أسئهخ ػًهيبد انجبة انثبَي
س : 1ضغ ػاليخ ( √ ) أيبو انؼجبسح انصحيحخ و ػاليخ ( × ) أيبو انؼجبسح انخبطئخ -:
أ) يغزخشط اٌالوش ِٓ إفشاصاد أؽغبس اٌضافىْ اٌزي رّٕى في عٕىة اٌقيٓ وؽّبي اٌهٕذ واٌيبثبْ (
(
ة) ػٕذ رٕفيز أػّبي اٌالوش يغت أْ يزُ اٌذهبْ في ِىبْ ثه ريبساد هىاء
(
عـ) في اٌشعُ اٌّجبؽش ػٍي ألّؾخ اٌحشيش يغزخذَ ِبدح ػبصٌخ ٌؼًّ اٌفٍزبْ رغّي عىرب
(
د) رضاي ثمغ اٌقجغخ ِٓ اٌيذيٓ ثبعزؼّبي ِٕظف اٌىيٍىس
(
ط) يؼشف أعٍىة اعزخذاَ اٌؾّغ ِغ اٌقجغبد ٌضخشفخ اٌمّبػ ثفٓ اٌجبريه
ؿ) ػٕذ اٌؼًّ ثبٌؾّغ اٌغبخٓ يغخٓ اٌؾّغ في وػبء رو مبثط وهشثبئي ٌٍزحىُ في دسعخ اٌحشاسح (
(
ع ) ػٕذ رغخيٓ اٌؾّغ في حّبَ ِبئي يغزخذَ ٌزٌه ثىرغبص رو ٌهت ِىؾىف
(
هـ ) يؼزجش اٌٍقك اٌزاري هى األعٍىة األِضً في ٌقك اٌذيىبي ػٍي اٌمّبػ

)
)
)
)
)
)
)
)

س : 2اركش انًصطهح انؼهًي انًُبست نهؼجبسح انتي أيبيك -:
(

 ) 1هى إفشاص طجيؼي ألؽغبس اٌضافىْ اٌزي رّٕى في عٕىة اٌقيٓ واٌهٕذ واٌيبثبْ
اٌالوش )
 )2هى ٔىع ِٓ دهبٔبد اٌالوش يؼطي عطحب ً يؾجه اٌضعبط واٌجٍٍىس اٌّقمىي
(اٌالوض اٌضعبعي )
(اٌىشاوٍيخ )
 )3يؼشف اٌزؾمك واٌزّضق ٌمؾشح و فؼٍُ اٌذهبْ في دهبٔبد اٌالوش ثبعُ
(اٌذيىبي )
 )4هي أٔىاع ِٓ سلبئك سليمخ ِٓ ِىاد ثالعزيىيخ ِشعىِخ عبهضح وِؼذح ٌزٍقك ػٍي األلّؾخ
( وغش االٌّبظ )
ِ )5غبحيك ثشالخ رغزخذَ ٌٍضخشفخ ػٍي األلّؾخ فغيشح اٌحغُ وٌهب أٌىاْ عزاثخ
ٔ )6ىع ِٓ اٌىسق اٌّغهض ٌغشك اعزؼّبٌه في عذ ِغبَ اٌؾبثٍىْ ِىىْ ِٓ صالس طجمبد ( اٌشوفيٍُ )
ِ )7بدح ِغئىٌخ ػٓ رضجيذ اٌٍّىْ ثغطح اٌخبَ اٌّطٍىة طجبػزه وهي ػجبسح ػٓ ِؼٍك ِبئي ِٓ ِىاسد رٕغيُ ِحٍمخ ( اٌجيذس )

س  :3أركش االحتيبطبد انىاجت تىافشهب ػُذ انقيبو ثتُفيز فُىٌ و أػًبل انالكش ؟
ج- : 3
 )1يغت ػذَ اعزٕؾبق سائحخ اٌحبِل إٌبرغخ ِٕه ألٔه مبس ثبٌقحخ .
 ) 2يغببت حفببع وسٔببيؼ اٌالوببش فببي ػجببىاد صعبعيببخ يبِمببخ حيببش أببه يزىبببصش ثبٌنببىء اٌّجبؽببش اٌؾببذيذ
ويحىٌه اٌي اٌٍىْ األعىد ِغ رؼشمه ٌألوغغيٓ فيغت يٍك اٌؼجىاد ثإحىبَ .
 )3عّيغ أٔبىاع اٌفبشػ و اٌّبشافيؼ واألوػيبخ اٌخبفبخ ثببٌالوش ال رغبزخذَ أله دهبٔببد أخبشه ورىبىْ
ِخققخ ٌؼٍّيبد اٌالوش فمط .
 ) 4ػٕذ اٌجذء في رٕفيز ػٍّيبد اٌالوش يىىْ في ِىبْ رو عى ػبده ثؼيذاً ػٓ ريبساد اٌهىاء اٌّجبؽش
اٌّؾجؼخ ثبألوغغيٓ وحزى يزُ اٌغفبف .
 )5رحزبط ػٍّيبد اٌالوش إٌى اٌخجشح واٌّشاْ واٌقجش واٌذلخ في اٌزٕفيز .
س : 4يبهي انخطىاد انىاجت اتجبػهب نذهبٌ االسطح انخشجيخ ثىسَيش انالكش انسبئم وانًهىٌ ؟

ج- : 4
)1
)2
)3
)4
)5

يزُ إػذاد اٌغبطح فيقبٕفش ثقبٕفشح ٔبػّبخ ورؼببٌظ اٌؼمبذاد أْ وعبذد ثببٌضىَ صبُ يبذٌه ثىاعبطخ اعبطجيٓ
ِٕذه ثبٌىحىي األثيل .
يّؼغٓ اٌغطح ثّؼغبىْ رٍمبيط ِىبىْ ِبٓ  6عبضء ٔؾبب أسص دليبك  1عبضء ألوجبش ثىسؽبيه وحبيل
ورٌه ٌحؾى اٌضمىة ويزشن ٌيغف صُ رقٕفش خفيفب ورٕظف .
يزُ دهبْ اٌغبطح ِبٓ  32 :22وعبه ِىبىْ ِبٓ ٔؾبب األسص ِّبضوط ثججىسؽبيه سخبيـ ثٕغبجخ 5 :5
حزى يغزىه اٌغطح رّبِبً وثؼذ اٌغفبف يزُ ثقمً ورٕؼيُ اٌغطح ثحغش اٌخفبف .
يزُ دهبْ اٌغطح ثىعه ِىىْ ِٓ  6أعضاء دليك لّح أو أسص  4أعضاء الوش أفٍي ثىسؽبيه ػٍبي
ؽىً ػغيٕخ سخىح ولجبً اٌغفببف ٌّجٕبي اٌغبطح اٌخؾبجي ثمطؼبخ ِبٓ إٌّغبىط اٌحشيبشه إٌببػُ اٌٍّّبظ
ورزشن ٌٍغفبف  24عبػخ .
يزُ دهبْ اٌغطح ِٓ  6 :4اوعه ِززبٌيبخ أوعبه ِززبٌيبخ ِبٓ اٌطفٍبخ إٌبػّبخ اٌّحشولبخ اٌالوبش األفبٍي
اٌجىسؽيه ثٕغجخ 5 :5ويزشن ٌٍغفبف اٌزبَ صُ يقمً ويٕؼُ ثىاعطخ فٕفشح اٌغيىيٍىص .

 )6إرا أسيذ دهبْ األصبس اٌخؾجيخ ثٍىْ الوش عبئً رغهيض ِضيظ اٌذهبْ ِٓ األٌىاْ اٌّشيىثخ في دهبْ اٌالوش
اٌغبرش وهي -:

أ) اٌغبرش األثيل  :يزىىْ ِٓ (  5أعضاء اثيل سفبؿ أو اريّىْ أو ريزبٔيىْ  4أعبضاء الوبش أفبٍي 1
عضء ٔشثزؼ ٔجبري ) وهزا اٌٍّىْ األثيل يؼزجش لبػذح ٌىٔيخ ثينبء ٌغّيغ اٌذسعبد اٌٍىٔيخ اٌّطٍىثخ في دهبٔبد
اٌالوش اٌغبرشح
 )7يزُ دهبْ األخيشح ِٓ اٌالوش اٌغبدح واٌٍّىْ ِٓ  4 : 3أوعه ثبٌٕغجخ اٌّىمحخ في خٍط اٌٍّبىْ األثبيل
وثيٓ وً وعه و آخش اٌغفبف اٌزبَ .

س : 5يًب يتشكت وفيًب يستخذو كال يٍ :
ة -وسَيش انالكٍ انيبثبَي االصهي
أ – وسَيش اسىد انجبَىٌ
ج: 5
أ) يزىىْ وسٔيؼ أعىد اٌغبٔىْ ِٓ  2.5عضء وسٔيؼ الوٓ طجيؼي  1.5عضء صيذ رٕظ فبيٕي

 1عبضء
عضء رذثٕزٓ ٔجببري أعبضاء لببس اعبىد فببحُ و يغبزخذَ ػٕبذ دهبٔبه أْ يىبىْ

سارٕظ طجيؼي لىه ِضً اٌىىثبي
دافئ في حّبَ ِبئي
 يغببزخذَ اٌببذهبْ و طببالء عّيببغ أؽببغبي اٌحذيببذ اٌضخشفببي فببي اٌّؾببغىي واٌزحببف اٌحذيذيببخ واٌّؼذٔيببخ واألعببىاسواألثىاة واٌخضائٓ واٌذواٌيت وثؼل األصبس اٌّؼذٔيخ .

ج: 5
ة) يزىبىْ وسٔبيؼ اٌال وبش اٌيبثبببٔي األفبٍي ِبٓ ػقبببسح أؽبغبس اٌضافبىْ أو حبببِل اٌيىسؽبيه وهبى اٌالوببش
اٌطجيؼي ثّمذاس  7أعضاء  1عضء صيذ رٕظ فيٕي ٔمي  1عضء صيذ ثزسح اٌجبشيٍال ٌٍّؼببْ أو وّببدح ٍِىٔبخ
ػطشيخ  1عضء ِغحىق سارٕظ عّبٌىب ثينبء أو عٕشان ِزاة في اٌزشثٕزيٓ ػٍي اٌغبخٓ ٌمىح اٌقالثخ .
 -يغزخذَ هزا اٌىسٔيؼ في أه ِٓ أٔىاع أػّبي اٌالوش ػٍي اٌغبخٓ .

س : 6أكًم يب يأتي -:
أ -يزطٍت اٌؼًّ ثفٓ اٌالويه اٌقجش واٌخجشح و اٌذلخ واٌؼٕبيخ و اٌذلخ و اٌزٕفيز .
ة ِٓ -طشق أحذاس اٌزؾمك فبي دهببْ اٌىشاوٍيبه ؟؟؟؟؟ طشيبك اٌبذهبْ ثطجمبخ يبشاء فبٍجه أو ثطجمبخ ؤبيؼ
فٍت أو اٌذهبْ ثطجمخ دهبْ ِشٔخ فىلهب طجمخ دهبْ فٍجخ .
عـ -األلّؾخ إٌّبعجخ ٌٍضخشفخ ثبألٌىاْ اٌضيزيخ إٌغبيظ اٌشليبك اٌغبّه إٌببػُ ِضبً االوسعٕبضا أو إٌببيٍىْ أو
اٌؾيفىْ ورغّح ثٕفبر طجمخ األٌىاْ اٌضيزيخ داخً ِغبِهب فزظهش اٌٍىْ ِٓ اٌغهزيٓ .
د -في ػٍّيبد صخشف األلّؾخ ثبٌجبريه يزُ إصاٌخ اٌؾّغ ػبدح ػً ِشحٍزيٓ هّب اٌىي و اٌزٕظيف اٌغبف .
هـ ِٓ -أٔىاع اٌٍذائٓ اٌّخٍمخ اٌّغزخذِخ لفبي فبٕبػخ اٌبذيىبي اٌٍبذائٓ اٌجالعبزيىيخ وٌبذائٓ ِؾبزمبد اٌغبيٍيىص
وٌذائٓ ِؾزمبد اٌىبصيٓ .
ه – اٌجشوفيٍُ ٔىع ِٓ اٌىسق اٌّغهذ ٌغشك اعزؼّبٌه في عذ ِغبَ ٌٍؾبثٍىْ ِىىْ ِٓ صالس طجمبد .

س : 7في ػًهيبد اإلظهبس وانتؼشيض نهطجبػخ ثبنسهك سكشيٍ تحذث ثؼض انؼيىة أو األخطاب ؟ أركاش
ثهب يغ ركش سجت كم يُهب ؟
ج : 7ثؼض هزِ األخطب أو انؼيىة هي 0:
 )1ػذو جىدح انتحًيم و انًتبَخ -:
األسجبة :
أ -إصاٌخ اٌؾحىِبد ِٓ إٌغيظ ييش وبفيخ .
ة -ؽذ إٌغيظ ييش وبفي .
عـ -طجمخ اٌطالء سليمخ اٌغّه .
د -فالثخ اٌطجمخ اٌحغبعخ ييش وبفيخ .
هـ  -احزىاء اٌحجش ػٍي ؽىائت .

 )2أال ستُسم غيش واضح انظهىس -:
األسجبة :
أ -اٌظالَ و اٌزقٍيت اٌحشاسه ثغجت طىي اٌفزشاد ثيٓ ػٍّيخ اٌطالء وػٍّيخ .

ة -اٌزؼشيل او رقٍت حشاسه ثغجت ؽذح اٌحشاسح .

 )3ػذو طجغ كم انًسبحبد انطجبػيخ -:
األسجبة :
أ -اٌؾبؽخ اٌحشيشيخ ييش ربِخ إٌظبفخ .
ة -طجمخ اٌحجش سليمخ
عـ -مغط اٌّىبؽط ( اٌشاوً ) ؽذيذ .
د -ؽذ ؽجىخ إٌبيٍىْ مؼيف .

 )4ػذو طجغ انًسبحخ انطجبػيخ كبيهخ -:
األسجبة :
أ -وعىد صيذ ػٍي اٌغطح اٌطجبػي في حبٌخ إٌّزظ اٌجالعزيه .
ة -اٌؾبؽخ ييش ٔظيفخ .
عـ -ومغ اٌّىبؽط ييش ِٕبعت .

 )5حذوث تقشيش في انتصًيى انًطجىع ػهي انجالستيك -:
األسجبة :
أ) ػٍّيخ اٌزخٍـ ِٓ اٌؾحٓ اٌىهشوعزبريىيخ ييش وبفيخ .

