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ة:- ــــــ يلا لتلا ــــــــ مجلا ل ــــــ مكأ س1:

. ةقاطلا ب ضر ىلعاأل ىئيب ماظن لك ًابيرقت ………….. دوزت –1

………….وأ.....………وأ..…………… نزخي تابنلا ةجاح عن دئازلا ءاذغلا –2

. ةقاطلا ىلع لصحتل ىرخ األ ةيحلا تانئاكلا نم اهريغ لكأت ةيح تانئاك ………......-3

. ءاذغلل ةجتنم ةيح تانئاك ………………–4

………………… عرب ةيئايح األ تاعمتجملا ىف ةقاط ال لقتنت –5

. ةيئاذغ ةلسلس لك ةيادب …………….. لكشت –6

. ةتيملا ةيحلا تانئاكلا ةجسنأ تتفت تاكلهتسم ……………………–7

يلاــــة:- ــلتلا ئادبلا ــن ــةمــنيب حيحصلا ـــة باج ـــرااإل تخا س2:

: ًامئاد ةقاطلا مره لفسأ ىف عقت ىتلا ةيحلا تانئاكلا –1

ةللحم تاناويح د– تاجتنم ج– ةسرتفم تاناويح ب– تابن ةلكأ أ–

ام؟ ىئايحأ عمتجم ىف تاجتنملا لعفت اذام –2

ءاذغلا عنصت د– ىرخأ ةيح تانئاك لكأت ج– ةيحلا تانئاكلا للحت ب– شارفلا داطصت أ–

: تانئاك نيعم ىوتسم نم كلهتسم لكأي ةيئاذغ ةلسلس 3–ىف

فلتخم ىئايحأ عمتجم ب–نم هلعي ىذلا ىوتسملا أ–نم

اهسفن ةيئايح األ تاعمتجملا د–نم هتحت عقي ىذلا ىوتسملا ج–نم

؟ ىلا تلا ىوتسملا ىلإ رمت ،وىتلا ةيئاذغلا ةلسلسلا نم ام ىوتسم ىف ةدوجوملا ةقاطلل ةيوئملا ةبسنلا 4–ام

ىئايح األ عمتجملا ىلع دمتعت د– %90 ىلا ج–وح ةيئايح األ ةعامجلا ىلع دمتعت ب– %10 ىلا أ–وح

ى:- ــــاليـــــ مع بجأ س3:

؟ ةيئيبلا ةمظن األ مظعم ىف تاجتنملا ىه ةيحلا تانئاكلا 1–ىأ

……………………………………………………………………………

؟ نيعم ىئيب ماظنل الت لحملا اهمدقت ىتلا ةعفنملا 2–ام

…………………………………………………………………………….

؟ رخآ ًايح ًانئاك لكأي ىذلا ىحلا نئاكلا ىمست اذام –3

……………………………………………………………………………

؟ اهيلع لصحي ىتلا ءاذغلا ةقاط لصأ نم ةيويحلا هتايلمع ىف ىحلا نئاكلا اهمدختسي ىتلا ءاذغلا ةقاط ةيمك 4–ام

……………………………………………………………………………..…

األلو؟ ىوتسملا كلهتسم ةلكأي ءاذغلا نم عون 5–ىأ

…………………………………………………………………………………………………..

؟ ةيئاذغ ةلسلس نوكتل بسانملا ىحلا نئاكلا ب ىلا تلا مسرلا لمكأ –6

نا) ــــ بعث رأ– ــر–فـــــ سن – قصـــر–بنــتا )
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-: أطخلا بيوصت .عم أطخلا ةرابعلا مامأ ،عوالةم(×) ةحيحصلا ةرابعلا مامأ عضعالةم(√) س4:

( ) . اهجتنت ىتلا ءاذغلا ةقاط 70%نم ىلا وح تاجتنملا مدختست –1

( ) . ةتيملا ةيحلا تانئاكلا ةجسنأ تتفت ةكلهتسم ةيح تانئاك الت لحملا –2

( ) . تاكلهتسملا نم أكرث تاجتنملا نوكت ةيئاذغلا ةسلسلا 3–ىف

( ) . ةقاطلا مره ربع ةيئايح األ تاعمتجملا ىف ةقاطلا لقتنت –4

( ) . تاناويحلا و تاتابنلا لكأي جتنم ىح نئاك ناسن 5–اإل

( ) . ءاذغلا ةقاط إلجاتن سمشلا ءوض تاجتنملا مدختست –6

( ) . اهتجسنأ ىف ءاذغلا ةقاط 15%نم ىلا وح تاجتنملا نزخت –7

( ) . ةئاذغ عنص ىف طقف ءاملا و سمشلا ءوض تابنلا مدختسي –8

-: بسانملا ناكملا ىف ةبسانملا ةملكلا عض س5:

( ةقاطلا مره الت– لحملا – تاكلهتسملا – ءارضخلا تاتابنلا – ةيئاذغلا ةكبشلا – ةيئاذغ ةلسلس )

. اهسفنب اهئاذغ عنصت ةيح تانئاك أو.............................. تاجتنملا –1

..................................... ةطساوب تتفتت هتيملا ةيحلا تانئاكلا –2

. ةيئاذغلا اللس سلا نيب ....................................علاالتاق نيبت –3

. ةيئاذغلا ةلسلسلا ىف ىوتسم لك ىدل ةرفوتملا ةقاطلا ةيمك نيبي .............................–4

........................................... ىمست ءاقبلا لجأ نم ىرخأ ةيح تانئاك لكأت ىتلا ةيحلا تانئاكلا –5

ىأ.................................. ىف ةيحلا تانئاكلا ىلوأ ًامئاد ىه تاجتنملا –6


