اعبثخ انًُٕمط انَبكً
انَؤال االٔل ( انقويغخ )
1ـ َبصو 2ـ انْوقيخ  3ـ انٕاؽبد انجؾويخ 4ـ انُيم
(ة) يب انُزبئظ انًزورجخ ػهٗ
1ـ اىكْبه انزغبهح
2ـ رهٕس انزوثخ ـ رهٕس ييبح انوٖ ـ يقزم انغيٕه صليقخ انفالػ
3ـ ىيبكح انلفم انقٕيٗ ـ رٕفيو فوٓ ػًم نهْجبة
انَؤال انضبَٗ ضغ صؼ أ فغب يغ انزصٕيت
1ـ صؼ

2ـ صؼ

3ـ فغب ( انيػفواَخ )

4ـ فغب (انقًؼ)

5ـ فغب ( االََبٌ ػهٗ انجيئخ )
انَؤال انضبنش  :ثى رفَو
1ـ الػزقبكْى فٗ انجؼش ٔانقهٕك
2ـ الٌ كبٌ نكم اقهيى يؼجٕك فبٓ ثّ يٍ يظبْو انغجيؼخ
3ـ نوغجزّ فٗ انَالو ٔانزَبيؼ يغ االفويٍ
4ـ نزُٕع انًٕاك انقبو انًَزقليخ يضم انؾغو ٔانُؾبً ٔانؾليل
5ـ نؾًبيخ انالك ٔانلفبع ػُٓب
انَؤال انواثغ (أ) رقيو االعبثخ انصؾيؾخ
1ـ انغٕة انهجٍ 2ـ انًغل انؾوثٗ 3ـ ايبػ ؽزت 4ـ ايُؾزت انواثغ
(ة) انٗ يٍ رَُت االػًبل االريخ
1ـ ايًُؾبد انضبنش 2ـ ففوع

3ـ رؾزًٌ انضبنش

اعبثخ انًُٕمط انَبثغ
انَؤال االٔل انقويغخ
2ـ انًزٍٕظ 3ـ انغوثيخ 4ـ َبصو

1ـ ىهاػيخ
(ة) ثى رفَو

1ـ رٕفو انهؾٕو ٔاالنجبٌ ٔاالصٕاف ٔانغهٕك
2ـ الفزالف انظؤف انغجيؼيخ يضم انؾواهِ ٔانزوثخ ٔانًيبح
3ـ االٍواف فٗ اٍزقلاو انًجيلاد انؾْويخ
انَؤال انضبَٗ (ا) ضغ صؼ أ فغب ايبو انؼجبهاد االريخ
1ـ فغب

2ـ صؼ 3ـ فغب 4ـ صؼ

(ة) اكزت يب رلل ػهيخ انؼجبهاد االريخ
1ـ انصُبػخ

3ـ انَلٔك

2ـ رًُيخ ىهاػيخ

انَؤال انضبنش (ا) اكًم
1ـ انقليًخ

2ـ اؽًٌ 3ـ رؾزًٌ انضبنش 4ـ االكاهاد

(ة) يب انًقصٕك
1ـ كم يب اَزغّ االََبٌ يبكيب أ ػقهيب
2ـ اعزًبع انُبً ػهٗ ػجبكح انّ ٔاؽل فٗ يقبثم رؼلك االنّٓ
3ـ انجيغ ٔانْواء انَهغ ٔ انًُزغبد كافم انلٔنخ ثيٍ انقوٖ ٔانًلٌ
انَؤال انواثغ (:يب انُزبئظ انًزورجخ )
1ـ ؽًبيخ انفيٕو يٍ انفيضبٌ

ـ ىيبكح انًَبؽخ انًيهٔػخ

2ـ هثغذ ثيٍ انجؾو االؽًو ٔانُيم

3ـ اقبيذ يصو أل رْويغ قبََٕٗ فٗ انؼبنى يُظى ػالقخ انًواِ ثبٍورٓب يضم ايبػ ؽزت
انزٗ ّغؼذ اثُبءْب ػهٗ يؾبهثخ انٓكًَٕ ٔانًهكخ ؽزْجَٕد ؽيش ػًهذ ػهٗ اٍزقواه
انجالك
4ـ ؽًبيخ انجالك ٔانلفبع ػُٓب
5ـ كبٌ انًصوٖ انقليى يؼًم انؼًم انغيت ٔيجزؼل ػٍ انؼًم انَئ
انًُٕمط انضبيٍ
انَؤال االٔل (ا)
1ـ انَكو

2ـ انَيبهاد 3ـ انًالثٌ انصٕفيخ

4ـ انقجي

(ة) ثى رفَو
1ـ نزٕافو ييبِ َٓو انُيم ٔااليغبه ٔانًيبِ انغٕفيخ
2ـ نزٕافو انًُبظو انغجيؼيخ انقالثخ ـ انًُبؿ انًؼزلل ـ انًٕقغ انغغوافٗ ـ انؼيٌٕ انًبئيخ
3ـ نؾًبيخ انؾيٕاَبد ٔانغيٕه يٍ االَقواض ٔانقفبػ ػهيٓب يٍ انزلْٕه
انَؤال انضبَٗ ( :ا) ضغ صؼ أ فغب ايبو انؼجبهاد
1ـ فغب

2ـ فغب 3ـ صؼ 4ـ صؼ

(ة) اكزت انًصغهؼ انؼهًٗ اننٖ رلل ػهيّ انؼجبهِ
1ـ انُْبط االقزصبكٖ 2ـ انجؼش 3ـ انؾضبهح
انَؤال انضبنش ( :ا) افزو يٍ (ة) يب يُبٍت (ا)
1ـ ؽفو قُبح ٍيئٍزويٌ

2ـ قزم اصُبء كفبؽّ ضل انٓكًَٕ

3ـ ثُبء يؼجل انليو انجؾوٖ

4ـ ْيو انؾيضييٍ فٗ يؼوكخ قبكُ

(ة) يب انًقصٕك
1ـ اعزًبع انُبً ػهٗ ػجبكح انّ ٔاؽل فٗ يقبثم رؼلك االنّٓ
2ـ انجيغ ٔانْواء انَهغ ٔ انًُزغبد فبهط انلٔنخ
3ـ ؽلس ػظيى ٔقغ كبٌ نّ اصو يٓى فٗ ربهيـ انجالك يضم انًؼوكخ
انَؤال انواثغ ( :ا) يٍ اكٌٕ
1ـ كبيٌ 2ـ يُزٕؽزت انضبَٗ 3ـ ىٍٔو

4ـ انٕىيو

(ة) يبما يؾلس اما نى
1ـ نى يصُغ اكٔارّ يٍ انُؾبً
2ـ نى رقى انؾضبهح انًصويخ انقليًخ ٔنى يَزقو االََبٌ ٔنى يؼوف انيهاػّ
انًُٕمط انزبٍغ
انَؤال االٔل انقويغخ
يهؾٕظخ  :انقويغخ ثٓب فغب فٗ ثيبَبد انكزبة انًلهٍٗ
1ـ يؾبفظخ انفيٕو  2ـ انجؾو انًزٍٕظ 3ـ انصؾواء انغوثيخ  4ـ ثؾيوح َبصو
(ة) اكزت يب رلل ػهيخ انؼجبهاد
1ـ انُْبط االقزصبكٖ 2ـ انؾليل 3ـ انًؾًيبد انغجيؼيخ
انَؤال انضبَٗ ضغ صؼ أ فغب ايبو انؼجبهاد
1ـ صؼ 2ـ صؼ  3ـ صؼ 4ـ فغب 5ـ فغب
انَؤال انضبنش (ا) اكًم
1ـ انغٕة انهجٍ 2ـ االٍوح 3ـ ايُؾزت انواثغ (افُبرٌٕ ) 4ـ انزؾُيظ

(ة) قبهٌ
اٍهؾخ انغيِ ؽليضب
عبئواد ـ كثبثبد

اٍهؾخ انغيِ قليًب
ٍيٕف ـ هيبػ ـ ػغالد ؽوثيخ

انزغبهح انقبهعيخ
انزغبهح انلافهيخ
ػًهيخ ثيغ ّٔواء انًُزغبد
ػًهيخ ثيغ أ ّواء انًُزغبد
ٔانَهغ فبهط انلٔنخ
ٔانَهغ كافم انلٔنخ
انَؤال انواثغ (ا) ٔضؼ يب رْيو انيّ انؼجبهاد
1ـ انَُخ انيهاػيخ 2ـ انؾضبهح 3ـ انجؼش
(ة) يبما يؾلس اما نى
1ـ نى يقى أل يؼبْلح ٍالو فٗ انزبهيـ ـ نى يهقت ثجغم انؾوة ٔانَالو
2ـ نى يغهق ػهٗ ػصو انلٔنخ انٍٕغٗ ػصو انوفبء االقزصبكٖ
3ـ نى يؾبهة اؽًٌ انٓكًَٕ ٔنى يغوك انٓكًَٕ يٍ يصو
انًُٕمط انؼبّو
انَؤال االٔل  :ضغ صؼ أ فغب ايبو انؼجبهاد االريّ
1ـ صؼ

2ـ صؼ

3ـ صؼ

4ـ صؼ

(ة) يب انًقصٕك
1ـ ثُبء ُْلٍٗ ػهٗ انُٓو يقيٌ انًيبِ الٍزقلايٓب ػُل انؾبعّ
2ـ انغيٕه انزٗ رقٕو ثزُقيخ انزوثخ يٍ انؾْبئِ يضم اثٕ قوكاٌ
3ـ يُبعق رضى َجبربد عجيؼيخ ٔؽيٕاَبد ٔعيٕه ثويخ نهؾفبػ ػهيٓب يٍ انزلْٕه
انَؤال انضبَٗ (ا) يب انُزبئظ انًزورجّ ػهٗ
1ـ رهٕس انزوثخ ـ رهٕس ييبح انوٖ ـ يقزم انغيٕه صليقخ انفالػ
2ـ نهؾفبػ ػهٗ انجيئخ ٔرؾَيُٓب

3ـ ظٕٓه انصُبػخ انؾليضخ
4ـ نزؼلك انًٕاهك انغجيؼيخ ٔانجيئبد
5ـ ىيبكح يَبؽخ االهاضٗ انيهاػيخ
انَؤال انضبنش افزو االعبثخ انصؾيؾّ
1ـ االٍوح 2ـ عيجخ 3ـ انكُٓخ 4ـ صالصخ 5ـ انًقبيضخ
انَؤال انواثغ (ا) نًٍ رَُت االػًبل االريّ
1ـ هيَيٌ انضبَٗ 2ـ ايُؾزت انواثغ (افُبرٌٕ)
4ـ ٍٍُٕود انضبنش

5ـ ؽزْجَٕد

3ـ رؾزًٌ انضبنش

