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ثنك اضئلخ  /هبدح هرالجخ الدٌدح الصف الثبلث

ثنك اضئلو فى هبدح /هرالجخ الدٌده للصف الثبلث ( هالثص خبىسه )
الودوٌعخ االًلى -:
ضع عالهو صر ام خطب اهبم العجبراد االتيو:
ُّ -1ذاخزٛبس انخٛو انقؾٛؼ يٍ أعم غشك يب يؾذد ٚغت يشاّبِ ؽغى انخٛو (ًَشح انخٛو).
ٚ -2الؽٌ اٌ انخٛو انًغزخذو ف ٙيبكُٛخ انؾٛبكخ رجشو دائًب ّهٗ ؽكم ؽشف z
ُّ -3ذ رؾذٚذ يغزٕٖ انغٕدح نًغزهضيبد االَزبط َشاّٗ انخقبئـ انيجْٛٛخ أٔ انكًٛبٔٚخ
-4يغزهضيبد االَزبط انغٛذِ الرْي ٙانًهجظ يقذس لًٛخ عًبنٛخ ئمبفّٛ
 -5انخبيبد االٔن ّٛرغشٖ ّهٓٛب ًّهٛبد رقُٔ ِٛرؾغٛم ؽزٗ رؾٕل انٗ يالثظ عبْضِ
 -6انخبيبد َقف يؾغهّ ٚزى رشكٛجٓب ٔرغًْٓٛب يِ انًُزظ يجبؽشِ ّٔشمٓب نهًْالء ٔانًٕصٍّٛ
-7انخبيبد ربيّ انقُِ رغشٖ ّهٓٛب ًّهٛبد فُبّ ّٛنزؾغٛهٓب نزقجؼ فبنؾّ نزغًْٓٛب ٔرشكٛجٓب
 -8رزبصشعٕدِ انًٕاد انخبو ٔانًغزهضيبد ثبنزكهفّ ٔانزًُٛو فمو
 -9يٍ خقبئـ األعهٕة انْهً ٙؽم انًؾبكم اإلداسٚخ ٔرمٛٛى انمشاساد.
 -11يٍ ٔاعجبد لغى يشالجخ انًْذاد رؾذٚذ انذلخ نهًْذاد ٔاالالد ٔأعضاءْب.
ْٚ -11زجش لغى يشاؽم اإلَزبط ْٕ انًْٕد انفمش٘ ف ٙانشلبثخ انٕلبئٛخ.
 -12ال رمِ يغئٕنٛخ ئداسح اإلؽقبئٛبد انخبفخ ّه ٙعً ِٛأفشاد عٓبص انشلبثخ انفُٛخ.
 -13نٛظ يٍ اننشٔس٘ اخزٛبس ؽغى انًٕلِ ُّذ ئلبيخ انًُؾأح انقُبّٛخ.
ٚ -14زى فؾـ األلًؾخ ٔيغزهضيبد اإلَزبط لجم انجذء فًّ ٙهٛخ اإلَزبط.
 -15أْذاف رخيٛو انزقًٛى ّذو رؾذٚذ يغئٕنٛخ اإلداسح.
 -16أْذاف انًشالجخ ّه ٙانزؾغٛم عٕٓنخ انزقُ.ِٛ
ٚ -17غت أٌ ٚزنًٍ انَُبو انشلبث ٙرؾذٚذ انًغئٕنٔ ٍّ ٍٛمِ انًْبٛٚش.
 -18رزى ًّهٛخ انًشالجخ ف ٙثْل يشاؽم اإلَزبط انًزُّٕخ ف ٙفُبّخ انًالثظ انغبْضح.
ّٕٛ -19ة فشد انمًبػ ىجمبد نٛغذ يٕمّٕخ ف ٙاالرغبِ انقؾٛؼ.
ّٕٛ -21ة انؾٛبكخ يُٓب غشص غٛش عهًٛخ ف ٙركُٕٓٚب.
ٚ -21غهى رمشٚش يٍ انغٕدح ثبنًُزغبد انغٛش ييبثمخ فَٓ ٙبٚخ األعجُٕ.
ٚ -22إخز انُْٛبد ثيشٚمخ ّؾٕائٛخ ثغشك انفؾـ.
 -23انًْهٕيبد ٔاألفكبس رؾًم األسلبو ٔانؾمبئك انمٕا َ.ٍٛٛ
ٚ -24غش٘ انفؾـ ثبعزخذاو يبكُٛبد خبفخ ؽٛش ٚنِ انمبئى ثبنفؾـ ّاليخ ف ٙأيبكٍ انْٕٛة.
 -25يٍ أْذاف انًشالجخ ّه ٙانزؾغٛم يالئًخ انزقًٛى.
 -26أداسح لغى يشالجخ يشاؽم اإلَزبط ٚمٕو ثفؾـ انًُزظ انُٓبئٔ ٙيذ٘ ييبثمزّ نالعزخذاو انُٓبئ.ٙ
 -27يٍ أْذاف انزخض ٍٚمًبٌ رذفك انًٕاد ٔانًُزغبد نهغٓبد انًغزفٛذح.
 -28يٍ ىشق اخزٛبس ٔفؾـ انُْٛبد ىشٚمخ انفشص .%111
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 -31ئداسح لغى يشالجخ يشاؽم اإلَزبط ْٕ انًْٕد انفمش٘ ف ٙانشلبثخ انٕلبئٛخ.
()
 -31يٍ انؾشٔه انالصيخ نزؾمٛك أْذاف ئداسح انًخبصٌ االؽزفبً ثألم يغزٕ٘ يٍ انًخضٌٔ.
()
 -32يٍ يشاؽم انشلبثخ ّه ٙخو االَزبع ٙرؾذٚذ يْبٛٚش األداء.
()
 -33يٍ أعبنٛت انمٛبط عغالد االَزبط.
()
 -34يٍ انْٕٛة انز ٙرؾذس فًّ ٙهٛخ انفشد كفبٚخ فّ ٙشك انمًبػ.
()
 -35انمٛبدح انفْبنخ يٍ خقبئـ األعهٕة انْهًٗ نؾم انًؾبكم اإلداسٚخ
()
 -36رؾذٚذ انًؾكهخ يٍ انُْبفش انشئٛغٛخ انالصيخ نُغبػ ئداسح انغٕدح
()
 -37رفغٛش انًؾكهخ يٍ خقبئـ األعهٕة انْهًٗ نؾم انًؾبكم اإلداسٚخ
 -38يٍ َزبئظ ريجٛك األعهٕة انْهًٗ فٗ أداسح انًٕاسد انجؾشٚخ رٕمٛؼ انَٕاْش ٔيؾكالد انًٕاسد انجؾشٚخ ()
()
 -39يٍ خقبئـ األعهٕة انْهًٗ نؾم انًؾبكم اإلداسٚخ رمٛٛى انمشاساد ٔانزقشفبد اإلداسٚخ
()
 -41رؾهٛم انجٛبَبد ٔانًْهٕيبد يٍ َزبئظ ريجٛك األعهٕة انْهًٗ فٗ أداسح انًٕاسد انجؾشٚخ
()
 -41يٍ ؽشٔه انزيجٛك نألعهٕة انْهًٗ فٗ يغبل ئداسح انًٕاسد انجؾشٚخ ٔعٕد يمبٛٚظ ٔيْبٛٚش
()
 -42يٍ اْذاف انشلبثخ ّهٗ عٕدح انًْهٛبد االداسٚخ اإلعزخذاو األيضم نهًٕاسد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الودوٌعخ الثبنيخ -:
اكول هب يبتى
-1انًٕاسد انجؾشٚخ ْ ٙاألفشاد انزًْٚ ٍٚهٌٕ ف ٙانًًَُخ.
 -2انًٕاسد انًبدٚخ ْ ٙكم يب ٕٚعذ ف ٙانًًَُخ يٍ أعٓضح ,آالد ,يجبَ.ٙ
 -3يٍ خقبئـ األعهٕة انْهً ٙرؾذٚذ انًؾكهخ.
 -4انزجغٛو ْٕ اخزقبس ّذد انًُبرط نهًُزغبد ئن ٙانْذد انز٘ ْٚف ٙنًٕاعٓخ االؽزٛبعبد.
 -5يُفْخ انًغزٓهك ْٕ يفٕٓو عٕدح ٔخقبئـ يذح االعزًْبنٓب.
 -6انزجبدنٛخ رخفٛل انزُُٕ ثغشك يجذأ.
 -7يٍ ىشق اخزجبس ٔفؾـ انُْٛبد ىشٚمخ انفشص . %111
 -8انزقُٛف انُّٕ ٙف ٙؽبنخ انَٕاْش انز ٙرمبط ؽغت خبفٛخ يُْٛخ.
 -9سمب انًْٛم ْٕ سأ٘ انًْٛم ٍّ دسعخ رؾمٛك يزيهجبرّ
 -11االداسح ْ ٙاالعزخذاو انفْبل ٔانكفءنهًٕاسد انجؾشٚخ ٔانًبدٚخ ٔانًبنٛخ ٔانًْهٕيبد ٔاألفكبسٔ انٕلذ
 -11انًٕاسد انجؾشٚخ ْ ٙاألفشاد انزًْٚ ٍٚهٌٕ ف ٙانًًَُخ
 -12انًٕاسد انًبدٚخ ْ ٙكم يب ٕٚعذ ف ٙانًًَُخ يٍ يجبَٔ ٙأعٓضح ٔآالد
 -13انًٕاسد انًبنٛخ ْ ٙكم انًجبنغ يٍ انًبل انز ٙرغزخذو نزغٛٛش األًّبل انغبسٚخ
 -14انًْهٕيبد ٔاألفكبس ْ ٙرؾًم األسلبو ٔانؾمبئك ٔانمٕأَ ٍٛاألًََخ
 - 15انٕلذ ْٕ انضيٍ انًزبػ إلَغبص انًْم
ًّ -16هٛخ رؾذٚذ يغزٕٖ عٕدح انخبيبد ٔانًغزهضيبد رزأصش ثًغًّٕخ يٍ انْٕايم يٍ أًْٓب انزكهفخ  .يذٖ رٕفش
 الزشاػ انًٕسدٍٚانزًُٛو
 يذٖ رٕفش انخبيبد ٔانًغزهضيبد انجذٚهخانخبيبد ٔانًغزهضيبد
 -17يٍ انُّٕٛبد انشئٛغٛخ نًغزهضيبد االَزبط انغٕعذ  -االصساس -انكجغٌٕ  -ثيبلخ االعى انزغبس٘ -ثيبلخ انقبَِ
 عٕدح انًْهٛخُّ -18بفش عٕدِ انًُزظ  -عٕدح انزقًٛى  -عٕدح انشاؽخ ٔاالعزخذاو  -عٕدح انًٕاد انخبو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الودوٌعخ الثبلثخ -:
اختبر هن عجبراد الودوٌعخ "ا"هب ينبضجيب هن عجبراد الودوٌعخ " ة "
-1
هدوٌعخ ة
هدوٌعخ ا
 ْٙ -1انز ٙعزغشٖ ّهٓٛب ًّهٛبد رقُِٛ
 -1رؾمك انمشة يٍ يقبدس انًٕاد األٔنٛخ
 -2يٍ خقبئـ األعهٕة انْهًٗ نؾم انًؾبكم اإلداسٚخ
 -2انمٛبدح انفْبنخ
 -3يٍ انُْبفش انشئٛغٛخ انالصيخ نُغبػ ئداسح انغٕدح
 -3رؾهٛم انجٛبَبد ٔانًْهٕيبد
 -4يٍ انْٕايم األعبعٛخ انًإصشح ّهٗ اخزٛبسؽغى ٔيٕلِ انًقُِ
 -4انًٕاسد انجؾشٚخ
 -5يٍ انْٕايم انفُٛخ انًإصشح ّهٗ اخزٛبسؽغى ٔيٕلِ انًقُِ
 -5رٕفش ؽجكخ انقشف انًُبعجخ
ْ -6ى األفشاد انزًْٚ ٍٚهٌٕ ف ٙانًًَُخ
 -6خبيبد أٔنٛخ
نوٌزج االخبثخ-:
()1–6(,)5–5(,)6–4(,)2–3(,)3–2(,)4–1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -2اختبر هن العوٌد ( ا ) هب ينبضجخ هن العوٌد ( ة )
 -1اداء انًْم رؾذ ٍشٔف رؾغٛهٛخ يؾذدح فٗ فزشح صيُٛخ يؾذد
 1االداء
 -2انخقبئـ انًؾغٕعخ نهغهْخ
 2انًَٓش
 -3انزٕافك يِ انًٕاففبد انًؾذدح ثًٕعت انْمذ أ يٍ لجم انًْٛم
 3انمبثهٛخ
 -4االعزفبدح انؾبيهخ ٔانذائًخ يٍ انغهِ
 4انًيبثمخ
 -5انكٛفٛخ انزٗ ٚزى ثٓب اداء انٍٕٛفخ ٔيْبنًٓب
 5انًزبَخ
 -6انشَٔك ٔانؾكم ٔاالؽغبط انزٗ رٕنذح
 6انمبثهٛخ نهخذيخ
 -7ايكبَٛخ رْذٚهٓب أ رقهٛؾٓب
 7انغًبنٛخ
 -8انزفبّم ثغشّخ يِ انْبيه ٍٛنؾم انًؾبكم انًزٕلْخ
 8انذلخ
 -9اَغبص انخذيخ ثقٕسح فؾٛؾخ يُز أل نؾَخ
 9االعزغبثخ
نوٌزج االخبثخ) 8 -9 ( , )9 – 8 ( , )6 – 7( , )7 - 6( , )4 - 5 ( , )3 – 4( , )1 – 3( , )2 -2( , ) 5 -1( :

-3اختر هب ينبضت العوٌد(أ) هن العوٌد (ة)ثن اعذ كتبثو الدولو صسيسو:
ا
أ-يٍ اثْبد عٕدِ انغهّْ

ة-يٍ اثْبد عٕدِ انخذيّ

ة
-1انٕلذ انالصو نهًغزٓهك
-2االداء نهٍٕٛفّ ٔرؾمٛك يٕاففبد انًُزظ
-3االنًبو ثغً ِٛانغٕاَت
-4انمبثه ّٛالداء انًْم انًيٕة
-5انزُبعك فٗ عً ِٛانخذيبد نهًْٛم
-6انًزبَّ ٔلِٕ انزؾًم
-7انذلّ فٗ اَغبص انخذيّ ثقٕسِ فؾٛؾّ
-8انغًبنٔ ّٛاالؽغبط ثبنشَٔك ٔانؾكم

 ة يِ 1,3,5,7ط -أ يِ 2,4,6,8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ش /4اختبرهن العوٌد ( أ ) هبينبضجو هن العوٌد (ة) ثن اعذ كتبثو الدولو صسيسو:
أ
االداء
انًَٓش
انمبثهّٛ
انًيبثمّ
انًزبَّ
انمبثه ّٛنهخذ يّ
انغًبنّٛ
انذلّ
االعزغبثّ

ة
اداء انًْم انًيهٕة رؾذ ٍشٔف رؾغٛه ّٛيؾذدِ فٗ صيٍ يؾذد
انخقبئـ انًؾغٕعّ نهغهّْ
انزٕافك يِ انًٕاففبد انًؾذدِ ثًٕعت انْمذ أ يٍ لجم انًْٛم
االعزفبدِ انؾبيهّ ٔانذائًّ يٍ انغهِ
انكٛف ّٛانزٗ ٚزى ثٓب اداء انٍٕٛفّ ٔيْبنًٓب
انشَٔك ٔانؾكم ٔاالؽغبط انزٗ رٕنذِ
ايكبَ ّٛرْذٚهٓب أ رقهٛؾٓب
انزفبّم ثغشّّ يٍ انْبيه ٍٛنؾم انًؾبكم انًزٕلّْ
اَغبص انخذيّ ثقٕسِ فؾٛؾّ يُز أل نؾَّ

االداء ْٕ/انكٛف ّٛانزٗ ٚزى ثٓب اداء انٍٕٛفّ ٔيْبنًٓبانًَٓش ْٕ /انخقبئـ انًؾغٕعّ نهغهّْ
انمبثه ْٗ /ّٛاداء انًْم انًيهٕة رؾذ ٍشٔف رؾغٛه ّٛيؾذدِ فٗ صيٍ يؾذد
انًيبثمّ ْٗ /انزٕافك يِ انًٕاففبد انًؾذدِ ثًٕعت انْمذ أ يٍ لجم انًْٛم
انًزبَّ ْٗ /االعزفبدِ انؾبيهّ ٔانذائًّ يٍ انغهِ
انمبثه ّٛنهخذيّ ْٗ /ايكبَ ّٛرْذٚهٓب أ رقهٛؾٓب
انغًبن ْٗ /ّٛانشَٔك ٔانؾكم ٔاالؽغبط انزٗ رٕنذِ
انذلّ ْٗ /اَغبص انخذيّ ثقٕسِ فؾٛؾّ يُز أل نؾَّ
االعزغبثّ ْٗ /انزفبّم ثغشّّ يٍ انْبيه ٍٛنؾم انًؾبكم انًزٕلّْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش/5أ-اختر هن العوٌد (أ) هبينبضجو هن العوٌد (ة) ثن اعذكتبثو الدولو صسيسو ؟
أ
انًٕاففبد انخبفّ
يٕاففبد انؾشكبد
انًٕاففبد انٕىُّٛ
انًٕاففبد االلهًّٛٛ
انًٕاففبد انذٔنّٛ
انًٕاففبد انًُّٓٛ

ة
ٔ.رنى يغًّّٕ اله ًّٛٛنذٔل راد يقبنؼ الزقبد ّٚيؾزشكّ
 ْٗ.انزٗ رقذسْب يًَُبد ّبنًٔ ّٛرزجْٓب دٔل يغزمهّ راد يقبنؼ يؾزشكّ ٔخبفّ فٗ
يٛذاٌ انزغبسِ انذٔنّٛ
 ْٗ.انزٗ رنْٓب انؾشكّ أ انًُؾأِ نالعزشؽبد فٗ ًّهٛبد انؾشاء ٔاالَزبط ٔانجٔ ِٛغٛشْب
 ْٗ.رهك انًٕاففبد انزٗ رشرجو ثُؾبه يؾذد أ ثُٕد خبفّ ٚزى ريجٛمٓبداخم انًُؾأِ
.رٕمِ نزيجٛمٓبيغًّّٕ راد يقبنؼ يشرجيّ ٔيُزً ّٛانٗ فُبّّ أ يُّٓ يُّْٛ
 ْٗ.انزٗ رقذسْب انٓٛئّ انمٕي ّٛانًخزقّ ثبنزٕؽٛذ انمٛبعٗ

ط * -انًٕاففبد انخبفّ ْٗ رهك انًٕاففبد انزٗ رشرجو ثُؾبه يؾذد أ ثُٕد خبفّ ٚزى ريجٛمٓبداخم انًُؾأِ
* -يٕاففبد انؾشكبد ْٗ انزٗ رنْٓب انؾشكّ أ انًُؾأِ نالعزشؽبد فٗ ًّهٛبد انؾشاء ٔاالَزبط ٔانجٔ ِٛغٛشْب
* -انًٕاففبد انٕىُ ْٗ.ّٛانزٗ رقذسْب انٓٛئّ انمٕي ّٛانًخزقّ ثبنزٕؽٛذ انمٛبعٗ
* -انًٕاففبد االلهٔ.ًّٛٛرنى يغًّّٕ اله ًّٛٛنذٔل راد يقبنؼ الزقبد ّٚيؾزشكّ
* -انًٕاففبد انذٔن ْٗ.ّٛانزٗ رقذسْب يًَُبد ّبنًٔ ّٛرزجْٓب دٔل يغزمهّ راد يقبنؼ يؾزشكّ ٔخبفّ فٗ يٛذاٌ
انزغبسِ انذٔنّٛ
انًٕاففبد انًُٓ.ّٛرٕمِ نزيجٛمٓبيغًّّٕ راد يقبنؼ يشرجيّ ٔيُزً ّٛانٗ فُبّّ أ يُّٓ يُّْٛ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ط -ادارح الدٌدح ثوصبنع الوالثص الدبىسح تشول عذح الطبم اركرىب ؟
نوٌزج االخبثخ-:
 -1لغى يشالجخ عٕدح انخبيبد ( األعبعٛخ انًغبّذح ):
 -3لغى يشالجخ األعضاء انًكَٕخ نهًُزظ انُٓبئ: ٙ
 -2لغى يشالجخ انًْذاد ٔاٜالد ( انقٛبَخ ) :
 -4اداسح لغى يشالجخ يشاؽم اإلَزبط :
 -5اداسح لغى انفؾـ انُٓبئ: ٙ
 -6اداسح اإلؽقبئٛبد انخبفخ :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ش -هبىى ًظبئف الرلبثخ على خٌدح العوليبد االداريخ ؟
نوٌزج االخبثخ-:
 انزأكذ يٍ أٌ ٍٔبئف اإلداسح ٚغش٘ رُفٛزْب ؽغت يبْٕ يخيو نّ.
 انكؾف ٍّ اإلَؾشافبد انغهجٛخ ٔيْبنغزٓب ٔانزْشف ّهٗ اإلَؾشافبد اإلٚغبثٛخ ٔرذًّٓٛب.
 اإلعزخذاو األيضم نهًٕاسد انًبنٛخ ٔانجؾشٚخ ٔسفِ انكفبٚخ اإلَزبعٛخ.
 انكؾف ٍّ يغزٕٖ األداء انفْه ٙنألفشاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ش -هبىى اضتخذاهبد خرائط الرلبثو على الدٌده ؟
 ط -1 -رؾذٚذ انًمذسِ انؾمٛم ّٛنًْهٛبد االَزبط
 -2 رْذ يشؽذا َؾٕ انزْذٚم ٔانزيٕس يٍ أعم رؾغ ٍٛيخشعبد انغٕدِ نهًْهٛبد االَزبعّٛ
 -3 رًْم ّهٗ انشلبثّ انًخشعبد ثًُْٗ أَٓب رٕمؼ انؾبنّ انؾبن ّٛنهًخشعبد ٔاّيبء انزؾزٚش انًجكش
 نالخزالفبد انًإصشِ فٗ ْذف انغٕدِ

ش -تكلن عن ًظبئف االداراد التبليخ
 .1اداسح لغى يشالجخ عٕدح انخبيبد ( األعبعٛخ انًغبّذح )
 .2اداسح لغى يشالجخ األعضاء انًكَٕخ نهًُزظ انُٓبئٙ
 .3اداسح لغى يشالجخ يشاؽم اإلَزبط
اداسح لغى انفؾـ انُٓبئٙ
.4
نوٌزج االخبثخ-:
 -1لطن هرالجخ خٌدح الخبهبد ( األضبضيخ الوطبعذح ):
 يٍ اخزقبؿ ْزا انمغى فؾـ ٔاخزجبس انًٕاد انٕاسدح نهًُؾأح انقُبّٛخ ٔٚؾذد انغشك يٍ اعزخذاو ْزِ انًٕاد َُٕٔاالخزجبس أٔ انزفزٛؼ انز٘ ٚغشٖ ّهٓٛب.
 ٚنى ْزا انمغى يخزجشاد انمٛبط ٔاالخزجبس انًشكض٘ -2لطن هرالجخ األخساء الوكٌنخ للونتح النيبئي :
ٚمٕو ْزا انمغى ثفؾـ ٔلٛبط ٔانزفزٛؼ ّهٗ األعضاء انز ٙعزذخم ف ٙرغً ِٛانًُزظ انُٓبئ ( ٙانغٕعذ – األصساس -انكهف
) – أعضاء انًُزظ انزبو انمـ .
ٚزٕلف َُٕ انزفزٛؼ ّهٗ انغشك انًيهٕة يٍ كم عضء .
 -3ادارح لطن هرالجخ هرازل اإلنتبج :
 ٚؾًم ْزا انمغى يفزؾ ( ٍٛيشالج ٙئَزبط ّهٗ خيٕه اإلَزبط ) ْٔى رٔ٘ يغئٕنٛخ يؾذدح ُٚزمهٌٕ يٍ يشؽهخ ئنٗ يشؽهخعْٛب ٔساء رؾمٛك ْذفٓى يٍ ييبثمخ اإلَزبط نهًٕاففبد ف ٙانزقًٛى .
 -4ادارح لطن الفسص النيبئي :
ٔٚمٕو ْزا انمغى ثفؾـ انًُزظ انُٓبئٔ ٙيذٖ ييبثمزخ نالعزخذاو انُٓبئ ٙانًمشس ثبنًٕاففبد ف ٙانزقًٛى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ش -اركر العنبصر الرئيطيخ الالزهخ لندبذ إدارح الدٌدح ؟
نوٌزج االخبثخ-:
العنبصر الرئيطيخ الالزهخ لندبذ إدارح الدٌدح:
 -1انمٛبدح انفْبنخ .
 -2انغٕدح انًْزًذح ّهٗ انشؤٚخ .
 -3يؾبسكخ انْبيه ٍٛف ٙفٛبغخ سؤٚخ انغٕدح ثبنًًَُخ .
 -4رؾذٚذ رٕلْبد انًْٛم ٔاعزشارٛغٛخ انزيجٛك .
فشق انًْم ّجش اإلداسح انٍٕٛفٛخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ش -ازكر عنبصر خٌدح الونتح ؟
ة -هب ىى الوطتٌيبد الوختلفخ لونتدبد الوالثص الدبىسح
نوٌزج االخبثخ-:
 .1عٕدح انزقًٛى
 .2عٕدح انشاؽخ ٔاالعزخذاو
 .3عٕدح انًٕاد انخبو
 .4عٕدح انًْهٛخ
ة -انًغزٕٖ انًُخفل (األدَٗ)
 انًغزٕٖ انًزٕعو انًغزٕٖ انًشرفِ (األّهٗ)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ش -3هب ىى الشرًط الونبضجخ النتبج هنتح ًفك هتطلجبد الدٌدح ؟
 -3ربي ٍٛانزذسٚت ٔانزبْٛم
 -2رٕفٛش ُّبفش عٛذح
 -1رٕفٛش ََبو يشالجخ ّهٗ عً ِٛانًغزٕٚبد
 -4انغْٗ السمبء انًْٛم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ش -4هبىى اىذاف الورالجخ على التشغيل ؟
 -4االّزًبدٚخ  -5انمبثهٛخ
 -1يالئًخ انزقًٛى  -2انًيبثمخ يِ انزقًٛى  -3اربؽخ انًُزظ نالعزخذاو
نهقٛبَخ  -6عٕٓنخ انزقُِٛ

