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 ألاولىاإلاداكسة 

 

 ماهي ؤػياٌ الىلىد الري جددزىا ُنها ؟ ؤو هلٌى ماهي اهىاَ الىلىد ؟*

ت     الىلىد الالىتروهُت -الىلىد الاثخماهُت  -الىلىد الظلُِت  -(الىزكُت  ) الىلىدالسمٍص

ُت)للىلىد والىًاثف ماَى الفسق بحن الىًاثف الاطاطُت *  اإلاؼخلت للىلىد ؟(الفُس

 )وطُى للخبادٌ + وخدة للُاض اللُمه( .افساد اإلاجخمّ ٌظخخدمها ول الاطاطُت : 

 )مخصن لللُمه + مُِاز للمدفىُاث ألاحله( . افساد اإلاجخمّاإلاؼخلت : الًدخاحها ول 

ً ما َما :*  -جإزس جوىز الخبادٌ الاكخـادي وجوىز الىلىد بِىـٍس

ادة في الظيان  -  الٍص

 الخخـف وطىق الِمل  -

 سخلت الخبادٌ الاكخـادي اإلاددود ومسخلت الخبادٌ الاكخـادي الغحر مددود مً شواًت الخخـف وجلظُم الِمل :مالفسق بحن م*

 اإلاددود ؤؿبذ مىحىد ) ؤي ًهس فيها ( -

 الغحر مددود اؿبذ مىدؼس )اي جم الِمل به ( -

ت الجهت اإلاـدزة لهما :*  -مالفسق بحن الىلىد الىزكُت والىلىد الاثخماهُت مً شاٍو

ا البىً اإلاسهصي  -  الىزكُت ًـدَز

ا البىً الخجازي  -  الاثخماهُت ًـدَز

ت مؼىالث هٌام اإلالاًلت :* ُفت الىلىد هىطُى للخبادٌ ووًُفت الىلىد وخدة للُاض اللُمت مً شاٍو  مالفسق بحن ًو

 هىطُى للخبادٌ : خل مؼيلت ُدم الخىافم بحن السغباث -

 حىد وخدة مؼترهت للُاض اللُمت وخدة للُاض اللُمت :خل مؼيلت ُدم و  -

ت الخبادٌ :*  -مالفسق بحن هٌام اإلالاًلت وهٌام الىلىد مً شاٍو

 اإلالاًلت هٌام جبادٌ مباػس  -

 الىلىد هٌام جبادٌ غحر مباػس  -

ت كُمتهما :* ت مً شاٍو  -مالفسق بحن الىلىد الظلُِت والىلىد السمٍص

 الظلُِت :كُمتها هظلِت حِادٌ كُمتها هىلىد  -

ت : كُمتها هظلِت ال حِادٌ كُمتها هىلىد -  السمٍص

خُت  –زإز جوىز الخبادٌ الاكخـادي وجوىز الىلىد * ً، َما:   –ُلى امخداد الحلب الخاٍز  بِىـٍس

ادة في الظيان + الثىزة الصزاُُت. -ؤ  الٍص

 الثىزة الصزاُُت + الخخـف وجلظُم الِمل. -ب

 . الثىزة الـىاُُت + الخخـف وجلظُم الِمل-ج

ادة في-د  الظيان + الخخـف وجلظُم الِمل.  الٍص

 جىاحد همى الاكخـاد اإلاِِص ي / اكخـاد الاهخفاء الراحي في مسخلت ......:  *

 الخِامل بالىلىد الظلُِت. -ؤ

 غُاب الخبادٌ الاكخـادي. -ب

 الخبادٌ الاكخـادي اإلاددود. -ج

 الخبادٌ الاكخـادي غحر اإلاددود. -د

 م الِمل الاهخاج للغحر مىدؼسا في مسخلت.ؤؿبذ الخخـف وجلظُ*
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 زىزة اإلاِلىماث.-ؤ

 غُاب الخبادٌ الاكخـادي.-ب

 الخبادٌ الاكخـادي اإلاددود؟-ج

 الخبادٌ الاكخـادي الغحر مددود.-د

 في ًل مجخمِاث الاكخـاد اإلاِِص ي ًخم جبادٌ ..................... :*

 الىلىد بالىلىد.-ؤ

 الظلِت بالظلِت.-ب

 بالظلّ والخدماث.الىلىد -ج

 ال جىحد خاحت للخبادٌ الاكخـاد.-د

 جمحزث مسخلت غُاب الخبادٌ الاكخـادي .........بِىما جمحزث مسخلت الخبادٌ الاكخـادي اإلاددود ...............*

 باالكخـاد اإلاِِص ي / اكخـاد الاهخفاء الراحي-ؤ

 باالكخـاد اإلاِِص ي / بِد وحىد فاثم باالهخاج-ب

 خـف وجلظُم الِمل/ بغُاب الخخـف وجلظُم الِملبىحىد الخ-ج

 بغُاب الخخـف وجلظُم الِمل / بىحىد فاثم باالهخاج-د

 الخبادٌ اإلاباػس َى حِبحر ًولم ُلى.......................:*

 هٌام اإلالاًلت.-ؤ

 بالىلىد.هٌام الخِامل -ب

 مجخمّ الاهخفاء الراحي.-ج

 الخخـف وجلظُم الِمل.-د

 دلت الظلِت بالظلِت فهرا ٌِجي ؤهىا وِمل في ًل هٌام ......: ُىدما جخم مبا*

 اإلالاًلت. -ؤ

ت. -ب  الىلىد السمٍص

 الاكخـاد اإلاِِص ي. -ج

 كاُدة اإلاِدهُحن )الفلت والرَب(. -د

 اإلاباػس واخد مً ألاحي :ًـف حِبحر الخبادٌ *

 هٌام اإلالاًلت -ؤ 

 هٌام ألاهخفاء الراحي -ب 

 ٌالىلىد هىطُى للخباد -ج 

 الرَب هىطُى للخبادٌ -د 

 ًولم ُلى اإلالاًله حِبحر : 

 هٌام ؤلاكخـاد اإلاِِص ي .  -ؤ

 هٌام الخخـف وجلظُم الِمل .  -ب

 هٌام الخبادٌ غحر اإلاباػس .  -ج

 حمُّ ؤلاحاباث الظابله خوإ . )هٌام الخبادٌ اإلاباػس ( -د

 ٌام اإلالاًله : واخدٍ فلى مً بحن الِبازاث الخالُه ال حِخبر مً كمً ُُىب ه*

 ز اليظبُت (ا)حِدد ألاطِ ُدم حِدد ألاطِاز اليظبُه . -ؤ

 ُدم بمياهُت ججصثت بِم الظلّ .  -ب

  -عيىب أو يساوئ انًمايضح :

 نهرغثاخ انًزدوج تانتىافك يسًى يا أو انرغثاخ تىافك ذوع(1

 . 

 .  انسهع تعط تجزئح إيكاَيح عذو(2

 .  انميًه نمياس يشتركه وحذج وجىد عذو(3

 .  انُسثيه األسعار تعذد(4

 انتثادل كفاءج تذَي(5
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 ُدم وحىد وخدة مؼترهه للُاض اللُمه .  -ج

 ٌظمى بالخىافم اإلاصدوج للسغباث  ُدم جىافم السغباث ؤو ما -د

 لت :اخد الخُازاث الخالُت ال ٌِخبر مً كمً ُُىب هٌام اإلالاً*

 جدوي هفاءة الخبادٌ -ؤ

 حِدد ألاطِاز اليظبُت -ب

 الخىافم اإلاصدوج للسغباث    -ج

 ُدم وحىد وخدة مؼترهت للُاض اللُمت -د

 : )طااٌ واحب ومً الىخاب (مً ؤَم مؼاول اإلالاًله *

ً .  -ؤ  ازجفاَ جيالُف اإلاخاهس والىلل والخخٍص

 جىافم السغباث بحن اإلاخلاًلحن .  -ب

 ما جلدم . ال ش ئ م -ج

 حمُّ ما جلدم . -د

 مً مظاوت اإلالاًله هي : *

 ؤنها غحر هفٍا للخبادٌ .  -ؤ

 حِدد ؤطِاز الظلِت الىاخدة..  -ب

 ُدم جىافم السغباث  .  -ج

 ول ما جلدم .  -د 

 واخد مً بحن الِبازاث الخالُت ٌِخبر مً كمً ُُىب اإلالاًلت:*

 كمً ُُىب هٌام اإلالاًله : واخدٍ فلى مً بحن الِبازاث الخالُه حِخبر  *

 كابلُت ول الظلّ للخجصثت.-ؤ

 وحىد وخدة مؼترهت للُاض اللُمت.-ب

 حِدد ألاطِاز اليظبُت.-ج

 حِدد الخُازاث ليل مً ًسغب في ُملُت اإلالا-د

 اطدبِد ما ال ًىدزج كمً مظاوت هٌام اإلالاًلت : *

 جدوي هفاءة الخبادٌ .  -ؤ

 . ُدم بمياهُت ججصثت بِم الظلّ  -ب

 ُدم وحىد الخخـف وجلظُم الِمل . -ج

 حىد وخدة مؼترهت للُاض ُدم و  -د

لت مً اإلابادالث للحـٌى ُلى الظلِه التي ًسغب  فيها في ًل هٌام اإلالاًلت  ًىىن  *اكوساز الفسد للدخٌى في طلظله هٍى

 بظبب: :

التي ًسغب  ىٍلت مً اإلابادالث ختى ًدـل ُلى الظلِت*بظبب ............ ًلجإ الفسد في ًل هٌام اإلالاًلت الى الدخٌى في طلظلت ه

 في ػسائها:
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له مً اإلابادالث للحـٌى ُلى الظلِه التي ًساكب فيها * في ًل هٌام اإلالاًله ًىىن الفسد مجبرا ُلى الدخٌى في طلظله هٍى

 بظبب : 

 جدوي هفاءة الخبادٌ-ؤ

 حِدد الاطِاز اليظبُتب_

 ُدم الخىافم اإلاصدوج للسغباث-ج

       للُاض اللُمتم وحىد وخدة مؼترهت ُد-د

 بِىما في ًل هٌام الخبادٌ الغحر مباػس ........... :في ًل هٌام الخبادٌ اإلاباػس ................. *

 ًخم جبادٌ الظلّ بالظلّ / ًخم جبادٌ الىفىد بالىلىد-ؤ

 ًخم جبادٌ الظلّ بالظلّ / ًخم جبادٌ الىلىد بالظلّ-ب

 الىلىد /ًخم جبادٌ الظلّ بالظلّ ب ًخم جبادٌ الىفىد-ج

 ًخم جبادٌ الفلت بالرَب / ًخم جبادٌ الرَب بالرَب-د

 الخبادٌ غحر اإلاباػس َى حِبحر ًـف خالت :*

 الىلىد هىطُى للخبادٌ -ؤ

 هٌام الاكخـاد اإلاِِص ي -ب

 هٌام الخخـف وجلظُم الِمل -ج

 هٌام الاهخفاء الراحي -د

 ًـف خالت ..............الخبادٌ غحر اإلاباػس َى حِبحر *

 هٌام اإلالاًله - ؤ

 اكخـاد الاهخفاء الراحي - ب

 الىلىد هىطُى للخبادٌ -ج

 هٌام الخخـف وجلظم الِمل-د

 في ًل هٌام الخبادٌ غحر اإلاباػس ًخم جبادٌ ......: *

 الىلىد بالىلىد. -ؤ

 الظلِت بالظلِت. -ب

 الظلِت بالخدمت. -ج

 الىلىد بالظلّ والخدماث. -د

  الظىكُه مّ كُمتها هىلىد هي :لىلىد التي جخِادٌ كُمتها ا*

 الىلىد الىزكُه  -ؤ

 الىلىد ؤلالىتروهُه .  -ب

  هالؤلاحابخحن في ؤ و ب خوإ . -ج

 و ب ؿىابهال ؤلاحابخحن في ؤ  -د

 مً ؤَم خـاثف ................... حِادٌ كُمتها الظىكُت مّ كُمتها هىلىد:*

 الىلىد الىزكُت -ؤ

 لىلىد الظلُِتا -ب

 الىلىد الحظابُت -ج
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 الىلىد الالىتروهُت -د

 الىلىد الظلُِه هي : *

  الىلىد التي جخِادٌ كُمتها الظىكُه مّ كُمتها هىلىد . -ؤ

ا مً كبل البىً اإلاسهصي .  -ب  الىلىد التي حِخمد كُمتها ُلى بساءة كاهىن بؿداَز

 الىداجّ ؤلاثخماهُه ألاولُه . -ج

 و ب .ؤلاحابخحن ؤ  -د

 هىلىد : كُمتها مّ الظىكُه كُمتها جخِادٌ التي الىلىد جلً هي*

 .الظلُِت الىلىد-ؤ

ت الىلىد-ب  .السمٍص

 .الاثخماهُت الىلىد-ج

 .الحظابُت الىلىد-د

ا هي ....................:*  الىلىد التي ًخىلى البىً اإلاسهصي ُملُت ؤؿدَز

ا هي : الىلىد التي ًخىلى البىً اإلاسهصي ُملُه بؿد *  اَز

ت -ا  الىلىد السمٍص

 الىلىد الاثخماهُت -ب

 الىلىد الحظابُت -ج

 الىلىد الالىتروهُت -د

 بِىما حظخمد الىلىد ............ كُمتها مً بساءة اللاهىن :هي الىلىد التي جخِادٌ كُمتها الظىكُت  مّ كُمتها هىلىد *

 :متها هىلىد بِىما حظخمد ....... كُمتها مً بساءٍ اللاهىن ........هي الىلىد التي جخِادٌ كُمتها الظىكُه مّ كُ *

 الىلىد الظلُِت / الىلىد الىزكُت-ؤ

 الىلىد الىزكُت / الىلىد الظلُِت-ب

 الىلىد الىزكُت / الىلىد اإلاِدهُتهلىد -ج

 الىداجّ اإلاـسفُت / الىلىد الظلُِت-د

 :بةؿداز الىلىد ؤلاثخماهُه هي الجهاث التي جلىم *

 ىن اإلاخخــه . البى -ا

ه -ب  .  البىىن الخجاٍز

 البىىن الؼامله .  -ج

ه .  -د  البىىن اإلاسهٍص

 اؿداز الىلىد الاثخماهُت مً الىًاثف التي جلىم بها ...........:*

 البىىن الؼاملت -ؤ

ت -ب  البىىن اإلاسهٍص

 البىىن اإلاخخــت -ج

ا ؤُالٍ مً ًلىم  بهرٍ الى  -د  ًُفت لِع مً بحن البىىن الظابم ذهَس

س (   : *هي التي جيخج ًُ بًداَ هلدي ؤو بًداَ بؼًُ مسحىب ُلى بىً ... ) غحر واضح فالخـٍى



 (1-39)(33)صيفي أسئلة الكتاب أسئلة اختبارات سابقة (2-33)( 1-33)( 2-31)( 1-31) (2-31)( 1-31) 2/1431-1مراجعة  2/1431-1مراجعة 

6 
 

  omjehaad مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 *الىلىد التي جيخج ًُ اًداَ هلدي او اًداَ بؼًُ مسحىب ُلى بىً اخس حظمى بـ .............

 ف بالىداجّ ألاولُه :*الىلىد ..... جيخج ًُ بًداَ هلدي ؤو بًداَ بؼًُ مسحىب ُلى بىً آخس ممثله فُما ٌِس 

 الىلىد الظلُِت .  -ؤ

 الىلىد الاثخماهُت .  -ب

 الىلىد الحظابُت .  -ج

ت .  -د  الىلىد السمٍص

 حِخبر ............. ؤُلى دزحت مً خُث كدزتها ُلى اللابلُت للخجصثت: *

 الىلىد اإلاِدهُت. -ؤ

 الىلىد الىزكُت. -ب

 الىلىد الظلُِت. -ج

  الىلىد ؤلالىتروهُت.-د

 جلىم  ...........باؿداز الىلىد الالىتروهُت :  *

ت -ؤ  البىىن الخجاٍز

ت -ب  البىىن اإلاسهٍص

 البىىن الدولُت-ج

 ػسهت الاجـاالث-د

اثف الىلىد : *  واخدٍ فلى مً بحن الِبازاث الخالُه ال حِخبر مً كمً ًو

 مخصن لللُمه .  -ؤ

 وخدة للُاض اللُمه .  -ب

 ً خـاثف الىلىد ()م ذاث مىاؿفاث مىخدٍ . -ج

اث آلاحله .  -د  مُِاز للمدفُى

اثف الىلىد :*  واخدة فلى مً بحن الخُازاث الخالُت ال ٌِخبر مً كمً ًو

اثف الىلىد : *  اطدبِد مً بحن الاحي ماالحِخبر مً كمً ًو

 الىلىد مخصن لللُمت -ؤ

 الىلىد مُِاز للظُىلت -ب

 الىلىد وخدة للُاض اللُمت -ج

اث آلاحلتالىلىد مُِاز  -د  للمدفُى

 واخدٍ فلى مً بحن ؤلاحاباث الخالُه حِبر ًُ الىًاثف اإلاؼخله للىلىد : *

 مخصن لللُمه + وطُى للخبادٌ .  -ؤ

 مخصن لللُمه + مُِاز للمدفىُاث ألاحله .  -ب

اث آلاحله + وطُى للخبادٌ .  -ج  مُِاز للمدفُى

 وطُى للخبادٌ + وخدة للُاض اللُمه .  -د

 ىد ُلى مؼىالث ُدم جىافم السغباث اإلاخِازف ُليها في ًل اإلالاًلت مً خالٌ:حغلبذ الىل*

 الىًاثف اإلاؼخلت للىلىد -ؤ

ُفت الىلىد هىطُى  للخبادٌ -ب  ًو

ُفت الىلىد هىخدة للُاض اللُمت -ج  ًو

ُفت الىلىد همُِاز للمدفىُاث آلاحلت -د  ًو
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 حغلبذ الىلىد ُلى مؼىالث حِدد وظب الخبادٌ مً خالٌ : *

 الىًاثف اإلاؼخله للىلىد .  -ؤ

ُفت الىلىد هىطُى للخبادٌ .  -ب  ًو

ُفت الىلىد همخصن لللُمه .  -ج  ًو

 ًُفت الىلىد وخدة للُاض اللُمهو  -د

 :اإلالاًلت هٌام مؼىالث مً حِخبر واهذ والتي ) اإلاِامالث جيالُف ( الخبادٌ جيالُف جخفُم *جم

 لخبادٌ ) جيالُف اإلاِامالث ( والتي واهذ حِخبر مً بحن مؼىالث هٌام اإلالاًله:*مً خالٌ ............. جم جخفُم جيالُف ا

س ( واهذ حِبر مً بحن مؼىالث هٌام اإلالاًلت :   *جم جخفُم جيالُف الخبادٌ )جيالُف اإلاِامالث ...... غحر واضح بالخـٍى

اثف خالٌ مً-ؤ  .اإلاؼخلت الىلىد ًو

ُفت خالٌ مً-ب  .لللُمت همخصن  الىلىد ًو

ُفت خالٌ مً-ج  .للخبادٌ هىطُلت الىلىد ًو

ُفت خالٌ مً-د  آلاحلت للمدفىُاث مُِاز الىلىد ًو

ُفتها ........ ووًُفتها ....... *  البد ؤن جدخفٍ بلىتها الؼساثُت خالٌ فتراث هىٍلت وظبُا :ليي جىجح الىلىد في ؤداء ًو

 هىطُى للخبادٌ / همخصن لللُمت -ؤ

اث آلاحلت همخصن لللُمت / همُِاز ل -ب   لمدفُى

اث آلاحلت -ج   هىطُى للخبادٌ / همُِاز للمدفُى

 هىطُى للخبادٌ / هىخدة للُاض اللُمت -د 

 جم خل مؼيلت الاخخالف في الىىُُت والجىدة  بحن الظلّ والخدماث التي ُسفها هٌام اإلالاًلت مً خالٌ :*

 الىًاثف اإلاؼخلت للىلىد-ؤ

ُفت الىلىد همخصن لللُمت-ب  ًو

ُفت-ج  الىلىد هىطُى للخبادٌ ًو

ُفت الىلىد هىخدة للُاض اللُمت-د   ًو

ؼترن * للُامها بىًُفت .............طهلذ الىلىد بُّ الظلّ باطِاز مُِىت في الىكذ الحاكس  ُلى ان ًخم حظلُمها بىكذ الخم َو

 ......... ليي جىجح الىلىد في اداء َرٍ الىًُفت :

 مخصن لللُمت / اللبٌى الِام-ؤ

اث الاحلت / زباث اللىة الؼساثُتمُِ-ب  از للمدفُى

 خصن لللُمت / ُدم وحىد ًاَسة الخطخمم-ج

 مُِاز للمدفىُاث الاحلت / وحىد ًاَسة الخطخم-د

ُفت الىلىد هىطُلت للمدفىُاث آلاحلت في ًل ازجفاَ .............:*  جخخل ًو

ُفت *جخخل   ازجفاَ : ًل في لللُمت همخصن  الىلىد ًو

 والت. مِدالث الب-ؤ

 مِدالث الخطخم. -ب

 مِدٌ الىمى الاكخـادي. -ج

 طِس ؿسف الِملت الىهىُت. -د

ُفه الىلىد همخصن لللُمه الحِمل او جخِول في ًل ..... *  :ًو

 اهخفاق طِس الخـم .ؤ 
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 ازجفاَ مِدالث البواله  .ب 

 ازجفاَ مِدالث الخطخم .ج 

 اهخفاق مِدٌ الىمى الاكخـادي  .د 

ُفخحن ، َما :لجخلمً مجمىُت الىًاثف ألاطاطُت *  لىلىد ًو

 الىلىد مخصن لللُمت + الىلىد وطُى للخبادٌ -ؤ

 الىلىد وطُى للخبادٌ + الىلىد وخدة للُاض اللُمت -ب

 الىلىد مخصن لللُمت + الىلىد مُِاز للمدفىُاث آلاحلت -ج

اث آلاحلت -د  الىلىد وطُى للخبادٌ + الىلىد مُِاز للمدفُى

ُفخحن، َما: جخلمً مجمىُت الىًاثف اإلاؼخلت ل*  لىلىد، ًو

 :كم بةخخُاز الخىلُفه التي حِبر ًُ الىًاثف اإلاؼخله للىلىد *

 الىلىد وطُى للخبادٌ +الىلىد مخصن لللُمت. -ؤ

اث آلاحلت + الىلىد وطُى للخبادٌ. -ب  الىلىد مُِاز للمدفُى

 الىلىد مُِاز للمدفىُاث آلاحلت + الىلىد مخصن لللُمت. -ج

اث آلاحل + الىلىد وخدة للُاض اللُمتالىلىد مُِاز للمدف-د  ُى

 :للىلىد ألاطاطُت الىًاثف ًُ حِبر التي الخىلُفت باخخُاز كم*

 .للخبادٌ وطُى + لللُمت مخصن -ؤ

اث مُِاز+ لللُمت مخصن -ب  .آلاحلت للمدفُى

 .اللُمت للُاض وخدة  +للخبادٌ وطُى-ج

اث مُِاز + للخبادٌ وطُى-د  .آلاحلت للمدفُى

 طِاز بالىلىد دوز الىلىد : الخِبحر ًُ ألا *

 هـ طبب للخطخم .  -ؤ

 هـ وطُله للمبادله .  -ب

 هـ وخدٍ لللُاض .  -ج

 هـ مخصن لللُمه . -د

اثف الىلىد : *  ؤي مما ًلي ال حِخبر مً ًو

 وطُله للمبادله .  -ؤ

 هٌام اإلالاًله .  -ب

 وخدة كُاض .  -ج

ً لللُمه .  -د  خٍص

اثف الىلىد ؤنها م* ُفه مً ؤَمها : مً ؤَم ًو  خصن لللُمه بال ؤن َىان مهدداث لىجاح َرٍ الًى

له .  -ؤ  اخخفاي الىلىد بلُمتها اليظبُه خالٌ فترة شمىُه هٍى

 جطخم ألاطِاز .  -ب

 وحىد الىلىد بفئاث مخخلفه .  -ج
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 ال ش ئ مما جلدم  -د

 ًىدزج جدذ خـاثف الىلىد الجُدة ماًلي ماُدا واخدة :*

 كابلت للخجصثت  -ؤ 

 طهلت الخمُحز -ب 

ِت الخلف -ج   غحر طَس

 مُِاز للمدفىُاث آلاحلت  -د 

 خـاثف الىلىد الجُدٍ: اطدبِد ما ال ٌِخبر مً كمً *

 طهلت الحمل .  -ؤ

 مُِاز للمدفىُاث آلاحله .  -ب

 ذاث مىاؿفاث مىخدٍ .  -ج

ِت الخلف .  -د  غحر طَس

 :الجُدة الىلىد خـاثف كمً مً ٌِخبر ال ما اطدبِد*

 .الحمل طهلت جىىن  ؤن-ؤ

 .للخجصثت كابلت جىىن  ؤن -ب

 .الخمُحز طهلت جىىن  ؤن-ج

 مىخدة غحر مىاؿفاث ذاث جىىن  ان-د

 مً خـاثف الىلىد الجُدة ما ًلي ما ُدا واخدة :*

 طهلت الحمل -ؤ

ِت الخلف -ب  غحر طَس

 ذاث مىاؿفاث مىخدة -ج

اث آلاحلت -د  مُِاز للمدفُى

 البد ؤن ًخىفس فيها التي، ما ُدا واخدة:جخـف الىلىد بالجىدة فليي *

 ؤن جىىن طهلت الحمل. -ؤ

 ؤن جىىن غحر كابلت للخجصثت. -ب

 ؤن جىىن طهلت الخمُحز. -ج

 ؤن جىىن ذاث مىاؿفاث مىخدة. -د

 :للخجصثت اللابلُت ُلى كدزتها خُث مً دزحت ؤكل ................حِخبر*

 .الظلُِت الىلىد-ؤ

 .الىزكُت الىلىد-ب

 .الاثخماهُت لىدالى-ج

 .الالىتروهُت الىلىد-د

 مً خـاثف الىلىد ؤنها : *

 كابله للخجصثه .  - ؤ

 طهلت الخمُحز .  -ب

 ذاث مىاؿفاث مدددٍ .  -ج

 ول ما جلدم  -د

اكُت ن )ن*  : 2( /1 -لغسق ........... حظخخدم الـُغه الٍس

 خصائص انُمىد انجيذج 

 سههح انحًم  -1

 لاتهح نهتجزئح  -2

 غير سريعح انتهف  -3

 ح انتًييز سهه -4

 راخ صفاخ يىحذج  -5



 (1-39)(33)صيفي أسئلة الكتاب أسئلة اختبارات سابقة (2-33)( 1-33)( 2-31)( 1-31) (2-31)( 1-31) 2/1431-1مراجعة  2/1431-1مراجعة 

11 
 

  omjehaad مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

ت دوزان الىلىد-ؤ  مِسفت طُس

 ىدخل مؼيلت اهخفاق اللىة الؼساثُت للىل-ب

 مِسفت اللُمت الخبادلُت ليل طلِت في ًل هٌام اإلالاًلت-ج

 خل مؼيلت ُدم وحىد وخدة مؼترهت للُاض اللُمت في ًل هٌام اإلالاًلت-د

اكُت ن)ن*  لغسق ...:  2( ÷ 1-حظخخدم الـُغت الٍس

ت دوزان الىلىد. -ؤ  كُاض طُس

 خل مؼيلت اهخفاق اللىة الؼساثُت للىلىد. -ب

 م السغباث في ًل هٌام اإلالاًلت. خل مؼيلت ُدم جىاف-ج

 خل مؼيلت حِدد ألاطِاز اليظبُت في ًل اإلالاًلت-د

بلغ ُدد الظلّ اإلاخاخه للخبادٌ في الظىق * طلِه ... فةن ُدد ألاطِاز  22بةفتراق ؤن مجخمّ ما ٌِمل وفم هٌام اإلالاًله ٍو

 اليظبُه لجمُّ الظلّ التي ًخم جبادلها في َرا اإلاجخمّ ًىىن : 

 .  21 -ؤ

 .  22 -ب

 .  231 -ج

 .  462 -د

 فةن ُدد ألاطِاز اليظبُه ٌظاوي :  83في ًل هٌام اإلالاًله بذا وان ُدد الظلّ في الخبادٌ ٌظاوي *

 .  3320 -ؤ

 .  3403 -ب

 .  3445 -ج

 . 3321 -د

طلِت ،  100الظىق بهرا  اإلاجاٌ  ًبلغ للخبادٌ في  بذا وان لدًىا مجخمّ ٌِمل وفم هٌام اإلالاًلت ، وبذا وان ُدد الظلّ اإلاخاخت *

 فةن ألاطِاز اليظبُت لجمُّ الظلّ التي ًخم جبادلها في َرا اإلاجخمّ طىف ًىىن:

 9900 -ؤ

 9090 -ب

 4590-ج

 4950-د

بلغ ُدد الظلّ اإلاخاخه للخبادٌ في الظىق بهرا اإلاجخمّ * فان الاطِاز اليظبُه  طلِه ، 111مجخمّ ٌِمل وفم هٌام اإلالاًله ٍو

 ... للمِامالث

 111طخىىن في خدود - ؤ

 6105طخىىن في خدود -ب

 12210طخىىن في خدود -ج

 24420طخىىن في خدود  -د

 جددًد كُمت الىلىد اإلاِدهُه : *

 باإلاادٍ اإلاـىىُه منها .  -ؤ

ا مً كبل البىً اإلاسهصي .  -ب  بلاهىن بؿداَز

 بمدي جلبلها مً كبل الجمهىز .  -ج

 ) ؤ + ج ( .  -د

  انتانيه انصيغه إستخذاو يًكٍ

 . انسىق في انًتاحه انسهع عذد هي(  ٌ)  أٌ حيث   2(/ ٌ ( 1 -ٌ = )) 

( =22-1  * )22 / 2 =231  

 حيث أٌ ) ٌ ( هي عذد انسهع انًتاحه في انسىق .   2( ٌ (/ 1 -= )) ٌ 

( =83-1  * )83 / 2 =6806 / 2  =3403 

 مىً بطخخدام الـُغه الخالُهً

 خُث ؤن ) ن ( هي ُدد الظلّ اإلاخاخه في الظىق .   2( ن (/ 1 -= )) ن 
( =100-1  * )100 / 2 =4950 

 ًمىً بطخخدام الـُغه الخالُه

 خُث ؤن ) ن ( هي ُدد الظلّ اإلاخاخه في الظىق .   2( ن (/ 1 -= )) ن 
( =111-1  * )111 / 2 =6105 
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 ؤَم الىلىد التي اطخخدمذ في ؿدز ؤلاطالم هي : مً *

 الظلّ الغراثُه .  -ؤ

 الىلىد اإلاِدهُه الرَبُه والفلُه .  -ب

 الىلىد الىزكُه .  -ج

 ) ؤ + ب ( .  -د

 ؤدي اطخخدام الىلىد بلى : *

 حصجُّ الخخـف في ؤلاهخاج .  -ؤ

 حظهُل ُملُاث الخجاٍز .  -ب

 ادله . جدلُم الِداله في ُملُاث اإلاب -ج

 ول ما جلدم .  -د

 جمثل الىلىد حمُّ ما ًلي ما ُدا : *

 كىة ػساثُه ال جخغحر .  -ؤ

 كىة ػساثُه ًمىً ؤن جىخفم .  -ب

 كىة ػساثُه متزاًدٍ بةطخمساز .  -ج

 ) ؤ + ج ( .  -د

 حِصي ؤَمُت دزاطت الىلىد بلى : *

 ؤن مٌِم اإلاؼىالث ؤلاكخـادًه ؤطبابها هلدًه .  -ؤ

 غحراث في ُسق الىلىد جادي بلى حغحراث ألاطِاز . ؤن الخ -ب

 ؤنها جمثل كىة ػساثُه باليظبه للمظتهلىحن .  -ج

 ول ما جلدم  -د

 ماذا ًلـد بىٌام اإلالاًلت *

 ًلـد به الخبادٌ اإلاباػس        .ؤ 

 ًلـد به الخبادٌ غحر اإلاباػس .ب 

 ًلـد به اكخـاد الاهخفاء الراحي .ج 

 في اكخـاد مِِص يد. ًلـد به الخخـف وجلظُم الِمل 

 اطدبِد ما ال حِخبر مً كمً ُُىب هٌام اإلالاًلت * 

 ُدم حِدد ألاطِاز اليظبُت .ؤ 

 ُدم بمياهُت ججصثت بِم الظلّ .ب 

 ُدم وحىد وخدة مؼترهت للُاض اللُمت .ج 

 ُدم جىافم للسغباث ؤو ما ٌظمى بالخىافم اإلاصدوج للسغباث .د 

 مً خـاثف الىلىد الجُدة انها جىىن ............*

 الخمُحز طهلت .ؤ 

 كابلت للخجصثت .ب 

 ذاث مىاؿفاث مدددة .ج 

 ول ما جلدم ذهٍس ًىوبم ُلى خـاثف الىلىد الجُدة  .د 
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 :مً خـاثف الىلىد الجُدٍ انها جىىن ..... *

 غحر طهله الخمُحز .ؤ 

 غحر كابله للخجصثه .ب 

 ذاث مىاؿفاث غحر مدددٍ  .ج 

 ول ماجلدم الًىوبم مً خـاثف الىلىد الجُدٍ  .د 

 كُمتها الظىكُت مّ كُمتها هىلىد  ما هي الىلىد التي جخِادٌ *

 الىلىد الىزكُت .ؤ 

 الىلىد الظلُِت .ب 

 الىلىد اإلاـسفُت .ج 

 الىلىد الالىتروهُت .د 

 ما هي الىلىد التي جيخج ًُ بًداَ هلدي او بًداَ بؼًُ مسحىب ُلى بىً اخس ممثلت في ما ٌِسف بالىداجّ ألاولُت *

ت  .ؤ   الىلىد السمٍص

 الىلىد الاثخماهُت .ب 

 الىلىد الالىتروهُت .ج 

 الىلىد الحظابُت .د 

 :الخِبحر ًُ ألاطِاز بالىلىد ٌِىع دوز الىلىد ............ *

 :الخِبحر ًُ ؤطِاز الظلّ والخدماث بالىلىد ٌِىع دوز الىلىد ... *

 همخصن لللُمت .ؤ 

 هىخدة للُاض اللُمت                .ب 

 هماػس للُاض الخطخم .ج 

 هماػس للُاض البوالت .د 

اثف الىلىد في الاحي با *  طخثىاء واخدة فلىجخمثل ًو

 مخصون لللُمت .ؤ 

 وخدة للُاض اللُمت .ب 

 مُِاز للمدفىُاث آلاحلت .ج 

 ذاث مىاؿفاث مىخدة .د 

 ما هي الخىلُفت الصحُدت التي حِبر ًُ الىًاثف اإلاؼخلت للىلىد*

 الىلىد مخصن لللُمت + الىلىد وطُى للخبادٌ .ؤ 

 الىلىد وطُى للخبادٌ + الىلىد وخدة للُاض اللُمت .ب 

 ُاث آلاحلت + الىلىد وطُى للخبادٌالىلىد مُِاز للمدفى  .ج 

 الىلىد مخصن لللُمت + الىلىد مُِاز للمدفىُاث آلاحلت .د 

 هُف حغلبذ الىلىد ُلى مؼيلت حِدد وظب الخبادٌ التي واهذ طاثدة في ًل هٌام اإلالاًلت *
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 مً خالٌ الىًاثف ألاطاطُت للىلىد .ؤ 

ُفت الىلىد وطُى للخبادٌ .ب   مً خالٌ ًو

ُفت الىلىد مخص  .ج   ن لللُمتمً خالٌ ًو

ُفت الىلىد وخدة للُاض اللُمت .د   مً خالٌ ًو

 متى ًىىن لدًىا هٌام جبادٌ غحر مباػس *

 ُىدما ًخم جبادٌ الظلّ بالظلّ .ؤ 

 ُىدما ًخم جبادٌ الىلىد بالىلىد .ب 

 ُىدما ًخم جبادٌ الىلىد بالظلّ .ج 

 د. ُىدما ًخم جبادٌ الرَب بالرَب

بلغ ُد * طلِت ، فان ُدد ألاطِاز اليظبُت لجمُّ الظلّ    22د الظلّ اإلاخاخت في بافتراق ان مجخمّ ما ٌِمل وفم اإلالاًلت ٍو

 التي ًخم جبادلها في َرا اإلاجخمّ ًىىن ........

 21 .ؤ 

 22 .ب 

 231 .ج 

 462 .د 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصيغه التاليه يمكن إستخدام 

حيث أن ) ن ( هي عدد السلع المتاحه في السوق    2( ن (/ 1 -= )) ن 
. 

( =22-1  * )22 / 2 =231  



 (1-39)(33)صيفي أسئلة الكتاب أسئلة اختبارات سابقة (2-33)( 1-33)( 2-31)( 1-31) (2-31)( 1-31) 2/1431-1مراجعة  2/1431-1مراجعة 

14 
 

  omjehaad مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 الثاهُتاإلاداكسة 

 ماَى الىٌام الىلدي الري ٌِمل به في حمُّ دٌو الِالم ؟*

 الىٌام الىزقي .

ت الدٌو الفلحرة :ما*  لفسق بحن مسخلت هٌام اإلاظىىواث الرَبُت ومسخلت هٌام الـسف بالرَب مً شاٍو

 لم حظاُد الدٌو الفلحرة  ألن اإلاظىىواث هي اللاُدة اللاهىهُت لظداد الدًىن -اإلاظىىواث : -

لها الى ذَب طاُد الدٌو الفلحرة وذلً بسبى ُملتها اإلادلُت بِملت ؤخسي كابلت لخد -الـسف بالرَب : -  ٍى

 مالفسق بحن مِدن الرَب ومِدن الفلت في ًل مسخلت هٌام اإلاِدهحن *

 الفلت :جوسد الرَب مً الظىق  -

ؼام ) الِمله السدًئه جوسد الِمله الجُدٍ مً الظىق( -  خظب كاهىن حَس

 بالرَب مالفسق بحن مسخلت هٌام اإلاظىىواث الرَبُت ومسخلت هٌام الظباثً الرَبُت مً خُث الِالكت *

 ُالكخه مباػسة بالرَب  -اإلاظىىواث الرَبُت: -

 الظباثً الرَبُت : ُالكخه غحر مباػسة بالرَب -

 اطدبِد ما ال ٌِخبر مً كمً ؤلاحساءاث واللىابى اإلاخبِه في ًل هٌام اإلاظىىواث الرَبُه : *

ل الىلىد بلى ذَب وبالِىع .  -ؤ  ًدم ألي فسد جدٍى

 داز اإلاظىىواث الرَبُه .ُدم وحىد ؤي كُىد ُلى بؿ -ب

ت دخٌى وخسوج الِمله بلى اللوس اإلاِجي . -ج  ُدم وحىد كُىد ُلى خٍس

ه بظباثً ذَبُه في خصاثنها هغواء للِمالث اإلاـدٍز .  -د  جدخفٍ البىىن اإلاسهٍص

 مً كمً الاحساءاث واللىابى اإلاخبِت في ًل هٌام اإلاظىىواث الرَبُت ما ًلي ماُدا واخدة :*

ل الىلىد بلى ذَب وبالِىع ًدم ألي -ؤ  فسد جدٍى

 ُدم وحىد ؤي كُىد ُلى اؿداز اإلاظىىواث الرَبُت -ب

ت  دخٌى وخسوج الِملت بلى اللوس اإلاِجي -ج  ُدم وحىد كُىد ُلى خٍس

 جددًد وظبت مُِىت مً الاخخُاهي الىلدي مً الِمالث الـِبت  -د

 اث الرَبُه ماًلي ، ماُدا واخدة : مً كمً الاحساءاث واللىابى اإلاخبِه في ًل هٌام اإلاظىىو*

ل الىلىد الى ذَب وبالِىع - ؤ  الًدم الي فسد جدٍى

 ُدم وحىد اي كُىد ُلى اؿداز اإلاظىىهاث الرَبُه- ب

 اإلاظىىواث الرَبُه هي اللاُدٍ اللاهىهُه لظداد الدًىن -ج

ت دخٌى وخسوج الِمله الى اللوس اإلاِجي-د  ُدم وحىد كُىد ُلى خٍس

ل الىلىد الى ذَب وبالِىع ، في ًل ......* ل الِمالث الىلدًه اإلاخداوله...... ًدم الي فسد جدٍى  بِىما ًلخـس خم جدٍى

 الى ذَب ُلى مً ًملىىن مبالغ هبحٍر فلى في ًل .............

 هٌام اإلاِدهحن / الىٌام الىلدي الىزقي - ؤ

 هٌام اإلاظىىواث الرَبُه / هٌام الـسف بالرَب - ب
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 واث الرَبُه / هٌام الظباثً الرَبُههٌام اإلاظىى -ج

 هٌام الظباثً الرَبُه / هٌام اإلاظىىواث الرَبُه-د

............ َى ما ًخم بمىحبه جددًد كُمت الىخدة الىلدًت ُلى ؤطاض كُمت همُت مُِىت مً طلِت مُِىت ًسجليها الىاض هىطُى *

 للخبادٌ

 الىٌام الظلعي  .ؤ 

 الىٌام الىلدي .ب 

ؼام .ج   كاهىن حَس

 الىلدي الظلعي الىٌام  .د 

 :.....َى ماًخم بمىحبه جددًد كُمه الىخدٍ الىلدًه ُلى ؤطاض همُه مُِىه مً طلِه مُِىه ًسجليها الىاض هىطُى للخبادٌ *

 الىٌام الىلدي .ؤ 

 الىٌام الظلعي .ب 

ؼام .ج   كاهىن حَس

 هٌام اإلالاًله الحدًث .د 

 :ٍ فلى جخمثل مصاًا كاُدٍ الرَب او الىٌام الىلدي الظلعي في الاحي ُدا واخد *

 محٍز ألامان .ؤ 

 اطخلساز ؤطِاز الـسف  .ب 

 اطخلساز مظخىي ألاطِاز  .ج 

 اإلاسوهه في مىاحهه الٌسوف الاكخـادًه اإلاخخلفه .د 

ل الِمالث الىلدًت اإلاخداولت بلى ذَب * ل الىلىد الى ذَب وبالِىع بِىما ًلخـس خم جدٍى في ًل ................. ًدم ألي فسد جدٍى

 فلى في ًل ...............ُلى مً ًملىىن مبالغ هبحرة 

 هٌام اإلاِدهُحن / الىٌام الىلدي الىزقي .ؤ 

 هٌام اإلاظىىواث الرَبُت / هٌام الظباثً الرَبُت .ب 

 هٌام اإلاظىىواث الرَبُت / بىٌام الـسف بالرَب .ج 

 هٌام الؼباثً الرَبت / هٌام اإلاظىىواث الرَبُت .د 

 ًل هٌام اإلاظىىواث الرَبُتاطخِبد ما ال ٌِخبر مً كمً ؤلاحساءاث واللىابى اإلاخبِت في *

ل الىلىد الى ذَب وبالِىع .ؤ   ًدم ألي فسد جدٍى

 ُدم وحىد ؤي كُىد ُلى اؿداز اإلاظىىواث الرَبُت .ب 

ت دخٌى وخسوج الِملُت الى اللوس اإلاِجي .ج   ُدم وحىد كُىد ُلى خٍس

ت بظباثً ذَبُت في خصاثنها هغواء للِمالث اإلاـدزة .د   جدخفٍ البىىن اإلاسهٍص

 :ث واللىابى اإلاخبِه في ًل هٌام اإلاظىىواث الرَبُه ماًلي ، ماُدا مً كمً ؤلاحساءا *

ل الىلىد الى ذَب وبالِىع .ؤ   ًدم ألي فسد جدٍى
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 ُدم وحىد ؤي كُىد ُلى اؿداز اإلاظىىواث الرَبُه  .ب 

ه دخٌى الِمله وخسوحها مً اللوس اإلاِجيد ُدم وحىد كُى  .ج   ُلى خٍس

 إلاخداوله اطخخدام الظباثً الرَبُه هغواء الؿداز الِمالث ا .د 

 ما َى الىٌام الري طاُد الدٌو الفلحرة التي حِاوي مً ُدم وفسة في اهخاج الرَب* 

 هٌام اإلالاًلت .ؤ 

 هٌام الظباثً الرَبُت .ب 

 هٌام اإلاظىىواث الرَبُت .ج 

 هٌام الـسف بالرَب .د 

 ماذا جـف ُبازة الِملت السدًئت جوسد الِملت الجُدة مً الظىق *

ؼام  .ؤ   جـف كاهىن حَس

 ُلى الرَب  جـف كاهىن الولب .ب 

 جـف كاهىن الولب ُلى الفلت  .ج 

 د. جـف كاهىن الخىاشن في طىق ؿسف الِمالث

 *لجاث مٌِم دٌو الِالم بلى هٌام الظاثً الرَبُت بِد جخليها ًُ ...............:

 *جدىلذ مٌِم دٌو الِالم الى هٌام الظباثً الرَبُه بِد جخليها ًُ

 هٌام اإلالاًلت -ؤ

 هٌام اإلاِدًحن -ب

 ٌام اإلاظىىواث الرَبُته -ج

 هٌام الـسف بالرَب -د

 : الرَبُت اإلاظىىواث هٌام في اإلاخبِت واللىابى ؤلاحساءاث كمً مً ٌِخبر ال ما اطدبِد*

ل فسد ألي ًدم-ؤ  .وبالِىع ذَب بلى الىلىد جدٍى

 .الرَبُت اإلاظىىواث بؿداز ُلى كُىد ؤي وحىد ُدم -ب

ت ُلى كُىد وحىد ُدم-ج ٌ  خٍس  .اإلاِجي اللوس بلى ِملتال وخسوج دخى

ت البىىن جدخفٍ-د  .اإلاـدزة للِمالث هغواء خصاثنها في ذَبُت بظباثً اإلاسهٍص

 :باطخثىاء آلاحي في الرَبُت الظباثً هٌام ًل في اإلاخبِت واللىابى ؤلاحساءاث جخمثل*

 .الرَبُت اإلاظىىواث بؿداز ُلى كُىد ؤي وحىد ُدم-ؤ

 .الخازحُت الثاإلاِام في الرَبُت الظباثً حظخخدم-ب

ت البىىن جدخفٍ-ج  .اإلاـدزة للِمالث هغواء ذَبُت بظباثً اإلاسهٍص

ل خم ًلخـس-د   .فلى هبحرة مبالغ ًملىىن  مً ُلى اإلاخداولت الىلدًت الِمالث جمٍى

ل الِمالث الىلدًت اإلاخداولت بلى ذَب فلى ُلى مً ًملىىن مبالغ هبحرة :*  .................. ًلخـس خم جدٍى

 هٌام الظباثً الرَبُتفي  -ؤ

 في هٌام اإلاظىىواث الرَبُت -ب

 هال الاحابخان في ) ؤ( و ) ب( ؿىاب -ج

 هال الاحابخان في ) ؤ( و ) ب( خوإ -د
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 في ًل هٌام الظباثً الرَبُه .............*

ُفه الىلىد هىطُله للمدفىُاث الاحله-ؤ  جخخل ًو

ل الى ذَب  ًخم جددًد كُمت الِمله الىهىُه ملابل كُمت ُمله-ب  دوله اخسي كابله للخدٍى

 ًخم الاخخفاي باخخُاهي هلدي مً الِمالث الـِبه ًىفي ال خخُاحاث الاطخحراد لظخه اػهس -ج

ل الِمالث الىلدًه اإلاخداوله الى ذَب فلى ُلى مً ًملىىن مبالغ هبحٍر-د  ًلخـس خم جدٍى

 ُه ؤن كاُدة الظباثً : مً مصاًا كاُدة الظباثً الرَبُه ُلى كاُدة اإلاظىىواث الرَب*

 لِع لها ؤًت مصاًا ُلى كاُدة اإلاظىىواث الرَبُه .  -ؤ

 خدث مً حجم اإلالازباث ُلى الرَب .  -ب

 للِمله . خدث مً الحاحه بلى غواء وامل مً الرَب  -ج

 خلذ مؼيله هدزة الرَب . -د

 ي، باطخثىاء: جخمثل ؤلاحساءاث واللىابى اإلاخبِت في ًل هٌام الظباثً الرَبُت في آلاح*

 ُدم وحىد ؤي كُىد ُلى بؿداز اإلاظىىواث الرَبي. -ؤ

 حظخخدم الظباثً الرَبُت في اإلاِامالث الخازحُت فلى. -ب

ت بظباثً ذَبُت غواء للِمالث اإلاـدزة. -ج  جدخفٍ البىىن اإلاسهٍص

ل الِمالث الىلدًت اإلاخداولت بلى ذَب ُلى مً ًملىىن مبالغ هبحرة فلى.-د   ًلخـس خم جدٍى

 حؼمل الاحساءاث واللىابى اإلاخبِه في ًل هٌام الظباثً الرَبُت في الاحي باطخثىاء :*

 ُدم وحىد كُىد ُلى اؿداز اإلاظىىواث  الرَبُت -ؤ

 جددد الحىىمه ممثلت ببىىها اإلاسهصي  وشن مِحن لِملتها ملابل الرَب -ب

ت بظباثً ذَبُت في خصاهتها هغواء للِمالث-ج  اإلاـدزة جدخفٍ البىىن اإلاسهٍص

ت ُملت مِدهُت ؤو وزكُت  ًخ-د  م جداولها ُلى اطاض الىشن اإلادددجـدز البىىن اإلاسهٍص

ه ُالكت ُملت الدوله بالرَب بـىزة غحر مباػٍس وذلً مً خالٌ ؤلاخخفاي * وفم هٌام الـسف بالرَب جددد البىىن اإلاسهٍص

 بغواء مً : 

 الظباثً الرَبُه .  -ؤ

 الظباثً مً الفله .  -ب

 الظباثً الرَبُه وطباثً مً الفله مِا .  -ج

ل بلى ذَب .  -د  ُملت دولت ؤخسي كابله للخدٍى

ت ُالكت ُملتها بالرَب بـىزة غحر مباػسة َى :*  الىٌام الىلدي الري بمىحبت جددد البىىن اإلاسهٍص

 هٌام الظباثً الرَبُت . -ؤ

 هٌام اإلاظىىواث الرَبُت  -ب

 هٌام الـسف بالرَب . -ج

 اإلاِدهحن .هٌام  -د

ت البىىن ؤخدد بالرَب الـسف هٌام ًل في*  الاخخفاي بغواء خالٌ مً وذلً مباػسة غحر بـىزة بالرَب الدولت ُملت ُالكت اإلاسهٍص

 : مً

 .الرَبُت الظباثً-ؤ

 . الفلُت الظباثً-ب

ل كابلت ؤخسي  دولت ُملت-ج  .ذَب بلى للخدٍى

 .اإلاِمسة الاطتهالهُت الظلّ-د 
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 د الدٌو الفلحٍر التي حِاوي مً ُدم وفسة في بهخاج الرَب َى : الىٌام الري طاُ*

 هٌام الظباثً الرَبُه .  -ؤ

 هٌام اإلاظىىواث الرَبُه .  -ب

 هالؤلاحابخحن في ؤ و ب خوإ .  -ج

 هال ؤلاحابخحن في ؤ و ب ؿىاب .  -د

 مً اإلاحزاث ؤلاًجابُه لىٌام كاُدة الـسف بالرَب ماًلي : *

 ا لؤلهٌمه الىلدًه لدي البلدان الفلحٍر باإلاخصون مً الرَب . اُخبر بدًال حُد -ؤ

 كد ٌُِم اطخلاللُت اللساز الظُاس ي في البلد الخابّ .  -ب

 كد جدظبب في كظى وافس مً الخبُِه ؤلاكخـاًه .  -ج

ىها ببلاء اجباَ البلد اإلاخبَى لىٌام كاُدة الرَب . -د  ًىىن البلد الخابّ مَس

ٌ  .............. طاُد*  :الرَب اهخاج في وفسة ُدم مً حِاوي التي الفلحرة الدو

 .الاثخمان خلم هٌام-ؤ

 .بالرَب الـسف هٌام-ب

 .الرَبُت الظباثً هٌام-ج

 .اإلاِدهُحن كاُدة هٌام-د

ل بلى ذَب: *  في ًل هٌام ................. ًخم جددًد كُمت الِملت الىهىُت ملابل كُمت ُملت في دولت ؤخسي كابلت للخدٍى

 الظباثً الرَبُت. -ؤ 

 الـسف بالرَب. -ب

 اإلاظىىواث الرَبُت. -ج

 الخبادٌ غحر اإلاباػس.-د

 ًالخٍ ان هٌام الـسف بالرَب :*

 ًلىم ُلى جددًد كُمت الِملت الىهىُت ُلى اطاض وشن زابذ مً مِدهحن-ؤ

 ًجِل الدولت التي جخبىاٍ جخمخّ بلدز هبحر مً الاطخلالٌ الاكخـادي-ب

 لُم الؼِىز باالمان ) اللبٌى الِام والثباث اليظبي في كُمت الرَب (ادي الى جد-ج

 طاُد الدٌو الفلحرة التي حِاوي مً ُدم وحىد وفسة بالرَب-د

 في ًل ....ًخم اجباَ كاُدة الرَب بـىزة غحر مباػسة :*

 هٌام اإلاِدهحن-ؤ

 هٌام الـسف بالرَب-ب

 هٌام الظباثً الرَبُت-ج

 الىٌام الىلدي الىزقي-د

ؼام *  ب ........ Gersham’s Lawًسجبى كاهىن حَس

 الىلىد الظلُِت -ؤ 

 هٌام الـسف بالرَب  -ب 

 الىٌام الىلدي الىزقي او اللاهىوي  -ج 

ؼام -د   ) هٌام اإلاِدهحن ( حمُّ اإلارهىزًٍ اُالٍ لِظذ لهم ؿلت بلاهىن حَس

ؼام ُلى ؤن .............: *  ًىف كاهىن حَس

 الِملت السدًئت مً الظىق. الِملت الجُدة جوسد -ؤ
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 الِملت السدًئت جوسد الِملت الجُدة مً الظىق. -ب

 الِمل السدًئت والِملت الجُدة ًخم جداولهما في الظىق. -ج

 الِملت السدًئت جلل كُمتها ًُ كُمت الِملت الجُدة في الظىق.-د

ؼام ُلى ان :*  ًىف كاهىن حَس

 الِملت الجُدة جوسد السدًئت مً الظىق -ؤ

 لِملت الجُدة جوسدَا السدًئت مً الظىق ا-ب

 الِملت السدًئت ًخم جداولها مّ الِملت الجُدة في الظىق -ج

  ماًىوبملِع مً الِبازاث الظابله -د

ؼام ُلى ؤن : *  ًىف كاهىن حَس

 الِمله الجُدٍ جوسد الِمله السدًئه مً الظىق .  -ؤ

  الِمله الجُدٍ جدىافع مّ الِمله السدًئه في الظىق . -ب

 ال مً الِمله السدًئه في الظىق .الِمله الجُدٍ ؤهثر جداو  -ج

 حمُّ ؤلاحاباث الظابله خوإ .  -د

 *مً مصاًا كاُدة الرَب ما ًلي ما ُدا واخدة :

 *جخمثل مصاًا كاُدة الرَب او الىٌام الخلدي الظلعي في الاحي ، ُدا واخدٍ فلى :

 الظلعي )كاُدة الرَب(:*اطدبِد ما ال ًىدزج كمً مصاًا الىٌام الىلدي 

 *حؼمل مصاًا كاُدة الرَب او الىٌام الىلدي الظلعي في الاحي ماُدا :

 جدلُم الؼِىز باألمان -ؤ

 اطخلساز ؤطِاز الـسف -ب

 بدازة الىٌام الىلدي بـىزة آلُت -ج

 اإلاسوهت في مىاحهت الٌسوف الاكخـادًت اإلاخخلفت -د

 اهىوي مً : حظخمد الىلىد كىتها في الىٌام الىلدي الل*

 .  اللاهىن  -ؤ

 الجمهىز .  -ب

 كُمت الرَب اإلاـىَى منها .  -ج

 ) ؤ + ج ( . -د

ِاث اإلاخبِه في دولت مُِىه والتي جدىم ُملُت : *  الىٌام الىلدي َى مجمىُت مً اللىاهحن والدؼَس

 الخىمُت ؤلاكخـادًه .  -ؤ

ه وؤلاكخـادًه بحن الدٌو .  -ب  اإلاِامالث الخجاٍز

 وكبى اطخلساز وخدة الىلد في الدوله . جىٌُم  -ج

 حمُّ ؤلاحاباث الظابله خوإ .  -د

ِاث اإلاخبِت في دولت مُِىت*  والتي جدىم ُملُت جىٌُم وكبى اطخلساز وخدة: مجمىُت اللىاهحن والدؼَس

 َرا َى حٍِسف الىلىد -ؤ

ؼام -ب  َرا َى حٍِسف كاهىن حَس

ف الىٌام الىلدي -ج  َرا َى حٍِس

 خان في ) ؤ( و ) ب( ؿىابهال الاحاب -د

 الىٌام الىلدي الىزقي ) اللاهىوي ( ًُ هٌام الرَب مً خُث :  *ًمخاش
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 اللُمه الحلُلُه للِمالث الىزكُه .  -ؤ

 اإلاسوهه في مىاحهت الٌسوف ؤلاكخـادًه اإلاخخلفه .  -ب

 ُلى بؿداز الىلىد لؤلغساق الظُاطُه . ملدزة الدوله  -ج

 في ؤطِاز ؿسف ُمالث الدٌو .  بحر جدلُم ؤلاطخلساز الى -د

 مً مصاًا الخِامل بىٌام كاُدة الرَب هي : *

 ألامان .  -ؤ

 اطخلساز ؤطِاز الـسف .  -ب

 اطخلساز مظخىي ألاطِاز .  -ج

 ول ما جلدم . -د

 ................................. َى هٌام ًمخاش باإلاسوهت في مىاحهت الٌسوف الاكخـادًت اإلاخخلفت :*

 ام اإلاِدهحنهٌ -ؤ

 هٌام الـسف بالرَب  -ب

 الىٌام الىلدي الىزقي ) اللاهىوي ( -ج

 رهىزة ؤُالٍ مً ًخـف بهرٍ اإلاحزةلِع مً بحن ألاهٌمت الثالزت اإلا -د

 : جخمثل اَم الِىاؿس اإلاىىهت للىٌام الىلدي في آلاحي ، باطخثىاء واخدة*

 الىلىد اإلاخداولت في اإلاجخمّ -ؤ

 داث العجصوخداث الفاثم ووخ -ب 

 ألاحهصة واإلااطظاث اإلاـسفُت واإلاالُت التي جخِامل بالىلىد -ج 

ِاث واللىاهحن التي  -د   جدىم ُملُت اؿداز الىلىد وجداولهالدؼَس

 اطدبِد ماالٌِخبر مً ُىاؿس الىٌام الىلدي :*

 الىلىد اإلاخداولت في اإلاجخمّ-ؤ

 لىلىدالاحهصة واإلاىطظاث اإلاـسفُت واإلاالُت التي جخِامل با-ب

ِاث واللىاهحن التي جدىم ُملُت اؿداز الىلىد-ج  الدؼَس

ت دخٌى وخسوج الِملت-د  ُدم وحىد كُىد ُلى خٍس

بن ؤلاهخلاٌ مً هٌام ..... خُث جخِرز الخجصثه بلى الىٌام الىلدي ...... خُث جدظاوي اللٍى الؼساثُه للىلىد مّ كُمتها الظىكُه *

... 

ه . الىلد الىزقي ، الرَبي ، زفّ  -ؤ  مً هفاءة اإلابادالث الخجاٍز

ه . -ب   اإلالاًله ، الظلعي ، زفّ مً هفاءة اإلابادالث الخجاٍز

ه .  -ج  الىلد الىزقي ، الظلعي ، خفم مً هفاءة اإلابادالث الخجاٍز

ه . -د  اإلالاًله ، اللاهىوي ، زفّ مً هفاءة اإلابادالث الخجاٍز

 الىٌم الىلدًه هي : *

 الىٌم الظلعي .  -ؤ

 ٌم اللاهىوي ؤو الىزقي . الى -ب

 هٌم اإلالاًله .  -ج
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 ) ؤ + ب ( .  -د

 للد زبذ مً الخجسبه الِلمُه بِد الىظاد ؤلاكخـادي : *

 ؤن الىٌام الىلدي الىزقي ؤفلل مً كاُدة الرَب .  -ؤ

 ؤن كاُدة الرَب ؤفلل مً الىٌام الىلدي الىزقي .  -ب

 كسوزة بؿالح الىٌام الىلدي الِاإلاي .  -ج

 ؤ + ج ( . ) -د

ل الِمالث الىلدًه اإلاخداوله الى ذَب ُلى مً ًمخلىىن  * ل الىلىد الى ذَب وبالِىع بِىما جدٍى في ًل .... ًدم ألي فسد جدٍى

 :مبالغ هبحٍر 

 هٌام اإلاِدهُحن / الىٌام الىلدي الىزقي .ؤ 

 هٌام اإلاىظىواث الرَبُه / هٌام الـسف بالرَب  .ب 

 اثً الرَبُههٌام اإلاظىىواث الرَبُه / هٌام الظب .ج 

 هٌام الظباثً الرَبُه / هٌام اإلاظىىواث الرَبُه  .د 

 :ًالخٍ ان هٌام الـسف بالرَب  *

 ًجِل الدوله التي جخبىاٍ جخمخّ بلدز هبحر مً الاطخلالٌ الاكخـادي  .ؤ 

 ًلىم ُلى جددًد كُمه الِمله الىهىُه ُلى ؤطاض وشن زابذ مً مِدهُحن .ب 

 الِام والثباث اليظبي في كُمه الرَب ((ؤدي الى جدلُم الؼِىز باألمان ) اللبٌى  .ج 

 طاُد الدٌو الفلحٍر التي حِاوي مً ُدم وفٍس في اهخاج الرَب والاخخُاهي  .د 
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 الثالثتاإلاداكسة 

خماد اإلاظدىدًت مً خُث الاطخخدام باليظبت للبىً الخجازي؟*  ماَى الفسق بحن خواباث اللمان وخواباث الُا

 ن : حظخخدم في اإلاىاكـاث .خواباث اللما

خماد : حظخخدم في الخجازة الخازحُت .   . (او هلٌى ُملُت الاطخحراد والخـدًس)خواباث الُا

 ماذا ٌظاوي الفسق بحن الفاثدة الداثىت والفاثدة اإلادًىت ؟*

 َى زبدُت البىً الخجازي .

 ًخىىن الىٌام اإلاالي مً مجمىُت الِىاؿس آلالُت، ما ُدا واخدة: *

 وشازة اإلاالُت. -ؤ

 ألاطىاق اإلاالُت. -ب

 اإلااطظاث اإلاالُت. -ج

( اإلاالُت. -د  ألادواث )ألاؿٌى

( اإلاالُت: *  اطدبِد ما ال ٌِخبر مً كمً ألادواث )ألاؿٌى

 ألاطهم. -ؤ

 الظىداث. -ب

 اللسوق اإلاالُت. -ج

 ألاوزاق )الـىىن( اإلاالُت. -د

 : اطدبِد ماال ٌِخبر مً كمً ُىاؿس الىٌام اإلاالي*

 ألاطىاق اإلاالُت-ؤ

 الىطاهت اإلاالُت-ب

 اإلاىطظاث اإلاالُت-ج

 ألادواث )ألاؿٌى اإلاالُت(-د

( اإلاالُت :*   كم باخخُاز الخىلُفت الصحُده التي جمثل ألادواث )ألاؿٌى

  ألاطهم +الظىداث +الدًىن -ؤ

 ألاطهم+ألاوزاق )الـىىن( اإلاالُت+ الدًىن -ب

 اإلاالُتألاطهم +الظىداث+ألاوزاق )الـىىن( -ج

 ألاطهم +الظىداث+ألاوزاق )الـىىن( اإلاالُت + الدًىن -د

 الفئاث التي جمثل وخداث الفاثم في الاكخـاد ، هي :*

 اإلاظتهلىىن -ؤ

 اإلادخسون -ب

 اإلاظتهلىحن واإلاظدثمسون  -ج

 مـدز مخِدد في الخىزٍد -د

 :العجص وخداث بلى........................... ًيخمي*

 .ىن والِاهل اإلادخسون-ؤ

 -وظيفح تمذيى انخذياخ انًانيح تشًم :

  انضًاٌ خطاتاخ إصذار

  انًستُذيه اإلعتًاد خطاتاخ إصذار

 وانًصرفيه اإلعتياديه)  انشيكاخ إصذار

 ( .  وانسياحيه

 .  انفىاتير سذاد يثم انىكانه تعًهياخ انمياو

 .  انصرف خذياخ تمذيى

 .  انًانيه انتحىيالخ خذياخ تمذيى

 .  انًانيه اإلستشاراخ خذيح تمذيى

 .  اآليُه انخزٌ خذياخ تمذيى

 انصراف)  انحذيثه اإلنكتروَيه انخذياخ تمذيى

 ( . انثيع وَماط اآلني
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 .واإلاظدثمسون اإلادخسون-ب

 .واإلاظدثمسون اإلاظتهلىىن -ج

 واإلادخسون اإلاظتهلىىن -د

 ًيظب الفلل بلى ............... في الخمهُد ليؼإة البىىن الخجازي: *

 وخداث العجص. -ؤ

 وخداث الفاثم. -ب

اغت. -ج ـّ  الخجاز وال

 الثىزة الـىاُُت. -د

ه هي : * اثف البىىن الخجاٍز  مً ؤَم ًو

 كبٌى الىداجّ .  -ؤ

 جلدًم اللسوق .  -ب

ه .  -ج  خـم ألاوزاق الخجاٍز

 ول ما جلدم . -د

 كبٌى الىداجّ ٌِخبر مً الىًاثف السثِظُه لـ : *

ه .  -ؤ  البىىن الخجاٍز

ه .  -ب  البىىن اإلاسهٍص

 بُىث الخـم .  -ج

 ؤلاحابخان ؤ و ب . -د

 حن هي :الىداجّ التي ًدفّ ُنها البىً الخجازي فاثدة للمىدُ*

ت . -ؤ  الىداجّ الجاٍز

ت . -ب  الىداجّ الادخاٍز

 الىداجّ الاحلت )الثابخت( . -ج

 هال الاحابخان في ب و ج  ؿىاب . -د

 ُنها ُاثد في ػيل طِس فاثدٍ هي :  –ُادة  –الىداجّ التي ال ًدفّ البىً الخجازي *

ه .  -ؤ  الىداجّ ؤلادخاٍز

 .  الىداجّ ألحل ؤو الصمىُه ) الثابخه ( -ب

 هالؤلاحابخحن في ؤ و ب ؿىاب .  -ج

 هال ؤلاحابخحن في ؤ و ب خوإ .  -د

 ًدفّ البىً الخجازي ُاثدا في ػيل طِس فاثدة ًُ ................:*

ت -ؤ ت + الىداجّ الادخاٍز  الىداجّ الجاٍز

ت -ب ت + الىداجّ الاطدثماٍز  الىداجّ الجاٍز

ت + الىداجّ ألحل او الص  -ج  مىُت ) الثابخت (الىداجّ الادخاٍز

 -وظائف انثُىن انتجاريح :

 ودائع جاريح وودائع ألجم وودائع ادخاريح  -ائع وتشًم :لثىل انىد -1

 –لروض لصيرج االجم  -وتشًم : اإلئتًاَيه وانتسهيالخ انمروض تمذيى -2

 انسحة عهى انًكشىف  –لروض يتىسطح االجم 

 خصى انسُذاخ  –خصى انكًثياالخ انتجاريح –خصى االوراق انتجاريح يثم  -3

انعذيذ يٍ انخذياخ يُها خطاتاخ انضًاٌ  تمذيى انخذياخ انًانيح وتشًم -4

 واالعتًاد انًستُذيح وغيرها ......

 خهك َمىد انىدائع انًصرفيح )انُمىد االئتًاَيح ( -5
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ت + الىداجّ ألحل ؤو الصمىُت ) الثابخت ( -د  الىداجّ الجاٍز

 ًخدـل البىً الخجازي ُلى ُاثد في ػيل طِس فاثدة ًُ ..... *

ت -ؤ  الىداجّ الخجاٍز

 جلدًم خدماث الخصن الامىت  -ب

ت والىداجّ الحل او الصمىُت ) الثابخت ( -ج  الىداجّ الادخاٍز

 ى اإلاىؼىفُملُاث السحب ُل -د

 ؤذهس جىلُفت الىداجّ التي ًدفّ البىً الخجازي ُنها ُاثد في ػيل طِس فاثدة إلاً ًلىم بِملُت الابداَ *

ت  .ؤ  ت / الىداجّ الجاٍز  الىداجّ الادخاٍز

ت  .ب   الىداجّ الصمىُت ) ألاحلت ( / الىداجّ الجاٍز

ت  .ج  ت / الىداجّ الاطدثماٍز  الىداجّ الجاٍز

ت / الىداجّ .د   الصمىُت ) ألاحلت ( الىداجّ الادخاٍز

دت ًُ :* ده ًُ .......... بِىما ًخلاض ى فىاثد ؿٍس  الًدفّ البىً الخجازي ُادة فاثدة ؿٍس

 الىداجّ جدذ الولب / الىداجّ ألاحل-ؤ

ت-ب ت /خـم ألاوزاق الخجاٍز  الىداجّ ألادخاٍز

ت / اؿداز خواباث اللمان-ج  الىداجّ ألادخاٍز

 إلاىؼىفالىداجّ جدذ الولب / السحب ُلى ا-د

ُفت البىً الخجازي في مجاٌ ...............: *  ًىدزج السحب ُلى اإلاىؼىف كمً ًو

 جلدًم الخدماث اإلاالي. -ؤ

ت. -ب  خـم ألاوزاق الخجاٍز

 خلم هلىد الىداجّ اإلاـسفُت. -ج

 جلدًم اللسوق والدظهُالث الاثخماهُت.-د

 الُت الىاحمت ًُ ُملُاث الخجازة الخازحُت: ًلدم البىً الخجازي خدمت .......... لظداد الالتزاماث اإلا* 

 الخصن آلامىت. -ؤ

 السحب ُلى اإلاىؼىف. -ب

خماد اإلاظدىدًت. -ج  بؿداز خواباث الُا

ا الؼسواث واإلااطظاث(. -د  خـم الظىداث )الحىىمُت والتي جـدَز

 زحُه : مً ؤَم وطاثل البىً الخجازي لظداد ؤلالتزاماث اإلاالُه في مجاٌ ُملُاث الخجاٍز الخا*

 خواباث اللمان -ؤ

ه .  -ب  خـم ألاوزاق الخجاٍز

 ُملُاث السحب ُلى اإلاىؼىف .  -ج

 حمُّ ؤلاحاباث الظابله خوإ .  -د

 ًلدم البىً الخجازي خدمت .............لظداد الالتزاماث اإلاالُت الىاحمت ًُ ُملُاث الخجازة الخازحُت :*
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 الخصن ألامىت-ؤ

 السحب ُلى اإلاىؼىف-ب

 الىمبُاالث الخجازي خـم -ج

خماد اإلاظدىدًت-د  اؿداز خواباث الُا

خماد اإلاظدىدي في...............*  ًلىم البىً الخجازي باطخخدام خواباث اللمان في............. بِىما ٌظخخدم الُا

 ُملُاث الخجازة الخازحُت / اإلاىاكـت الِامت- ؤ

 اإلاىاكـاث الِامت / ُملُاث الخجازة الخازحُت- ب

 ىاكـاث الِامت / ُملُاث خلم الىلىد الاثخماثُتاإلا-ج

 ُملُاث الخجازة الخازحُت / ُملُاث خلم الىلىد الاثخماهُت-د

دت ًُ ......... : * دت ًُ ...... ، بِىما ال ًدفّ البىً الخجازي فىاثد ؿٍس  ًخلاض ى ) ًإخر ( البً ُادة فاثدة ؿٍس

 الىداجّ جدذ الولب / الىداجّ ألحل .ؤ 

تالىداجّ الادخ .ب  ت / خـم الاوزاق الخجاٍز  اٍز

ت / اؿداز خواباث اللمان  .ج   الىداجّ الادخاٍز

 السحب ُلى اإلاىؼىف / الىداجّ جدذ الولب .د 

 ؤي مما ًلي ٌِد اإلاحٍز ألاَم لئلُخماداث اإلاظدىدًه : *

 كلُلت الخيلفه باليظبه للِمُل والبىً الخجازي وبالخالي جادي بلى حٌُِم ألازباح . -ؤ

ا مً كبل البىً . مً الظهل بؿد -ب  اَز

 جياد جخلى مً اإلاخاهٍس .  -ج

 جلفي حىا مً الثله حساء الخبادٌ الخجازي مما ًِظس طحر الخجاٍز الدولُه . -د

 جـدز البىىن خواباث اللمان مً ؤحل : *

 كمان ؤلالتزام بما ُليها مً سحىباث لـالح ُمالئها .  -ؤ

 لُام بما التزمىا به . كمان ؤلالتزام ُمالئها ؤمام حهت زالثه بال -ب

 كمان طالمت الِمالء مً ؤلاخخُاٌ .  -ج

 كمان حظدًد فىاجحر ؤلاطخحراد بالىُابه ًُ ُمالئها . -د

 مً كمً الخدماث اإلاالُت التي ًلدمها البىً الخجازي ما ًلي ما ُدا واخدة :*

ت     -ؤ  خـم ألاوزاق الخجاٍز

خماد اإلاظدىدًت -ب  خواباث الُا

 ُاث الىوالت مثل طداد الفىاجحراللُام بِمل -ج

 (وللد جم حِىٍم الدفِت ًُ الظااٌ الظااٌ في احابخحن صحُدتُملُاث السحب ُلى السحب ُلى اإلاىؼىف ) -د

هؤي مما ًلي ًدلم ؤهبر *  : )واحب ( ُاثد للبىىن الخجاٍز

 ؤلاخخُاهاث .  -ؤ
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 خـم ألاوزاق اإلاالُه .  -ب

 اللسوق .  -ج

 ألاخسي الىداجّ لدي البىىن  -د

ه الخللُدًه بةطخثىاء : *  ول مما ًلي ٌِد التزاما ُلى البىىن الخجاٍز

 الىداجّ .  -ؤ

 زؤض اإلااٌ اإلادفَى .  -ب

 الدظهُالث ؤلاثخماهُه اإلاباػٍس .  -ج

  ألازباح غحر اإلاىشُه -

ه بإنها : *  حِسف البىىن الخجاٍز

ؤطاطا بالىطاهه اإلاالُه بحن الجهاث ذاث الفاثم اإلاالي والجهاث ماطظاث مالُه َادفه بلى حٌُِم ؤزباخها مً خالٌ كُامها  -ؤ

 ذاث العجص اإلاالي . 

م  -ب ماطظه مالُه وطُوه حظعى لخدلُم السبذ مً خالٌ كُامها بلبٌى وداجّ ألافساد واإلااطظاث واطدثماز َرٍ الىداجّ ًُ هٍس

 جلدًم اللسوق والدظهُالث ؤلاثخماهُه وجلدًم الخدماث اإلاـسفُه.

 ماطظاث هلدًه َادفه بلى الىطاهه اإلاالُه بحن الجهاث ذاث الفاثم اإلاالي والجهاث ذاث الىفس اإلاالي .  -ج

ى ًخخلف لفٌا ًُ حٍِسف الىخاب ( -د  .الخٍِسف ؤ و الخٍِسف ب صحُذ ) ؤكفذ حٍِسف اإلادخىي َو

 كم باخخُاز الِبازة الصحُدت مً بحن الِبازاث الخالُت : *

 طه ماطظت خىىمُت مخىلت بةدازة الىلد البىً الخجازي في ؤطا .ؤ 

ت ًىمً في الخدىم بالظىداث الحىىمُت .ب   الظبب السثِس ي وزاء بوؼاء البىىن الخجاٍز

 البىً الخجازي ماطظت مالُت وطُوت حظعى لخدلُم السبذ مً خالٌ كبٌى الىداجّ وجلدًم اللسوق .ج 

 ت البىً الخجازي ماطظت مالُت وطُوت حظعى لخدلُم الخىمُت الاكخـادً .د 
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 اإلاداكسة السابِت                                                                   

 هلىد وهباُت هلىد ؟ مً ًلىم بها ؟ما َى الفسق بحن خلم *

ت .جلىم بها الخلم الىلىد :   وال ًلُف هلىد بىىن ججاٍز

د ُسق الىل بىً مسهصي .ًلى بها الهباُت الىلىد :  ىد وجٍص

 فسق بحن ملاُف بظُى وملاُف مسهب مً خُث اإلاىىهاث ؟*

 ملاُف البظُى : اخخُاهي كاهىوي .

 ملاُف مسهب : اخخُاهي كاهىوي + وظبت الدظسب + اخخُاهي خاؾ ؟

 مالفسق بحن وظبت الاخخُاهي اللاهىوي ووظبت الظُىلت الداخلُت )الاخخُان الخاؾ (*

ى خى الدفاَ الثاوي به البىً اإلاسهصي َواللاهىوي ًلىم  -  ى اخخُاهي الصامي َو

ى اخخُازي وخى الدفاَ الاٌو  -  الخاؾ ًلىم به البىً الخجازي َو

ا ( إلاجابهت التزاماجه الُىمُه )  ه جىضح حجم الظُىله الىلدًه التي ًدخفٍ بها البىً الخجازي ) اخخُاٍز *ُباٍز ًُ وظبت مئٍى

 احاث مالُه ؤخسي ( : هلباث سحب اإلاىدُحن وملابلت ؤًت هلباث ؤو خ

ت جىضح حجم الظُىلت الىلدًت  ا إلاجابهت التزاماجه الُىمُت :*ُبازة ًُ وظبت مئٍى  التي ًدخفٍ بها البىً الخجازي اخخُاٍز

  الىداجّ الاولُت-ؤ

 الىداجّ اإلاؼخلت-ب

 الاخخُاهي الخاؾ-ج

 الاخخُاهي اللاهىوي-د

 لُه ( بىاطوت...........ًخم جددًد وظبت الاخخُاهي الخاؾ ) الظُىله الداخ*

 الجمهىز - ؤ

 وشازة اإلاالُه - ب

 البىً اإلاسهصي -ج

 البىً الخجازي -د

م : * ه ًُ هٍس  ًخم جددًد وظبت ؤلاخخُاهي اللاهىوي اإلافسوكه ُلى البىىن الخجاٍز

ه هفظها .  -ؤ  البىىن الجاٍز

 وشازة اإلاالُه .  -ب

 البىً اإلاسهصي .  -ج

 وشازة ؤلاكخـاد والخخوُى  -د

ت جىضح حجم الظُىلت الىلدًت * ا –التي ًجب ُلى البىً الخجازي ان ًدخفٍ بها َى ُبازة ًُ وظبت مئٍى مىجملت وداجِه  –احباٍز

ت   الجاٍز

 ملاُف الىلىد . -ؤ
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 الاخخُاهي اللاهىوي . -ب

 الىداجّ اإلاؼخلت . -ج

 الاخخُاهي الخاؾ . -د

ه الظُىله اإلادخفٍ بها في ػي* ل)........(إلاىاحهت خاالث العجص في الظُىلت ، خـىؿا في خاالث ُدم حظخخدم البىىن الخجاٍز

 ..(هفاًت)

 اخخُاهي كاهىوي / الاخخُاهي الخاؾ - ؤ

 الاخخُاهي الخاؾ / الاخخُاهي كاهىوي- ب

 مدفٌت الاوزاق اإلاالُه /الاخخُاهي كاهىوي-ج

 الاخخُاهي الخاؾ / مدفٌت الاوزاق اإلاالُه-د

ا ( إلالابلت التزاماجه الُىمُت مثل هلباث سحب اإلاىدُحن او الالتزاماث  ما َى اإلاخـف الري ًدخفٍ* به البىً الخجازي ) اخخُاٍز

 اإلاالُت الاخسي :

 الاخخُاهي الخاؾ  .ؤ 

 الاخخُاهي اللاهىوي  .ب 

 مخـف الدًىن اإلاِدومت .ج 

 مخـف الدًىن اإلاؼىىن فيها  .د 

ا اح -ًدخفٍ بها الظُىلت الىلدًت التي ًجب ُلى البىً الخجازي ؤن * ت : -باٍز  مً حملت وداجِه الجاٍز

 الىداجّ اإلاؼخلت-ؤ 

 الاخخُاهي اللاهىوي-ب 

 مخـف اخخُاهي الدًىن  -ج 

 ) الظُىلت الداخلُت (.الاخخُاهي الخاؾ -د

ه ؤن جـل بلى خد ؤلاكساق اليامل ُىدما : *  حظخوُّ البىىن الخجاٍز

 ًىىن حجم الىداجّ اإلاؼخله ٌظاوي الـفس .  -ا

 َى ؤلاخخُاهُاث اللاهىهُه مّ حجم الىداجّ ألاولُه . ًدظاوي مجم -ب

 هالؤلاحابخحن في ؤ و ب ؿىاب .  -ج

 هال ؤلاحابخحن في ؤ و ب خوإ . -د

ت ُلى خلم الىداجّ ُىدما ...................:  جخىكف كدزة البىىن الخجاٍز

 متى ًـل البىً الخجازي الى خد الاكساق اليامل :*

 ؼخلت ٌظاوي الـفسًىىن حجم الىداجّ اإلا -ؤ

 جىىن وظبت الاخخُاهُاث اللاهىهُت حظاوي الـفس -ب

 هال ؤلاحابخان في ) ؤ( و ) ب( خوإ -ج

 و ) ب( ؿىابهال ؤلاحابخان في ) ؤ(  -د

 ًـل البىً الخجازي بلى خد ؤلاكساق اليامل ُىدما ..................: *
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 ًفسق ول وداجِه هسف البىً اإلاسهصي. -ؤ

 داجّ اإلاؼخلت ؤكل مً الـفس. ًىىن حجم الى -ب

 ًىىن حجم الىداجّ اإلاؼخلت ؤهبر مً الـفس. -ج

 ًىىن حجم الىداجّ اإلاؼخلت ٌظاوي الـفس. -د

 ُىدما ًىىن حجم الىداجّ اإلاؼخلت لدي البىً الخجازي ٌظاوي ؿفسا :*

 فهرا ًدٌ ُلى وحىد حظسب هلدي-ؤ

 فهرا ًدٌ ُلى وؿٌى البىً خد ألاكساق اليامل-ب

 ًدٌ ُلى وحىب الخدخل مً البىً اإلاسهصي فهرا -ج

 فهرا ًدٌ ُلى جىاشن حاهبي اإلاحزاهُت ) اإلاىازد والاطخخداماث(-د

ا اإلاؼخلت الىداجّ حجم ًىىن  ُىدما*  :الخجازي  البىً ؤن ٌِجي فهرا للـفس مظاٍو

 .الهُيلت بُادة ُملُاث بلى ًدخاج-ؤ

 .اليامل ؤلاكساق مسخلت بلى وؿل-ب

 .السبذ مً مظخىي  ؤكص ى مجدل مسخلت بلى وؿل-ج

 .)الظُىلت هلىب ( الظُىلت في العجص خالت مً ٌِاوي-د 

 ًمىً للبىً الخجازي ؤن ًخلم الىلىد بىاطوت : *

 بُّ بِم اطدثمازاجه .  -ؤ

ادة اخخُاهُاجه .  -ب  ٍش

  بكساق اخخُاهُاجه الفاثله . -ج

 جخفُم الدظهُالث ؤلاثخماهُه  -د

ادٍ الحلُله في ُس *  ق الىلىد بظبب .......جددر الٍص

 الدظسب الىلدي - ؤ

 ُملُت خلم الىلىد - ب

 ُملُت هباُه الىلىد-ج

س الىداجّ اإلاؼخله-د  ُملُت اُادة جدٍو

س:* م بُادة جدٍو ادة خظابُت )لِظذ خلُلُت( في ُسق الىلىد ًُ هٍس ت بةخدار ٍش  جلىم البىىن الخجاٍز

 الىداجّ ألاولُت. -ؤ

 الىداجّ اإلاؼخلت. -ب

 جِالىازدة.الىدا-ج

ت-د  الىداجّ الاطدثماٍز

ادة  خظابُت ُلى ُسق الىلىد * ادة خلُلُت في ُسق الىلىدبِىما جلىم ... ..... باخجلىم ........ باخدار ٍش  :دار ٍش

ت / وشازة اإلاالُت-ؤ  البىىن الخجاٍز

 البىىن ألالىتروهُت / وشازة اإلاالُت-ب

ت-ج ت / البىىن اإلاسهٍص  البىىن الخجاٍز

توشازة  -د  اإلاالُت / البىىن اإلاسهٍص

ت ) الىزكُت ( مً بحن الىًاثف التي جلىم بها .......*  ٌِخبر اؿداز الىلىد السمٍص

 بىىن ألاطدثماز  -ؤ 

  بىىن ألاوفؼىز  -ب 
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ت -ج   البىىن الخجاٍز

ا ؤُالٍ مً ًلىم بهرٍ الىًُفت  -د   لِع مً بحن البىىن الظابم ذهَس

 الداخلُه( ........... ُلى كُمت ملاُف الىلىد: وظبت الاخخُاهي الخاؾ ) الظُىله*

 - ؤ
 
 جىزس اًجابُا

 جىزس طلبُا - ب

 لِع لها ازس -ج

 لها ازس مخباًً-د

ادة وظبت ؤلاخخُاهي اللاهىوي بلى : *  جادي ٍش

ادة كدزة البىىن ُلى مىذ اللسوق .  -ؤ  ٍش

 اهخفاق كدزة البىىن ُلى مىذ اللسوق .  -ب

 لىلدي . اهخفاق كُمت اإلالاُف ا -ج

 ) ب + ج ( -د

 ًادي جخفُم مِدٌ ؤلاخخُاهي اللاهىوي بلى : *

 اهخفاق اإلالاُف الىلدي .  -ؤ

 ازجفاَ اإلالاُف الىلدي .  -ب

ه ُلى مىذ اللسوق .  -ج  اهخفاق كدزة البىىن الخجاٍز

 لِع ؤًا مما جلدم -د

 واخد فلى مً الاحي الًىزس طلبا ُلى ملاُف الىلىد:*

 وظبت طِس الخـم-ؤ

 وظبت ألاخخُاهي الخاؾ-ب

 وظبت ألاخخُاهي اللاهىوي-ج

 وظبت الدظسباث الىلدًت-د

اال . وهرلً كُل لً ؤن البىً اإلاسهصي ًلسق وظبت  50000بذا ُلمذ بن حجم الىداجّ ألاولى في الىٌام اإلاـسفي َى * % 15ٍز

 :  هةخخُاهي بحبازي . فما هي همُت الىلىد التي ًمىً لهرا الىٌام اإلاـسفي خللها

اٌ .  7500 -ؤ  ٍز

اٌ . 333333 -ب      ٍز

اٌ .  283333 -ج  ٍز

اٌ 616666 -د  ٍز

ه في ؤخد الدٌو وداجّ ؤولُه بلُمت * ملُاز وخدٍ هلدًه وواهذ وظبت ؤلاخخُاهي اللاهىوي التي خددَا  48بذا جللذ البىىن الخجاٍز

 بملداز : % فةن َرا اإلابلغ مً الىداجّ ألاولُه طِخلاُف 8البىً اإلاسهصي جبلغ 

 مساث .  8 -ا

 مٍس .  12 -ب

 مسة12.5 -ج

 ملُاز وخدٍ هلدًه . 384 -د

ت في ؤخد الدٌو وداجّ ؤولُت بلُمت * ملُاز وخدة هلدًت وواهذ وظبت الاخخُاهي اللاهىوي التي خددَا  23بذا جلفذ البىىن الخجاٍز

 ُف بملداز :% فةن َرا اإلابلغ مً الىداجّ ألاولُت طِخلا4البىً اإلاسهصي جبلغ 

 األونيه انىديعه(   ×  انماَىَي اإلحتياطيَسثح  /)1=  انثسيظ انُمىد يضاعف 

 لاير  333333=  50000 ×% ( 15 /1=) 

 ُي يايحتاج َضرب في ليًح انىدائع هُا طهة انًضاعف فمظ يع 

 انىديعه األونيه(   ×  انماَىَي اإلحتياطيَسثح /)1يضاعف انُمىد انثسيظ = 

نى طهة كًيح انُمىد انتي يًكٍ خهمها يرج    12.5% = 8 /1يضاعف انُمىد = 

 يهيار وحذج َمذيح  600=  48×  12.5َضرب 

 نى 

 الىدٌِت الاولُت ×/)وظبت الاخخُاهي اللاهىوي(1الىلىد البظُوت = ملاُف

ا333333ٌ=%50000(×1/15=)  ٍز

 ي الىدٌِت الاولُت َىا هلب اإلالاُف ، ٌِجي ال ًخولب اللسب ف

 الىدٌِت الاولُت×/)وظبت الاخخُاهي اللاهىوي(1ملاُف الىلىد البظُوت =

 مسة25%(=1/4ملاُف الىلىد )
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 مساث 4 -ؤ

 مسة 25 -ب

 مسة 50 -ج

 ملُاز وخدة هلدًت 96 -د

% وبحمالي اللسوق 10دًىاز وواهذ وظبت ؤلاخخُاهي اللاهىوي  300دًىاز ، وؤلاخخُاهي الىلي  1000بذا وان بحمالي الىداجّ بالبىً 

 دًىاز ؤحب ُلى ألاطئله الخالُه : 700

 البىً ؤلاخخفاي به هلدا َى : مبلغ ؤلاخخُاهي اللاهىوي اإلاولىب مً *

 دًىاز .  700 -ؤ

 دًىاز .  300 -ب

 دًىاز .  100 -ج

 ؿفس . -د

 مبلغ ؤلاخخُاهي الحس ؤو الفاثم : *

 دًىاز .  300 -ؤ

 دًىاز .  200 -ب

 دًىاز .  100 -ج

 ؿفس .  -د

عجص ًُ جلدًم كسوق ، ؤلاخخُاهي الحس ٌظا*  وي ُىدما ًلدم البىً ؤكص ى ما ًمىً مً كسوق َو

 دًىاز .  300 -ؤ

 دًىاز .  200 -ب

 دًىاز .  100 -ج

 ؿفس .  -د

 ملداز الىداجّ اإلاؼخله في َرا البىً خالُا َى : *

 دًىاز .  700 -ؤ

 دًىاز .  300 -ب

 دًىاز .  100 -ج

 ؿفس  -د

اال . ُلما  25000داز ماهي همُت الىلىد اللـىي التي ًمىً خللها في هٌام مـسفي مالف مً بىً واخد وفُه هلد طاثل بمل* ٍز

% وال جىحد َىالً حظسباث 8بإن ألافساد ًدخفٌىن بيل ما لديهم مً هلد في ذلً البىً وؤن وظبت ؤلاخخُاهي اللاهىوي حظاوي 

 ؤخسي : 

اال .  225000-ؤ   ٍز

اال .  312500 -ب  ٍز

اال .  287500 -ج  ٍز

اال . 200000 -د  ٍز

 % هدظبها مً كُمت الىداجّ بالبى10ًالاخخُاهي اللاهىوي في الظااٌ 

 دًىاز 100=  %1000 × 10= 

الاخخُاهي الحس ؤو الخاؾ هدظبه بِد هسح كُمت الاخخُاهي اللاهىوي مً 

 الاخخُاهي اللاهىوي –مجمل مبلغ ؤلاخخُاهي = الاخخُاهي الىلي 

 دًىاز  200=  100 - 300= 

 

ا طهل ُىدها   300احمالي الىداجّ و 1000هبِا الىداجّ اإلاؼخلت ؤمَس

 مجمَى الاخخُاهي اذا ماجبلى َى حجم الىداجّ اإلاؼخلت

 دًىاز 700=  300 – 1000= 

 

 الىدٌِه ألاولُه× اللاهىوي (    وظبت ؤلاخخُاهي /)1البظُى =  ملاُف الىلىد

اٌ 312500=  %25000 ( × 8 /1=)   ٍز

ُىدما جـل البىىن الى خد الاكساق اليامل جـل  هبِا اخىا ُازفحن

 كُمت الىداجّ اإلاؼخلت ؿفس فبالخالي الاخخُاهي الحس ٌظاوي ؿفس 
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فةن كُمت الفاثم )الىداجّ اإلاؼخلت( اإلاخدلم لدي %، 25التي خددَا البىً اإلاسهصي جبلغ  بذا واهذ وظبت الاخخُاهي اللاهىوي*

 خظب بُاهاث الجدٌو ؤدهاٍ طُىىن:  (C)البىً الخجازي 

 ملُاز وخدة هلدًت.  1500-ؤ

 ملُاز وخدة هلدًت.  4500-ب

 ملُاز وخدة هلدًت.  3357-ج

 ملُاز وخدة هلدًت.  8000-د

 

 ولُتألا الىداجّ  البىً

 )ملُاز وخدة هلدًت(

 الفاثم الاخخُان اللاهىوي

 اإلاؼخلت ()الىداجّ 

 A 8000 2000 6000البىً الخجازي 

 B 6000 1500 4500البىً الخجازي 

 C 4500 1125 3375البىً الخجازي 

 

ت وداجّ ؤولُت بلُمت * ىوي التي خددَا البىً اإلاسهصي ملُاز وخدة هلدًت وواهذ وظبت الاخخُاهي اللاه 50بذا جللذ البىىن الخجاٍز

 ولُت ..............: %، فةن مبلغ الىداجّ ألا 8.5% ووظبت الظُىلت الداخلُت 4

 مساث.  10طِخلاُف بملداز -ؤ

 مسة.  12طِخلاُف بملداز -ب

 مسة.  12.5طِخلاُف بملداز -ج

 ملُاز وخدة هلدًت.  400طِخلاُف لُبلغ -د

 

 

 

 فان مبلغ الىداجّ..........%2.5وخدة هلدًه واخخُاهي اللاهىوي جبلُغ  4000 في ًل وحىد ودٌِت اولُه بمبلغ*

  40طِخلاُف بملداز - ؤ
 
 كِفا

  400طٌُاف بملداز - ب
 
 كِفا

 وخدة هلدًت 16000طُتراهم لُـبذ - ج

 وخدة هفدًت 116000طُتراهم لُـبذ - د

واخخُاهي خاؾ)طُىله داخلُه( جبلغ  2.5%ىوي جبلغ وظبخه وخدٍ هلدًت واخخُاهي اللاه 40000في كل وحىد ودٌِه اولُه بمبلغ *

 فان مبلغ الىداجّ الاولُه:  10%وظبتها 

 اكِاف 8طُلاُف بملداز - ؤ

 اكِاف 10طُلاُف بملداز - ب

 وخدٍ هلدًه 32000طُتراهم لُـبذ - ج

 ألاولُه الىدٌِه  ×الدظسب ( +الخاؾ الاخخُاهي +اللاهىوي ؤلاخخُاهي / )وظبت  = 1اإلاسهب الىلىد ملاُف

 ملُاز 400=  50   ×(  %0 + %8.5 + 4/ )  1= 

 نطبق ثطبيق مباشز للخطوات التالية :

  2000%=25×8000= الاحتياطي القانوني نسبة ×الوديعة ألاولية الاحتياطي القانوني=

 6000=2000-8000=نوني الاحتطياطي القا –الودائع املشتقة= الوديعة الاولية 

 وهكذا لباقي الخطوات )طبعا الخيار الصحيح غير موجود اقزب إجابة فقزة ج(

 

 لحل:ا

1/2.5=%40 

 لحل:ا

الحل غحر مىحىد  320000=%40000(×%10+2.5/)1

 بالخُازاث اذا هخخاز اإلالاُف

1(/2.5+%10=)%8 
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 وخدٍ هلدًه230000طُتراهم لُـبذ - د

 

 

واخخُاهي خاؾ )طُىلت داخلُت( جبلغ  2.5%هلدًت واخخُاهي اللاهىوي جبلغ وظبخه وخدة  44000في كل وحىد ودٌِت اولُت بمبلغ *

 فان مبلغ الىداجّ الاولُت : 7.5%ووحىد ًاَسة حظسب هلدي بيظبت  10%وظبتها 

 اكِاف 10طُلاُف بملداز - ؤ

 اكِافا 20طُلاُف بملداز - ب

 وخدٍ هلدًه 110000طُتراهم لُـبذ - ج

 وخدٍ هلدًه 200002طُتراهم لُـبذ -د

 

ت البىىن جللذ بذا* % 5اإلاسهصي  البىً خددَا التي اللاهىوي الاخخُاهي وظبت وواهذ هلدًت وخدة ملُاز 50 بلُمت ؤولُت وداجّ الخجاٍز

 ......................ألاولُت الىداجّ مبلغ فإن % 1,25 الداخلُت الظُىلت ووظبت

 .مساث 8 بملداز طِخلاُف-ؤ

 .مساث 10 ازبملد طِخلاُف -ب

 .مسة 12 بملداز طِخلاُف -ج

 هلدًت وخدة ملُاز  800لُبلغ طِخلاُف- د
 

ه في ؤخد الدٌو وداجّ ؤولُه بلُمت * ملُاز وخدٍ هلدًه وواهذ وظبت ؤلاخخُاهي اللاهىوي التي خددَا  48بذا جللذ البىىن الخجاٍز

 ُف بملداز : % فةن َرا اإلابلغ مً الىداجّ ألاولُه طِخلا8البىً اإلاسهصي جبلغ 

 مساث .  8 .ؤ 

 مٍس .  12 .ب 

.  12.5 .ج   مٍس

 ملُاز وخدة هلدًت  384 .د 

 

 ألاولُه الىدٌِه  ×الدظسب ( +الخاؾ الاخخُاهي +اللاهىوي ؤلاخخُاهي / )وظبت  = 1اإلاسهب الىلىد ملاُف

 ملُاز 008=  50   ×(  %0 +%1.25 + 5/ )  1= 

 َىا هلب اإلالاُف ، ٌِجي ال ًخولب اللسب في الىدٌِت الاولُت 

 الىدٌِت الاولُت×/)وظبت الاخخُاهي اللاهىوي(1ملاُف الىلىد البظُوت =

 مسة12.5%(=1/8ملاُف الىلىد )

 

 الاخخُاهي +اللاهىوي ؤلاخخُاهي / )وظبت  = 1اإلاسهب الىلىد ملاُف

 ألاولُه الىدٌِه  ×الدظسب ( +الخاؾ

 وخدة هلدًت 220000=  44000   ×(  %7.5% +%10 + 2.5/ )  1= 
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اٌ طِىدي ، ُلما بإن  500,000ذَبذ اإلاىاهىت الِىىد بى مىشة بلى بىً  الاخظاء الخجازي و ؤودُذ في خظابها مبلغ مثاٌ: ٍز

ت بإن جدخفٍ بيظبت   اخخُاهي كاهىوي ..%  همخـف 12.5ماطظت الىلد الظِىدي جلصم البىىن الخجاٍز

 ، فةن اإلابلغ الري طُىىن مخاخا لبىً الاخظاء الخجازي وي ًلىم بةكساكه للغحر: الظابممً اإلاثاٌ  *

 50,000 .ؤ 

     62,500 .ب 

 437,500 .ج 

 البُاهاث الىازدة باإلاثاٌ غحر وافُت لحظاب اإلابلغ اإلاخاح لالكساق .د 

 :% .....100اللاهىوي لخـبذ  : بذا ُدلذ ماطظت الىلد وظبت الاخخُاهيالظابم مً اإلاثاٌ *

 الحل :

500000*12.5%=62500 

43750062500=-500000 



 (1-39)(33)صيفي أسئلة الكتاب أسئلة اختبارات سابقة (2-33)( 1-33)( 2-31)( 1-31) (2-31)( 1-31) 2/1431-1مراجعة  2/1431-1مراجعة 

35 
 

  omjehaad مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

اٌ طِىدي 500,000طىف جبلغ كُمت الاخخُاهي اللاهىوي لبىً الاخظاء الخجازي  .ؤ   ٍز

 مسة 100في ملدوز بىً الاخظاء الخجازي ان ًلاُف ودٌِت اإلاىاهىت الِىىد بى مىشة  .ب 

اٌ طِى  500,000طىف جبلغ كُمت الاخخُاهي الخاؾ مً ودٌِت اإلاىاهىت الِىىد بى مىشة  .ج   ديٍز

اٌ طِىدي 500,000فةن اإلابلغ اإلاخاح لبىً الاخظاء الخجازي وي ًلىم بةكساكت للغحر طُىىن  .د   ٍز

ت الظُىلت اإلادخفٍ بها في ػيل ........... إلاىاحهت خاالث العجص في الظُىلت ، خـىؿا في خاالث ُدم  * حظخخدم البىىن الخجاٍز

 هفاًت .......... :

 اخخُاهي كاهىوي / الاخخُاهي الخاؾ .ؤ 

 الاخخُاهي الخاؾ / الاخخُاهي اللاهىوي .ب 

 مدفٌت الاوزاق اإلاالُت / الاخخُاهي اللاهىوي .ج 

 الاخخُاهي الخاؾ / الاوزاق اإلاالُت .د 

ت ُبازة ًُ ......... : *  الاخخُاهي الخاؾ ) ؤو الظُىلت الداخلُت ( للبىىن الخجاٍز

 ؤزباح غحر مىشُت .ؤ 

 مخـف للدون الهالىت .ب 

ظخخدم في مجابهت هلباث السحب الُىمُت مخـف اخخُازي ًدددٍ البىً ال .ج   خجازي َو

 مخـف بحبازي ًفسكه البىً اإلاسهصي و ال ًدم اطخخدامه في مجابهت هلباث السحب الُىمُت .د 

ادة خظابُت في ُسق الىلىد :* ادة خلُلُت في ُسق الىلىد ، بِىما جلىم ...... بةخدار ٍش  جلىم ......... بةخدار ٍش

ت / وشازة ا .ؤ   إلاالُتالبىىن الخجاٍز

ت  .ب  ت /البىىن اإلاسهٍص  البىىن الخجاٍز

ت .ج   وشازة اإلاالُت / البىىن اإلاسهٍص

 البىىن الالىتروهُت /  وشازة اإلاالُت .د 
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 الخامظتاإلاداكسة 

 ٌِخبر كمً بىىد اإلاىازد الراجُت للبىً الخجازي :واخد فلى مً بحن الخُازاث الخالُت *

 :الخجازي  البىً بمحزاهُت الراجُت اإلاىازد كمً مً رٌِخب الخالُت البىىد بحن مً فلى *واخد

 *حِخبر .......... مً كمً اإلاىازد الراجُت للبىً الخجازي:

 الىداجّ-ؤ

 كسوق مً البىً اإلاسهصي  -ب

ت-ج  كسوق مً البىىن الخجاٍز

 ألازباح غحر اإلاىشُت -د

 :مً كمً بىىد اإلاىازد غحر الراجُت للبىً الخجازي ما ًلي ما ُدا واخدة *

 الىداجّ -ؤ

 ألازباح غحر اإلاىشُت -ب

 البىً اإلاسهصي كسوق مً  -ج

ت -د  كسوق مً البىىن الخجاٍز

 ؤي مىىن مً بحن اإلاىىهاث الخالُه ال ٌِخبر مً كمً اإلاىازد غحر الراجُه للبىً الخجازي : *

ت .   .ؤ   الىداجّ الجاٍز

 ؤلاخخُان اللاهىوي .   .ب 

ه .كسوق مً البىً  .ج   الخجاٍز

 اإلاسهصي . كسوق مً البىىن  .د 

 ؤخد البىىد الخالُه ال ٌِخبر مً كمً اإلاىازد غحر الراجُه للبىً الخجازي : *

 الىداجّ .  -ؤ

 ؤلاخخُان .  -ب

 كسوق مً البىً اإلاسهصي .  -ج

ه . كسوق مً البىىن  -د  الخجاٍز

 ..........:ًدلم البىً الخجازي مـلحت ؤصحاب اإلاىازد الراجُت ) اإلاالن ( ُىدما.....................*

ىت -ؤ  ًدخفٍ باإلاىازد في ػيل هلىد بخٍص

ت ( لدي البىً اإلاسهصي  -ب  ًدخفٍ باإلاىازد في ػيل وداجّ جدذ الولب ) حاٍز

ت ( لدي البىىن ألاخسي  -ج  ًدخفٍ باإلاىازد في ػيل وداجّ جدذ الولب ) حاٍز

 ًخم جىًُفها في ػساء ألاوزاق اإلاالُت اإلادزة للِاثد -د

 :الخجازي مـلحت ؤصحاب اإلاىازد الراجُت ) اإلاالن ( ُىدمامتى ًدلم البىً *

 ُىدما ًدخفٍ باإلاىازد في ػيل طُىلت )هلدًت ( .ؤ 

  ُىدما ًلىم بخىًُف مىازدٍ في ػساء ألاوزاق اإلاالُت جدلم ُاثد .ب 
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ت ( لدي البىً اإلاسهصي  .ج   ُىدما ًدخفٍ باإلاىازد في ػيل وداجّ جدذ الولب ) حاٍز

ت ألاخسي ُىدما  ًدخفٍ باإلاىازد في ػي .د  ت ( لدي البىىن الخجاٍز   ل وداجّ جدذ الولب ) حاٍز

 *ؤلاداٍز الىاجحه للبىً الخجازي هي جلً التي حظعى بلى : 

 الظُاطه اإلاـسفُه الىاجحه للبىً الخجازي ًفترق ان جدلم ........ *

 جدلُم دزحت ُالُه مً الظُىله .  -ؤ

 جدلُم دزحه ُالُه مً السبدُه .  -ب

 اشن بحن َدفي الظُىله والسبدُه . جإمحن الخى  -ج

 حمُّ ؤلاحاباث الظابله خوإ . -د

 بمحزاهُت البىً الخجازي:( اإلاىازد )ؤي مما ًلي ال ٌِخبر مً مىىهاث الخـىم  *

 الاخخُاهي . -ؤ

 الاخخُاهي اللاهىوي . -ب

ت . -ج  الىداجّ الادخاٍز

 البىً اإلاسهصي .اللسوق مً  -د

 الُه ًدلم دزحت الظُىله اليامله في حاهب ؤلاطخخداماث ) ألاؿٌى / اإلاىحىداث ( بالبىً الخجازي : واخد فلى مً بحن البىىد الخ*

 ي:*واخد فلى مً البىىد الخالُت ًدلم دزحت الظُىلت الياملت في حاهب الاطخخداماث ) ألاؿٌى ( اإلاىحىداث بالبىً الخجاز 

 حاهب ؤلاطخخداماث ) ألاؿٌى / اإلاىحىداث ( لدي البىً الخجازي :ؤخخازي مً بحن الاحي ما ًدلم دزحت الظُىله اليامله في *

ه .  -ؤ  الىداجّ الجاٍز

 ؤذوهاث الخصاهه .  -ب

  ؤلاخخُاهي اللاهىوي . -ج

 زؤض اإلااٌ . -د

ٌ  0 الاطخخداماث حاهب في الياملت الظُىلت دزحت ًدلم الري البىد باخخُاز كم*  :) اإلاىحىداث / ألاؿى

 .اللاهىوي الاخخُاهي-ؤ

 .اإلالىُت خلىق -ب

ت الىداجّ-ج  .الخجاٍز

 اإلاالُت ألاوزاق مدفٌت-د

 ؤي مما ًلي ٌِخبر مً مىحىداث البىً الخجازي : *

 ؤلاخخُاهي ؤلاحبازي .  -ؤ

 الدظهُالث ؤلاثخماهُه . -ب

ه  -ج  . الىداجّ الجاٍز

 ػُياث لغاًاث الخدـُل . -د

 ؤي مما ًلي ٌِخبر مً مىحىداث البىً الخجازي : *
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 ؤلاخخُاهي اللاهىوي . -ؤ

 وداجّ ألحل .  - ب

ه .  -ج  وداجّ بدخاٍز

 . اللسوق  -د

 ؤي مما ًلي ٌِخبر مً مىىهاث مولىباث البىً الخجازي :*

 ؤلاخخُاهُاث .  -ؤ

 اللسوق .  -ب

 ألاطهم .  -ج

 الىداجّ . -د

 ؤي مما ًلي ٌِخبر مً مولىباث البىً الخجازي : *

 ؤذوهاث الخصاهه .  -ؤ

 اث الحىىمُه . الظىد -ب

 وداجّ جدذ الولب .  -ج

 . ؤلاخخُاهي اللاهىوي  -د

 الخجازي ؟  واخد فلى مً بحن البىىد الخالُه ال ًدلم السبدُه في حاهب الاطخخداماث ) الاؿٌى / اإلاىحىداث( بمصاهُت البىً*

 الظىداث- ؤ

 الىداجّ الحل- ب

 اذوهاث الخصاهه-ج

 مىذ اللسوق والظلفُاث للِمالء-د

 م البىً الخجازي الظُىله اليامله ُىدما ًىًف مىازدٍ في ػيل ........ًدل*

 اخخُاهي كاهىوي + الاطدثمازاث اإلاباػسة - ؤ

 اخخُاهي كاهىوي + مدفٌت الاوزاق اإلاالُه- ب

 اخخُاهي كاهىوي + مىذ اللسوق والظلفُاث للِمالء-ج

 اخخُاهي كاهىوي + الظُىله الداخلُه-د

 )واحب (:  البىً ُلىحِخمد زبدُت *

 هُفُت جىًُف اإلاىازد اإلاالي .  -ؤ

ّ الخدماث .  -ب  جىَى

 مىاهبت الخوىز الخلجي .  -ج

 ول ما جلدم . -د

 ىحىداث ذاث الظُىله الِالُه هي :مً ؤَم خـاثف اإلا*

 اللابلُه للخداٌو .  -ؤ

ا .  -ب  بطخلساز ؤطِاَز
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 بمياهُت بطخِادة كُمتها .  -ج

 ول ما جلدم . -د

خه مً اإلاىازد غحر الراجُت:  ًخم جإطِع* لمً اطخمساٍز خم حؼغُله ٍو  ................ مً اإلاىازد الراجُت ٍو

 البىً الخجازي. -ؤ

 البىً الصزاعي. -ب

 البىً الـىاعي. -ج

 البىً اإلاسهصي. -د

 ًدلم البىً الخجازي مـلحت اصحاب اإلاىازد الراجُت ُىدما ..... : *

 ٍىت ًدخفٍ باإلاىازد في ػيل هلىد بخص  .ؤ 

 ًخم جىًُفها في ػساء الاوزاق اإلاالُت اإلادزة للِاثد  .ب 

 ًدخفٍ باإلاىازد في ػيل اخخُاهي كاهىوي لدي البىً اإلاسهصي  .ج 

ت ( لدي البىىن الاخسي  .د   ًدخفٍ باإلاىازد في ػيل وداٌّ جدذ الولب ) حاٍز

 اطدبِد ما ال ٌِخبر مً كمً مىىهاث اإلاىازد غحر الراجُت بمحزاهُت البىً الخجازي : *

ت .ؤ   الىداجّ الجاٍز

 الازباح غحر اإلاىشُت .ب 

 كسوق البىً اإلاسهصي  .ج 

ت .د   كسوق مً البىىن الخجاٍز

واخد فلى مً بحن الخُازث الخالُت ًدلم دزحت الظُىلت الياملت في حاهب الاطخخداماث ) الاؿٌى / اإلاىحىداث ( بمحزاهُت البىً *

 الخجازي :

 خلىق اإلالىُت .ؤ 

تجالىدا .ب   ّ الجاٍز

 الاخخُاهي اللاهىوي .ج 

 دفٌت الاوزاق اإلاالُتم .د 

خم * خه مً ......................:البىً الخجازي ًخم جإطِظه مً ...................... ٍو لمً اطخمساٍز  حؼغُله ٍو

 اإلاىازد الراجُت / ألاؿٌى الثابخت -ؤ

 اإلاىازد الراجُت / اإلاىازد غحر الراجُت -ب

 ألاؿٌى غحر الراجُت / اإلاىازد الراجُت -ج

ٌ  -د  اإلاباػسةغحر الراجُت / الاطدثمازاث  ألاؿى

لمً اطخمساٍز مً ًخم جاطِع البىً الخجازي مً ............ *  :بِىما ًخم حؼغُله  ٍو



 (1-39)(33)صيفي أسئلة الكتاب أسئلة اختبارات سابقة (2-33)( 1-33)( 2-31)( 1-31) (2-31)( 1-31) 2/1431-1مراجعة  2/1431-1مراجعة 

41 
 

  omjehaad مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

ً-ؤ  ؤمىاٌ الداثىحن / امىاٌ اإلاظدثمٍس

ً-ب  اإلاىازد الراجُت / امىاٌ اإلاظدثمٍس

 اإلاىازد الراجُت / اإلاىازد الغحر الراجُت-ج

 اإلاىازد  الراجُتاإلاىازد الغحر الراجُت / -د

 ٌؼحر الظهم في السطم البُاوي ؤدهاٍ بلى ؤن الظُاطت التي ًخبىاَا البىً الخجازي ..........: *

 
 جدلم زكا اإلاالن. -ؤ

 جدلم زكا اإلاالن وزكا الداثىحن في ذاث الىكذ. -ب

 جدلم زكا اإلاالن وزكا اإلاىدُحن في ذاث الىكذ. -ج

 في ذاث الىكذ.  جدلم زكا اإلاىدُحن وزكا الداثىحن-د

 الظُاطت اإلاـسفُت التي جدلم للبىً الخجازي اكص ى دزحت مً الامان:*

 

 في السطم البُاوي Aجىىن ُىد اخخُاز الىلوت -ؤ

 في السطم البُاوي Bجىىن ُىد اخخُاز الىلوت -ب

 في السطم البُاوي Cجىىن ُىد اخخُاز الىلوت -ج

 في السطم البُاوي Dجىىن ُىد اخخُاز الىلوت -د

 حِجي ؤن البىً الخجازي ...... : Aفي الؼيل الخالي هجد ؤن لىلوت  *

 

 

 خلم مـلحت اإلاالن .ؤ 
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 خلم مـلحت اصحاب اإلاىازد غحر الراجُت .ب 

 خلم مـلحت اإلاالن و ؤصحاب اإلاىازد غحر الراجُت .ج 

 لم ًدلم مـلحت ؤي مً الوسفحن .د 

 : حِجي ؤن البىً الخجازي ..... Eفي الؼيل الظابم هجد ؤن الىلوت  *

 خلم مـلحت اإلاالن .ؤ 

 خلم مـلحت الداثىحن .ب 

 خلم مـلحت ؤصحاب الىداجّ .ج 

 خلم مـلحت حمُّ الاهساف .د 

 للخدلم مً طالمت اإلاسهص اإلاالي للبىً الخجازي فالبد مً اللُام باإلاهام الخالُت، ُدا واخدة فلى:*

 بدازة مخاهس البىً. -ؤ

 بدازة خـىم / مولىباث البىً. -ب

 البىً. بدازة ؤؿٌى / مىحىداث -ج

 زؿد مخـف للدًىن الهالىت. -د

 :فلى واخدة ُدا .الخالُت باإلاهام اللُام مً بد فال الخجازي  للبىً اإلاالي اإلاسهص طالمت مً للخدلم*

 .البىً مخاهس بدازة-ؤ

ٌ  بدازة-ب  .البىً مىحىداث / ؤؿى

 .البىً مولىباث / خـىم بدازة-ج

 .جدـُلها في اإلاؼىىن للدًىن  مخـف زؿد-د

ه فةهه ًلجإ ُادة بلى : بذا اخ*  خاج البىً الخجازي بلى بُادة خـم ألاوزاق الخجاٍز

 البىً اإلاسهصي .  -ؤ

 البىىن الدولُه .  -ب

 البىىن اإلادلُه .  -ج

 البىىن ؤلاطالمُه . -د

ه : *  ؤي مما ًلي لِع باللسوٍز مً مِاًحر هجاح البىىن الخجاٍز

 حجم اللسوق .  -ؤ

م  -ب  . حىدة الدظٍى

 بدُه . الس  -ج

 اطخلساز الظُىله . -د
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 الظادطتاإلاداكسة 

 والبىً الـىاعي مً خُث الاهدؼاز الجغسافي ؟ماَى الفسق بحن البىً الصزاعي *

فُت او في مىاهم اللسي .  البىً الصزاعي : في اإلاىاهم الٍس

 دن ؤو الحلس .البىً الـىاعي : في اإلا

ل الاحل وكـحر الاحل في البىً الِلازي ؟ف* ل هٍى  ي ماذا ٌظخخدم الخمٍى

ل الاحل: ٌظخخدم في الاطدثماز ٌِجي ػساء او اكخىاء الا   ؿٌى او حؼُِد اإلاباوي الجدًدة هٍى

 في ُملُت ؿُاهت اإلاباوي اللاثمت كـحر الاحل: 

ت الفئاث اإلا* ت وبىىن الاطدثماز مً شاٍو  ظتهدفت مالفسق بحن البىىن الِلاٍز

ت حظتهدف الِماٌ او ذوي الدخل اإلاددود  -  الِلاٍز

ماٌ  -  الاطدثماز حظتهدف زحاٌ ألُا

 ...... َى ماطظت وطاهت مالُت حظعى في اإلالام الاٌو بلى جدلُم الخىمُت الاكخـادًت وكد ًىىن  السبذ مً كمً ؤَدافها *

 البىً الخجازي  .ؤ 

 البىً اإلاخخـف .ب 

 البىً اإلاسهصي  .ج 

 بىً اإلاِلىماث  .د 

 البىً اإلاخخـف َى ماطظه مالُه وطُوه حظعى بلى جدلُم : *

 السبذ فلى .  -ؤ

 ؤَداف طُاطُه .  -ب

 الخىمُه ؤلاحخماُُه .  -ج

  حمُّ ؤلاحاباث الظابله خوإ . -د

 ....................... َى ماطظت مالُت وطُوت حظعى لخدلُم الخىمُت الاكخـادًت : *

 بىً اإلاِلىماث .ؤ 

 البىً الخجازي  .ب 

 لبىً اإلاسهصي ا .ج 

 البىً اإلاخخـف .د 

 لام الاٌو ُلى ........ :مً خُث اإلاىازد ٌِخمد البىً اإلاخخـف في اإلا *
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ت .ؤ   الىداجّ الجاٍز

ت .ب   اوداجّ الادخاٍز

 زؤض اإلااٌ و الاطخداهت مً اإلااطظاث اإلاالُت الاخسي  .ج 

 اإلاىذ واإلاِىهاث مً الحىىمت .د 

 :ٌِسف البىً اإلاخخـف بإهه ماطظت وطاهت مالُت حظعى بلى *

 *البىً اإلاخخـف َى ماطظت مالُت وطُوت حظعى ...........

 *ٌِسف البىً اإلاخخـف بإهه ماطظت مالُت وطُوت حظعى بلى جدلُم ..................:

 جدلُم السبذ -ؤ

 جدلُم الخىمُت الاكخـادًت -ب

 اد ًىىن جدلُم السبذ مً كمً ؤَدافجدلُم الخىمُت الاكخـادًت وك -ج

 لخىمُت الاكخـادًت مً كمً ؤَدافهد ًىىن جدلُم اجدلُم السبذ وك -د

 في هثحر مً الدٌو ال ٌظمذ البىً اإلاخخـف ب ....... : *

ل مخىطى الاحل .ؤ   مىذ الخمٍى

ل الاحل .ب  ل هٍى  مىذ الخمٍى

ت مً الجمهىز  .ج   كبٌى الىداجّ الجاٍز

 الاكتراق مً اإلااطظاث اإلاالُت .د 

ل الاحل ؟ * ل هٍى  ماهي البىىن التي جلىم بمىذ الخمٍى

 البىىن الصزاُُت - ؤ

 البىىن الـىاُُه - ب

ه  -ج  البىىن الِلاٍز

ل الاحل-د ل هٍى  جمىذ الخمٍى
 
 حمُّ البىىن اإلارهىزٍ طابلا

دت اصحاب الدخل اإلاددود مً اإلاىًفحن * حظتهدف ............. ػساثذ ؿغاز اإلاىخجحن في اللواَ الصزاعي، بِىما حظتهدف ....... ػٍس

 والِماٌ:

تالبىىن الصزا .ؤ   ُُت/البىىن الِلاٍز

 البىىن الصزاُُت/ البىىن الـىاُُت .ب 

ت/ البىىن الصزاُُت .ج   البىىن الِلاٍز

ت/ البىىن الـىاُُت  .د   البىىن الِلاٍز

 ال ًخم الظماح للبىىن اإلاخخــت في هثحر مً الدٌو ................: *

ل الـىاعي. -ؤ  بمصاولت وؼان الخمٍى
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ل الصزاعي. -ب  بمصاولت وؼان الخمٍى

ت مً الجمهىز. ك-ج  بٌى الىداجّ الجاٍز

 الاطخداهت مً اإلااطظاث اإلاالُت ألاخسي.-د

 في هثحر مً الدٌو غحر مظمىح للبىىن اإلاخخــت .............*

 الاطخداهت مً اإلاىطظاث اإلاالُت الاخسي -ؤ

ت مً الجمهىز -ب  كبٌى الىداجّ الجاٍز

 ألاثخماهُت اللـحرةجلدًم اللسوق والدظهُالث -ج

لت الاحل جلدًم-د  اللسوق والدظهُالث ألاثخماهُت اهٍى

فُت هي :*  البىىن التي ًترهص الاهدؼاز الجغسافي لفسوُها في اإلاىاهم الٍس

ت -ؤ  البىىن الخجاٍز

ت -ب  البىىن الِلاٍز

ماٌ ( -ج  بىىن الاطدثماز ) ألُا

 لِع مً بحن البىىن اإلارهىزة ؤُالٍ مً جىوبم ُلُه َرٍ الخاؿُت )الصزاُُت( -د

ت ) طىق الخداٌو ( :م *  اهي البىىن التي جيؼى في الظىق الاولُت ) طىق الاؿداز ( و في الظىق الثاهٍى

ت .ؤ   البىىن الخجاٍز

ت  .ب   البىىن اإلاسهٍص

ماٌ ( .ج   بىىن الاطدثماز ) بىىن الُا

 لِع مً البىىن اإلارهىزة طابلا مً ًلىم بهرٍ اإلاهمت .د 

فُ*ًترهص ؤلاهدؼاز الجغسافي لفسوُها في اإلاىاهم   ه ليي جىىن ؤهثر كسبا مً الؼساثذ اإلاظتهدفه : الٍس

فُه:  *ماهي البىىن التي ًترهص الاهدؼاز الجغسافي لفسوَ في اإلاىاهم الٍس

فُت:*ًترهص الاهدؼاز الجغسافي لفسوَ   ................. في اإلاىاهم الٍس

ه .  -ؤ     البىىن الخجاٍز

  البىىن الصزاُُه . -ب  

ه .  -ج     البىىن الِلاٍز

ماٌ ( .  -د    بىىن ؤلاطدثماز ) ألُا

 ًترهص الاهدؼاز الجغسافي لفسوَ البىىن الصزاُُت ......... ، بِىما ًترهص الاهدؼاز الجغسافي لفسوَ البىىن الـىاُُت ......... : *

فُت .ؤ  ت / في اإلاىاهم الٍس  في اإلاىاهم الحلٍس

ت .ب  فُت / في اإلاىاهم الحلٍس  في اإلاىاهم الٍس

فُ .ج   ت / في خازج الجدود الجغسافُتفي اإلاىاهم الٍس
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ت / في خازج الجدود الجغسافُتد.          في اإلاىاهم الحلٍس

ٌِى ُلى ..... في اخدار دفِت * ه للخىمُه ؤلاكخـادًه مً ٌُ ص ُالكاث الترابى / الدؼابً ما كٍى بحن اللواَ الـىاعي خالٌ حٍِص

 واللواَ الصزاعي : 

 البىىن الصزاُُه .  -ؤ

 .  اُُهالبىىن الـى -ب

ه .  -ج  البىىن الِلاٍز

ماٌ ( .  -د  بىىن ؤلاطدثماز ) ألُا

ت *  للؼساثذ مددودة الدخل مً اإلاىًفحن والِماٌ  –في ُملُاتها الخمىٍلُت  –ماهي البىىن التي حِوي ألاولٍى

 البىىن الصزاُُت  .ؤ 

 البىىن الـىاُُت  .ب 

ت  .ج   البىىن الِلاٍز

   بىىن الاطدثمازد. 

ص ُالكاث التربى / الدؼابً مابحن اللواَ الـىاعي واللواَ الصزاعي  ماهي البىىن التي جلىم*  :حٍِص

 البىىن الصزاُُت -ؤ

ت- ب  البىىن الِلاٍز

ماٌ(  -ج  بىىن الاطدثماز ) بىىن الُا

 مً ًلىم بهرٍ اإلاهمه-د
 
 لِع مً بحن البىىن اإلارهىزٍ طابلا

 جلىم باالطدثماز اإلاباػس في ك*
 
 البىاء والدؼُِد مً خالٌ ػسواث مملىهت لها: واَ ؤؿبدذ .............. ماخسا

 بىىن الاطدثماز. -ؤ

ت. -ب  البىىن الِلاٍز

 البىىن الـىاُُت. -ج

ت.-د  البىىن اإلاسهٍص

ت في ..... : *  في بِم الاخُان حظاَم البىىن الِلاٍز

ل الصزاعي .ؤ   الخمٍى

ل مىخجاث الثروة الحُىاهُت .ب   جمٍى

ص ُالكاث الترابى / الدؼابً مابح .ج   ن اللواَ الـىاعي واللواَ الصزاعي حٍِص

ً جدالفاث مالُت مّ ماطظاث مالُت اخسي  .د    بوؼاء مؼسوُاث البيُاث الاطاطُت مً خالٌ جىٍى

م مؼازهت الدولت  في بِم الاخُان حظاَم ................ في اوؼاء مؼسوُاث البيُاث الاطاطُت* ً ًُ هٍس م جىٍى او ًُ هٍس

 ت اخسي:مّ مىطظاث مالُجدالفاث مالُت 

ت-ؤ  البىىن الِلاٍز
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ماٌ-ب  بىىن الُا

 بىىن الافؼىز -ج

ت-د  البىىن اإلاسهٍص

 واخدٍ فلى مً بحن البىىد الخالُه ال حِخبر مً كمً خـاثف بىً ؤلاطدثماز : *

 اطدبِد ما  ال ٌِخبر جابِا لخـاثف بىىن ؤلاطدثماز : *

ماٌ والؼسواث الـىاُُه .  -ؤ  جلىم بمِاوهت زحاٌ ألُا

 باإلطدثماز اإلاباػس في كواَ البىاء والدؼُِد مً خالٌ ػسواث مملىهه لها . جلىم  -ب

ه ) طىق الخداٌو ( . جيؼى في الظىق ألاولُه  -ج  ) طىق ؤلاؿداز ( وفي الظىق الثاهٍى

 ث والدمج وؤلاطخدىاذ والخصخـه . جلدم ؤلاطدؼازاث اإلاخِلله بةُادة َُيلت الؼسوا -د

 ز ما ًلي ما ُدا واخدة :مً كمً خـاثف بىىن الاطدثما*

ماٌ والؼسواث الـىاُُت -ؤ  جلىم بمِاوهت زحاٌ ألُا

ت ) طىق الخداٌو ( -ب  جيؼى في الظىق ألاولُت ) طىق ؤلاؿداز ( وفي الظىق الثاهٍى

 جلىم باالطدثماز اإلاباػس في كواَ البىاء والدؼُِد مً خالٌ ػسواث مملىهت لها -ج

 سواث والدمج والاطخدىاذ والخصخـتة َُيلت الؼجلدم الاطدؼازاث اإلاخِللت بةُاد -د

ماٌ ؤنها ...............: *  اإلاِسوف ًُ بىىن الاطدثماز ؤو بىىن ألُا

 جيؼى في الظىق ألاولُت. -ؤ

 ال جلبل الىداجّ مً الجمهىز. -ب

 جلدم الاطدؼازاث اإلاخِللت بةُادة َُيلت الؼسواث والدمج والاطخدىاذ والخصخـت. -ج

ص ُالكاث الترابى / الدؼابً / ما بحن حِمل ُلى حِ-د  اللواَ الـىاعي واللواَ الصزاعي.ٍص

 جلدم ......... الاطدؼازاث اإلاخِلله بةُادة َُيلت الؼسواث والدمج والاطخدىاذ والخصخـه؟*

ت - ؤ  البىىن الِلاٍز

ه - ب  البىىن اإلاسهٍص

ماٌ(-ج  بىىن الاطدثماز)بىىن الُا

ه والبىىن الصز -د  اُُهالبىىن الخجاٍز

 البىً الؼامل َى ماطظت مالُت وطُوت جلىم بىًاثف: *

 بىىن الاطدثماز فلى. -ؤ

. البىىن الخجاٍز-ب
 
ت مِا  ت ووًاثف البىىن اإلاسهٍص

. البىىن الخجاٍز-ج
 
ت مِا  ت ووًاثف البىىن اإلاسهٍص

.-د
 
ت ووًاثف البىىن الخخــُت مِا  البىىن الخجاٍز

 

 

 



 (1-39)(33)صيفي أسئلة الكتاب أسئلة اختبارات سابقة (2-33)( 1-33)( 2-31)( 1-31) (2-31)( 1-31) 2/1431-1مراجعة  2/1431-1مراجعة 

47 
 

  omjehaad مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 

 

 

 

 اإلاداكسة الظابِت

لد اإلالازبت  ماَى الفسق في ُلد* ت مظاَمت اهـبت الؼسواء اإلاؼازهت ُو  مً شاٍو

 ُلد اإلاؼازهت : ماٌ+ماٌ .

 ُلد اإلالازبت : ماٌ +ُمل .

ت البىً الاطالمي)   الفسق بحن اإلاسابدت الِادًت واإلاسابدت لؤلمس بالؼساء ؟*  (حىاب الازىحن ًىىن مً شاٍو

 اإلاسابدت الِادًت: الظلِت في خىشة البىً .

ى ًإمس البىً في ػساء الظلِه .اإلاسابدت   لؤلمس بالؼساء : الظلِت ماجىىن في خىشة البىً َو

 وحه الؼبه الاطاس ي بحن اإلاؼازهت واإلالازبت ؟*

 لهم ًىدزحىا جدذ ؿُغ اإلاؼازواث .و

لد الظلم ؟*  الفسق بحن اإلاؼازهت اإلاخىاكـه ُو

 اإلاؼازهت اإلاخىاكـت : جدذ الؼسواث .

 َ .ُلد الظلم : جدذ ؿُغ البُى 

ت التزاماث هسفي الِلد * لد بُّ الظلم مً شاٍو  مالفسق بحن اإلاسابدت ُو

 اإلاسابدت :ُلد بُّ آحل  -

 ُلد الظلم : ُلد بُّ ُاحل بأحل  -

 حِخبر البىىن ؤلاطالمُه بدًال مىافظا الخللُدًه فهي : *

ُه .  -ؤ  جىفس خُازا للمِامالث اإلاـسفُه ًيسجم وؤخيام الؼُس

 ٍه باإلالازهه بالبىىن الخللُدًه .حِوي ُىاثد مجص  -ب

 ؤؿبدذ واطِت ؤلاهدؼاز في الِىاؿم ؤلاطالمُه وغحر ؤلاطالمُه .  -ج

 حمُّ ما جلدم -د

 اطدبِد ما ال ٌِخبر مً كمً ؤػياٌ جىاحد البىىن ؤلاطالمُت في مخخلف دٌو الِالم: *

 الىٌام الؼامل. -ؤ

 هٌام الغىم بالغسم ؤو اللمان بالخساج .-ب

 اإلاصود )الثىاجي(.  الىٌام-ج

 هٌام الىىافر ؤو الفسوَ.-د

 اطخِد ما ال ٌِخبر مً اإلابادت التي جدىم هبُِت ُمل البىىن ؤلاطالمُت *

 بباخت الغسز  .ؤ 

م الخِامل بالسبا  .ب   جدٍس

 بباخت اإلاؼازهت في السبذ  .ج 
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 بباخت اإلاؼازهت في الخظازة .د 

سي بحن البىىن *  ر بطالمُه :طالمُه والبىىن الغحؤلا ..... َى الفسق الجَى

م الخِامل بالسبا . -ؤ  جدٍس

 جدلُم الخىمُه ؤلاكخـادًه .  -ب

 ؤلاهدؼاز الجغسافي في الدٌو ؤلاطالمُه .  -ج

 حمُّ ؤلاحاباث الظابله ؿىاب . -د

سي بحن البىىن ؤلاطالمُت والبىىن غحر ؤلاطالمُت :*  ٌِخبر ......................... َى الفسق الجَى

م الغسز  -ؤ  جدٍس

 جدلُم الخىمُت الاكخـادًت -ب

 الاهدؼاز الجغسافي في الدٌو ؤلاطالمُت -ج

م الخِامل بظِس الف -د واءاجدٍس  اثدة ؤخرا ُو

 جلىم البىىن ؤلاطالمُه بخوبُم مفهىم الىطاهه اإلاالُه اللاثم ُلى مبدؤ : *

 اإلاؼازهه في السبذ .  -ؤ

 اإلاؼازهه في الخظاٍز .  -ب

 اب . هالؤلاحابخحن في ؤ و ب ؿى  -ج

 هال ؤلاحابخحن في ؤ و ب خوإ . -د

 الىطاهت اإلاالُت اللاثم ُلى مبدا ............جلىم البىىن الاطالمُت بخوبُم مفهىم *

 الغىم بالغسم-ؤ

م السبا-ب  جدٍس

  اللمان بالخساج-ج

 اإلاؼازهت بالسبذ والخظازة -د

 .الاكخـادًت والخىمُت السبذ في اإلاؼازهت-ٌ

 ىد الخالُت ال ٌِخبر مً كمً ؿُغ اإلاؼازواث ؤو الؼسواث :*واخد فلى مً بحن الِل

 ؿُغ الؼسواث ؤو اإلاؼازواث :*ؤخد الِلىد الخالُه ال ًىدزج كمً 

 ُلد اإلاظاكاة . -ؤ

ت . -ب  ُلد اإلاصاُز

 ُلد اإلالازبت . -ج

 ُلد الاطخـىاَ . -د

 ُلد اإلاؼازهه . -ٌ

 ......... :ًىدزج ُلد اإلاؼازهت اإلاىتهُت بالخملًُ كمً ........ *

 ؿُغ البَُى .ؤ 

 ؿُغ الؼسواث .ب 

ت .ج   ؿُغ اإلاصاُز
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 ؿُغ الاطخـىاَ .د 

 جىدزج الِلىد الخالُت كمً ؿُغ الؼسواث او اإلاؼازواث ما ُدا ....................:*

 ُلد الظلم -ؤ

 ُلد اإلاظاكاة -ب

ت -ج  ُلد اإلاصاُز

 ُلد اإلاؼازهت -د

 ُلد الظلم َى ُلد بحن هسفحن ..........*

 اٌ والوسف الاخس ًملً ازق ؿالحت لصزاُت ؤخدَم ًملً اإلا .ؤ 

 ًلّ ُلى طلِت غحر مىحىدة وكذ الخِاكد وغحر مؼاَدة للمؼتري  .ب 

ظاَم بِمله .ج  ظاَم به والوسف ألاخس لدًه الخبرة في الِمل َو  ؤخدَما ًملً اإلااٌ َو

 مً ؤهساف الِلد بجصء مً زؤض مً زؤض اإلااٌبدُث ٌظاَم ول هسف  .د 

ظاَم بِمله : َى ُلد بحن هسفحن ؤخدَما ًم* ظاَم به والوسف آلاخس لدًه الخبٍر في الِمل َو  لً اإلااٌ َو

ظاَم الوسف الاخس بِمله ) الخبٍر (:   *ماَى الِلد الري حظخخدمه البىىن الاطالمُه وبمىحبه ٌظاَم هسف باإلااٌ َو

 ُلد اإلالازبه .  -ؤ

 ُلد اإلاؼازهه .  -ب

 ُلد ؤلاطخـىاَ .  -ج

 ُلد اإلاسابده .  -د

 اإلالازبت َى ُلد بحن هسفحن ..........................:ُلد *

 ًلّ ُلى طلِت غحر مىحىدة وكذ الخِاكد وغحر مؼاَدة للمؼتري  -ؤ

ظاَم بِمله -ب ظاَم به والوسف ألاخس لدًه الخبرة في الِمل َو  ؤخدَما ًملً اإلااٌ َو

 ؤخدَما ًملً اإلااٌ والوسف ألاخس ًملً ؤزق ؿالحت للصزاُت -ج

 مً ؤهساف الِلد بجصء مً زؤض مً زؤض اإلااٌٌظاَم ول هسف بدُث  -د

ل واإلاظدثمس ًلدم الخبٍر : *  في ؿُغت اإلالازبه بذا وان البىً ًلدم الخمٍى

 ٌظمى اإلاظدثمس " ملازب " والبىً " زب الخبٍر " .  -ؤ

 ٌظمى البىً " اإلالازب " واإلاظدثمس " اإلالازب مِه " .  -ب

 ظدثمس " زب الخبٍر " . ٌظمى البىً " ملازب " واإلا -ج

 ٌظمى البىً " زب اإلااٌ " واإلاظدثمس " اإلالازب " . -د

 في ًل ُلد اإلالازبت جىىن مظاَمه اهساف الِلد ُلى الىدى الخالي :*

 ماٌ +طلِه-ؤ

 ماٌ +ؤزق-ب

 ماٌ +ُمل-ج

 ماٌ +مىفِه اؿل-د
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 جخمثل ؿُغ البَُى في آلاحي، ما ُدا واخدة فلى: *

 ُلد الظلم. -ؤ

 اإلاسابدت. ُلد -ب

 ُلد اإلاظاكاة. -ج

 ُلد الاطخـىاَ. -د

ل لدي ؤخد  ًسغب اإلاىاهً ؿلس بً هدىىن في ػساء طُازة، وخُث اهه ال ٌظخوُّ جىفحر زمً الظُازة باليامل، جلدم بولب جمٍى

له وفم الؼسون:  البىىن ؤلاطالمُت ، خُث وافم البىً ؤلاطالمي ُلى جمٍى

 اؿفاث اإلاخفم ُليها مّ اإلاىاهً ؿلس بً هدىىن ًلىم البىً بؼساء الظُازة خظب اإلاى  ( ؤ)

خم جىكُّ الِلد بحن الوسفحن ( ب)  بِد الؼساء ٌظلم البىً الظُازة للمىاهً ؿلس بً هدىىن ٍو

ت ( ث)  ٌظدد اإلاىاهً ؿلس بً هدىىن مبلغ ػساء الظُازة ملافا بلُه َامؽ زبذ للبىً وف هٌام الاكظان الؼهٍس

ل *  اإلاىاهً ؿلس بً هدىىن: كمً ؤي ُلد مً الِلىد الخالُت جم جمٍى

 ُلد بُّ الظلم .ؤ 

 ُلد اإلالازبت .ب 

 ُلد الاطخـىاَ .ج 

 تُلد بُّ اإلاسابد .د 

اخس الثمً: * اخس البُّ، بِىما بمىحب ُلد ............... ًلدم اإلابُّ ٍو  بمىحب ُلد ............ ًلدم الثمً ٍو

ت .ؤ   الظلم/ اإلاصاُز

 الظلم/الاطخـىاَ .ب 

 الظلم/ اإلاسابدت .ج 

 الظلم/ اإلالازبت .د 

 فلى مً بحن الِلىد الخالُه ٌِخبر مً كمً ؿُغ البَُى : )واحب ( واخد*

 ُلد الظلم .  -ؤ

 ُلد اإلاظاكاة .  -ب

ه  -ج  . ُلد اإلاصاُز

 ُلد اللسق الحظً . -د

*:  واخد فلى مً بحن الاحي ٌِخبر مً بحن ؿُغ البَُى

 ُلد الاطخـىاَ -ؤ

  اإلالازبت اإلالُدة -ب

 الاحازة اإلاىتهُت بالخملًُ -ج
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 ؼازهت اإلاىتهُت بالخملًُاإلا -د

ّ الصزاُُه : * ل اإلاؼاَز ل ) البَُى ( ؤلاطالمُه الخالُه ؤوظب لغاًاث جمٍى  ؤي مً ؿُغ الخمٍى

 الظلم .  -ؤ

 اإلاسابده .  -ب

 . ؤلاطخـىاَ  -ج

 اإلالازبه -د

 الظلم َى : *

 ُلد بحن البىً واإلاىخج لؼساء ؤلاهخاج بثمً خاكس وحظلُم ماحل .  -ؤ

 لبىً واإلاىخج لؼساء ؤلاهخاج بثمً آحل وحظلُم خاكس . ُلد بحن ا -ب

 ُلد ػساء طلِه وبُِها لآلمس بالؼساء .  -ج

 ُلد اطدثماز ، البىً فُه زب اإلااٌ واإلالازب َى اإلاظدثمس . -د

اخس الثمً في ًلدم ( بِاحل آحل بُّ بإهه .............. *ٌِسف  :اإلابُّ ٍو

ىخس اإلابُّ؟*ماَى الِلد الري حظخخدمه البىىن الا   طالمُه وبمىحبه ًلدم الثمً ٍو

 .اإلاسابدت ُلد-ؤ

 .الاحازة ُلد-ب

 .الظلم ُلد-ج

س في واضح غحر-د  .الخـٍى

 بُّ الظلم َى : *

 بُّ ُاحل بإحل .  -ؤ

 بُّ ألحل بِاحل .  -ب

 بإحل . بُّ ؤحل  -ج

 بُّ ُاحل بِاحل -د

 َى مخخـف في ؿىاُت ؤو بهخاج طلِت مُِىت لـالح ُمُله )اإلاؼتري(  وفم .............. ًلىم البىً ؤلاطالمي بالخِاكد مّ مً*

 في ملابل زبذ مِلىم: 

 ُلد ؤلاحازة. -ؤ

ت. -ب  ُلد اإلاصاُز

 ُلد الاطخـىاَ. -ج

 ُلد اإلاؼازهت اإلاىتهُت بالخملًُ-د

 َى ُلد جلىم البىىن ؤلاطالمُت بمىحبت ببُّ إلاىافّ الاؿٌى  ) جلدًم مىفِت ملابل ماٌ ( :*

 :َى الِلد الري  جلىم البىىن الاطالمُت بمىحبه جلدًم مىفِت ؤؿل مً الاؿٌى ملابل ماٌ ما *

 ُلد السابدت -ؤ

 ُلد ؤلاحازة -ب
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 ُلد الاطخـىاَ -ج

 .ُلد اإلاؼازهت اإلاىتهُت بالخملًُ -د

ً ؟*  ماَى الِلد الري حظخخدمه البىىن الاطالمُه وبمىحبه جاوٌ ملىُت اإلاؼسوَ باليامل للؼٍس

 اإلاؼازهت ُلد- ؤ

 ُلد اإلاؼازهت اإلاىتهُه بالخملًُ- ب

 ُلد اإلالازبه اإلالُدٍ-ج

 ُلد اإلالازبه اإلافخىخه-د

 

 الثامىتاإلاداكسة 

 مً ؤَم اإلاىازد الداخلُه ؤو الراجُه للبىً ؤلاطالمي ما ًلي : *

ه .  -ؤ  الىداجّ ؤلاطدثماٍز

 زؤض اإلااٌ واخخُاهُاث زؤض اإلااٌ .  -ب

ه .  الىداجّ -ج  الجاٍز

 ؤمىاٌ الصواة وألاماهاث . -د

 مً ؤَم اإلاىازد الخازحُه للبىً ؤلاطالمي ما ًلي : *

ه .  -ؤ  الىداجّ ؤلاطدثماٍز

 زؤض اإلااٌ .  -ب

 زؤض اإلااٌ . اخخُاهُاث  -ج

 حمُّ ما جلدم . -د

 للبىىن ؤلاطالمُه ُلى ؤلاهالق َى : ؤَم مـدز للمىازد الخازحُه *

ه -ؤ  .  الىداجّ الجاٍز

ه .  -ب  الىداجّ ؤلاطدثماٍز

ه .  -ج  الىداجّ ؤلادخاٍز

 ) بـُغت اللسق الحظً ( .ؤلاكتراق مً الغحر  -د

 : ؤلاطالمُت بالبىىن الخازحُت للمىازد ؤلاهالق ُلى مـدز ؤَم ...............حِخبر*

ت الىداجّ-ؤ  .الجاٍز

ت الىداجّ-ب  .الاطدثماٍز

ت الىداجّ-ج  .الادخاٍز

 .اإلاباػسة الاطدثمازاث-د 

 ًجىش للبىىن ؤلاطالمُت الاكتراق، ؤما مً البىً اإلاسهصي ؤو مً البىىن ألاخسي .............: *

وت ؤن ًخم َرا الاكتراق وفم ؿُغت اإلالازبت. -ؤ  ػٍس

وت ؤن ًخم َرا الاكتراق وفم ؿُغت اللسق الحظً. -ب  ػٍس
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وت ؤن ًخم َرا الاكتراق وفم ُلد ؤلاحازة اإلاىتهُت بال-ج  خملًُ. ػٍس

وت ؤن ًخم َرا الاكتراق وفم ُلد اإلاسابدت لؤلمس بالؼساء.-د  ػٍس

 حِخبر ............ ؤكِف مىىن في حاهب اإلاىازد غحر الراجُت باليظبت للبىً ؤلاطالمي:*

ت. -ؤ  الىداجّ الادخاٍز

ت. -ب  الىداجّ الاطدثماٍز

 الاطدثمازاث اإلاباػسة. -ج

 ألامىاٌ اإلالتركت مً الغحر.-د

 مً اكِف مىىهاث في حاهب اإلاىازد الغحر الراجُت بالبىً الاطالمي : حِخبر *

 الظُىلت الداخلُت-ؤ

ت-ب  الىداجّ الادخاٍز

 الامىاٌ اإلالتركت مً الغحر-ج

 او ماٌِسف بامىاٌ اصحاب خلىق اإلالىُتامىاٌ اإلاىطظحن -د

ّ  مجاالث الخىًُف إلاىازدٍ لدؼمل *  الاحي، ماُدا واخدة :جىىن لدي البىً الاطالمي اللدزة ُلى جىَى

 الاججاز مّ الغحر-ؤ

 الاطدثماز اإلاباػس-ب

ت-ج  كبٌى الىداجّ الجاٍز

 ػساء الاطهم مً طىق الاوزاق اإلاالُت-د

 واخدة فلى مً بحن آلاحي ًجىش للبىً ؤلاطالمي اللُام بها :*

 الغسز في اإلاِامالث -ؤ

 جلدًم الخدماث اإلاالُت ملابل جلاض ي ُمىالث -ب

واء                 الخِامل بظ -ج  ُو
 
 ِس الفاثدة ؤخرا

 ـم ألاوزاق الخجاخ-د

  الخالُه ال ًجىش للبىً ؤلاطالمي اللُام بها :واخدٍ فلى مً بحن الىًاثف *

ه .  -ؤ  كبٌى الىداجّ الجاٍز

ه .  -ب  خـم ألاوزاق الخجاٍز

 جلدًم اللسوق بـُغت اللسق الحظً .  -ج

 الث . ض ي ُمى اإلاالُه ملابل جلاجلدًم الخدماث  -د

 ًجىش للبىً ؤلاطالمي اللُام بالىًاثف الخالُت ما ُدا....................:*

ت -ؤ  خـم ألاوزاق الخجاٍز

ت -ب  كبٌى الىداجّ الاطدثماٍز

 اللسق ؤخظًجلدًم اللسوق بـُغت  -ج

 دماث اإلاالُت ملابل جلاض ي ُمىالثجلدًم الخ -د
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 الُت ماُدا................. :ًجىش للبىً الاطالمي اللُام بالىًاثف الخ *

ت .ؤ   كبٌى الىداجّ الاطدثماٍز

 الاطثماز في اذون الخصاهت .ب 

 الاكتراق بـُغت اللسق الحظً .ج 

 جلدًم الخدماث اإلاالُت ملابل جلاض ي ُمىالثد. 

 ًجىش للبىً ؤلاطالمي ؤن ًلىم بىًُفت .... : )واحب (*

ه .  -ؤ  خـم ألاوزاق الخجاٍز

 السحب ُلى اإلاىؼىف .  -ب

 هال ؤلاحابخان في ؤ و ب ؿىاب .  -ج

 هال ؤلاحابخان في ؤ و ب خوإ . -د

 بـــ ..............: اللُام ؤلاطالمي للبىً ًجىش  ال*

 .اإلاىؼىف ُلى السحب ُملُاث-ؤ

ٌ -ب ت الىداجّ كبى  .الجمهىز  مً الجاٍز

 .ُمىالث جلاض ي ملابل اإلاالُت الخدماث جلدًم-ج

 الحظً للسقا بـُغت اإلاسهصي  البىً مً ؤلاكساق-د

ُفت مً بحن الىًاثف الخالُت ًجىش للبىً ؤلاطالمي اللُام بها *  ؤي ًو

 كبٌى الىداجّ آلاحلت .ؤ 

 السحب ُلى اإلاىؼىف .ب 

ت .ج   كبٌى الىداجّ الاطدثماٍز

م ػساء الظىداث الحىىمُت .د   الاطدثماز ًُ هٍس
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 الخاطِتاإلاداكسة 

  M3باإلافهىم الاوطّ  و ُسق الىلىد M2مالفسق بحن ُسق الىلىد باإلافهىم الىاطّ *

- M2  =M1 الىداجّ آلاحله كـحرة ألاحل + 

- M3  =M2 الىداجّ آلاحله هىٍلت ألاحل + 

اثف البىً اإلاسهصي ؤهه : *  مً ًو

خابّ مِامالتها والتزاماتها اإلاالُه .  -ؤ  ٌِد بىيا للحىىمه ًدًس خظاباتها ٍو

 الجهت اإلاظاوله ًُ بؿداز الِمله الىهىُه .  -ب

 ُسق الىلىد بالدوله .  ًدًس  -ج

 ول ما جلدم . -د

ٌ  التي والخدابحر ؤلاحساءاث وافت اجخاذ* ُف دون  جدى ب الىهىُت الِمالث وجصوٍس جٍص ُفت كمً جىدزج البالد خازج وتهٍس البىً  ًو

 :باُخباٍز اإلاسهصي 

 .البىىن بىً-ؤ

 .الحىىمت بىً-ب

 .الِملت بىً ؤو ؤلاؿداز بىً-ج

 -د
 
ُفت ًُ مظئىال  .اإلاـسفي اللواَ ُلى واإلاساكبت مالخىٌُ ًو

ٌِخبر البىً اإلاسهصي َى الجهت الىخُدة اإلاظائلت ًُ جددًد طِس ؿسف الِملت الىهىُت ملابل الِمالث الاحىبُت واطخلساز *

 اطِاز ؿسفها :

ُفت بىً الحىىمت-ؤ  كمً ًو

ُفت بىً الاؿداز او بىً الِملت-ب  كمً ًو

ُفت الخىٌُم والسكابت -ج  اَ اإلاـسفيُلى اللوكمً ًو

ُفت ادازة ُسق الىلىد-د  كمً ًو

ُفت البىً * بها خازج البالد جىدزج كمً ًو ُف وجصوٍس الِمالث الىهىُه وتهٍس اجخاذ وافت ؤلاحساءاث والخدابحر التي جدٌى دون جٍص

 اإلاسهصي بةُخباٍز : 

 بىً البىىن .  -ـإ

 بىً الحىىمه .  -ب

 إلاـسفي . مظاوال ًُ الخىٌُم والسكابه ُلى اللواَ ا -ج

 حمُّ ؤلاحاباث الظابله خوإ .  -د

 باُخباٍز بىً الحىىمت ًلىم البىً اإلاسهصي بالىًاثف الخالُت ججاٍ الحىىمت ماُدا :*

 بدازة الدًً الِام الداخلي-ؤ

 جلدًم اللسوق للحىىمت-ب
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 الاخخفاي بدظاباث الىشازاث واإلااطظاث الخابِت للحىىمت-ج

 اإلاـسفي الخىٌُم والسكابت ُلى اللواَ -د

 بالىًاثف الخالُت ججاٍ الحىىمت ما ُدا ......................:ىمت ًلىم البىً اإلاسهصي ىباُخباٍز بىً الح*

 جلدًم اللسوق للحىىمت -ؤ

 بدازة الدًً الِام الداخلي -ب

بها خازج  -ج ُف وجصوٍس الِمالث الىهىُت وتهٍس   البالداجخاذ وافُت الاحساءاث والخدابحر التي جدٌى دون جٍص

 لسوق مّ الدٌو واإلااطظاث الدولُتجلدًم الاطدؼازاث والىصح اإلاالي فُما ًخِلم بِلد اجفاكُاث ال -د

ُفت بىً الحىىمتبةُخباٍز مظئىال ًُ *  ًلىم البىً اإلاسهصي باإلاهام الخالُت ، ُدا واخدة فلى  : ًو

 ادازة الدًً الِام الداخلي-ؤ

 خابِت للحىىمتخفٍ خظاباث الىشازاث واإلااطظاث ال- ب

ٌ - ج  جلدًم الاطدؼازاث و الىصح اإلاالي فُما ًخِلم بِلد اجفاكُاث اللسوق مّ الدو

ا البىً اإلاسهصي - د  اإلاساكبت الدوزٍت ُلى البىىن للخإهد مً التزامها باللىاهحن واللىاثذ التي ًـدَز

ُفت  واخدٍ فلى مً بحن آلاحي ال جىدزج كمً مهام البىً اإلاسهصي بىؿفه مظاوال ًُ*   بىً البىىن :ًو

ُفت بىً البىىن*  :اطدبِد ما ال ٌِخبر مً كمً مهام البىً اإلاسهصي بىؿفه مظئىال ًُ ًو

ُفت بىً البىىن ، ًلىم البىً اإلاسهصي باإلاهام الخالُت، بةطخثىاء: *  بىؿفه مظاوال ًُ ًو

ه .  -ؤ  وكّ اللىاهحن التي جىٌم جإطِع وبوؼاء البىىن الخجاٍز

 إلخخُاهي الىلدي اللاهىوي للبىىن في خظاباث لدًه . ؤلاخخفاي با -ب

ت الحلىق وؤلالتزاماث فُما بُنها .  -ج ه واإلاخخــه لدظٍى  جىفحر غسفت اإلالاؿه للبىىن الخجاٍز

ه في الحاالث الوازثه التي حِاوي فيها مً عجص في الظُىله . ؤن ًىىن اإلاالذ  -د  ألاخحر إلكساق البىىن الخجاٍز

ت ُلى خلم الاثخمان*هُف ًخمىً الب  ىً اإلاسهصي مً جللُف ) ؤو اكِاف ( ملدزة البىىن الخجاٍز

م خفم طِس الخـم .أ  ًُ هٍس

م خفم وظبت الاخخُاهي اللاهىوي .ب  ًُ هٍس

ت              .ج م ػساء ألاوزاق اإلاالُت مً البىىن الخجاٍز  ًُ هٍس

 ت ُلى خلم الاثخمانول ما طبم ذهٍس لً ًىجح في جللُف ) ؤو اكِاف ( ملدزة البىىن الخجاٍز .د

ُفت ًُ مظئىال بىؿفت*  :باطخثىاء الخالُت باإلاهام اإلاسهصي  البىً ًلىم البىىن بىً ًو

ت البىىن واوؼاء جإطِع جىٌم التي اللىاهحن وكّ-ؤ  .الخجاٍز

 .لدًه خظاباث في للبىىن اللاهىوي الىلدي باالخخُان الاخخفاي-ب

ت للبىىن اإلالاؿت غسفت جىفحر-ج ت ــتواإلاخخ الخجاٍز  .بُنهما فُما والالتزاماث الحلىق  لدظٍى

ت للبىىن اللسوق جلدًم-د  .الظُىلت في عجص مً فيها حِاوي التي الوازثت الحاالث في الخجاٍز

ُفت : ت جىدزج كمً مهام البىً اإلاسهصي بىؿفت مظئىال ًُ ًو  *وكّ اللىاهحن التي جىٌم جإطِع وبوؼاء البىىن الخجاٍز

ُف  ًُ ًو
 
فت اإلاـسفُت *بىؿفه مظاوال ت .............. ًلّ البىً اإلاسهصي اللىابى اإلاخِللت بالِملُاث الدؼغُلُت للبىىن والخٍِس

ل:   وؤلاحساءاث اإلاخِللت باللسوق ومىذ الخمٍى

ًلىم البىً اإلاسهصي بىكّ الؼسون اإلاخِللت بالحد ألادوى مً زؤض اإلااٌ وػسون حُِحن اُلاء مجلع ؤلادازة واإلادًس الِام *

ُفت :بىؿ  فه مظئىال ًُ ًو
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 بىً البىىن -ؤ

 بىً الحىىمت -ب

 بىً ؤلاؿداز او بىً الِملت -ج

 بدازة ُسق الىلىد.-ٌ

 الخىٌُم والسكابت ُلى اللواَ اإلاـسفي ) اللبى اإلااطس ي ( -د

ت :*  ًلىم البىً اإلاسهصي  بىكّ اللىاهحن التي جىٌم جاطِع واوؼاء البىىن الخجاٍز

ُفت-ؤ  بىً البىىن بـفخه مظئىوال ًُ ًو

 بـفخه مظىئال ًُ اللىابى اإلاخِلله بالِملُاث الدؼغُلُت للبىىن-ب

 بـفخه مظئىال ًُ وكُفت الخىٌُم والسكابه ُلى اللواَ اإلاـسفي-ج

 بـفخه مظئىال ًُ اإلاساكبت الدوزٍت ُلى وافه البىىن للخاهد مً التزامها باللاهىن -د

 جإطِع واوؼاء وافت ؤهىاَ البىىن بىؿفه ................ : ًلىم البىً اإلاسهصي بىكّ اللىاهحن التي جىٌم*

ُفت بىً البىىن . -ؤ  مظاوال ًُ ًو

ُفت بىً الحىىمت . -ب  مظاوال ًُ ًو

 هال الاحابخان في ؤ و ب  ؿىاب . -ج

 خوإ  هال الاحابخان في ؤ وب -د

 :  M1ماَى ؤهبر مىىن لِسق الىلد *

 الِمله في الخداٌو .  -ؤ

 ظُاخُه . الؼُياث ال -ب

 . الىلد لدي البىىن  -ج

 وداجّ ؤلادخاز .  -د

 جدخىي ُلى :  M1اإلاجمىُه الىلدًه *

 الرَب وخلىق السحب الخاؿه .  -ؤ

 الظىداث وألاوزاق اإلاالُه .  -ب

ه والىلد الظاثل .  -ج  الىداجّ الجاٍز

ه . -د لت ألاحل وؤلادخاٍز  الىداجّ هٍى

 :  M1ِع مً ول M2ؤي مما ًلي حصءا مً ُسق الىلد *

 الِمله في الخداٌو .  -ؤ

 وداجّ الولب .  -ب

 الؼُياث الظُاخُه .  -ج

 وداجّ ألحل . -د

 ( حؼمل : M2مىىهاث ُسق الىلىد باإلافهىم الىاطّ ) *

  :الىاطّ باإلافهىم الىلىد ُسق مىىهاث جمثل والتي الصحُدت الخىلُفت باخخباز *كم

ه + الىداجّ آلاحله كـحرة ألاحل . الِمالث اإلاِدهُه والىزكُه لدي الجمه -ؤ  ىز + الىداجّ الجاٍز

ه + ؤلاخخُاهي اللاهىوي .  -ب  الِمالث اإلاِدهُه والىزكُه لدي الجمهىز + الىداجّ الجاٍز
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لت ألاحل .  -ج ه + الىداجّ آلاحله هٍى  الِمالث اإلاِدهُه والىزكُه لدي الجمهىز + الىداجّ الجاٍز

 اجّ آلاحله كـحرة ألاحل .لدي الجمهىز + ؤلاخخُاهي اللاهىوي + الىدوالىزكُه الِمالث اإلاِدهُه  -د

 ( حؼمل : M3مىىهاث ُسق الىلىد باإلافهىم ألاوطّ ) *

 :( M3*كم باخخُاز الخىلُفت الصحُدت التي حِبر ًُ مىىهاث ُسق الىلىد باإلافهىم الاوطّ ) 

ت  -ؤ  + الاخخُاهي اللاهىويالِمالث اإلاِدهُت والىزكُت لدي الجمهىز + الىداجّ الجاٍز

 الِمالث اإلاِدهُت والىزكُت لدي الجمهىز + الاخخُاهي اللاهىوي + الىداجّ آلاحلت كـحرة ألاحل -ب

لت ألاحل -ج ت + الىداجّ آلاحلت هٍى  الِمالث اإلاِدهُت والىزكُت لدي الجمهىز + الىداجّ الجاٍز

 ٍلت ألاحل( + الىداجّ آلاحلت هى  M2ُسق الىلىد باإلافهىم الىاطّ )  -د

 ٌظاوي الىلد اإلاخداٌو خازج البىً باإلكافه بلى :  M3ممىً ُسق الىلىد *

 الىداجّ جدذ الولب .  -ؤ

ه كـحرة ألاحل .  -ب  الىداجّ ؤلادخاٍز

لت ألاحل .  -ج ه هٍى  الىداجّ ؤلادخاٍز

 مول ما جلد -د

 الخـم :  ٌؤي حهت مظاوله ًُ جددًد مِد*

 وشازة اإلاالُه .  -ؤ

 إلاسهصي . البىً ا -ب

 زثِع الدوله .  -ج

 لِع مما جلدم -د

 ٌؼاز بلى البىً اإلاسهصي بةُخباٍز اإلالسق ألاخحر ألهه : *

 ًلدم اللسوق بلى البىىن بإكل وظبت فاثدٍ .  -ؤ

 ًلدم اللسوق بلى ألافساد بإكل وظبت فاثدٍ .  -ب

 ًلدم اللسوق بلى البىىن التي حِاوي مً كلت الظُىله .  -ج

 ػساف ُلى البىىن .ًلىم باإل  -د

 واخدة فلى مً بحن الاحي حِخبر مً مهام البىً اإلاسهصي: *

 خلم هلىد الىداجّ .ؤ 

ت مً الافساد .ب   كبٌى الىداجّ الجاٍز

 اؿداز الِمالث اإلاِدهُت والىزكُت .ج 

 فسق وظبت الاخخُاهي اللاهىوي ُلى الؼسواث الـىاُُتد. 

ادة اخخُاهُاث البىى *  ن فةهه : ُىدما ًسغب البىً اإلاسهصي في ٍش

 .  ٌؼتري الظىداث الحىىمُه -ؤ

 الخـم . ًسفّ مِدٌ  -ب

 ًبُّ الظىداث الحىىمُه .  -ج

 ) ؤ + ب ( -د

ت فةهه .................. : * ادة اخخُاهاث البىىن الخجاٍز  ُىدما ًسغب البىً اإلاسهصي في ٍش



 (1-39)(33)صيفي أسئلة الكتاب أسئلة اختبارات سابقة (2-33)( 1-33)( 2-31)( 1-31) (2-31)( 1-31) 2/1431-1مراجعة  2/1431-1مراجعة 

59 
 

  omjehaad مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

 ًبُّ لها الظىداث الحىىمُت  .ؤ 

 ٌؼتري منها الظىداث الحىىمُت  .ب 

 خخُاهي اللاهىويًسفّ وظبت الا  .ج 

 ًسفّ وظبت الاخخُاهي الخاؾ ) الظُىلت الداخلُت ( .د 

ً، َما: *  جخىىن الىخلت الىلدًت ؤو ما ٌظمى باللاُدة الىلدًت مً مـدٍز

 الِمالث في الخداٌو خازج الجهاش اإلاـسفي + الىداجّ الحىىمُت. -ؤ

ت واإلاخخــت وخالفها(.الِمالث في الخداٌو خازج الجهاش اإلاـسفي + وداجّ البىىن )الخجا-ب  ٍز

 الِمالث في الخداٌو خازج الجهاش اإلاـسفي + اخخُاهاث البىىن واإلااطظاث اإلاالُت ألاخسي.-ج

 ـسفي +الرَب والِمالث ألاحىبُتالِمالث في الخداٌو خازج الجهاش اإلا-د

 ؤي مما ًلي ٌِد مً مىحىداث البىً اإلاسهصي : *

 ألاحىبُه . اخخُاهاث البىً اإلاسهصي لدي البىىن  -ؤ

 اخخُاهاث البىً اإلاسهصي لدي ؿىدوق الىلد الدولي .  -ب

ه لدي البىً اإلاسهصي .  -ج  اخخُاهاث البىىن الخجاٍز

 ؤلاحابخحن ؤ و ب . -د

 بفسق جىفس بُاهاث ًُ اللُم الىلدًت للبىىد الخالُت :*

لت ألاحل: - اٌ 3300وداجّ آحلت هٍى  ملُىن ٍز

اٌ 9900خازج الجهاش اإلاـسفي:  ُمالث مِدهُت و وزكُت مخداولت-  ملُىن ٍز

اٌ 4400وداجّ آحلت كـحرة ألاحل: -  ملُىن ٍز

ت: - اٌ 8800وداجّ حاٍز  ملُىن ٍز

 

 اإلاولىب اهماٌ الجدٌو زم مخابِت خل الاطئلت الخالُت :

 اللُمت البىد

  

  M1ُسق الىلىد باإلافهىم اللُم 

  

  M2ُسق الىلىد باإلافهىم الىاطّ 

  

  M3ىد باإلافهىم اللُم ُسق الىل

 

 ( طخىىن ............... M1وفلا للجدٌو الظابم فان كُمت ُسق الىلىد باإلافهىم اللُم )*

اٌ -700ؤ  املفهوم الضيق للنقود :الودائع الجارية و العمالت املعدنية و الورقية  ملُىن ٍز

 18700=9900+8800ثطبيق مباشز:



 (1-39)(33)صيفي أسئلة الكتاب أسئلة اختبارات سابقة (2-33)( 1-33)( 2-31)( 1-31) (2-31)( 1-31) 2/1431-1مراجعة  2/1431-1مراجعة 

61 
 

  omjehaad مع تمنياتي لكم بالتوفيق 

اٌ 9900- ب  ملُىن ٍز

اٌ 18700- ج  ملُىن ٍز

اٌ -17800. د  ملُىن ٍز

 ............ ( طخىىن ...M2وفلا للجدٌو الظابم فان كُمت ُسق الىلىد باإلافهىم الىاطّ )*

اٌ 99000- ؤ  ملُىن ٍز

اٌ 31200- ب  ملُىن ٍز

اٌ 21300- ج  ملُىن ٍز

اٌ 23100- د  ملُىن ٍز

 ( طخىىن ............... M3وفلا للجدٌو الظابم فان كُمت ُسق الىلىد باإلافهىم ألاوطّ )*

اٌ 24600- ؤ  ملُىن ٍز

اٌ 26400- ب  ملُىن ٍز

اٌ 34600- ج  ملُىن ٍز

ا 36400- د  ٌملُىن ٍز

 حظدىد مهمت بؿداز الِملت الىهىُت في اإلاملىت الِسبُت الظِىدًت بلى............ : *

 الدًىان اإلاليي  .ؤ 

 وشازة اإلاالُت والاكخـاد .ب 

 َُئت طىق الاوزاق اإلاالُت .ج 

 ماطظت الىلد الِسبي الظِىدي .د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 +الودائع طويلة الاجل  M2للنقود :وعع املفهوم ألا

23100+3300=26400 
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 اإلاداكسة الِاػسة

مل* ت اإلاىىهاث التي جازس فيها محزاهُت البىً الخجازي )مجاٌ مالفسق بحن وظبت الاخخُاهي اللاهىوي ُو ُاث الظىق اإلافخىخت مً شاٍو

 -الخإزحر (:

 الاخخُاهي اللاهىوي ًازس ُلى الىداجّ  -

 الظىق اإلافخىخت ًازس ُلى مدفٌت ألاوزاق اإلاالُت  -

 )واحب (:  الىلدًه بلى جدلُمتهدف الظُاطه *

 الىمى ؤلاكخـادي .  -ؤ

 ؤلاكخـادي .  ؤلاطخلساز  -ب

 ؤلاطخخدام اليامل .  -ج

 ول ما جلدم .  -د

 ًمىً للظُاطه الىلدًه ؤن جخلمً ول ؤلاحساءاث الخالُه ماُدا : *

ادة ؤلاخخُاهي ؤلالصامي .  -ؤ  ٍش

 جخفُم طِس بُادة الخـم .  -ب

 الؼسوَ بِملُاث الظىق اإلافخىخه .  -ج

ادة ؤلاهفاق الِام -د  ٍش

 هىماػُه : حِجي الظُاطه الىلدًه ؤلا *

 كُام البىً اإلاسهصي ببُّ الظىداث الحىىمُه .  -ؤ

ادة طِس الخـم .  -ب  ٍش

 جخفُم وظبت ؤلاخخُاهي .  -ج

 ) ؤ + ب ( .  -د

 مً آزاز الظُاطاث ؤلاهىماػُه : *

 اهخفاق مِدالث الخطخم .  -ؤ

 ازجفاَ مِدالث البواله .  -ب

 ول ما جلدم .  -ج

 ال ش ئ مما جلدم . -د

 ت وحىد جطخم في الاكخـاد بلجإ البىً اإلاسهصي الى اجباَ ..................... :في خال*
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 طُاطت عجص اإلاىاشهت . -ؤ

بُت جـاُدًت . -ب  طُاطت كٍس

 طُاطت هلدًت اهىماػُت . -ج

 طُاطت هلدًت جىطُِت . -د

 طُاطت هلدًت اهىماػُت في خالت ...................:ًلجإ البىً اإلاسهصي بلى ؤجباَ *

 وحىد الخطخم في الاكخـاد -ؤ

 وحىد زهىد في الاكخـاد -ب

 السغبت في جخفُم مِدالث الفلس في الاكخـاد -ج

 وامل او جىًُف واملالسغبت في جدلُم اطخخدام  -د

 في خالت وحىد زهىد في ؤلاكخـاد ًلجإ البىً اإلاسهصي بلى اجباَ : )واحب (*

 طُاطه هلدًه جىطُِه .  -ؤ

 ماػُه . طُاطه هلدًه اهى -ب

 طُاطت عجص اإلاىاشهه .  -ج

 طُاطت اللساثب الخـاُدًه -د

 حِجي الظُاطه الىلدًه الخىطُِه ما ًلي : *

 جخفُم طِس الفاثدٍ .  -ؤ

 جخفُم وظبت ؤلاخخُاهي اللاهىوي .  -ب

 كُام البىً اإلاسهصي بؼساء الظىداث الحىىمُه .  -ج

 ول ما جلدم . -د

 البواله الوبُُِه فهرا ٌِجي : ُىدما ًفىق مِدٌ البواله مِدٌ *

 خدور فجٍى جطخمُه .  -ؤ

 خدور فجٍى بهىماػُه .  -ب

 خدور جىاشن في الظىق .  -ج

 ال ش ئ مما جلدم . -د

 ًخم اجباَ الظُاطت الىلدًه الخىطُِه : *

 ُىدما ًمس ؤلاكخـاد بمسخلت اهخِاغ .  -ؤ

 ُىدما ًمس ؤلاكخـاد بمسخلت زهىد . -ب

 خـاد مظخلسا . ُىدما ًىىن ؤلاك -ج

 ال ش ئ مما جلدم . -د

ب ُىدما : *  جددر الفجىٍ ؤلاهىماػُه في اإلادي اللٍس

د الولب الىلي ُلى الِسق الىلي ُىد مظخىي ؤلاطخخدام اليامل .  -ؤ  ًٍص

 ًلل الولب الىلي ًُ الِسق الىلي ُىد مظخىي ؤلاطخخدام اليامل .  -ب

 ُىد مظخىي ؤلاطخخدام اليامل .  ُىدما ًدظاوي الولب الىلي مّ الِسق الىلي -ج

 ؤلاحابخحن ؤ و ج . -د

 بخدي ؤلاحاباث الخالُه ال حِد جىطِا في الظُاطه الىلدًه : *

 ػساء ألاوزاق اإلاالُه .  -ؤ

 فسق طلىف اثخماهُه كواُُه .  -ب
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 وظبت ؤلاخخُاهي ؤلاحبازي . خفم  -ج

 خفم طِس بُادة الخـم . -د

 اجباَ طُاطت بلى اإلاسهصي  البىً ًلجإ ............ وحىد خالت وفي جىطُِت هلدًت طُاطت اجباَ بلى اإلاسهصي  البىً ًلجإ ..........خالت في*

 .اهىماػُت هلدًت

 .البوالت / الخطخم-ؤ

 .الخطخم  /البوالت-ب

اث محزان في عجص / البوالت-ج  .اإلادفُى

 .للدولت الِامت اإلاىاشهت في عجص / البوالت-د

........ ًلجإ البىً اإلاسهصي بلى اجباَ طُاطت هلدًت اهىماػُت وفي خالت وحىد .............. ًلجإ البىً اإلاسهصي بلى في خالت وحىد .......*

 اجباَ طُاطت هلدًت جىطُِت: 

 الخطخم / البوالت. -ؤ

 البوالت / الخطخم. -ب

 البوالت / عجص في محزان اإلادفىُاث. -ج

 لت.البوالت / عجص في اإلاىاشهت الِامت للدو -د

الخطخم باالكخـاد بِىما ًلجا الجباَ طُاطت هلدًت ....... في خالت البىً اإلاسهصي الى اجباَ طُاطت هلدًت ..............في خالت وحىد *

 وحىد البوالت :

 جىطُِت / اهىماػُت-ؤ

 جىطُِت / مخىاشهت-ب

 اهىماػُت / مخىاشهت -ج

  اهىماػُت / جىطُِت -د

ت فاهه :اذا ازاد البىً اإلاسهصي ان *  ًللل مً الظُىلت اإلاخاخه لدي البىىن الخجاٍز

 ًخفم طِس الخـم-ؤ

 ًخفم وظبت الاخخُاهي اللاهىوي-ب

ىت ( -ج  ًبُّ الاوزاق اإلاالُت )الظىداث واذوهاث الخٍص

ىت( -د  ٌؼتري منها الاوزاق اإلاالُت) الظىداث واذوهاث الخٍص

 مِدٌ الخـم َى طِس الفاثدٍ الري : *

ه ُلى وداجّ الخىفحر .  جدفِه البىىن -ؤ  الخجاٍز

ه .  -ب  ًفسكه البىً اإلاسهصي ُلى خـم ألاوزاق اإلاالُه للبىىن الخجاٍز

ه ُلى وداجّ الولب .  -ج  جدفِه البىىن الخجاٍز

 ًدفِه البىً اإلاسهصي ُلى اخخُاهُاث البىىن . -د

لخإزحر ُلى ول مً همُت ُسق الىلىد وؤطِاز الفاثدٍ حظمى الىطاثل وؤلاحساءاث التي ٌظخِملها البىً اإلاسهصي والتي جمىىه مً ا*

 وحجم ؤلاثخمان بـ : 

 ؤدواث الظُاطه اإلاالُه .  -ؤ

بُه .  -ب  ؤدواث الظُاطه اللٍس

 ؤدواث الظُاطه الىلدًه .  -ج

 ؤدواث الظُاطه الخجاز -د

 اطدبِد ما ال ٌِخبر مً كمً ألادواث الىمُت للظُاطت الىلدًت: *
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 طِس الخـم. -ؤ

 ت الاخخُاهي اللاهىوي. وظب-ب

 ُملُاث الظىق اإلافخىخت. -ج

ل.-د ل ؤو جيلفت الخمٍى ت مً خُث حجم الخمٍى  جددًد كواُاث ذاث ؤولٍى

ت مً خالٌ ؤدواث الخدخل اإلاباػس ، فةهه ٌظخخدم بذا ؤزاد البىً اإلاسهصي الخإزحر ُلى الظُىلت اإلاخاخت لدي البىىن * الخجاٍز

 .............. 

 طِس الـسف -ؤ

 ؤطِاز الرَب -ب

 ؤطِاز الىفى في الظىق الِاإلاي -ج

 الاخخُاهي اللاهىوي-د

م وظبت ؤلاخخُاهي اللاهىوي فةهه ًلىم * ه ُلى خلم ؤلاثخمان ًُ هٍس بذا ؤزاد البىً اإلاسهصي ؤن ًللف مً ملدزة البىىن الخجاٍز

 :باآلحي 

 بلغاء وظبت ؤلاخخُاهي اللاهىوي .  -ؤ

 اهىوي . جخفُم وظبت ؤلاخخُاهي الل -ب

 هالؤلاحابخحن في ؤ و ب ؿىاب .  -ج

 .  هال ؤلاحابخحن في ؤ و ب خوإ -د

ه مً خالٌ ؤدواث الخدخل غحر اإلاباػس فةهه ٌظخخدم : *  بذا ؤزاد البىً اإلاسهصي الخإزحر ُلى الظُىله اإلاخاخه لدي البىىن الخجاٍز

 طِس الخـم .  -ؤ

 ُملُاث الظىق اإلافخىخه .  -ب

 ي ؤ و ب خوإ . هالؤلاحابخحن ف -ج

 هال ؤلاحابخحن في ؤ و ب ؿىاب .  -د

ه مً خالٌ ألادواث غحر الىمُه فةهه ٌظخخدم : *  بذا ؤزاد البىً اإلاسهصي الخإزحر ُلى البىىن الخجاٍز

 طِس الخـم .  -ؤ

 ؤلاخخُاهي اللاهىوي . -ب

 ُملُاث الظىق اإلافخىخه .  -ج

 حمُّ ؤلاحاباث الظابله خوإ .  -د

ت البىىن لدي اإلاخاخت الظُىلت ُلى للخإزحر*  :اإلاسهصي  البىً في اإلاباػس غحر الخدخل ؤدواث خالٌ مً الخجاٍز

ت مً خالٌ ادواث الخدخل غحر اإلاباػس )الىمُت(،فةهه  *اذا ازاد البىً اإلاسهصي الخإزحر ُلى الظُىلت اإلاخاخت لدي البىىن الخجاٍز

 ٌظخخدم :

 .اللاهىوي الاخخُاهي وظبت-ؤ

 .)الداخلُت الظُىلت ( الخاؾ هيالاخخُا وظبت-ب

 .اإلافخىخت الظىق  ُملُاث-ج

ت ذاث كواُاث جددًد-د ل حجم خُث مً ؤولٍى ل جيلفت ؤو الخمٍى  الخمٍى

 حِخبر ................... مً ؤهثر ألادواث الىمُت فاُلُت بظبب اإلاسوهت التي جخمحز بها فُما ًخِلم بةدازة ُسق الىلىد :*

 طُاطت الحىافص -ؤ

 طت ؤلاكىاَ ألادبيطُا -ب

 ُملُاث الظىق اإلافخىخت -ج
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 طُاطت ؤطِاز الـسف اإلاسهت -د

 ًلىم البىً اإلاسهصي بةطخخدام ُملُاث الظىق اإلافخىخه بىؿفت : )واحب(*

ُفت بؿداز الىلىد .  -ؤ  مظاوال ًُ ًو

ُفت بىً البىىن .  -ب  مظاوال ًُ ًو

ُفت بىً الحىىمه .  -ج  مظاوال ًُ ًو

 اإلارهىزٍ طابلا خوإ .حمُّ ؤلاحاباث  -د

ت مً خالٌ ؤدواث الخدخل غحر الىمُت فاهه ٌظخخدم  *اذا ؤزاد البىً اإلاسهصي الخإزحر ُلى الظُىلت اإلاخاخت لدي البىىن الخجاٍز

 طِس الخـم  .أ

 وظبت الاخخُاهي اللاهىوي .ب

 ُملُاث الظىق اإلافخىخت  .ج

ت  د. جددًد اللواُاث ذاث ألاولٍى

 ث الظُاطه الىلدًه خُث ًلىم البىً اإلاسهصي : ُملُاث الظىق اإلافخىخه مً ؤدوا*

 بؼساء لؤلوزاق اإلاالُه الحىىمُه فلى .  -ؤ

 ببُّ وػساء ألاوزاق اإلاالُه الحىىمُه .  -ب

 بةدازة بؿداز الِمله اإلادلُه .  -ج

 ببُّ لؤلوزاق اإلاالُه الحىىمُه فلى -د

 هىد الاكخـادي .......: ٌظخخدم البىً اإلاسهصي ُملُاث الظىق اإلافخىخت لِالج خالت الس *

م مىّ جداٌو ألاوزاق اإلاالُت الحىىمُت. -ؤ  ًُ هٍس

ت. -ب م ػساء ألاوزاق اإلاالُت الحىىمُت مً البىىن الخجاٍز  ًُ هٍس

ت. -ج م بُّ ألاوزاق اإلاالُت الحىىمُت للبىىن الخجاٍز  ًُ هٍس

م بُواء خىافص هلدًت ؤو طِس خلم جمُحزي للبىىن اإلاخمحزة. -د  ًُ هٍس

 بىً اإلاسهصي مظاوٌ ًُ : )واحب (ال*

 جددًد طِس الخـم .  -ؤ

 جددًد ؤلاخخُاهاث اللاهىهُه .  -ب

 ؤ و ب .  -ج

 جددًد اخخُاهاث البىىن ؤلاكافُه ) الصاثدٍ ( .  -د

 ؤي مً الخالُه حِخبر ؤداة اهخلالُه ) غحر همُه ( للظُاطه الىلدًه : *

 ُملُاث الظىق اإلافخىخه .  -ؤ

 ًداَ . طِس هافرة ؤلا  -ب

 ؤلاخخُاهي اللاهىوي .  -ج

 جسػُد ؤلاثخمان . -د

ت فهرا ٌِجي ....*  بذا كام البىً بخددًد كواُاث ذاث اولٍى

 اهه ًدبّ طُاطت الاكىاَ الادبي-ؤ

 اهه ٌظخخدم الادواث الغحر همُت-ب

 اهه ًدبّ طُاطه هلدًت جىطُِت -ج

 الغحر مباػساهه ًدبّ اطلىب الخدخل  -د
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 اإلاداكسة الحادًت ُؼس

 البىىن مخِددة الجيظُت ماًلي ماُدا واخدة :مً خـاثف البىىن الدولُت ؤو 

 اطدبِد ما الٌِخبر مً كمً خـاثف البىىن الدولُت او البىىن مخِددة الجيظُت : *

 لها ػبىت مً الفسوَ في ألاكواز ألاحىبُت -ؤ

 في ُملُاتها البىىُت itcالاطخخدام اإلاىثف لخلىُت اإلاِلىماث الحدًثت -ب

 جدبّ مً خُث ملىُتها للدولت-ج

 جخِامل بالِمالث ألاحىبُت الى حاهب ُملتها اإلادلُت-د

 ًلـد بالبىىن الدولُه ؤو البىىن مخِددة الجيظُه : 

 جلً البىىن التي جدبّ مً خُث ملىُتها للدوله .  -ؤ

 بُه . جلً البىىن التي لها ػبىت مً الفسوَ في ألاكواز ألاحى -ب

 جلً البىىن التي جخِامل بالِمالث ألاحىبُه بلى حاهب ُملتها اإلادلُه .  -ج

 هال ؤلاحابخان في ب و ج ؿىاب . -د

 مخِددة الجيظُاث ماُدا :مً خـاثف البىىن الدولُت ؤو البىىن *

 جدبّ مً خُث ملىُتها للدولت-ؤ

 لها ػبىت مً الفسوَ في الاكواز الاحىبُت-ب

 ث الاحىبُت الى حاهب ُملتها اإلادلُتجخِامل بالِمال -ج

 في ُملُاتها البىىُت بؼيل مً ITCحظخخدم جلىُت اإلاِلىماث الحدًثت-د

 لم جلم البىىن الدولُت بدوز هبحر في مجاٌ ................*

 الخجازة الدولي-ؤ

 خسهت زئوض ألامىاٌ-ب

 الخيامل بحن ألاطىاق الىلدًت وألاطىاق اإلاالُت -ج

 ؤلاكخـادًت في دٌو الِالم الثالثت جدلُم الخىمُ-د

 جدخفٍ البىىن باألزؿدٍ لدي بىىهها اإلاساطله لغاًاث : *
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 جدلُم الِىاثد مً الفىاثد اإلادفىُه ُليها .  -ؤ

 بدازة مخاهس الظُىله .  -ب

الث الخازحُه .  -ج  ملابلت هلباث الخدٍى

 الخدىن -د

 في الخازج َى :  الهدف السثِع مً فخذ مياجب الخمثُل للبىىن الدولُه*

 كبٌى الىداجّ .  -ؤ

 مىذ اللسوق .  -ب

ه اإلاخاخه في الخازج .  -ج  حمّ اإلاِلىماث ًُ اللسوق ؤلاطدثماٍز

 ول ما جلدم -د

 -وجىدـس وؼاهاتها في ُملُاث الاكخـاد الدولي: جخىاحد فُه هيالبىىن التي ال جخِامل مّ ؤلاكخـاد اإلادلي في اللوس الري *

 له . البىىن الؼام -ؤ

 البىىن اإلاساطله .  -ب

 البىىن اإلاؼترهه .  -ج

  حمُّ ؤلاحاباث الظابله خوإ . -د

ا البلد اإلاظخلُفت ممثلت في اهخفاق وظبت اللساثب ؤو ُدم  *مً ؤَم خـاثف ............. ؤنها حظخفُد مً اإلاصاًا التي جىفَس

 وحىدَا باألطاض: 

 خُث جىدـس وؼاهاتها في ُملُاث الاكخـاد الدولي: ، فُه جخىاحد الري اللوس في لياإلاد الاكخـاد مّ .............. جخِامل ال*

 بىىن الاطدثماز. -ؤ

 بىىن ألاوفؼىز. -ب

 البىىن الؼاملت.-ج

ل اإلاؼسوُاث الحىىمت مً خـاثف ................. انها حظخخدم الـُغ * الىبحرة والتي الخِسف باطم ؿُغ البىاء الحدًثت في جمٍى

ل اإلالىُت :والدؼغُ  ل وجدٍى

 بىىن ألاوفؼىز  -ؤ

 البىىن الؼاملت -ب

 البىىن اإلاؼترهت -ج

ت -د  ..البىىن اإلاسهٍص

ا البلد اإلاظخلُفت ممثلت في اهخفاق وظبت اللساثب او ُدم وحىدَا باألطاض* بِىما جٌهس ، حظخفُد ........... مً اإلاصاًا التي جىفَس

 :لُفت بـفت مدلُت وجخِامل مّ الاكخـاد اإلادلي الري جخىاحد فُه ............ امام ُمالئها في الدٌو اإلاظخ

 بىىن ألاوفؼىز/مياجب الخمثُل- ؤ

 بىىن ألاوفؼىز/البىىن اإلاؼترهت- ب

 بىىن ألاوفؼىز/فسوَ البىىن الاحىبُت- ج

 البىىن اإلاساطلت.-دالبىىن اإلاساطلت/بىىن الاوفؼىز - د
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ل حظخخدم ............ ؿُغ البىاء والدؼغُل * ل اإلاؼسوُاث: BOTاإلالىُت وجدٍى  الحدًثت في جمٍى

ل اإلالىُت  * ل اإلاؼسوُاث : BOTماهي جلً البىىن الدولُت التي حظخخدم ؿُغ البىاء والدؼغُل وجدٍى  الحدًثت في جمٍى

 مياجب الخمثُل. -ؤ

 البىىن اإلاساطلت. -ب

 البىىن اإلاؼترهت. -ج

 بىىن ألاوفؼىز. -د

ل اإلالىُت حظخخدم ....... ؿُغ البىاء * ل اإلاؼسوُاث : BOTوالدؼغُل وجدٍى  الحدًثت في جمٍى

 بىىن الافؼىز -ؤ

ت-ب  البىىن الخجاٍز

 فسوَ البىىن الاحىبُت-ج

ل اإلالىُت -د ا مً ٌظخخدم ؿُغ البىاء والدؼغُل وجدٍى  الحدًثت BOTلِع مً البىىن الظابم ذهَس
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 اإلاداكسة الثاهُت ُؼس

 د وهمُت الىلىد مالفسق بحن مِدٌ دوزان الىلى *

 مِدٌ دوزان الىلىد : َى ُدد مساث اهخلاٌ وخدة الىلد بحن شخف وآخس خالٌ فترة شمىُت مُِىت  -

 همُت الىلىد : هي همُت وطاثل الدفّ اإلاخاخت في اإلاجخمّ  -

ادة مِدٌ دوزان الىلىد *  اذهس ازىحن مً الِىامل التي حظهم في ٍش

 الاهدؼاز الجغسافي  -

 ـسفي الاهدؼاز اإلا -

ت فِؼس P( واإلاظخىي الِام لؤلطِاز )Mمالفسق بحن همُت الىلىد )*  ( خظب هٌٍس

 همُت الىلىد مخغحر مظخلل  -

 مظخىي الِام لؤلطِاز  مخغحر جابّ  -

ت ازجبان همُت الىلىد اإلاولىبت * ت وامبردج مً شاٍو ت فِؼس وهٌٍس  مالفسق بحن هٌٍس

 فِؼس جسجبى همُت الىلىد بحجم اإلاِامالث  -

 وامبردج جسجبى  همُت الىلىد بالدخل -

 ًلـد بالولب ُلى الىلىد السغبت في الاخخفاي باألؿٌى اإلاالُت في ػيل هلدي ) في ػيل :*

 بغسق احساء اإلاِامالث -ؤ

ت بالبىىن -ب  في ػيل وداجّ حاٍز

 خازج كىىاث كواَ البىىن ) الجهاش اإلاـسفي ( -ج

ف ا -د  لولب ُلى الىلىدول ما ذهس في ؤُالٍ ًىوبم ُلى حٍِس

 اب مِدٌ دوزان الىلىد ُلى الىدى الخالي :جىخب اإلاِادله التي ًخم بمىحبها خظ*

 .  Y/ M  ×K  =V -ؤ

 .  M/Y  ×P  =V -ب

 .  P/Y  ×M  =V -ج

  .  Y/M  ×P  =V -د
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ت اإلابادالث في خالٌ فترة* ) ُادة طىت ( شمىُت مُِىت  مخىطى ُدد اإلاساث التي جىلل فيها الىخدة الىلدًت مً ًد الى ؤخسي لدظٍى

 َى الخٍِسف 

 لِسق الىلىد-ؤ 

 للولب ُلى الىلىد-ب 

ت دوزان الىلىد-ج  لظُس

 لٌاَسة الخطخم في ألاكخـاد-د 

ت دوزان الىلىد )   (  Vهُف ًخم الحـٌى ُلى طُس

 ُلى ُدد الظيان (PY )بلظمت الدخل او الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي  .أ

 ان الرًً ًخِاملىن بالىلىد الىزكُت( ُلى الظيMبلظمت همُت الىلىد ) .ب

 (M)ُلى همُت الىلىد  (PY )بلظمت الدخل ؤو الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي  .ج

 (PY )( ُلى الدخل ؤو الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي Mكظمت همُت الىلىد ) .د

 ( فةن Y( الىلىد وزباث الىاجج الحلُلي )  Vخظب ؿُغت مِادلت الخبادٌ لفِؼس والتي جفترق زباث مِدٌ دوزان ) *

ادٍ في ُسق الىلىد جادي بلى :   الٍص

 اهخفاق مظخىي ألاطِاز .  -ؤ

ادة مظخىي ألاطِاز براث اليظبه .  -ب  ٍش

ادة ُسق الىلىد .  -ج ادة مظخىي ألاطِاز بيظبت ؤكل مً وظبت ٍش  ٍش

ادة ُسق الىلىد .  -د ادة مظخىي ألاطِاز بيظبت ؤهبر مً وظبت ٍش  ٍش

ت همُت الىلىد اإلا*  %25( بيظبت Mيظىبت الى فِؼس اذا شادث همُت الىلىد )خظب هٌٍس

 %25بيظبت  (P)ًىخفم اإلاظخىي الِام لؤلطِاز  .أ

 %25بيظبت  (P)ًسجفّ اإلاظخىي الِام لؤلطِاز  .ب

 %50بيظبت  (P)ًىخفم اإلاظخىي الِام لؤلطِاز  .ج

 %50بيظبت  (P)ًسجفّ اإلاظخىي الِام لؤلطِاز  .د

ه الىمُه في الىلىد*  لفِؼس فةن مِدٌ دوزان الىلىد :  خظب افتراكاث الىٌٍس

ل .  -ؤ  ًىىن زابخا في اإلادي الوٍى

ل .  -ب  ًخغحر في اإلادي الوٍى

ب .  -ج  ًىىن زابخا في اإلادي اللٍس

  هال ؤلاحابخان في ب و ج ؿىاب . -د

ه الىمُه في الىلىد *  لفِؼس فةن ألافساد ًدخفٌىن بالىلىد : خظب الىٌٍس

 بدافّ اإلابادالث .  -ؤ

 ّ ؤلاخخُان . بداف -ب

 اإلالازبه . بدافّ  -ج

 حمُّ ؤلاحاباث الظابله ؿىاب . -د

ه الىمُه الخللُدًه للىلىد : *  الدافّ لئلخخفاي بالىلىد لدي ؤصحاب الىٌٍس

 الخدىن .  -ؤ
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 اإلالازبه .  -ب

 اإلاِامالث .  -ج

 ؤلاهخىاش . -د

ت الىمُت في الىلىد لفِؼس فان الافساد ًدخفٌىن بالىل*  ىد :خظب الىٌٍس

 بدافّ الادخاز-ؤ

 بدافّ اإلالازبت-ب

 بدافّ اإلابادالث اواإلاِامالث-ج

 بدافّ الاطدثماز في الاوزاق اإلاالُت-د

ت خظب*  :بالىلىد ًدخفٌىن  الافساد فةن لفِؼس الىلىد في الىمُت الىٌٍس

 .السبذ بدافّ-ؤ

 .الاخخُان بدافّ-ب

 .اإلابادالث بدافّ-ج

 .اإلالازبت بدافّ-د

ت الى* ل ما ُدا :خظب الىٌٍس  مُت لفِؼس جازس الِىامل الخالُت ُلى مِدٌ دوزان الىلىد في اإلادي الوٍى

 همُت الىلىد -ؤ

ل ) اإلاىخجاث اإلاالُت ( -ب  حِدد ؤدواث الخمٍى

 الىاطّ لفسوَ البىىنالاهدؼاز الجغسافي -ج

ادة واهدؼاز الىعي اإلاـسفي في فُما ًخِلم باالدخاز والاطدثماز والاطتهالن -د  ٍش

 ب مِادلت الخبادٌ في الـُغه : جىخ*

 .   VY  = P / M -ؤ

 .   P1 = P / M -ب

 .  PY = MV -ج

 . VP = MY -د

 ٌِجي :  Pفي مِادلت الخبادٌ التي وكِها فِؼس لخىكُذ الِالكه بحن همُت الىلىد واإلاظخىي الِام لؤلطِاز .... فةن السمص *

 همُت الىلىد للمبادالث .  -ؤ

ت دوزان الىلىد -ب  .  طُس

 اإلاظخىي الِام لؤلطِاز .  -ج

 اإلابادالث .همُت  -د

ه الىالطُىُه لىمُت الىلىد : *  بطدىادا بلى الىٌٍس

ادة ُسق الىلد بلى ازجفاَ ألاطِاز .  -ؤ  جادي ٍش

ادة ؤلاهفاق الحىىمي بلى جخفُم ألاطِاز . جادي  -ب  ٍش

ادة مِدٌ البواله .  -ج ادة اللساثب بلى ٍش  جادي ٍش

 دم .ول ما جل -د

ه الىالطُىُه للولب ُلى الىلىد فةن : *  وفلا للىٌٍس
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ت دوزان الىلىد في ألاحل اللـحر .  -ؤ ادة طُس ادة ُسق الىلد كد جادي بلى ٍش  ٍش

ادة الدخل الحلُلي في ألاحل اللـحر .  -ب ادة ُسق الىلد كد جادي بلى ٍش  ٍش

ادة ُسق الىلد لِع لها ؤي جإزحر ُلى ؤلاكخـاد في ألاحل  -ج  اللـحر . ٍش

ادة ُسق الىلد كد جادي بلى  -د  ازجفاَ ألاطِاز في ألاحل اللـحر ٍش

ادة في Y( وزباث الىاجج الحلُلي )Vخظب ؿُغت مِادلت الخبادٌ لفِؼس والتي جفترق زباث مِدٌ دوزان الىلىد )* (، فةن الٍص

 ُسق الىلىد جادي بلى .................: 

ادة مظخىي ألاطِاز براث اليظب-ؤ  ت. ٍش

 اهخفاق مظخىي ألاطِاز براث اليظبت. -ب

ادة ُسق الىلىد. -ج ادة مظخىي ألاطِاز بيظبت ؤهبر مً وظبت ٍش  ٍش

ادة ُسق الىلىد. -د ادة مظخىي ألاطِاز بيظبت ؤكل مً وظبت ٍش  ٍش

ه الىالطُىُه لىمُت الىلىد ؤنها : *  مً ؤَم ؤلاهخلاداث التي جىحه بلى الىٌٍس

  دٍ .ؤَملذ دوز مِدٌ الفاث -ؤ

 وحىد ُالكه ُىظُه بحن همُت الىلىد وألاطِاز . افتركذ  -ب

 افتركذ زباث ألاحىز .  -ج

 ) ب + ج ( . -د

( فةن مظخىي ألاطِاز ًخددد بخفاُل ..... الىلدًه ألاطمُه وكىي الولب ُلى ألازؿدٍ  MD=1\V PYبدظب َرٍ اإلاِادله ) *

 الحلُلُه وحظمى َرٍ اإلاِادله بـ : 

 ؼس . مِادلت فِ -ؤ

  مِادلت وامبردج . -ب

دمان .  -ج  مِادلت فٍس

  جلدم .ال ش ئ مما  -د

 جسهص ..................................... ُلى ؤطباب الاخخفاي بالىلىد :*

ت الخللُدًت في الولب ُلى الىلىد ) ؿُغت الخبادٌ ( -ؤ  الىٌٍس

ت الخللُدًت في الولب ُلى الىلىد ) ؿُغت ألازؿدة  -ب  الىلدًت (الىٌٍس

ت الحدًثت في الولب ُلى الىلىد ) ؿُغت جفلُل الظُىلت ( -ج  الىٌٍس

ت الحدًثت  في الولب  -د  ُلى الىلىد ) ؿُغت الولب ُلى ألاؿٌى (الىٌٍس

ه الىمُه في الىلىد جسهص ؿُغه مِادله الخبادٌ ) لفِؼس( ُلى* اما ؿُغت مِادلت الازؿدة الىلدًت) مدزطت ........... خظب الىٌٍس

دج ( فهي جبدث في :  وامبًر

 اطباب اهفاق الىلىد / اطباب الاخخفاي بالىلىد - ؤ

 اطباب الاخخفاي بالىلىد / اطباب اهفاق الىلىد - ب

 اطباب دوزان الىلىد / دافّ اإلالازبه  -ج

 اطباب الاخخفاي بالىلىد / دافّ البادالث-د

دج ( في*  ......... جبدث ؿُغت مِادلت ألازؿدة الىلدًت ) مدزطت وامبًر

 ؤطباب اهفاق الىلىد .أ

 ؤطبابا الاخخفاي بالىلىد .ب

ت دوزان الىلىد .ج  اطباب زباث طُس
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ت دوزان الىلىد       د.   ازس طِس الفاثدة ُلى طُس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاداكسة الثالثت ُؼس

ما ُلى الولب ُ* ت هإزحَر  لى الىلىد :مالفسق بحن الدخل الداثم والِاثد اإلاخىكّ مً الظداداث مً شاٍو

 الدخل الداثم : ُالكت هسدًت  -

 الِاثد اإلاخىكّ : ُالكت ُىظُت  -

 اذهس اَم ُاملحن ًازسان طلبا ُلى زغبت ألافساد باالخخفاي في الىلىد :*

 ازجفاَ طِس الفاثدة  -

 ازجفاَ مظخىي ألاطِاز  -

ت هُجز فةن مً ؤَم دوافّ الولب ُلى الىلىد ما ًلي : *  بدظب هٌٍس

 ب ُلى الىلىد بدافّ اإلاخاهٍس . الول -ؤ

 الولب ُلى الىلىد بدافّ الظُىله .  -ب

 الولب ُلى الىلىد بدافّ اإلاِامالث .  -ج

 ؤلاحابخان ؤ و ب -د

ه جفلُل الظُىله ماَى : *  بخدي الدوافّ الخالُه ال ٌِخبر دافِا للولب ُلى الىلىد لدي هٌٍس

 الخدىن .  -ؤ

 اإلاِامالث .  -ب

 اإلالازبه . -ج

 ؤلاهخىاش . -د

ت جفلُل الظُىلت لىُجز ٌِخمد الولب ُلى الىلىد *  بدافّ اإلابادالث ) اإلاِامالث ( ُلى .......خظب هٌٍس

 الىلىد ألغساق اإلابادالث ُلى : )واحب (ٌِخمد الولب ُلى 

 الدخل -ؤ

 ؤطِاز الظلّ -ب
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 ؤطِاز ألاطهم -ج

 ؤطِاز الفاثدة-د 

ت خظب*  :ُلى الخدىن بدافّ الىلىد ُلى الولب ًخِمد لىُجز الظُىلت جفلُل هٌٍس

 .الىلدي الدخل-ؤ

 .الفاثدة ؤطِاز-ب

 .الظلّ ؤطِاز-ج

 الـسف ؤطِاز-د

ت جفلُل الظُىله لىُجز ٌِخمد الولب ُلى الىلىد بدافّ الخدىن ُلى : *  خظب هٌٍس

 ؤطِاز الظلّ .  -ؤ

 ؤطِاز ألاطهم .  -ب

 ؤطِاز الفاثدٍ .  -ج

  إ .حمُّ ؤلاحاباث الظابله خو -د

 ًخددد الولب ُلى الىلىد بدافّ الاخخُان خظب ؿُغت جفلُل الظُىلت اإلايظىبت لىُجز :*

ت جفلُل الظُىلت اإلايظىبت الى هُجز ، ٌِخمد الولب ُلى الىلىد بدافّ اإلابادالث ُلى: *  خظب هٌٍس

 الادخاز الىلدي-ؤ

 الدخل الىلدي-ب

 الاطدثماز -ج

ت الولب ُلى الىلىد ) ؿُغت جف* لُل الظُىلت ( ، جخمثل مددداث الولب ُلى الىلىد بدافّ اإلابادالث  في آلاحي ما خظب هٌٍس

 ُدا :

 الدخل الىلدي -ؤ

 ؤطِاز الفاثدة -ب

 هىُُت الهُيل ؤلاهخاجي للمؼسوُاث -ج

 مدي اهدؼاز وهفاءة اإلااطظاث اإلاالُت في اإلاجخمّ -د

خه خٌى الولب ُلى الىلىد ) ؿُغت جفلُل الظُىلت ( ، ً*  سي هُجز اهه ال ُالكت لظِس الفاثدة بالولب ُلى الىلىد :في هٌٍس

 بدافّ الخدىن -ؤ

 بدافّ اإلابادالث او اإلاِامالث -ب

 بدافّ اإلالازبت -ج

 هال ؤلاحابخان في ) ؤ( و ) ب( ؿىاب -د

ه ، فةن الولب ُلى الىلىد ألغساق اإلالازبه ٌِخمد ُلى : * ه الىُجًز  اطدىادا بلى الىٌٍس

 مظخىي الدخل .  -ؤ

  مِدٌ الفاثدٍ . -ب

 مِدٌ اللساثب .  -ج
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 ول ما جلدم . -د

 خظب ؿُغت جفلُل الظُىلت اإلايظىبت لىُجز، ًخددد الولب ُلى الىلىد بدافّ اإلالازبت: *

ت جفلُل الظُىلت اإلايظىبت الى هُجز، ٌِخمد الولب ُلى الىلىد بدافّ اإلالازبت ُلى : *  وبدظب هٌٍس

 بإطِاز الظلّ. -ؤ

 ثدة. بإطِاز الفا-ب

 بإطِاز الـسف. -ج

 بالدخل الىلدي. -د

ت الخللُدًت:* ت الحدًثت في الولب ُلى الىلىد ) ؿُغت جفلُل الظُىلت ( مّ الىٌٍس  جخفم الىٌٍس

 جإزحر طِس الفاثدة ُلى الولب ُلى الىلىد -ؤ

ت دوزان الىلىد في ألاحل اللـحر -ب  زباث طُس

 لىلىد ومظخىي ألاطِازالِالكت اإلاُياهُىُت والخىاطبُت بحن همُت ا -ج

ُفت الىلىد هىطُى للخبادٌ وؤن الولب ُليها هلب مؼخم مً الولب الىلي ُلى الظلّ والخدماث -د  ًو

ت هُجز فُما * ت فِؼس وهٌٍس سي بحن هٌٍس  ًخِلم بالِىامل اإلادددٍ للولب ُلى الىلىد ًخمثل في : الفسق الجَى

 طِس الفاثدٍ .  -ؤ

 طِس الخـم .  -ب

 . طِس الـسف  -ج

 ؤطِاز الخدماث والظلّ . -د

ت دوزانها )*  80( ٌظاوي Pووان مظخىي الاطِاز ) 16000( حظاوي M×Vفي اكخـاد اخد الدو ٌ واهذ همُت الىلىد ملسوٍت في طُس

 وخدة هلدًت 

ت فِؼس ، فةن ُدد الـفلاث او حجم اإلابادالث )الظابممً اإلاثاٌ * ـاد َرا ( في اكخY: وبدظب مِادلت مِدٌ الخبادٌ لىٌٍس

 البلد طُىىن ............:

 ؿفلت 160 .ؤ 

 ؿفلت200 .ب 

 ؿفلت 400 .ج 

 ؿفلت 800 .د 

 

ادة في همُت الىلىد )الظابمومً اإلاثاٌ * ت فِؼس، طُادي الٍص  :بلى ..... %50( بملداز M: وبدظب افتراكاث هٌٍس

ادة  ُدد ؿفلاث اإلابادالث بملداز  .ؤ   %50ٍش

ادة في مظخىي الاطِاز  بملداز  .ب   %50الٍص

 الحل:

M×V=P×Y 

16000=80Y 

Y=16000/80 

Y=200 
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ادة طُس .ج   %100ت دوزان الىلىد بملداز ٍش

ت دوزان الىلىد بملداز  .د   %100اهخفاق طُس

ه الىمُه الىالطُىُه للىلىد في ؤن : * ت جفلُل الظُىله والىٌٍس  اجفلذ هٌٍس

 الولب ُلى الىلىد ال ٌِخمد ُلى مظخىي الدخل .  -ؤ

 الىلىد جولب لغاًاث اإلابادالث .  -ب

ادة ُسق الىلد جادي بلى الخطخم .  -ج  ٍش

ت دوزان الىلىد لِظذ زابخه في اإلادي اللـحر . -د  طُس

ت مُلخىن * دمان في الولب ُلى الىلىد : خظب افتراكاث هٌٍس  فٍس

 جىحد ُالكت ُىظُه بحن الدخل الداثم والولب ُلى ألازؿدٍ الىلدًه الحلُلُه .  -ؤ 

 ُه . جىحد ُالكت هسدًه بحن الدخل الداثم والولب ُلى ألازؿدٍ الىلدًه الحلُل -ب 

 الجىحد ؤي ُالكه بحن الدخل الداثم والولب ُلى ألازؿدٍ الىلدًه الحلُلُه .  -ج 

 حمُّ ؤلاحاباث الظابله خوإ -د

 بدظب ..... فةن الفسد ٌظخوُّ ؤلاخخفاي بالثروٍ ُلى ؿىزة هلىد وطىداث وؤطهم وطلّ : *

 دالت هُجز .  -ؤ

دمان .  -ب  دالت فٍس

ه الخللُدًه لىمُت ال -ج  ىلىد . الىٌٍس

 ال ش ئ مما جلدم . -د

دمان مُِاز * ُلى الثروٍ اإلاملىهه " الدخل الداثم " والري ًمثل الِاثد الظىىي للثروٍ ؤهلم ُلُه اطم اطخددر مُلخىن فٍس

 للصخف ممثله في : 

 اإلادخساث + الدخل الحالي + اللُمه الحالُه للدخٌى اإلاخىكِه في اإلاظخلبل .  -ا

 خىكّ ُلى الظىداث + اللُمه الحالُه للدخٌى اإلاخىكِه في اإلاظخلبل . اإلادخساث + الِاثد اإلا -ب

 الدخل الحالي + الِاثد اإلاخىكّ ُلى الظىداث + اللُمه الحالُه للدخٌى اإلاخىكِه في اإلاظخلبل .  -ج

 ه للدخٌى اإلاخىكِه في اإلاظخلبل .الدخل الحالي + مِدٌ السبذ اإلاخىكّ مً ألاطهم + اللُمه الحالُ -د

 طخددر ............ مُِاز للثروٍ ؤهلم ُلُه اطم " الدخل الداثم " والري ًمثل الِاثد الظىىي ُلى الثروٍ اإلاملىهه للصخف : ا *

 آدم طمُث .ؤ 

 اًسفىج فِؼس .ب 

دمان .ج   ملخىن فٍس

ؼام .د   كاهىن حَس

دمان في الولب ُلى الىلىد ، ًخىكف الولب ُلى الىلىد ُلى الِىامل الخالُت * ت مُلخىن فٍس  ماُدا     :خظب هٌٍس

 الدخل الداثم -ؤ
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ت دوزان الىلى  -ب  دطُس

 ؤطِاز ألاؿٌى البدًلت ) ألاطهم والظىداث ( -ج

 للـسف منها ُلى اإلاِامالث ؤلاػباَ اإلاخدلم مً الىلىد هدُجت -د

دمان * ت مُلخىن فٍس  في الاحي باطخثىاء :حؼمل الِىامل التي جددد الولب ُلى الىلىد خظب هٌٍس

 الدخل الداثم-ؤ

 دافّ اإلالازبت -ب

 الاطهم والظىداثاطِاز الاؿٌى البدًلت -ج

 الاػباَ اإلاخدلم مً الىلىد-د

( في آلاحي، باطخثىاء: * دمان )ؿُغت الولب ُلى ألاؿٌى ت مُلخىن فٍس  جخمثل الِىامل التي جددد الولب ُلى الىلىد خظب هٌٍس

 همُت الىلىد. -ؤ

 الدخل الداثم. -ب

 م والظىداث(. ؤطِاز ألاؿٌى البدًلت )ألاطه-ج

 ؤلاػباَ اإلاخدلم مً الىلىد هدُجت للـسف منها ُلى اإلاِامالث.-د

دمان الحدًثه فةن دزاطت الِىامل اإلاازٍس في الولب ُلى الىلىد حِجي كمىُا : * ت فٍس  وفلا لىٌٍس

 دزاطت الخطخم .  -ؤ

 دزاطت البواله .  -ب

 دزاطت الىمى .  -ج

 دزاطت الثروٍ . -د

ت جفلُل الظُىله لجىن مُىازد هُجز َى : بن مً الفسوق الجى * دمان وهٌٍس ه الحدًثه لىمُت الىلىد إلاُلخىن فٍس ه بحن الىٌٍس  ٍَس

دمان .  -ؤ سي لدي فٍس  مِدٌ الفاثدٍ لِع له دوز َام لدي هُجز بِىما له دوز حَى

دما -ب سي لدي هُجز .مِدٌ الفاثدٍ لِع له دوز َام لدي فٍس  ن بِىما له دوز حَى

اهُه الولب ُلى الىلىد بىاءا ُلى الغاًاث مً اطخخدام الىلىد ، بِىما حِخبر ألاولى الىلىد ػىال مً ؤػياٌ الثروٍ جفظس الث -ج

 اإلاالُه .  ر جولب هما جولب باقي ألاؿٌى اإلاالُه وغح

ال مً ؤػياٌ الثروٍ بىاءا ُلى الغاًاث مً اطخخدام الىلىد ، بِىما حِخبر الثاهُه الىلىد ػىجفظس ألاولى الولب ُلى الىلىد  -د

 جولب هما جولب باقي ألاؿٌى اإلاالُه وغي اإلاالُه .

دمان وحىد ُالكت هسدًت بحن ............* .و ًسي هُجز وحىد ُالكت ُىظُت بحن دافّ اإلالازبت و................... ، بِىما ًسي مُلخىن فٍس

 الولب ُلى الىلىد:

 الفاثدالدخل / طِس -ؤ

 مالداثل طِس الفاثدة / الدخ- ب

ت دوزان الىلىد / الدخل الداثم- ج  طُس

ت دوزان الىلىد- د  .طِس الفاثدة / طُس

دمان ؤن الىلىد .......*  ُلى خالف مً طُلىم مً الاكخـادًحن ؤُخبر مُلخىن فٍس
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 وطُى اإلابادلت  .ؤ 

ت .ب   ؤٌُم الاختراُاث البؼٍس

 اخد اإلاىىهاث البدًلت للثروة .ج 

 لها دوز مداًد في الاكخـاد     .د 

دمان ًخىكف الولب ُلى الىلىد ُلى آلاحي ُدا واخدة فلىخظب * ت مُلخىن فٍس  هٌٍس

 الدخل الداثم .ؤ 

 ؤطِاز ألاؿٌى البدًلت ) ألاطهم والظىداث ( .ب 

 الاػباَ اإلاخدلم مً الىلىد هدُجت للـسف منها ُلى اإلاِامالث .ج 

 دزحت همى وجىٌُم طىق زؤض اإلاالي وهفاءة وجوىز الجهاش اإلاـسفي .د 

ت جفلُل الظُىلت اإلايظىبت بلى هُجز كم باخخُاز ما ٌِخ*  بر مً ؤَم مددداث الولب ُلى الىلىد بدافّ اإلالازبت خظب هٌٍس

 الدخل .ؤ 

 طِس الفاثدة .ب 

 طِس الخـم .ج 

 طِس الـسف .د 

ت جفلُل الظُىلت اإلايظىبت بلى هُجز :*  اطدبِد ما ال ٌِخبر مً مددداث الولب ُلى الىلىد خظب هٌٍس

 دافّ اإلالازبت .ؤ 

 دافّ اإلاؼازهت .ب 

 بادالث ؤو اإلاِامالثدافّ اإلا .ج 

 دافّ الخدىن ) الاخخُان ( للوىازت             .د 
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 اإلاداكسة السابِت ُؼس

 

 الاحي ُدا واخدة فلى: فيجخمثل بهجاشاث اإلاسخلت الثاهُت مً مساخل جوىز الخلىُت اإلاـسفُت الحدًثت *

 *اطدبِد ماال ٌِخبر مً اهجاشاث اإلاسخلت الثاهُت  مً مساخل جوىز الخلىُت اإلاـسفُت الحدًثت :

 *اطدبِد ما ال ٌِخبر كمً بهجاشاث اإلاسخلت الثاهُت مً مساخل جوىز الخلىُت اإلاـسفُت الحدًثت:

 .( POS )جلدًم الخدماث بىٌام هلان البُّ -ؤ

 .( ATM )هصة الـساف آلالي جلدًم خدماث ؤح-ب

 جىفحر مخخلف ؤهىاَ اإلاىاكّ الالىتروهُت اإلاـسفُت.-ج

 (اإلالاؿت الالىتروهُت )اطخخدام الخلىُت في ُملُت السبى بحن البىىن والبىً اإلاسهصي -د

 لُب غظُل ألامىاٌ:كُام ُدد مً ألافساد بخىساز ؤلاًداَ الىلدي في خظاب واخد ًىدزج كمً .......... باُخباٍز ؤخد هسق وؤطا*

 :واخد خظاب في الىلدي ؤلاًداَ بخىساز الافساد مً ُدد كُام به ًلـد ألامىاٌ غظُل وؤطالُب هسق  *هإخد

 الخىاها. -ؤ

 الترهُب. -ب

ب. -ج  التهٍس

مُت ؤو ػسواث الىاحهت. -د  الؼسواث الَى

 ًلـد بالترهُب باُخباٍز اخد هسق واطالُب غظُل الامىاٌ : *

 الافساد بخىساز الاًداَ الىلدي في خظاب واخد كُام ُدد مً -ؤ

ت ومالُت مخداخلت  ومؼترهت وبالغه الخِلُد -ب  اطخخدام ُملُاث ججاٍز

هاز ان الامىاٌ اإلاىدُه بالبىىن مخاجُت مً وؼان الؼسهت -ج مُت اًل  جىىًٍ ػسواث َو

ت داخلُت وخازحُت واجفاكُاث كاهىهُت مِلدة مّ اه -د  ساف مخِددةاللُام بِمل ُلىد ججاٍز

 

 

 

 

ب هماذج الىلىد للدهخىز .ُـام اللُثي  جم بفلل هللا وجىفُله جبٍى

 وؤطئلت اإلاساحِت وػساثذ اإلاباػسة

 )ًخدىي اإلالف ؤطئلت الىخاب و اطئلت للدهخىز الظابم(

 جمىُاحي لىم بالخىفُم والىجاح للجمُّ 

omjehaad   

 ؤلف ػىس لـــ :

 ػُميلىطِىدآ الِـامُه ملحىىن اخظاض ؿدي الا  الىدي الخالد خلم 

 Zainab habib♥ 1-39آخس جددًث 


