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عذد األسئهخ)4(:أسئهخ
زيٍ االيزحبٌ:سبعح
اسزخذاو اَنخ انحبسجخ(ال)

جبيــــعـخ فــــهســـطٍٍ
االيزحبٌ انٍصفً
انفصم انذراسً الصبًَ
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اسى انًحبضر:أ.عس انذٌٍ أثى سهًٍخ
رلى انطبنت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهٍـخ:كهٍخ ئدارح انًبل واألعًبل
انمسى  /انزخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
اسزخذاو انًعبجى أو انمىايٍس(ال)

انسؤال األول :
ضع عاليخ صخ أو خطأ أيبو انعجبراد اَرٍخ
ٚ -1ذشص انفكش انًان ٙانتمهٛذ٘ ٔانذذٚث ػهٗ تٕاصٌ انًٕاصَح انؼايح ( )
 -2انشعى ٔاألتأٖ يظذساٌ يٍ يظادس اإلٚشاداخ انؼايح ٔنكٍ األتأٖ خدفغ يماتم خذيح
خاطح ٔ انشعى يماتم خذيح ػايح ( )
 -3تغٓى تؼغ انُفماخ انؼايح نهذٔنح ف ٙإػادج تٕصٚغ انذخم ت ٍٛؽثماخ انًجتًغ ( )
ُٚ -4شأ ػٍ االدتكاس انغٛش ؽثٛؼ ٙػذو انكفاءج ف ٙاعتخذاو انًٕاسد ٔػذو انؼذانح ف ٙتٕصٚغ
انذخم ( )
 -5انؼاللح ت ٍٛيغتٕٖ انؼًانح ٔيغتٕٖ انطهة ػاللح ؽشدٚح ( )
 -6يُخ األنماب ٔاألٔعًح نهشخظٛاخ ٚذسج ػمٖ اَّ شكم يٍ أشكال انُفمح انؼايح ( )
ًٚ - 7ثم انًُٕ انظاْش٘ صٚادج ف ٙأسلاو اإلَفاق انؼاو دٌٔ أٌ ٚماتم ْزِ انضٚادج أ٘ صٚادج فٙ
انغهغ ٔانخذياخ انًمذيح ( )
 -8اإلٚشاداخ انًشتمح ْ ٙيا تذظم ػهٓٛا انذٔنح ػٍ ؽشٚك التطاع لغى يٍ أيٕال األفشاد ( )
 -9انذٔي ٍٛانؼاو ْٕ جًٛغ يًتهكاخ انذٔنح انماتهح نالعتؼًال انؼاو ( )
 -10دظٛهح األتأٖ ػادج تكٌٕ يغأٚح لتكهفح انًششٔع ( )
انسإال انضبًَ :
اخزر اإلجبثخ انصحٍحخ
 . 1ف ٙدانح كاٌ انطهة انكه ٙالم يٍ انؼشع انكه ٙفاٌ انذٔنح تغتخذو
أ  -عٛاعح يانٛح تٕعؼٛح
ب  -عٛاعح يانٛح اَكًاشٛح
ج  -عٛاعح يانٛح يختهطح
د  -نٛظ يًا عثك
 . 2انُفماخ انت ٙنٓا يماتم يثم دفغ ثًٍ انغهغ انت ٙتذظم ػهٓٛا انذٔنح تغًٗ..
أ َ -فماخ سأعًانٛح
ب َ -فماخ اعتثًاسٚح
ج َ -فماخ فؼهٛح
د َ -فماخ تذٕٚهٛح

 . 3اإلٚشاداخ انت ٙتذظم ػهٓٛا انذٔنح تاػتثاسْا شخض يؼُٕ٘ ًٚتهك ثشٔج ٔٚذمك أستاح ْٙ
أ  -إٚشاداخ عٛادٚح
ب  -إٚشاداخ التظادٚح
ج  -إٚشاداخ سأعًانٛح
د  -إٚشاداخ ػادٚح
 . 4انخظائض انًًٛضج نًفٕٓو انًانٛح انؼايح ف ٙانًذاسط انتمهٛذٚح ..
 .1ػذو دٛادٚح انًانٛح انؼايح
 .2انتخه ٙػٍ يثذأ تٕاصٌ انًٛضاَٛح
 .3انُشاؽ انذكٕي ٙتألم تكهفح يًكُح
 .4تضاٚذ أًْٛح اإلٚشاداخ انغٛش ػشٚثٛح
 . 5تمغٛى اإلَفاق تثؼا نهغهطح انت ٙتتظشف تاأليٕال ْ..ٙ
 .1انتمغٛى ػهٗ أعاط انُشاؽ
 .2انتمغٛى ػهٗ أعاط انٕدذاخ انتُظًٛٛح
 .3انتمغٛى ػهٗ أعاط يٕػٕع انُفمح
 .4نٛظ يًا عثك
انسإال انضبنش
أ  -عرف انًصطهحبد انًبنٍخ انزبنٍخ:
 .1انغهغ شثح انؼايح
 .2االدتكاس انطثٛؼٙ
 .3انًُٕ انذمٛمٙ
 .4انتًُٛح االلتظادٚح
 .5األتأٖ
ة  -ت ٍٛكٛف ًٚكٍ اعتخذاو انغٛاعح انًانٛح ف ٙدم يشكهح انشكٕد االلتظاد٘ ؟
انسإال انراثع:
أجت/ي عٍ صالس اسئهخ عهى اٌ ٌكىٌ انسإال االول اججبري:
1
2
3
4

 ػشف انُفماخ انؼايح انفؼهٛح ٔانتذٕٚهٛح يغ تٕػٛخ ٔ ششح يؼاٛٚش انتًٛٛض تًُٓٛا ؟ لاسٌ ت ٍٛانًانٛح انؼايح ٔانًانٛح انخاطح ؟ أركش اعانٛة انذٔنح ف ٙاػادج تٕصٚغ انذخم ٔانثشٔج ؟ ػشف انشعٕو يغ تٕػٛخ انفشق ت ٍٛانشعٕو ٔانؼشائة ؟اَزهذ األسئهخ

يع رًٍُبرً نكى ثبنُجبح وانزىفٍك

