغ فمػ
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 انًزْت انز٘ ٚمذط انذشٚخ انفشدٚخ ٔ ٚعؼٓب ف ٙلًخ انتُظٛى انمبََٕ: ْٕ ٙة .انًزْت االشتشاك.ٙ
أ .انًزْت انفشد٘ .
د .نٛظ يًب ركش .
ج .انًزْت االجتًبػ. ٙ
 انمٕاػذ انمبََٕٛخ انتًٚ ٙكٍ االتفبق ػهٗ اعتجؼبد تطجٛمٓب ْ: ٙة .انقٕاػذ انقبََٕٛخ انًكًهخ .
أ .انقٕاػذ انقبََٕٛخ اٜيشح .
د .انقٕاػذ انذُٛٚخ .
ج .انقٕاػذ األخالقٛخ.
 يٍ انمٕاَ ٍٛانًٕظٕػٛخ انت ٙتذذد انذمٕق ٔ انٕاججبد :أ .قبٌَٕ أصٕل انًذبكًبد انًذَٛخ ٔ انتجبسٚخ .
ة .قبٌَٕ اإلجشاءاد انجضائٛخ .
ج .انقبٌَٕ انذعتٕس٘ .
د .نٛظ يًب ركش .
 إرا نى ٚجذ انمبظَ ٙصب ً تششٚؼٛب ً ًٚكٍ تطجٛمّ ػهٗ انُضاع انًطشٔح أيبيّ دكى ثًمتعٗ:أ .انغٕاثق انقعبئٛخ .
ة .انؼشف .
ج .يجبدئ انششٚؼخ اإلعاليٛخ.
د .يجبدئ انقبٌَٕ انطجٛؼ ٔ ٙقٕاػذ انؼذانخ .
 انتششٚغ ْٕ :أٔ .ظغ قبػذح اتفبقٛخ ثٕاعطخ عهطخ يختصخ ٔفقب ً نُصٕص انذعتٕس.
ةٔ .ظغ قبػذح قبََٕٛخ ثٕاعطخ عهطخ يختصخ ٔفقب ألدكبو انقعبء.
جٔ .ظغ قبػذح قبََٕٛخ يكتٕثخ ثٕاعطخ انقعبء ٔفقب ً نُصٕص انذعتٕس.
دٔ .ظغ قبػذح قبََٕٛخ يكتٕثخ ثٕاعطخ عهطخ يختصخ ٔفقب ً نُصٕص انذعتٕس.
 يٍ يضاٚب انتششٚغ :أ .انتششٚغ قٕاػذِ يكتٕثخ ٔ ثبنتبنٚ ٙشٕثّ انٕظٕح ٔ انتذذٚذ .
ة .انتششٚغ تعؼّ عهطخ يختصخ ٔ ثبنتبن ٙال ًٚكٍ ٔظؼّ ثغٕٓنخ.
ج .انتششٚغ ٚؤدٖ إنٗ تٕدٛذ انقبٌَٕ انًطجق ف ٙانذٔنخ .
د .جًٛغ يب ركش .
 يٍ ػٕٛة انتششٚغ :أ .ال ٚؼجش تؼجٛشاً صبدقب ً ػٍ ٔاقغ انجًبػخ.
ةٚ .تغٛش ثصٕسح تهقبئٛخ َتٛجخ نتغٛش أدٕال انجًبػخ.
ج .انتششٚغ ال ٚؤدٖ إنٗ االعتفبدح يٍ انُظى انقبََٕٛخ انًختهفخ .
د .أ ٔ ج يؼب ً .
 إرا خبنف انتششٚغ انؼبد٘ انتششٚغ انذعتٕس٘ ٕٚصف ثأَّ:ة .تششٚغ غٛش دعتٕس٘ .
أ .تششٚغ غٛش ششػ. ٙ
د .تششٚغ دعتٕس٘.
ج .تششٚغ ششػ. ٙ
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 - 9انشلبثخ ػهٗ دعتٕسٚخ انمٕاَ ٍٛف ٙفهغط:ْٙ ٍٛ
أ .سقبثخ عٛبعٛخ ػهٗ انشكم ٔ انًعًٌٕ .
ة .سقبثخ تششٚؼٛخ ػهٗ انشكم دٌٔ انًعًٌٕ.
ج .سقبثخ قعبئٛخ ػهٗ انًعًٌٕ دٌٔ انشكم .
د .سقبثخ قعبئٛخ ػهٗ انشكم ٔ انًعًٌٕ .
إرا التشح يجهظ انٕصساء يششٔع لبٌَٕ ػهٗ انًجهظ انتششٚؼ ٙفٛجت ػهٗ سئٛظ انًجهظ
- 10
انتششٚؼ ٙإدبنتّ إنٗ :
أ .انهجُخ انًختصخ إلثذاء انشأ٘ ف ٙتقشٚش تقذيّ ثؼذ يذح أعجٕػ ٍٛيٍ تبسٚخ إدبنتّ إنٓٛب.
ة .انهجُخ انقبََٕٛخ إلثذاء انشأ٘ ف ٙتقشٚش تقذيّ خالل أعجٕع يٍ تبسٚخ إدبنتّ إنٓٛب.
ج .انهجُخ انقبََٕٛخ إلثذاء انشأ٘ ف ٙتقشٚش تقذيّ ثؼذ يذح ٕٚ 15يب ً يٍ تبسٚخ إدبنتّ إنٓٛب.
د .انهجُخ انًختصخ إلثذاء انشأ٘ ف ٙتقشٚش تقذيّ خالل يذح أعجٕػ ٍٛيٍ تبسٚخ إدبنتّ إنٓٛب.
ٚجت أٌ تجشٖ انمشاءح انثبَٛخ نًششٔع انمبٌَٕ ف ٙيٕػذ :
- 11
أ .خالل يذح أقصبْب شٓش يٍ تبسٚخ إقشاس انًششٔع ثبنقشاءح األٔنٗ .
ة .خالل يذح أقصبْب أعجٕػ ٍٛيٍ تبسٚخ إقشاس انًششٔع ثبنقشاءح األٔنٗ .
ج .ثؼذ يذح أقصبْب شٓش يٍ تبسٚخ إقشاس انًششٔع ثبنقشاءح األٔنٗ .
د .ثؼذ يذح أقصبْب أعجٕػ ٍٛيٍ تبسٚخ إقشاس انًششٔع ثبنقشاءح األٔنٗ .
يٍ ششٔغ إجشاء لشاءح ثبنثخ نًششٔع انمبٌَٕ:
- 12
أ .تقذٚى غهت شفٕ٘ يغجت يٍ يجهظ انٕصساء .
ة .تقذٚى غهت كتبث ٙيٍ ثهث ػذد أػعبء انًجهظ انتششٚؼ.ٙ
ج .أ ٔ ة يؼب ً .
د .تقذٚى غهت كتبث ٙيغجت يٍ سثغ ػذد أػعبء انًجهظ انتششٚؼ.ٙ
ف ٙغٛش أدٔاس اَؼمبد انًجهظ انتششٚؼٚ ٙذك نشئٛظ انغهطخ انٕغُٛخ انفهغطُٛٛخ أٌ ٚصذس :
- 13
أ .أٌ ٚصذس قٕاَ ٍٛدائًخ ف ٙدبنخ انتفٕٚط .
ة .أٌ ٚصذس قٕاَ ٍٛيؤقتخ ف ٙدبنخ انعشٔسح .
ج .أٌ ٚصذس قٕاَ ٍٛيؤقتخ ف ٙدبنخ انتفٕٚط .
د .أٌ ٚصذس قٕاَ ٍٛدائًخ ف ٙدبنخ انعشٔسح .
- 14
أ.
ة.
ج.
د.

انهٕائخ انت ٙتٓذف نهًذبفظخ ػهٗ دفظ األيٍ ٔ انغكُٛخ انؼبيخ ٔ انصذخ انؼبيخ ْ: ٙ
انهٕائخ اإلداسٚخ .
نٕائخ انعجػ .
انهٕائخ انتُفٛزٚخ .
جًٛغ يب ركش .
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أعبط اإلنضاو ف ٙانمبػذح انؼشفٛخ ْٕ :
انًجهظ انتششٚؼ. ٙ
إسادح انجًبػخ .
انًذكًخ انذعتٕسٚخ.
نٛظ يًب ركش .
ٚجت ػهٗ سئٛظ انغهطخ انٕغُٛخ انفهغطُٛٛخ إصذاس انمبٌَٕ ثؼذ إلشاسِ يٍ انًجهظ انتششٚؼٙ

- 16
خالل:
أ .ثالثٕٚ ٍٛيب ً يٍ تبسٚخ اَتٓبء انقشاءح انثبَٛخ نًششٔع انقبٌَٕ.
ة .ثالثٕٚ ٍٛيب ً يٍ تبسٚخ اَتٓبء انقشاءح األٔنٗ نًششٔع انقبٌَٕ.
ج .ثالثٕٚ ٍٛيب ً يٍ تبسٚخ إدبنخ يششٔع انقبٌَٕ انًقش إن. ّٛ
د .نٛظ يًب ركش
ف ٙدبنخ اػتشاض سئٛظ انغهطخ انٕغُٛخ انفهغطُٛٛخ ػهٗ يششٔع انمبٌَٕ انًمش ٔ سدِ إنٗ
- 17
انًجهظ انتششٚؼٚ ،ٙصجخ لبََٕب ً إرا ألشتّ:
أ .أغهجٛخ ثهث أػعبء انًجهظ انتششٚؼ. ٙ
ة .أغهجٛخ َصف أػعبء انًجهظ انتششٚؼ.ٙ
ج .أغهجٛخ سثغ أػعبء انًجهظ انتششٚؼ. ٙ
د .أغهجٛخ ثهث ٙأػعبء انًجهظ انتششٚؼ. ٙ
- 18
أ.
ة.
ج.
د.
- 19
أ.
ة.
ج.
د.
- 20
أ.
ة.
ج.
د.

ػًهٛخ ٔظغ انتششٚغ تختهػ ثؼًهٛخ إصذاسِ ف ٙدبنخ :
إرا كبٌ انتششٚغ قذ ٔظغ يٍ قجم انغهطخ انتُفٛزٚخ.
إرا كبٌ انتششٚغ قذ ٔظغ يٍ قجم انغهطخ انتششٚؼٛخ.
إرا كبٌ انتششٚغ قذ ٔظغ يٍ قجم انغهطخ انقعبئٛخ.
جًٛغ يب ركش .
ٚمصذ ثُشش انتششٚغ :
إػالٌ انتششٚغ نهُبط كبفخ ٔ رنك ثُشش يعًٌٕ انتششٚغ ف ٙانجشٚذح انٕٛيٛخ.
تذذٚذ يٕػذ انؼًم ثًقتعٗ انتششٚغ ٔ رنك ثُشش يعًٌٕ انتششٚغ ػجش ٔعبئم اإلػالو.
أ ٔ ة يؼب ً.
إػالٌ انتششٚغ نهُبط كبفخ ٔ تذذٚذ يٕػذ انؼًم ثًقتعبِ يٍ خالل ٔظغ انتششٚغ ف ٙانجشٚذح
انشعًٛخ.
ٚؼتجش انتمُ ٍٛػًالً يٍ أػًبل:
انفقٓبء ٔ انجبدث ٍٛف ٙيجبل انقبٌَٕ .
انغهطخ انتُفٛزٚخ.
انغهطخ انتششٚؼٛخ .
انغهطخ انقعبئٛخ .
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- 21
أ.
ة.
ج.
د.
- 22
أ.
ة.
ج.
د.
- 23
أ.
ة.
ج.
د.
- 24
أ.
ة.
ج.
د.

يٍ ػٕٛة انتمُ:ٍٛ
ال ٚؤكذ ػهٗ انٕدذح انغٛبعٛخ نهجًبػخ .
ٚؼًم ػهٗ تُغٛق انقٕاػذ انقبََٕٛخ ٔ إصانخ انتؼبسض ثًُٓٛب.
ٚجؼم انقبػذح انقبََٕٛخ جبيذح ٔ ،ثبنتبن ٙتكٌٕ ف ٙصٛغخ ثبثتخ.
أٔ ج يؼب ً .
انًصذس انثبَ ٙيٍ انًصبدس انشعًٛخ االدتٛبغٛخ ْٕ :
يجبدئ انقبٌَٕ انطجٛؼ. ٙ
انفقّ.
انؼشف.
يجبدئ انششٚؼخ اإلعاليٛخ .
ػٕدح انمبظ ٙإنٗ يجبدئ انششٚؼخ اإلعاليٛخ تؼُٗ :
انؼٕدح إنٗ األدكبو انتفصٛهٛخ.
انتفصٛه.ٙ
ح
انؼٕدح إنٗ األصٕل انكهٛخ انت ٙتغتًذ يُٓب األدكبو
انؼٕدح إنٗ يختهف أساء انفقٓبء ف ٙانًزاْت األسثؼخ .
نٛظ يًب ركش .
يٍ ظٕاثػ أٌ ٚكٌٕ االػتٛبد ػبيب ً:
أٌ ٚكٌٕ االػتٛبد ػُذ كم أفشاد انجًبػخ.
أٌ ٚكٌٕ يُتششاً ف ٙانجًبػخ ٔ ًٚكٍ أٌ تؼتبدِ فئخ يٍ فئبد انًجتًغ.
اعتًشاس جًٛغ أفشاد انًجتًغ ػهٗ إتجبػّ ثصٕسح يطشدح يغتًشح.
أٔ ج يؼب ً.

- 25
أ.
ة.

انفشق ث ٍٛانؼشف ٔ انؼبدح االتفبلٛخ ْٕ:
انؼشف ٚتكٌٕ يٍ ػُصش ٍٚاالػتٛبد ٔ انًًبسعخ ،ف ٙد ٍٛانؼبدح تقٕو ػهٗ ػُصش اإلنضاو فقػ.
انؼشف ٚتكٌٕ يٍ ػُصش ٔادذ ٔ ْٕ اإلنضاو ،ف ٙد ٍٛانؼبدح تقٕو ػهٗ ػُصشًْ ٍٚب االػتٛبد ٔ
انًًبسعخ.
انؼشف ٚتكٌٕ يٍ ػُصش ٍٚاإلنضاو ٔ اإلتجبع ،ف ٙد ٍٛانؼبدح تقٕو ػهٗ ػُصش االػتٛبد فقػ.
انؼشف ٚتكٌٕ يٍ ػُصش ٍٚاالػتٛبد ٔاإلنضاو ،ف ٙد ٍٛانؼبدح تقٕو ػهٗ ػُصش ٔادذ ٔ ْٕ انتكشاس.

- 26
أ.
ة.
ج.
د.

ٚخعغ انمبظ ٙنشلبثخ يذكًخ انتًٛٛض (انُمط ) ػُذيب ٚطجك :
انؼشف ثٕصفّ قبػذح اتفبقٛخ.
انؼبدح ثٕصفٓب قبػذح قبََٕٛخ.
انؼشف ثٕصفّ قبػذح قبََٕٛخ.
انؼبدح ثٕصفٓب قبػذح اتفبقٛخ ث ٍٛانخصٕو ٔ تذتبج إنٗ إثجبد أيبو انقعبء.

ج.
د.
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اعى انًذبظش:
سلى انطبنت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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- 27
أ.
ة.
ج.
د.

يٍ يضاٚب انؼشف يب ٚه ٙػذا:
انؼشف ٚؼجش تؼجٛشاً أصٛالً ػٍ إسادح انجًبػخ.
انقٕاػذ انؼشفٛخ تتطٕس ثتطٕس انجًبػخ .
انؼشف ٚتٛخ اٜخز ثبألفكبس انتُٚ ٙبدٖ ثٓب انًصهذٌٕ.
أٔ ة يؼب ً.

- 28
أ.
ة.
ج.
د.
- 29
أ.
ة.
ج.
د.
- 30
أ.
ة.
ج.
د.

انؼشف ٚغتطٛغ يخبنفخ :
انقٕاػذ انًكًهخ ألَٓب قبػذح قبََٕٛخ .
انقٕاػذ اٜيشح ألَٓب تتؼهق ثبنُظبو انؼبو.
يجبدئ انششٚؼخ اإلعاليٛخ ألَٓب أػهٗ يُّ ف ٙانًشتجخ.
جًٛغ يب ركش .
انمبٌَٕ انز٘ ال ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ يصذسِ انؼشف ْٕ:
قبٌَٕ انؼًم .
انقبٌَٕ انجُبئ.ٙ
انقبٌَٕ انذٔن ٙانؼبو.
انقبٌَٕ انًذَ.ٙ
تؼتجش لٕاػذ انؼذانخ :
قٕاػذ يذذدح ٔ يذصٕسح ألَٓب يٍ انًصبدس انشعًٛخ نهقبػذح انقبََٕٛخ.
قٕاػذ يذذدح ٔ يذصٕسح ألَٓب يٍ انًصبدس االعتششبدٚخ نهقبػذح انقبََٕٛخ.
قٕاػذ يذذدح ٔ يذصٕسح ألَٓب يٍ انًصبدس انشعًٛخ االدتٛبغٛخ نهقبػذح انقبََٕٛخ.
قٕاػذ غٛش يذذدح ٔ يذصٕسح ألَٓب يٍ انًصبدس انشعًٛخ االدتٛبغٛخ نهقبػذح انقبََٕٛخ.

انتهت االسئلة

بالتوفيق و النجاح
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