
 أعئهخ يشاخؼخ يجبدئ االداسِ انؼبيّ                               

 ْى انهزٍٚ ٚشٚذٌٔ انؼًم يٍ خالل يٕظفٛٓى انًشرجغٍٛ يجبششِ ثبالَزبج ............1ط

 .يذساء االداسِ انؼهٛب (أ )

 يذساء االداسِ االششافّٛ  (ة )

 يذساء االداسِ انٕعغئ (ج )

 الرٕخذ اخبثّ صسٛسّ  (د )

 .... ُٚص يفٕٓو االداسِ انسكٕيّٛ ػه2ٗط

 رسصٛم انُفمبد انؼبيّ  (أ )

 انًٕاصَّ ثٍٛ االٚشاداد ٔانًصشٔفبد  (ة )

 رٕظٛف يصبدس االٚشاداد انؼبيّ (ج )

 رٕفٛش االيٕال انالصيّ نمغبػبد انذٔنّ ٔالعزثًبسْب ثًب ٚسمك انصبنر انؼبو  (د )

 .......... ًٚكٍ رؼشٚف االداسِ ثبَٓب ػًه3ّٛط
 اداسِ االفشاد ٔااليكبَبد انًزبزّ (أ )

 رسمٛك انكفبءح ٔانفؼبنّٛ فٙ االَزبج  (ة )

 ػًم انًذٚشٍٚ  (ج )

 رٕظٛف االفشاد االيكبَبد انًزبزّ نزسمٛك االْذاف  (د )

 
 ْٕ ػًهّٛ رزؼهك ثزسذٚذ اْذاف انًُظًّ ٔربعٛظ اعزشارٛدّٛ ٔرغٕٚش ْٛكهّ انخغظ 4ط

 انشعًّٛ نهًُظًّ 
 انزخغٛظ انغٛش سعًٙ  (أ )

 انمٛبدِ  (ة )

 انزخغٛظ  (ج )

 االداسِ ثبالْذاف  (د )

 
 ...... رُصف يٓبساد انزُجؤ ٔارخبر انمشاس نذئ انًذساء انؼبيٍٛ ض5ًٍط

 
 انًٓبساد انفُّٛ  (أ )

 انًٓبساد االدساكّٛ  (ة )

 انًٓبساد انغهٕكّٛ  (ج )

 انًٓبساد انفكشّٚ  (د )

  



 ......... ػًم االشٛبء ثغشٚمّ صسٛسّ ٚصف6ط
 

 انمٛبدِ (أ )

 االداسِ انؼهٛب  (ة )

 انكفبءِ  (ج )

 انفؼبنّٛ  (د )

 
 .أل يٍ كزت ػٍ ٔظبئف االداسِ  ...........7ط

 
 يبٚكم ثٕسرش  (أ )

 سٔثشد كبرظ  (ة )

 يبكظ فٛجش  (ج )

 ُْش٘ فبٕٚل  (د )

 
  ٚؼزجش يبكظ فٛجش يؤعظ 8ط

 
  َظشّٚ انؼًهّٛ االداسّٚ  (أ )

 َظشّٚ االداسِ انؼهًّٛ  (ة )

 َظشّٚ انجٛشٔلشاعّٛ  (ج )

 َظشّٚ انغهغّ انشعًّٛ  (د )

 
 ... يٍ يؤششاد ضؼف انُظى انشلبث9ٙط

 
 كثشِ انؼًم انٕسلٙ  (أ )

 كثشِ اػذاد انؼًالء (ة )

 كثشِ اػذاد انًٕظفٍٛ  (ج )

 كثشِ انؼًم انًٛذاَٙ  (د )

 
 : كم انًُظًبد رشزشن فٙ انثالس انخصبئص انزبن10ّٛط

 
 رؼظٛى انشثر ٔانٓٛكم انزُظًٛٙ ٔانًٕاسد انجششّٚ (أ )

 االْذاف انٕاضسّ ٔانٓٛكم انزُظًٛٙ ٔرؼظٛى انشثر  (ة )

 انمٛبدِ ٔانًٕاسد انجششّٚ ٔرؼظٛى انشثر  (ج )

 االْذاف انٕاضسّ ٔانٓٛكم انزُظًٛٙ ٔانًٕاسد انجششّٚ  (د )

 
  



  انفشق ثٍٛ اداسِ االػًبل ٔاالداسِ انؼبيّ 11ط
 

 انشثسّٛ  (أ )

 انٓٛكم انزُظًٛٙ (ة )

 انغهغّ ٔانًغؤنّٛ (ج )

 الرٕخذ اخبثّ صسٛسّ  (د )

 
 

 انمٛبدِ ٔانشلبثّ ................ انؼًهّٛ االداسّٚ رسزٕ٘ ػهٗ انزخغٛظ 12ط
 

 انزغٛش (أ )

 انزٕخّٛ  (ة )

 انزُظٛى  (ج )

 انًزبثؼّ  (د )

 
 ......... يٍ ػٕٛة االعزمغبة انذاخه13ٙط

 
 اسرفبع ركهفزّ  (أ )

 َشٕء انصشاػبد ٔاالزجبعبد انُفغّٛ نذئ غٛش انًغزمغجٍٛ  (ة )

 شر انًؼهٕيبد ػٍ انًزششسٍٛ  (ج )

 ػذو اَغدبو انؼبيم يغ ثٛئّ ٔثمبفّ انًُظًّ (د )

 
 نٛغذ يٍ َٕازٙ انمصٕس فٙ اداسِ انًٕاسد انجششّٚ , ٔازذِ يٍ اٜر14ٙط

 
 ػذو انزكبيم ثٍٛ َشبعزٓب  (أ )

 ػذو انزكبيم ثٍٛ َشبعزٓب َٔشبعبد االداساد االخشئ  (ة )

 انذٔس انغٛش يسذٔد الداسِ االفشاد فٙ لضبٚب انزخغٛظ انشبيم نهًُظًّ  (ج )

 َظشِ انمٛبداد نالفشاد كؼُصش ركهفّ اَزبخٙ  (د )

 
 ...... فٙ اَظًخ انذٔأٍٚ ٚؼزجش دٕٚاٌ انخشاج يثبال ػه15ٗط

 
 دٔأٍٚ انشؤٌٔ انؼغكشّٚ (أ )

 دٔأٍٚ شؤٌٔ انجالد ٔانخهٛفّ  (ة )

 دٔأٍٚ انشؤٌٔ انًبنّٛ ٔانضشائجّٛ  (ج )

 .دٔأٍٚ انًشاعالد ٔانشؤٌٔ انشلبثّٛ (د )

 



 ........ ٔازذِ يٍ األرٙ نٛغذ يٍ ششط انؼذانّ ٔانًغبٔاح فٙ ػًهّٛ االخزٛبس16ط
 

 اػزًبد انزارّٛ فٙ اخشاءد االخزٛبس  (أ )

 انزٕاصٌ فٙ ػًهّٛ االخزٛبس  (ة )

 اػذاد يؼبٚٛش يٕزذِ نالخزجبساد  (ج )

 انغشّٚ فٙ اخشاءد االخزٛبس  (د )

 يذخم انزسفٛض انز٘ ٚغشذ فكشِ انشخبل انًزكبيم انز٘ رؤثش فّٛ ػذح ػٕايم 17ط
 ...الزصبٚذ ٔاخزًبػّٛ ٔغٛشْب ْٕ

 يذخم انؼاللبد االَغبَّٛ  (أ )

 انًذخم انزمهٛذ٘  (ة )

 يذخم انًٕاسد انجششّٚ  (ج )

 يذخم انُظى  (د )

 
 ......( انزؼهٛىأ٘) ًٚزبص انزؼهٛى ػٍ انزذسٚت ثكَّٕ 18ط

 
 ٚزُبٔل صٚبدِ انًؼبسف فٙ شزٗ انًدبالد  (أ )

 ٚزُبٔل رًُّٛ يٓبساد انفشد انًشرجغّ ثبداء ٔظٛفّ يؼُّٛ  (ة )

 ٚسغٍ يٍ لذساد انفشد ًُٔٚٙ يٓبسارّ  (ج )

 ٚزى ػبدِ فٙ خالل يذح لصٛشِ  (د )

( ِ)  

 .....ْٙ,  انًذسعّ انزٙ رشٖ اٌ انؼبيم ػُصش اَزبخٙ ٚخزهف ػٍ انؼُبصش االخش19ٖط
 

 يذسعّ االداسِ انؼهًّٛ  (أ )

 يذسعّ انؼاللبد االَغبَّٛ  (ة )

 انًذسعّ انغهٕكّٛ  (ج )

 رٛبس انًذاسط انسذٚثّ ٔانًؼبصشِ  (د )

 
  يٍ االعجبة انزٙ اثشد عهجًب ػهٗ َدبذ يذسعّ انؼاللبد االَغبَّٛ 20ط

 
 ,اٌ انؼبيم انغؼٛذ ْٕ ػبيم يُزح,ثجٕد يمٕنّ  (أ )

 افزشاضٓب ٔخٕد اخزالفبد ثٍٛ االفشاد  (ة )

 اْزًبيٓب ثؼٕايم اخشٖ يسفضِ نهؼًم غٛش اندٕاَت االَغبَّٛ  (ج )

 ردبْهٓب ندٕاَت راد رأثٛش ػهٗ االَزبخّٛ كمٕاػذ انؼًم ٔاالخشاءد  (د )

 
 


