
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

 
 

 

 الطالب والطباعة والتصويرمركز مورد إتقان خلدمة 

 0530744409لطلب التوصيل داخل الرايض : 

 0530744479خارج الرايض : لطلب الشحن 

 www.m-itqan.com:  موقعنا اإللكرتوينلطلب عن طريق              

 (دلاىًا) موقعيا بزيارة تفضل الشابقة األعواو أسئلة حلل
 M__itqan@حشابيا بتويرت :                                                                                                                                                        

 الثامً،،  املشتوى :   عله اجتناعالتخصص : 

 رعاية الفئات اخلاصة

 ( مع حلول الواجبات) سابقة فصول  لشبع( سؤال   350هذا امللف حيتوي على ) 

 حشب احملاضزات املشجلةمزتبة الشابقة اسئلة األعواو 
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 ٖـ 1437/1438 ايفصٌ ا٭ٍٚ( يٮعٛاّ ايطابك١ ست٢  احملاضس٠ ا٭ٚىلاض١ً٦ ) 
 
 أسٝاًْا َا ٜرنس "ايدافع" يف ايٓعسٜات ايػدص١ٝ حتت أمسا٤ َتعدد٠ َٓٗا ؟ .1

 
 
 (( 1)) م   ألرغبة .. . أ

 ردةالفػو.. .ب
 الػنشّة..الجغذِة .ت
 هوماصبق.. .ث

 
 ٚفكًا يًُعٝاز ايراتٞ "ايعاٖسٟ" عٓدَا ٜػعس ايػدص بايكًل أٚ ايتعاض١ فإْ٘ ٜعد ؟ .2

 
 صٍي.. .ا

 (( 1)) م   غّر صٍي .. . ب
 موصرؼ.. .ت
إِرابُ.. .ث

 
 َٔ خصا٥ص ايػدص١ٝ اإلْطا١ْٝ ؟ .3

 
خربػٍاموففرِةومنػجشبة.. .ا

 
 ثوظّمدِوامُِجا

ن .ب
 
 ِنٍنثٍافكيمرهًا..لنُِنٍناالهشانصًٍِاِوبغُا

 شّاةاالهشانصلشلةمجػلةمنغملّاتالجٍافق.. .ت
 (( 1)) م   هو ما صبق .. . ث

 
 َٔ ايعٛاٌَ ايس٥ٝط١ٝ اييت تػازى يف تسنٝب َهْٛات ايػدص١ٝ ؟ .4

 
صاصّة.. .ا

 
 الػفاتالففرِةاال

ثراًات"الػادات".. .ب
 
 اال

 الدوافع.. .ت
 (( 1)) م   هو ما صبق .. . ث

 
 ٚا٫ضتعدادات ٚايصفات ايعك١ًٝ  ٚادتط١ُٝ اييت ٜٛيد ايفسد َصٚدا بٗا  ؟زتُٛع ايكدزات  .5
 
 
ة أالصاصّة . أ  (( 1..  )) م  ألصفات ألفػِر

 ..الدوافع .ب
 ..االثراًات .ت
..الػادات .ث

 
 َٔ خصا٥ص ايػدص١ٝ ا٫ْطا١ْٝ  ؟ .6

 
خربػٍاموففرِةومنػجشبة .ا

 
..ثوظّمدِوامُِجا

نِنٍنثٍافكةمرهاًصٍِاًلنُِنٍناالهشان .ب
 
..ِوبغُا

..غملّاتالجٍافقشّاةاالهشانصلشلةمجػلةمن .ت
 (( 1..  )) م  هو ما صبق . ث

هذا امللف نفس ملف االعوام السابقة الفرق هو 
طريقة ترتيب االسئلة ) وبنظري كذا افضل ( 

احملاضرة مث تذاكر االسئلة مذاكرة تنتهي من 
 اخلاصة فيها من هذا امللف ..

 
يف  ساعدانلكل من و لسالف ، :  وشكر خاص

 هذا امللف ..
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 تتشددإ ع٢ً أضاع غٝاب ا٭عساض ٚارتًٛ َٔ َعاٖس املسض ؟ "ايط١ٜٛ ٚايصش١"يف َعٝازٙ  .7

 
..المػّارالذاثُ .ا

..المػّارالكّمُ .ب
هلّوّنُأ . ت

 
 (( 1..  )) م  لمػّار أال

..المػّاراالشػائُ .ث
 

 بعٌُ َا أٚ ْػاط َا أٚ ضًٛى َعني ؟ٚدٛد ْٛع َٔ ايطػط ايداخًٞ ع٢ً ايفسد يًكٝاّ  .8

 
 الجوظّم.. .ا

 (( 1)) م    ألدأفع .. . ب
 الشّفرة.. .ت
الػادات.. .ث

 

 َٔ ستهات ايػدص١ٝ ايط١ٜٛ ؟ .9

 
من.. .ا

 
 غدمالطػٍرباال

ي أالصجبصار .. . ب
 
 (( 1)) م   درجة مكبٍلة من ثكٍِم ألذأت أ

ًداؼغّروالػّةفُالصّاة.. .ت
 
 ا
اهفػالّةزائدةغّرمػكٍلة.. .ث

 

 ايعٛاٌَ ايس٥ٝط١ٝ يف تسنٝب َهْٛات ايػدص١ٝ ؟َٔ  .10

 
صاصّة.. .ا

 
 الػفاتالففرِةاال

 الدوافع.. .ب
 االثراًات.. .ت
 (( 1)) م   جمّع ما صبق .. . ث

 

 َعٝاز ٜس٣ إٔ "ايط١ٜٛ" ٖٞ نُا ٜدزنٗا ايػدص بٓفط٘ ؟ .11
 
 
 (( 1)) م   ألمػّار ألذأثُ .. . أ

 المػّارالكّمُ.. .ب
 المػّاراالهلّوّنُ.. .ت
..المػّاراالشػائُ .ث

 

 َعٝاز ٫ ميٝص ايػدص١ٝ ايط١ٜٛ عٔ ايػدص١ٝ غري ايط١ٜٛ ؟ .12

 
 
هلّوّنُ .. . أ  ((  1)) م   ألمػّار أالإ

 المػّارالذاثُ.. .ب
 المػّاراإلشػائُ.. .ت
 المػّارالكّمُ.. .ث

 

 أسٝاًْا َا ٜرنس "ايدافع" يف ْعسٜات ايػدص١ٝ حتت أمسا٤ َتعدد٠ َٓٗا ؟ .13

 
 
 (( 1)) م   ألرغبة .. . أ

 ردالفػو.. .ب
 الجغذِة.. .ت
االثراى.. .ث
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 اإلْطا١ْٝ ؟ اإلْطا١َْٝٔ خصا٥ص  .14

 
خر .ا

 
 ففرِة..بػٍاموالثجا

خر .ب
 
 منػجشبة..بػٍاموالثجا

نِنٍنثٍافكيزامدًا.. .ت
 
 لنُِنٍناإلهشانصًٍِاِوبغُا

هشان صلشلة مجصلة من غملّات ألجٍأفق .. . ث  (( 1)) م   حّاة أالإ
 

 ايػدص بايكًل أٚ ايتعاض١ فإْ٘ ٜعد ؟ٚفكًا يًُعٝاز ايراتٞ ايعاٖسٟ عٓدَا ٜػعس  .15

 
 صٍي.. .ا

 (( 1)) م   غّر صٍي .. . ب
 إِرابُ.. .ت
 موصرؼ.. .ث

 

 َٔ ستهات ايػدص١ٝ ايط١ٜٛ ؟ .16

 
من.. .ا

 
 غدمالطػٍرباال

 (( 1)) م   درجة مكبٍلة من ثكٍِم ألذأت فُ أالصجبصار .. . ب
ًداؼغّروالػّةفُالصّاة.. .ت

 
 ا
 اهفػالّةزائدةغّرمػكٍلة.. .ث

 

 ايط١ٜٛ ٚايصش١ تتشددإ ع٢ً أضاع غٝاب ا٭عساض ٚارتًٛ َٔ َعاٖس ايعسض ؟يف َعٝازٙ  .17

 
 المػّارالذاثُ.. .ا

 المػّارالكّمُ.. .ب
هلّوّنُ .. . ت  (( 1)) م   ألمػّار أالإ
 المػّاراإلشػائُ.. .ث

 

 زتُٛع ايكدزات ٚا٫ضتعدادات ٚايصفات ايعك١ًٝ ٚادتط١ُٝ اييت ٜٛيد ايفسد َصٚدًا بٗا ؟ .18

 
 
ة  . أ صاصّة ..ألصفات ألفػِر

 
 (( 1)) م   أال

 الدوافع.. .ب
 االثراًات.. .ت
 الػادات.. .ث

 

 أسٝاًْا َا ٜرنس ايدافع يف ْعسٜات ايػدص١ٝ حتت أمسا٤ َتعدد٠ َٓٗا ؟ .19

 
 
 (( 1)) م   ألرغبة .. . أ

 ردالفػو.. .ب
 الجغذِةالػنشّة.. .ت
 المطنلة.. .ث

 

 ؟َعٝاز ٜس٣ إ "ايط١ٜٛ " نُا ٜدزنٗا ايػدص بٓفط٘  .20
 
 
 (( 1)) م   .. ألمػّار ألذأثُ . أ

..المػّارالكّمُ .ب
..المػّاراالهلّوّنُ .ت
..المػّاراالشػائُ .ث
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 ؟ٚدٛد ْٛع َٔ ايطػط ايداخًٞ ع٢ً ايفسد يًكٝاّ بعٌُ َعني اٚ ضًٛى َعني اٚ ْػاط َعني  .21

 
..الجوظّم .ا

 (( 1)) م   .. ألدأفع  . ب
..الشّفرة .ت
..الػادات .ث

 

  ؟َٔ ستهات ايػدص١ٝ ايط١ٜٛ  .22

 
منغدمالطػٍر .ا

 
..باال

 (( 1)) م   .. درجة مكبٍل من ثكٍِم ألذأت و أالصجبصار  . ب
ًداؼغّروالػّةفُالصّاة .ت

 
..ا
..اهفػالّةزائدةغّرمػكٍلة .ث

 

  ؟ٜعترب ايٓطل ا٫دتُاعٞ َٔ أِٖ َهْٛات ايػدص١ٝ ٚ ايرٟ ٜػٌُ  .23

 
..الذهاء .ا

..الجكدِرواالهجماء .ب
 (( 1)) م   .. ألػادأت و ألكّم و ألجكالّد  . ت
..الجفنّر .ث

 

   ؟يف َعٝازٙ ) ايػدص اي٬ ضٟٛ ٖٛ ا٫حنساف عٔ املتٛضط ايعاّ يتٛشٜع ا٭غداص )...( ايطًٛى  .24

 
..المػّارالذاثُ .ا

..المػّارالكّمُ .ب
 (( 1)) م   .. ألمػّار أالحصائُ  .ت
..المػّاراالهلّوّنُ .ث

 

 ؟ٚفكا يًُعٝاز ايراتٞ ايعاٖسٟ عٓدَا ٜػعس ايػدص بايكًل ٚ ايتعاض١ فإ ٜعد   .25

 
..صٍي .ا

 (( 1)) م   .. غّر صٍي  . ب
..موصرؼ .ت
..اِرابُ .ث

 

 ؟ايعٌُ َع ايف٦ات ارتاص١ ٜعتُد ع٢ً   .26

 
فرادالفائتالخاغةِملنٍنففرِاارادةؽػّفة .ا

 
..ا
ا  .ب فرأد ألفائت ألخاصة لدٌِم أمناهّات ولدرأت ِمنن أصجخدأمٌا و أصجدماًر

 
 (( 1)) م   .. أ
..زٌٍداالخػائُاالزجماغُدوناصجغالؿلدراتالفائتالخاغة .ت
فرادالفائتالخاغةلدٌِمغرزظاموفُلدراثٌموامناهّاثٌم .ث

 
..ا

 

 ؟تػٌُ اذتاد١ اىل ا٭َٔ ٚ ايتكبٌ ٚ اذتاد١ اىل احملب١ ٚ ا٫ْتُا٤  .27

 
..شازاتالجػادِة .ا

..شازاتغصّة .ب
 (( 1)) م   .. حاجات هفشّة  . ت
 ..شازاتبٍّلٍزّة .ث
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 أسٝاًْا َا ٜرنس "ايدافع" يف ايٓعسٜات ايػدص١ٝ حتت أمسا٤ َتعدد٠ َٓٗا ؟ .28

 
 
 (( 1ألرغبة   )) م  . أ

 ردةالفػو .ب
 الجغذِةالػنشّة .ت
 الكدرة .ث


 َٔ خصا٥ص ايػدص١ٝ اإلْطا١ْٝ ؟ .29

 
خربػٍاموففرِة .ا

 
 الِجا

خربػٍامومنػجشبة .ب
 
 الِجا

 (( 1حّاة أالهشان صلشلة مجصلة من غملّات ألجٍأفق  )) م  . ت
نِنٍنثٍافكيزامدا  .ث

 
 لنُِنٍناالهشانصًٍِاِوبغُا





 َعٝاز ٫ ميٝص ايػدص١ٝ ايط١ٜٛ عٔ ايػدص١ٝ غري ايط١ٜٛ ؟ .30

 
 شػائُالمػّاراإل .ا

 هرهز غلَ ًذأ ألشؤأل وأالجابة ألجٍأفكُ ًٍ ألذأثُ  <<<((    1ألمػّار ألجٍأفكُ  )) م  . ب
 المػّارالكّمُ .ت
 المػّاراإلهلّوّنُ .ث



 يف َعٝازٙ ايػدص١ٝ ايط١ٜٛ ٜهٕٛ ضًٛنٗا َتٓاضل َع املعاٜري ا٭خ٬ق١ٝ يف اجملتُع ؟ .31

 
 المػّاراالشػائُ .ا

 (( 1ألمػّار ألكّمُ  )) م  . ب
 الذاثُالمػّار .ت
المػّاراالهلّوّنُ .ث


 َٔ أَج١ً اي٬ضٛا٤ ا٫جيابٞ ؟ .32

 
مراضالػكلّة .ا

 
 اال

 (( 1ألذهاء ألمرثفع  )) م  . ب
 االغجراب .ت
 االدمان .ث
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 ٖـ 1437/1438 ايفصٌ ا٭ٍٚ( يٮعٛاّ ايطابك١ ست٢  احملاضس٠ ايجا١ْٝاض١ً٦ ) 
 

 ميهٔ ايٓعس يًشاد١ ع٢ً أْٗا ؟ .1

 
والطػٍربالصرمان..االفجكارإلَظئ .ا

 
 ؽروريا

 ظػٍرلٍيبؾرورةإظباعالوكع.. .ب
ظبػتالثزوؿثمامًا.. .ت

 
 مٌماا

 (( 2)) م   هو ما صبق .. . ث

 
 تتعدد عٛا٥ل ايتٛافل يف عٛا٥ل ادتُاع١ٝ ٚاقتصاد١ٜ ٚعٝٛب غدص١ٝ ْٚفط١ٝ َٚٔ أَج١ً ايصساع ايٓفطٞ ؟ .2

 
 شاالتالجرمووالٌرروالفالؽ.. .ا

هٍاغٌا .ب
 
 ..االغالاتبا

 الدخوالمصدودوالبفالة.. .ت
 (( 2)) م   ثػارض حاجات ألفرد ألشخصّة مع  مجػلبات وألػة أالججماغُ .. . ث

 
 تٓكطِ اذتادات َٔ سٝح طبٝعتٗا إىل ؟ .3

 
 فردِة،زماغّة،مرجمػّة.. .ا

صاصّة،خاهٍِة.. .ب
 
 ا
 (( 2)) م   مشبػة ثمامًا، مشبػة جزئًّا، غّر مشبػة .. . ت
مشجمرة،غّرمشجمرة.. .ث

 
 َٔ ايعٛاٌَ امل٪ثس يف املػه٬ت ا٫دتُاع١ٝ ؟ .4

 
 غٍاموذاثّة.. .ا

 غٍاموازجماغّة.. .ب
 غٍاموبّئّة.. .ت
 (( 2)) م   هو ما صبق .. . ث

 
 اذتاد١ ايٞ ا٫َٔ ٚايتكبٌ ٚايٓذاح ٚايتشصٌٝ ٚسس١ٜ  ايتعبري ، تعترب َٔ اذتادات ؟ .5

 
 ..البٍّلٍزّة .ا

 ..االلجػادِة .ب
 (( 2..  )) م  ألوفشّة . ت
 ..االزجماغّة .ث

 
 ختتًف اذتادات ٚفكا ملعاٜري َٓٗا ؟ .6

 
 ..هفاؽالصازة .ا

 ..ـبّػةالصازة .ب
ًمّةالصازة .ت

 
 ..ا
 (( 2..  )) م  هو ما صبق . ث
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 َعٛم أٚ غ٧ ضاز ٚظٝفًٝا ٚبٓا٥ًٝا ، ٜٚكف سايًٝا أَا أغباع اذتادات ا٫ْطا١ْٝ ؟ .7

 
 ..الجنّف .ا

 (( 2..  )) م ألمشنلة  . ب
 ..الصازة .ت
 ..الجٍافق .ث

 

 تصُُٝات ايدزاض١ ٚايبشح َٔ بٝٓٗا ؟ ’’نٛملإ  ’’ٖٓاى عد٠ َداخٌ يدزاض١ املػه٬ت ا٫دتُاع١ٝ ٜطًل عًٝٗا  .8

 
 ..دراصةااللصالة .ا

 ..المشٍحاالزجماغّة .ب
 ..ازراءالجرارب .ت
 (( 2..  )) م  هو ما صبق .ث

 

 ع١ًُٝ دٜٓاَٝه١ٝ َطتُس٠ تٓػأ َٔ ع١ًُٝ ايتػري املطتُس يهٌ َٔ ايفسد ٚايب١٦ٝ ؟ .9

 
 ..الجنّف .ا

 (( 2..  )) م  ألجٍأفق .ب
 ..الصازة .ت
..المطنلة .ث

 

 تٓكطِ اذتادات َٔ سٝح طبٝعتٗا ايٞ ؟ .10

 
..غّرمشجمرةومشجمرة .ا

 (( 2..  )) م  غّر مشبػةو مشبػة جزئّاً و  مشّػة ثماماً  . ب
صاصّة .ت

 
..خاهٍِةوا
..مرجمػّةوزماغّةوفردِة .ث

 

 سا٫ت ايرتٌَ ٚايط٬م ٚاهلذس َٔ ضُٔ ايعٛا٥ل ؟ .11
 
 
 (( 2)) م   أالججماغّة .. . أ

 الوفشّة.. .ب
 الػكلّة.. .ت
 الػصّة.. .ث

 

 ساي١ َٔ ايٓكص ٚا٫فتكاز تكرتٕ بٓٛع َٔ ايتٛتس ٚايطٝل ؟ .12

 
 الجنّف.. .ا

 الجٍافق.. .ب
 المطنلة.. .ت
 (( 2)) م   ألحاجة .. . ث

 

 ايٓػاط ايرٟ ٜبري٘ ايها٥ٔ اذتٞ يًُٛا١ُ٥ بني َطايب٘ َٚطايب ب٦ٝت٘ ؟ .13

 
 الجنّف.. .ا

 الصازة.. .ب
 (( 2.  )) م ألجٍأفق . . ت
الرٌد.. .ث
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 تٓكطِ اذتادات َٔ سٝح أُٖٝتٗا إىل  ؟ .14

 
 فردِة،زماغّة،مرجمػّة.. .ا

صاصّة ، خاهٍِة .. . ب
 
 (( 2)) م   أ
 مطبػةثمامًا،مطبػةززئًّا،غّرمطبػة.. .ت
 مشجمرة،غّرمشجمرة.. .ث

 

اجملتُع ضٛا٤ َا ٜطسا ع٢ً ا٫فهاز ٚاآلزا٤ ٚايعادات ٚايسغب١ يف ٖٛ ايع٬قات اذتطٓ٘ بني ايفسد ٚايب١٦ٝ ٚزد طبٝعٞ يهٌ تػري ٜٓػ٧ يف  .15
 ايتشٌٜٛ عٓٗا ؟

 
 
 (( 2)) م   ألجٍأفق أالججماغُ .. . أ

 الجٍافقالشّاصُ.. .ب
 الجٍافقالبٍّلٍزُ.. .ت
 الجٍافقالوفشُ.. .ث

 

 بايسغِ َٔ تداخٌ َفَٗٛٞ ايتٛافل ٚايتهٝف إ٫ إٔ ٖٓاى بعض ايفسٚم بُٝٓٗا ؟ .16

 
 
ما ألجنّف فٌٍ غملّة أصجاثّنّة .. . أ

 
 (( 2)) م   ألجٍأفق غملّة دِوامّنّة مشجمرة أ

ماالجنّفِجمبفرِكةمكػٍدة.. .ب
 
 الجٍافقغملّةثلكائّةا

ماالجنّفِجمفٌٍغملّةدِوامّنّة.. .ت
 
 الجٍافقغملّةاصجاثّنّةا

ماالجنّففٌٍغّرهشبُ.. .ث
 
 الجٍافقغملّةهشبّةا

 

 سٝح طبٝعتٗا إىل ؟ تٓكطِ اذتادات َٔ .17

 
 فردِة،زماغّة،مرجمػّة.. .ا

صاصّة،خاهٍِة.. .ب
 
 ا
 (( 2)) م   مشبػة ثمامًا ، مشبػة جزئًّا ، غّر مشبػة .. . ت
 مشجمرة،غّرمشجمرة.. .ث

 

 تتشدد عٛا٥ل ايتٛافل يف عٛا٥ل ادتُاع١ٝ ٚاقتصاد١ٜ ٚغدص١ٝ ْٚفط١ٝ َٚٔ أَج١ً ايصساع ايٓفطٞ ؟ .18

 
 شاالتالٌرروالفالؽ.. .ا

 ..ودرزةظدثٌااإلغالات .ب
 (( 2)) م   ثػارض حاجات ألفرد ألشخصّة مع مجػلبات وألػة أالججماغُ .. . ت
 اهخفاضاالهجاجوالبفالة.. .ث

 

 ؟ تصٓف اذتادات ٚفل ْطام اذتاد١ اىل  .19

 
صاصّةوخاهٍِة .ا

 
..ا
 (( 2)) م   ..فردِة ، جماغّة ، مججمػّة  . ب
..مطبػةثماماوغّرمطبػةثماما .ت
..خاغةغامةو .ث

 

 ؟ت٘ ب٦ٝايٓػاط ايرٟ ٜبري٘ ايها٥ٔ اذتٞ يًُٛا١َ٤ بني َطايب٘ ٚ َطايب  .20

 
..الجنّف .ا

..الصازة .ب
 (( 2)) م   ..ألجٍأفق  . ت
..الرٌد .ث
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  ؟َٔ أَج١ً ايف٦ات ارتاص١ ايطًب١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚ ا٫خ٬ق١ٝ  .21

 
..شاالتالؾػفالػكلُ .ا

 (( 2)) م   ..ألموحرفّن و هزالء ألشجٍن  . ب
..االهػجائبالوفشُ .ت
..الػموالبنموالمنػفٍفّن .ث

 

  ؟سا٫ت ايرتٌَ ٚ ايط٬م ٚ اهلذس٠ َٔ ضُٔ ايعٛا٥ل  .22

 
..الػكلّة .ا

..الوفشّة .ب
 (( 2)) م   ..أالججماغّة  . ت
..الػصّة .ث

 

 ؟ساٍ َٔ ايٓكص ٚ ا٫فتكاز تكرتٕ بٓٛع َٔ ايتٛتس ٚ ايطٝل   .23

 
..الجنّف .ا

..الجٍافق .ب
..المطنلة .ت
 (( 2)) م   ..ألحاجة  . ث

 

  ؟يٝظ َٔ َعاٜري متٝص ايػدص١ٝ ايط١ٜٛ عٔ ايػري ض١ٜٛ  .24

 
..المػّاراالشػائُ .ا

 (( 2)) م   ..ألمػّار ألبّئُ  . ب
..المػّارالذاثُ .ت
..المػّاراالهلّوّنُ .ث

 

  ؟اذتاد١ اىل ايتٓفظ ٚ ا٭نٌ ٚ ا٫خساز َٔ أَج١ً  .25

 
..االلجػادِة .ا

 (( 2)) م   ..ألحاجات ألبٍّلٍجّة . ب
..الوفشّة .ت
..االزجماغّة .ث

 

  ؟أٟ ايعبازات ايتاي١ٝ صشٝح  .26
 
 
صاصٌا ثحدد ألشخصّة ألشٍِة  . أ

 
 (( 2)) م   ..ثجػدد ألمػاِّر ألجُ غلَ أ

خربرمة .ب
آ
..هومػّارِوالؼاال

هٌاغّرمجواصكة .ت
 
..ِمننفػوًذىالمػاِّرغنبػؾٌاال

..الطخػّةالشٍِةمفٌٍمخابتوغّرهشبُ .ث
 

 ؟املطا١ُٖ يف تدعِٝ ٚ تطٜٛس ارتدَات اييت تكدّ مب٪ضطات ايسعا١ٜ تعترب َٔ ا٭دٚاز  .27

 
..الػالزّة .ا

 (( 2)) م   .. ألجومٍِة . ب
..الٍلائّة .ت
 ..الخاغة .ث



 
 11      0530744479،،  شحن خارج الرياض /  0530744409خاص لـ مركز إتقان  ،،  توصيل داخل الرياض/    ،،، رعاية الفئات اخلاصة  

 

ٚايسغب١ يف ٖٛ ايع٬قات اذتطٓ٘ بني ايفسد ٚايب١٦ٝ ٚزد طبٝعٞ يهٌ تػري ٜٓػ٧ يف اجملتُع ضٛا٤ َا ٜطسا ع٢ً ا٫فهاز ٚاآلزا٤ ٚايعادات  .28
 ايتشٌٜٛ عٓٗا ؟


 
 الجٍافقالوفشُ .ا

 الجٍافقالبٍّلٍزُ .ب
 (( 2ألجٍأفق أالججماغُ ..  )) م  . ت
 الجٍافقالشّاصُ .ث



 دخٌ ايصِ ٚايبهِ يف تكطِٝ ايف٦ات ارتاص١ َٔ ايٓاس١ٝ ايط١ٜٛ ٚغري ض١ٜٛ حتت ....؟ .29

 
 اغالةصٍِةغكلّة .ا

 اغالةغّرصٍِةخلكّة .ب
 اغالةصٍِةشرهّة .ت
 (( 2أغالة صٍِة حشّي )) م  . ث

 

 تٓكطِ اذتادات َٔ سٝح أُٖٝتٗا  إىل ؟ .30
 
 
صاصّة ، خاهٍِة  )) م  . أ

 
 (( 2أ
 مطبػةثمامًا،مطبػةززئًّا،غّرمطبػة .ب
 مشجمرة،غّرمشجمرة .ت
 فردِة،زماغّة،مرجمػّة .ث


 بايسغِ َٔ تداخٌ َفَٗٛٞ ايتٛافل ٚايتهٝف إ٫ إٔ ٖٓاى بعض ايفسٚم بُٝٓٗا ؟ .31

 
 
ما ألجنّف فٌٍ غملّة أصجاثّنّة  )) م  . أ

 
 (( 2ألجٍأفق غملّة دِوامّنّة أ

ماالجنّففٌٍغّرهشبُ .ب
 
 الجٍافقغملّةهشبّةا

ماالجنّفِجمبفرِكةمكػٍدة.. .ت
 
 الجٍافقغملّةثلكائّةا

ماالجنّفِجمفٌٍغملّةمشجمرة .ث
 
 الجٍافقغملّةمؤلجةا
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 ٖـ 1437/1438 ايفصٌ ا٭ٍٚ( يٮعٛاّ ايطابك١ ست٢  احملاضس٠ ايجايج١اض١ً٦ ) 
 

 ِٖ أصشاب ا٭َساض اييت ٫ تبدٚ ٚاضش١ ٚيهٓٗا متجٌ أعاقات بايٓطب١ هلِ نُسضٞ ايكًب ٚايفػٌ ايهًٟٛ ؟ .1
 
 
 (( 3)) م   فائت ذوي غجز غّر ظاًر .. . أ

 فائتذويغرزظاًر.. .ب
زجماغُ.. .ت

 
غصابغرزا

 
 ا
غصابغرزخلكُ.. .ث

 
ا

 
 يف ايعصس ادتاًٖٞ ايٞ املسضٞ ٚاملعاقني  ْعس٠ ؟ ناْت ْعس٠ ايٓاع .2

 
 إزدارءواشجكار.. .ا

 خٍؼمنمخالفجٌم.. .ب
 هممٌمو.. .ت
 (( 3)) م   هو ما صبق .. . ث

 
 َٔ ايتصٓٝفات احملدد٠ يًف٦ات ارتاص١ ؟ .3

 
وغدمظٌٍرالػرضثبػاً .ا

 
 ..لظٌٍرا

خرثبػاً .ب
 
 ..غّرصٍِةىلفائتخاغةصٍِةوا

 ..لشببالػرزثبػاً .ت
(( 3..  )) م  صبقهو ما  .ث

 
 تٓكطِ ايف٦ات ارتاص١ َٔ سٝح ضبب ايعذص ايٞ ؟ .4

 
..غّرصٍِةوصٍِة .ا

..غكلّةوزشمّة .ب
 (( 3..  )) م من جشبة ورأخّة و  . ت
..غّرظاًرةوظاًرة .ث

 
 َٔ أَج١ً ايف٦ات ارتاص١ ايطًب١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ ؟ .5

 
 شاالتالؾػفالػكلُ.. .ا

حدأث ألموحرفٍن  . ب
 
 (( 3)) م   وهزالء ألشجٍن ..أال

 االهػجائبالوفشُ.. .ت
الػموالبنموالمنػفٍفّن.. .ث

 
 ناْت تكطٞ بإعداّ ا٭٫ٚد ايطعاف ٚاملػٖٛني ؟ .6

 
بة.. .ا  لـر

صبرغة .. . ب
 
 (( 3)) م   أ
ظبّلّة.. .ت

 
 ا
روما.. .ث
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 ؟ أصشاب ا٭َساض اييت ٫ تبدٚ ٚاضش١ ٚيهٓٗا متجٌ إعاقات بايٓطب١ هلِ نُسض٢ ايكًب ٚايفػٌ ايهًٟٛ .7

 
 
 (( 3)) م   فائت ذوي غجز غّر ظاًر .. . أ

 فائتذويغرزظاًر.. .ب
غصابغرزازجماغُ.. .ت

 
 ا
غصابغرزخلكُ.. .ث

 
 ا

 

 زتُٛع١ أفساد تٓطٟٛ غدصٝاتِٗ ع٢ً مسات ٚخصا٥ص جتعًِٗ خيتًفٕٛ عُٔ ٜطًل عًٝ٘ يفغ عادٟ أٚ ضٟٛ ؟ .8

 
 المشوّن.. .ا

صرة.. .ب
 
 اال

 (( 3)) م   ألفائت ألخاصة .. . ت
 الػمالء.. .ث

 

 تٓكطِ ايف٦ات ارتاص١ َٔ سٝح ضبب ايعذص إىل ؟ .9

 
 صٍِةوغّرصٍِة.. .ا

 زشمّةوغكلّة.. .ب
 (( 3)) م   ورأخّة ومن جشبة .. . ت
 ظاًرةوغّرظاًرة.. .ث

 

 َٔ أَج١ً ايف٦ات ارتاص١ َٔ ايٓاس١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ ؟ .10

 
 
 (( 3)) م   مدموُ ألمخدرأت .. . أ

ـراؼ.. .ب
 
 مبجٍرياال

 المنػفٍفّن.. .ت
 ..المًٍٍبّن .ث

 

 ٚايفػٌ ايهًٟٛ ؟ ِٖ أصشاب ا٭َساض اييت ٫ تبدٚ ٚاضش١ ٚيهٓٗا متجٌ إعاقات بايٓطب١ هلِ نُسض٢ ايكًب .11

 
 
 (( 3)) م   فائت ذوي ألػجز غّر ظاًر .. . أ

 فائتذويالػرزظاًر.. .ب
غصابغرزازجماغُ.. .ت

 
 ا
غصابغرزخلكُ.. .ث

 
 ا

 

 ؟تٗدف بساَر ايتأٌٖٝ ايطيب اىل  .12

 
لػَدرزاتالجٍافقالوفشُمشاغدةالفردالمػاؽالَ .ا

 
..ثصكّقا

 (( 3)) م   ..ألػمو غلَ أاله جشاف ألمبنر لحاالت ألػجز  . ب
..ثفٍِرمٌاراتالشلٍؾالجنّفُغودالطخعالمػاؽ .ت
..وـالاتالطخعالمػاؽفُثدرِبيغلَمٌوةمواصبةلدراتثٍظّف .ث

 

 ؟ناْت تكطٞ بإعداّ ا٫طفاٍ املػٖٛني ٚ املعاقني  .13

 
بة .ا ..لـر

 (( 3)) م   ..أصبرغة  . ب
..اظبّلّا .ت
..روما .ث
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 ؟ زعا١ٜ ايف٦ات ارتاص١ يف ايعُس اذتدٜح تتطِ بــ  .14

 
..الوظرةالذاثّة .ا

صالّب ألمخجلفة لرغاِة ثلم ألفائت  . ب
 
 (( 3)) م   ..ألجنامو بّن أال

خّربالوٍاشُالفلشفّة .ت
 
..الجا

..الوظرةالطخػّة .ث


 مسات ٚخصا٥ص جتعًِٗ خيتًفٕٛ عُٔ ٜطًل عًٝ٘ يفغ عادٟ أٚ ضٟٛ ؟ زتُٛع١ أفساد تٓطٟٛ غدصٝاتِٗ ع٢ً .15
صٍِاء .ج

 
 اال

 المشوّن .ح
 (( 3ألفائت ألخاصة   )) م  . خ
 الػمالء .د

 
 ِٖ أصشاب ا٭َساض اييت ٫ تبدٚ ٚاضش١ ٚيهٓٗا متجٌ أعاقات بايٓطب١ هلِ نُسضٞ ايكًب ٚايفػٌ ايهًٟٛ ؟ .16
 
 
 (( 3فائت ذوي غجز غّر ظاًر ..  )) م  . أ

 ظاًرفائتذويغرز .ب
غصابغرزخلكُ .ت

 
 ا
غصابغرزازجماغُ .ث

 
 ا

 
 ناْت ْعس٠ ايٓاع يف ايعصس ادتاًٖٞ إىل املسض٢ ٚاملعاقني ْعس٠ ؟ .17

 
 اًجمام .ا

 (( 3وأحجكار ..  )) م  أزدرأء . ب
 رغاِة .ت
 اششان .ث
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 ٖـ 1437/1438 ايفصٌ ا٭ٍٚ( يٮعٛاّ ايطابك١ ست٢  احملاضس٠ ايسابع١اض١ً٦ ) 
 

 ا٫دتُاع١ٝ يف زتاٍ ايف٦ات ارتاص١ َطاعدتِٗ ع٢ً ايتهٝف ايطًِٝ َع أْفطِٗ َٔ خ٬ٍ ؟َٔ أٖداف ارتد١َ  .1
 
 
هفشٌم مت خالل ثػٍدٌِم غلَ ألجفاغو ألمجٍن مع ألغّر .. . أ

 
 (( 4)) م   مشاغدثٌم غلَ أصجػادة خكجٌم با

 الدغٍةالُاغدارالجطرِػاتالجُثنػفولٌمفرصالػموالمواصبة.. .ب
فرادالمرجمع .ت

 
شجّازاتًذىالفئة..ثٍغّةا

 
 با

ًّلٌممٌوًّا.. .ث
 
المشاًمةفُثٍفّراالمناهّاتالمخجلفةلجا

 
 تعٌُ ايسعا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ بصف١ عا١َ ع٢ً حتكٝل أٖداف ؟ .2

 
 ولائّة.. .ا

 غالزّة.. .ب
 إهطائّة.. .ت
 (( 4)) م   هو ما صبق .. . ث

 
 َٔ أٖداف زعا١ٜ ايف٦ات ارتاص١ ؟ .3

 
..ثٍفّرفرصالجروِسالٌادؼللمػالّن .ا

فؾوالظروؼلجوطئةالمػالّنثوطئةازجماغّةغالصة .ب
 
..ثٌّئةا

..ثٍفّرفرصالجطغّوالمواصبللمػاؽ .ت
 (( 4..  )) م  هو ما صبق . ث

 
 ٖداف ارتدَات ا٫دتُاع١ٝ يف زتاٍ ايف٦ات ارتاص١ َطاعدتِٗ ع٢ً ايتهٝف ايطًِٝ َع أْفطِٗ َٔ خ٬ٍ ؟أَٔ  .4

 
..لٌمفرصالػموالمواصبةغدارالجطرِػاتالجُثنػفوإإلَالدغٍة .ا

هفشٌم من خالل ثػٍِدًم غلَ ألجفاغو ألمجزن مع ألغّر . ب
 
  (( 4..  )) م  مشاغدثٌم غلَ أصجػادة خكجٌم با

فرادالمرجمعباشجّازاتًذىالفئة .ت
 
..ثٍغّةا

ًّلٌممٌوّاً .ث
 
..المشاًمةفُثٍفّراالمناهّاتالمخجلفةلجا

 
 ارتاص١ ؟َٔ ايدٚافع ٚزا٤ تكدِٜ زعا١ٜ ايف٦ات  .5

 
..الدافعالدِوُ .ا

..لدافعالػلمُا .ب
..الدافعالمٌوُ .ت
 (( 4..  )) م  هو ما صبق . ث

 
 َٔ ايدٚافع ٚزا٤ تكدِٜ زعا١ٜ ايف٦ات ارتاص١ ؟ .6

 
خاللُ.. .ا

 
واال

 
 الدافعالدِوُا

 الدافعالػلمُ.. .ب
 الدافعالمٌوُ.. .ت
 (( 4)) م   جمّع ما صبق .. . ث
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 ٫بد َٔ َساعا٠  ؟ يهٞ ْٓذح يف حتكٝل أٖداف ايسعا١ٜ ارتاص١ .7

 
يالػامبمطنالثٌموشكٌمفُالجكبووالمشاغدة.. .ا

 
 ثوٍِرالرا

 الشرغةوالجناموفُثكدِمالخدمات.. .ب
ًمّةاالهػجطاؼالمبنرلصاالتالمػالّن.. .ت

 
يالػامبا

 
 ثوٍِرالرا

 (( 4)) م   جمّع ما صبق .. . ث
 

 حيصًٛا ع٢ً خدَات ًَُٛض١ َجٌ ؟متازع ارتد١َ ا٫دتُاع١ٝ َع ايف٦ات ارتاص١ ملطاعدتِٗ نٞ  .8

 
 اإلرظادالجٍزٌُّللمػاؽ.. .ا

صرة..الوفشُاإلرظاد .ب
 
 لال

 ثبػّرالخدمةبصازاثٌم.. .ت
جٌزة ثػٍِظّة .. . ث

 
 (( 4)) م   خدمات غبّة وأ

 

 يتشكٝل أٖداف ارتد١َ ا٫دتُاع١ٝ يسعا١ٜ ايف٦ات ارتاص١ ٫بد َٔ َساعا٠ ؟ .9

 
 البفُءفُثكدِمالخدمات.. .ا

ا .ب  ؽػّفةوالجكلّومنلدراثٌا..اغجباًر
خرلصاالتالمػالّن.. .ت

 
 االهػجطاؼالمجا

ي ألػام بمشنالثٌم وحكٌم فُ ألجكبو وألمشاغدة .. . ث
 
 (( 4)) م   ثوٍِر ألرأ

 

إسد٣ زتا٫ت املُازض١ امل١ٝٓٗ يًدد١َ ا٫دتُاع١ٝ اييت ٜتعإٚ فٝٗا ا٭خصا٥ٞ ا٫دتُاعٞ َع فسٜل َٔ املتدصصني يسعا١ٜ ايف٦ات  .10
 ص١ بٗدف َطاعدتِٗ ع٢ً إغباع استٝاداتِٗ َٚٛاد١ٗ َػه٬تِٗ ؟ارتا


 
 الفائتالخاغة.. .ا

 (( 4)) م   ألخدمة أالججماغّة فُ مجال ألفائت ألخاصة .. . ب
 مؤصشةرغاِةالفائتالخاغة.. .ت
ًّوالمٌوُ.. .ث

 
 الجا

 

 أْفطِٗ َٔ خ٬ٍ ؟َٔ أِٖ ارتدَات ا٫دتُاع١ٝ يف زتاٍ ايف٦ات ارتاص١ َطاعدتِٗ ع٢ً ايتهٝف ايطًِٝ َع  .11

 
 
هفشٌم من خالل ثػٍِدًم غلَ ألجفاغو ألمجزن مع ألغّر .. . أ

 
 (( 4)) م   مشاغدثٌم غلَ أصجػادة خكجٌم با

 الدغٍةإلَإغدارالجطرِػاتالجُثنػفولٌمفرصالػموالمواصبةلٌم.. .ب
فرادالمرجمعباشجّازاتًذىالفئة.. .ت

 
 ثٍغّةا

ًّلٌممٌوًّا..المشاًمةفُثٍفّراإلمناهّات .ث
 
 المخجلفةلجا

 

 متازع ارتد١َ ا٫دتُاع١ٝ َع ايف٦ات ارتاص١ ملطاعدتِٗ نٞ حيصًٛا ع٢ً خدَات ًَُٛض١ َجٌ ؟ .12

 
 اإلرظادالجٍزٌُّللمػاؽ.. .ا

صرة..الوفشُاإلرظاد .ب
 
 لال

 ثبػّرالخدمةبصازاثٌم.. .ت
جٌزة ثػٍِظّة .. . ث

 
 (( 4)) م   خدمات غبّة وأ

 

 ؟اضًٛب ٜطتددّ بعد ادَاز املعام يف اضست٘ اٚ اجملتُع   .13
 
 
 (( 4)) م   .. ألرغاِة ألالحكة  . أ

..الرغاِةالموزلّة .ب
..الرغاِةاالولّة .ت
 ..االٍِائّة .ث
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 َٔ أٖداف ارتد١َ ا٫دتُاع١ٝ يف زتاٍ ايف٦ات ارتاص١ َطاعدتِٗ ع٢ً ايتهٝف ايطًِٝ َع أْفطِٗ َٔ خ٬ٍ ؟ .14

 
 الجطرِػاتالجُثنػفولٌمفرصالػموالمواصبةالدغٍةالُاغدار .ا

شجّازاتًذىالفئة .ب
 
فرادالمرجمعبا

 
 ثٍغّةا

ًّلٌممٌوّاً .ت
 
 المشاًمةفُثٍفّراالمناهّاتالمخجلفةلجا

هفشٌم مت خالل ثػٍدٌِم غلَ ألجفاغو ألمجٍن مع ألغّر .. . ث
 
 (( 4)) م       مشاغدثٌم غلَ أصجػادة خكجٌم با



 ا٫دتُاع١ٝ يسعا١ٜ ايف٦ات ارتاص١ ٫بد َٔ َساعا٠ ؟يتشكٝل أٖداف ارتد١َ  .15

 
 البفُءفُثكدِمالخدمات .ا

اؽػّفةوالجكلّومنلدراثٌا .ب  اغجباًر
خرلصاالتالمػالّن .ت

 
 االهػجطاؼالمجا

ي ألػام بمشنالثٌم وحكٌم فُ ألجكبو وألمشاغدة ..  )) م  . ث
 
 (( 4ثوٍِر ألرأ



ا٭خصا٥ٞ ا٫دتُاعٞ َع فسٜل َٔ ايعٌُ مب٪ضطات َتدصص١ يسعا١ٜ ايف٦ات ارتاص١ إسد٣ زتا٫ت املُازض١ امل١ٝٓٗ اييت ٜتعإٚ فٝٗا  .16
 ملطاعدتِٗ ع٢ً إغباع استٝاداتِٗ َٚٛاد١ٗ َػه٬تِٗ ؟


 
 الفائتالخاغة .ا

 (( 4ألخدمة أالججماغّة فُ مجال ألفائت ألخاصة   )) م  . ب
 مؤصشةرغاِةالفائتالخاغة.. .ت
ًّواالزجماغُ .ث

 
 الجا
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 ٖـ 1437/1438 ايفصٌ ا٭ٍٚ( يٮعٛاّ ايطابك١ ست٢  احملاضس٠ ارتاَط١اض١ً٦ ) 
 

  ؟ ـميهٔ تكطِٝ َػه٬ت ايف٦ات ارتاص١ ملػه٬ت تتعًل ب .1

 
يمطنالتذاثّة..بذاثيغاللةالفرد .ا

 
 ا

خرِنغاللةالفرد .ب
 
يمطنالتباال

 
 .."بّئّةازجماغّة"ا

 النػفاِةاالهجازّة.. .ت
 (( 5)) م   هو ما صبق .. . ث

 
 َطاعد٠ املعام عٌ تكبٌ ٚاقع١ ٚايتٛافل َع٘ َٔ أدٚاز ا٫خصا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ؟ .2

 
 الٍلائّة.. .ا

 (( 5)) م   ألػالجّة .. . ب
 الجوٍِة.. .ت
هطائّة.. .ث

 
اال

 
 َٔ أدٚاز ارتد١َ ا٫دتُاع١ٝ يف زتاٍ  زعا١ٜ ايف٦ات ارتاص١ ؟ .3

 
 ومشاغدثمغلَمٍازٌجٌا..الجػرؼغلَـبّػّةالمطنالتالمػكدةللفائتالخاغة .ا

ًّوهوفئة.. .ب
 
 ثٍفّرالخدماتالجُثصجازٌامنخالؿفرِقرغاِةوثا

 الجوشّقبّنالخدماتالمجٍفرىوفرصالػموالالزمةلٌم.. .ت
 (( 5)) م   هو ما صبق .. . ث

 
 َٔ ا٭دٚاز امل١ٝٓٗ يٮخصا٥ٞ ا٫دتُاعٞ يف زتاٍ زعا١ٜ ايف٦ات ارتاص١ ؟ .4

 
..الدورالٍلائُ .ا

..الدورالػالزُ .ب
..الدورالجومٍي .ت
 (( 5..  )) م  و ما صبقه . ث

 
 ايدع٠ٛ يتذٓب َطببات اإلعاق١ ٚتٜٓٛس ايسأٟ ايعاّ بأ١ُٖٝ ايفشص ايػاٌَ قبٌ ايصٚاز يتذٓب اإلعاق١ ؟ .5

 
..لدورالػالزُا .ا

 (( 5..  )) م ألدور ألٍلائُ  . ب
..الدورالجومٍي .ت
 ..الدوراالرظادي .ث

 
أَاّ ضػٛط اذتٝا٠  ــ ٖٚٞ طاق١ نا١َٓ َتشفص٠ ايٓػاط زغِ أْٗا ضان١ٓ بطبٝعتٗا ، ٚيهٓٗا تٓػط فكط بٌ  طاق١ قادز٠ ع٢ً ايصُٛد  .6

 ٚتبًؼ ذز٠ٚ ْػاطٗا عٓد َٛاقف ايتشدٟ ٚا٭مل ؟

 
..اإلدراؾ .ا

رأدة . ب  (( 5..  )) م  أالإ
..لٍةالمالشظة .ت
..الفٌم .ث
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 َٔ أدٚزا ارتد١َ ا٫دتُاع١ٝ  يف زتاٍ زعا١ٜ ايف٦ات ارتاص١  ؟ .7

 
..الجػرؼغلَـبّػةالمطنالتالمػكدةللفائتالخاغةومشاغدثٌمغلَمٍازٌجٌا .ا

ًّوهوفئة .ب
 
..ثٍفّرالخدماتالجُثصجازٌامنخالؿفرِقرغاِةوثا

..الجوشّقبّنالخدماتالمجٍفرةوفرصالػموالالزمةلٌم .ت
 (( 5..  )) م  هو ما صبق . ث

 

 ٚايتٛافل َع٘ َٔ أدٚاز ا٭خصا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ؟َطاعد٠ املعام ع٢ً تكبٌ ٚاقع٘   .8

 
..الٍلائّة .ا

 (( 5..  )) م  ألػالجّة . ب
..الجومٍِة .ت
..اإلهطائّة .ث

 

 ا٫ْطإ نا٥ٔ بٝٛيٛدٞ ْٚفطٞ ٚادتُاعٞ بطبٝعت٘ ُفطس ع٢ً طاق١ ْفط١ٝ ٖٞ ؟ .9
 
 
 (( 5)) م   أالرأدة .. . أ

 الذهاء.. .ب
 الفلشفة.. .ت
الطػٍربالرؽا.. .ث

 

 ٚايدزاضات املٝدا١ْٝ بأْٛاعٗا املدتًف١ يف زتاٍ ا٫عاق١ ؟ ا٫ٖتُاّ بإدسا٤ ايبشٛخ .10
 
 
 (( 5)) م   ألدور ألٍلائُ .. . أ

 الدورالجومٍي.. .ب
 الدورالدورالػالزُ.. .ت
الدوراالهطائُ.. .ث

 

 َٔ أدٚاز ارتد١َ ا٫دتُاع١ٝ يف زتاٍ زعا١ٜ ايف٦ات ارتاص١ ؟ .11

 
 ومشاغدثٌمغلَمٍازٌجٌا..الجػرؼغلَـبّػةالمطنالتالمػكدةللفائتالخاغة .ا

 الجوشّقبّنالخدماتالمجٍفرةوفرصالػموالالزمةلٌم.. .ب
ًّوهوفئة.. .ت

 
 ثٍفُالخدماتالجُثصجازٌامنخالؿفرِقرغاِةوثا

 (( 5)) م   جمّع ما صبق .. . ث
 

 َٔ اذتكا٥ل ا٭ضاض١ٝ اييت تهٕٛ يف زتُٛعٗا فًطف١ ايعٌُ َع ايف٦ات ارتاص١ ؟ .12

 
 زجماغّةبػدمثنافؤالفرصبّنالمٍاـوّن..ثؤمنالخدمةاال .ا

 (( 5)) م   ثؤمن ألخدمة أالججماغّة بنرأمة أالهشان .. . ب
+بمػًا.. .ت

 
 ا
ناالهشانلّسلدِيإرادة.. .ث

 
ثؤمنالخدمةاالزجماغّةا

 

 باملعاْا٠ ايٓفط١ٝ ؟ ْٛع١ٝ َٔ املػه٬ت تتشدد يف أيٛإ َٔ ا٭مل ٚاملعاْا٠ ٚاملػك١ بعطٗا ٜتصٌ بايٓاس١ٝ ادتط١ُٝ ٚبعطٗا .13

 
 
 (( 5)) م   ألمشنالت ألذأثّة .. . أ

 المطنالتالوفشّة.. .ب
 المطنالتاالزجماغّة.. .ت
مطنالتبالنػفاِةاإلهجازّة.. .ث
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 ايدع٠ٛ يتذٓب َطببات اإلعاق١ ايٛزاث١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ َٔ أدٚاز ا٭خصا٥ٞ ا٫دتُاعٞ يف زتاٍ زعا١ٜ ايف٦ات ارتاص١ ؟ .14

 
 
 (( 5)) م   ألٍلائّة .. . أ

 الػالزّة.. .ب
 الجومٍِة.. .ت
 اإلهطائّة.. .ث

 

 ايدع٠ٛ يتذٓب َطببات اإلعاق١ ٚتٜٓٛس ايسأٟ ايعاّ بأ١ُٖٝ ايفشص ايػاٌَ قبٌ ايصٚاز ٚاإلعاق١ ؟ .15

 
 الدورالػالزُ.. .ا

 (( 5)) م   ألدور ألٍلائُ .. . ب
 الدورالجومٍي.. .ت
 الدوراإلرظادي.. .ث

 

طاق١ قادز٠ ع٢ً ايصُٛد أَاّ ضػٛط اذتٝا٠ ٖٚٞ طاق١ نا١َٓ َتشفص٠ ايٓػاط زغِ أْٗاضان١ٓ بطبٝعتٗا ٚيهٓٗا تٓػط فكط بٌ ٚتبًؼ  .16
 ذز٠ٚ ْػاطٗا عٓد َٛاقف ايتشدٟ ٚا٭مل ؟


 
 اإلدراؾ.. .ا

رأدة .. . ب  (( 5)) م   أالإ
 لٍةالمالشظة.. .ت
 الكّم.. .ث

 

 َٔ أدٚاز ا٭خصا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ؟َطاعد٠ املعام ع٢ً تكبٌ ٚاقع١ ٚايتٛافل َع٘  .17

 
 الٍلائّة.. .ا

 (( 5)) م   ألػالجّة .. . ب
 الجومٍِة.. .ت
 اإلهطائّة.. .ث

  

 تٗدف ارتد١َ ا٫دتُاع١ٝ يف زتاٍ ايف٦ات ارتاص١ َطاعدتِٗ ع٢ً ايتهٝف َع أْفطِٗ َٔ خ٬ٍ ؟ .18

 
 الدغٍةإلَإغدارالجطرِػاتالجُثنػفولٌمفرصالػموالمواصبة.. .ا

هفشٌم من خالل ثػٍدٌِم غلَ ألجفاغو ألمجزن مع ألغّر ..مشاغدثٌم غلَ  . ب
 
 (( 5)) م   أصجػادة خكجٌم با

فرادالمرجمعباشجّازاتًذىالفئة.. .ت
 
 ثٍغّةا

ًّلٌممٌوًّا.. .ث
 
 المشاًمةفُثٍفّراإلمناهّاتالمخجلفةلجا

 

 ؟ا٫ْطإ نا٥ٔ بٝٛيٛدٞ ٚ ْفطٞ ٚ ادتُاعٞ بطبٝعت٘ فطس ع٢ً طاقات ْفط١ٝ ٖٞ  .19
 
 
 (( 5)) م   ..أالرأدة  . أ

..الذهاء .ب
..الفلشفة .ت
..الطػٍربالرؽا .ث

 

   ؟ا٫ٖتُاّ بإدسا٤ ايبشٛخ ٚ ايدزاضات املٝدا١ْٝ  بأْٛاعٗا املدتًف١ يف زتاٍ ا٫عاق١  .20
 
 
 (( 5)) م   ..ألدور ألٍلائُ  . أ

..الدورالجومٍي .ب
..الػالزُ .ت
..اإلهطائُ .ث
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  ؟ايعٌُ ع٢ً اشاي١ ايعٛاٌَ اييت تطبب سدٚخ ايكصٛز اٚ ا٫صاب١ بايبرت ٚ ٜتطُٔ ذيو ادسا٤ات صش١ٝ ٚ ادتُاع١ٝ  .21

 
..المشجٍىالػالزُ .ا

 (( 5)) م   ..ألمشجٍى ألٍلائُ  . ب
ًّلُ .ت

 
..المشجٍىالجا

..المشجٍىالجومٍي .ث


 ا٫دتُاعٞ ؟ ايدع٠ٛ يتذٓب َطببات اإلعاق١ ايٛزاث١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ َٔ أدٚاز ا٭خصا٥ٞ .22

 
 الػالزّة .ا

 (( 5ألٍلائّة ..  )) م  . ب
 الجومٍِة .ت
 اإلهطائّة .ث

 
 َطاعد٠ املعام عٌ تكبٌ ٚاقع١ ٚايتٛافل َع٘ َٔ أدٚاز ا٫خصا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ؟ .23

 
 الٍلائّة .ا

 (( 5ألػالجّة ..  )) م  . ب
 الجوٍِي .ت
 اإلهطائّة .ث

 

 ٜتصٌ بايٓاس١ٝ ادتط١ُٝ ٚبعطٗا باملعاْا٠ ايٓفط١ٝ ؟ْٛع١ٝ َٔ املػه٬ت تتشدد يف أيٛإ َٔ ا٭مل ٚاملعاْا٠ ٚاملػك١ بعطٗا  .24

 
 
 (( 5ألمشنالت ألذأثّة   )) م  . أ

 المطنالتالبّئّة .ب
 مطنالتثجػلقبالنػفاِةاإلهجازّة .ت
 المطنالتاالزجماغّة .ث
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 ٖـ 1437/1438 ايفصٌ ا٭ٍٚ( يٮعٛاّ ايطابك١ ست٢  احملاضس٠ ايجايج١اض١ً٦ ) 
 

 ايطيب ؟َٔ ٚضا٥ٌ ٚأضايٝب ايتأٌٖٝ  .1

 
 االرظادالوفشُ.. .ا

جٌزة ألػبّة ألجػٍِظّة .. . ب
 
 (( 6)) م   أال

صري.. .ت
 
 االرظاداال

هوماصبق.. .ث

 
 متازع ارتد١َ ا٫دتُاع١ٝ َع ايف٦ات ارتاص١ ملطاعدتِٗ نًٞ حيصًٛا ع٢ً خدَات ًَُٛض١ َجٌ ؟ .2

 
 ثكدِممشاغداتمالّة.. .ا

ًّومٌوُ.. .ب
 
 ثا

زٌزةثػٍِؾّة.. .ت
 
 خدماتـبّةوا

 (( 6)) م   صبق ..هو ما  . ث

 
 زتُٛع١ ادتٗٛد اييت تبرٍ خ٬ٍ َد٠ ستدد٠ يتُهني ايػدص ٚعا٥ًت١ َٔ ايتػًب ع٢ً ا٭ثاز ايٓامج١ عٔ ايعذص ؟ .3
 
 
  . أ

 
 (( 6)) م   .. ًّومفٌٍم ألجا

 مفٌٍمالجمنّن.. .ب
 مفٌٍماالرظاد.. .ت
مّن.. .ث

 
مفٌٍمالجا

 
 يًُعاقني ؟َٔ ايعٓاصس اييت تسنص عًٝٗا ع١ًُٝ ايتأٌٖٝ ايب١٦ٝ بايٓطب١  .4

 
صرةالجُِػّضفُظلٌاالفردالمػاؽ.. .ا

 
ًّواال

 
 ثا

ًّوالبّئةالفبّػّة.. .ب
 
 ثا

 + ب مػًا .. . ت
 
 (( 6)) م   أ
ًّوغلَالفردالمػاؽفكؿ.. .ث

 
ثرهّزخفةالجا

 
 َٔ أَج١ً املػه٬ت ا٭ضس١ٜ يًعٛم ايعكًٞ ؟ .5

 
 اثراًاتالمرجمعالخاـئةهصٍالمػالّنغكلًّا.. .ا

مامالمػالّنغكلًّا..هكعفرصالػمو .ب
 
 ا

 (( 6)) م   خجو ألٍألدِن من وجٍد غفو مػاق لدٌِم .. . ت
بػدمالرؽاوالخٍؼواالشباط..الطػٍر .ث

 
 تٗدف بساَر ايتأٌٖٝ ايطيب إىل ؟ .6

 
لػُدرزةمنالجٍافقالطخػُ.. .ا

 
 مشاغدةالفردالمػاؽغلَثصكّقا

 (( 6)) م   ألػمو غلَ أاله جشاف ألمبنر لحاالت ألػجز .. . ب
 ثفٍِرمٌاراتالشلٍؾاالزجماغُالجنّفُغودالفردالمػاؽ.. .ت
ثٍظّفـالاتولدراتالطخعالمػاؽفُثدرِبيغلَموٌةمواصبة.. .ث
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 َٔ أٖداف ع١ًُٝ ايتأٌٖٝ ؟ .7

 
ا..وثفٍِرلدراتوامناهّاتالفردوثٍظّفٌاصجغالؿ .ا

..دمذالفردالمػاؽفُالصّاةالػامةللمرجمع .ب
صرثيمشاغدةالفرد .ت

 
..غلَالجنّفمعشالةالػرزوا

 (( 6..  )) م  هو ما صبق . ث
 

 ضا٥ٌ ٚأضايٝب ايتأٌٖٝ ايطيب ؟َٚٔ  .8

 
..االرظادالوفشُ .ا

 (( 6..  )) م  أالجٌزة ألػبّة ألجػٍِظّة . ب
صري .ت

 
..االرظاداال

..هوماصبق .ث
 

 ا٭ثاز ايٓامج١ عٔ ايعذص ؟زتُٛع١ ادتٗٛد اييت تبرٍ خ٬ٍ َد٠ ستدد٠ يتُهني ايػدص ٚعا٥ًت٘ َٔ ايتػًب ع٢ً  .9
 
 
ًّو . أ

 
 (( 6..  )) م  مفٌٍم ألجا

..مفٌٍمالجمنّن .ب
..مفٌٍماالرظاد .ت
مّن .ث

 
..مفٌٍمالجا

 

 ايعٓاصس املطا١ُٖ يف إجناح ايتأٌٖٝ ؟ .10

 
 الطخعالمػاؽهفشي.. .ا

صرةالمػالٍالمرجمع.. .ب
 
 ا
ًّو.. .ت

 
 فرِقالجا

 (( 6)) م   جمّع ما صبق .. . ث
 

 ضٛا٤ املطبب١ يًعذص أٚ ادتٛاْب املسض١ٝ ٚايصش١ٝ اييت ميهٔ إٔ تٓػأ عٔ ايعذص ؟ٜٗتِ بادتٛاْب املسض١ٝ  .11

 
ًّوالمٌوُ.. .ا

 
 الجا

ًّواالزجماغُ.. .ب
 
 الجا

ًّو ألػبُ .. . ت
 
 (( 6)) م   ألجا

ًّوالوفشُ.. .ث
 
الجا

 

 َٔ ٚضا٥ٌ ٚأضايٝب ايتأٌٖٝ ايٓفطٞ ؟ .12

 
دوِةوالػكالّرالفبّة.. .ا

 
 اال

 الػالجالفبّػُ.. .ب
 (( 6)) م   ثػدِو ألشلٍك .. . ت
 زمّعماصبق.. .ث

 

 دٗد َػرتى بني زتُٛع١ اختصاصات بٗدف تٛظٝف ٚتدعِٝ قدزات ايفسد يٝهٕٛ قادزا ع٢ً ايتهٝف َع إعاقت٘ ؟ .13

 
 الجٍازن.. .ا

ًّو .. . ب
 
 (( 6)) م   ألجا

 الجنّف.. .ت
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الجٍافق.. .ث

ايعذص ٚانتطاب ٚاضتعداد دٚزٙ يف اذتٝا٠  ادتٗٛد اييت تبرٍ َد٠ ستدد٠ يتُهني ايػدص ٚعا٥ًت٘ َٔ ايتػًب ع٢ً اآلثاز ايٓامج١ عٔ .14
 َعتُد ع٢ً ْفط٘ ؟


 
 مفٌٍماإلرظاد.. .ا

 مفٌٍم..... .ب
ًّو .. . ت

 
 (( 6)) م   مفٌٍم ألجا

مّن.. .ث
 
 مفٌٍمالجا

 
 َٔ أَج١ً املػه٬ت ا٭ضس١ٜ يًعٛم ايعكًٞ ؟ .15

 
 اثراًاتالمرجمعالخاـئةهصٍالمػالّنغكلًّا.. .ا

مامالمػالّنغكلًّا.. .ب
 
 هكعفرصا

 ((  6)) م   ألٍألدِن من وجٍد غفو مػاق لدٌِم ..خجو  . ت
 الطػٍربػدمالرؽاوالخٍؼواإلشباط.. .ث

 
 تٗدف بساَر ايتأٌٖٝ ايطيب إىل ؟ .16

 
لػَدرزةمنالجٍافق.. .ا

 
 مشاغدةالمػاؽغلَثصكّقا

 (( 6)) م   ألػمو غلَ أاله جشاف ألمبنر لحاالت ألػجز .. . ب
 ودالفردالمػاؽ..ثفٍِرمٌاراتالشلٍؾاالزجماغُالجنّفُغ .ت
 ثٍظّفـالاتولدراتالطخعالمػاؽفُثدرِبيغلَمٌوي.. .ث

 
 َٔ املباد٨ ايعا١َ يتأٌٖٝ املعاقني ؟ .17

 
ًّوغملّةروثّوّة.. .ا

 
 الجا

ًّو غملّة مجناملة .. . ب
 
 (( 6)) م   ألجا

 هكعاالًجمامبجنّفالمػاؽمعذاثي.. .ت
 هكعاالًجمامبجنّفالمػاؽمعالبّئةالمصّفة.. .ث

 
ايسعا١ٜ اييت تكدّ يًفسد ايرٟ قد تدزٜب إٔ تعًِ ١َٓٗ َا َٚازع ٖرٙ امل١ٓٗ َد٠ َٔ ايصَٔ ثِ سدخ إٔ أصٝب بعا١ٖ ٚأصبح َعاقًا ٚمل  .18

 ٜطتطٝع ايعٛد٠ إىل عًُ٘ أٚ َٗٓت٘ بطبب إعاقت٘ ادتدٜد٠ ؟

 
 الجٍافق.. .ا

ًّو.. .ب
 
 الجا

ًّو .. . ت
 
غادة ألجا  (( 6)) م   أإ

 الجنامو.. .ث

 
 

 ا٭ضاض١ٝ يع١ًُٝ ايتأٌٖٝ ٜٗتِ بادتٛاْب املطبب١ يًعذص ٚادتٛاْب ايصش١ٝ ايٓاغ١٦ عٓ٘ ؟ ٚا٭ْػط١أسد ايرباَر  .19

 
ًّوالذاثُ.. .ا

 
 الجا

ًّو ألػبُ .. . ب
 
 (( 6)) م   ألجا

ًّواالزجماغُ.. .ت
 
 الجا

ًّوالوفشُ.. .ث
 
 الجا
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 َٔ ٚضا٥ٌ ٚأضايٝب ايتأٌٖٝ ايطيب ؟ .20

 
 اإلرظادالوفشُ.. .ا

جٌزة ألػبّة ألجػٍِظّة .. . ب
 
 (( 6)) م   أال

صري.. .ت
 
 اإلرظاداال

 اإلرظاداالزجماغُ.. .ث
 

 ايٓامج١ عٔ ايعذص ؟ اآلثاززتُٛع١ َٔ ادتٗٛد اييت تبرٍ خ٬ٍ َد٠ ستدد٠ يتُهني ايػدص ٚعا٥ًت٘ َٔ ايتػًب ع٢ً  .21

 
 
ًّو .. . أ

 
 (( 6)) م   مفٌٍم ألجا

 مفٌٍمالجمنّن.. .ب
 مفٌٍماإلرظاد.. .ت
مّن.. .ث

 
 مفٌٍمالجا

 

  ؟ ايػ٦ٕٛ ا٫دتُاع١ٝ ختتص بايتدطٝط ٚ املتابع١ بهٌ َا ٜكدّ يًُعاقني َٔ خدَاتاداز٠ عا١َ بٛشاز٠  .22

 
ًّواالزجماغُ .ا

 
..ادارةالجا

ًّو . ب
 
 (( 6)) م   .. أالدأرة ألػامة للجا

ًّوالمٌوُ .ت
 
..ادارةالجا

ًلُ .ث
 
ًّواال

 
..االدارةالػامةللجا

 

  ؟ ٚ ا٫غساف عًٝٗا َٔ قبٌ ايكطاع ارتاصختتص بدزاض١ ناف١ َا ٜتعًل مبسانص ايسعا١ٜ اييت مت اْػا٩ٖا  .23

 
ًّوالوفشُ .ا

 
..ادارةالجا

ًّواالزجماغُ .ب
 
..ادارةالجا

ًلُ . ت
 
ًّو أال

 
 (( 6)) م   .. أدأرة ألجا

ًّوالمٌوُ .ث
 
..ادارةالجا

 

  ؟ دٗد َػرتى بني زتُٛع١ َٔ اختصاصٝات بٗدف تٛظٝف ٚ تدعِٝ قدزات ايفسد يًتهٝف َع اعاقت٘ .24

 
..الجٍازن .ا

ًّو . ب
 
 (( 6)) م   .. ألجا

..الجنّف .ت
..الجٍافق .ث

 

 ؟ ٜٗتِ بادتٛاْب املسض١ٝ املطبب١ يًعذص اٚ ادتٛاْب املسض١ٝ ايٓاجت١ عٔ ايعذص .25

 
ًّوالوفشُ .ا

 
..الجا

ًّوالمٌوُ .ب
 
..الجا

ًّو ألػبُ . ت
 
 (( 6)) م   .. ألجا

ًّواالزجماغُ .ث
 
..الجا

 

  ؟ قدزات املعام ٚ تدزٜب٘ ع٢ً ١َٓٗ َٓاضب١زتُٛع١ ايرباَر ٚ ا٭ْػط١ ٚ اهلادف١ ٫ضتجُاز ٚ تٛظٝف ٚ  .26

 
ًّوالوفشُ .ا

 
..الجا

ًّو ألمٌوُ . ب
 
 (( 6)) م   .. ألجا

ًّوالفبُ .ت
 
..الجا

ًّواالزجماغُ .ث
 
..الجا
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 أسد ايرباَر ٚا٭ْػط١ ا٭ضاض١ٝ يع١ًُٝ ايتأٌٖٝ ٜٗتِ بادتٛاْب املطبب١ يًعذص ٚادتٛاْب ايصش١ٝ ايٓاغ١٦ عٓ٘ ؟ .27
ًّوالوفشُ .ج

 
 الجا

ًّو  . ح
 
 (( 6ألػبُ ..  )) م ألجا

ًّواالزجماغُ.. .خ
 
 الجا

ًّوالمٌوُ.. .د
 
 الجا

 

 َٔ أَج١ً املػه٬ت ا٭ضس١ٜ يًعٛم ايعكًٞ ؟ .28
 (( 6خجو ألٍألدِن من وجٍد غفو مػاق لدٌِم   )) م  . ذ
مامالمػالّنغكلّاً .ر

 
 هكعفرصالػموا

 الطػٍربػدمالرؽاوالخٍؼواالشباط .ز
 غكلّاًاثراًاتالمرجمعالخاـئةهصٍالمػالّن .س

 

 متازع ارتد١َ ا٫دتُاع١ٝ َع ايف٦ات ارتاص١ ملطاعدتِٗ نًٞ حيصًٛا ع٢ً خدَات ًَُٛض١ َجٌ ؟ .29
 االرظادالوفشُللمػاؽ .ش
صرة .ص

 
 االرظادالوفشُلال

جٌزة ثػٍِظّة )) م  . ض
 
 (( 6خدمات غبّة وأ

ثبػّرالمرجمعبصازاثٌم .ط
 

 َٔ املباد٨ ايعا١َ يتأٌٖٝ املعاقني ؟ .30
ًّوغملّةروثّوّة .ظ

 
 الجا

 كعاالًجمامبجنّفالمػاؽمعذاثيه .ع
 هكعاالًجمامبجنّفالمػاؽمعالبّئةالمصّفة .غ
ًّو غملّة مجناملة  )) م  . ف

 
 (( 6ألجا

 

 ايسعا١ٜ اييت تكدّ يًعاٌَ ايرٟ أصٝب بعا١ٖ ٚأصبح َعاقًا ٚمل ٜطتطٝع ايعٛد٠ إىل عًُ٘ أٚ َٗٓت٘ بطبب إعاقت٘ .... ؟ .31
 الجٍافق .ؽ
ًّو .ؾ

 
 الجا

ًّو   )) م . ل
 
غادة ألجا  (( 6 أإ

 الجنامو .م
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 ٖـ 1437/1438 ايفصٌ ا٭ٍٚ( يٮعٛاّ ايطابك١ ست٢  احملاضس٠ ايطابع١اض١ً٦ ) 
 

 َٔ أٖداف ايتأٌٖٝ املٗين ؟ .1

 
 ثٍظّفـالاتولدراتالمػاؽفُثدرِبةغلةمٌوةمواصبة.. .ا

 إغادةخكةالطخعالمػاؽفُهفشةوظػٍرىباالهجازّة.. .ب
 ؽمانغمومواصبللطخعالمػاؽ.. .ت
 (( 7)) م   هو ما صبق .. . ث

 
 َٔ أضايٝب ايتأٌٖٝ ا٫دتُاعٞ ؟ .2
 
 
 (( 7)) م   ألرغاِة ألموزلّة .. . أ

رظادالفبُ.. .ب
 
 اال

 الػالجالوفشُ.. .ت
هوماصبق.. .ث

 
 أٚيٞ خطٛات ع١ًُٝ ايتأٌٖٝ  املٗين ٖٞ ؟ .3

 
..الجدرِبالمٌوُ .ا

..الجٍزّةالمٌوُ .ب
 (( 7..  )) م  ألجكّّم ألمٌوُ . ت
..االخجبارالمٌوُ .ث

 
 تعترب ايسعا١ٜ املٓصي١ٝ َٔ أضايٝب ايتأٌٖٝ  ؟ .4
 
 
 (( 7..  )) م  أالججماغُ . أ

..المٌوُ .ب
..الوفشُ .ت
 ..الجربٍي .ث

 
 ٚإضتعداداتِٗ ٚقدزاتِٗ ؟ خط٠ٛ ٖدفٗا َطاعد٠ ا٫غداص املعاقني ع٢ً اختٝاز امل١ٓٗ اييت تتٓاضب  َع َٝ٪هلِ .5

 
..الجدرِبالمٌوُ .ا

..الجطغّو .ب
 (( 7..  )) م  ألجٍجّة ألمٌوُ . ت
..الجكّّمالمٌوُ .ث

 

أضًٛب ٜطتددّ بعد امتاّ ع١ًُٝ ايتأٌٖٝ ٚإدَاز املعام يف أضست٘  أٚ يف اجملتُع أٚ تػػ١ًٝ يًتأند َٔ عدّ تعسض٘ يًُػانٌ َٚٛاد١ٗ   .6
 أ١ٜ صعٛبات ميهٔ إٔ تٛادٗ٘ ؟


 
..الرغاِةالوٌارِة .ا

 (( 7..  )) م  ألرغاِة ألالحكة . ب
..الرغاِةاإلٍِائّة .ت
..الرغاِةالموزلّة .ث
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 دزاض١ إَهاْٝات املعام امل١ٝٓٗ ٚايتعسف ع٢ً َٝٛي٘ ٚاضتعدادات٘ بٗدف َطاعدت٘ ع٢ً ا٫ختٝاز املٗين  ؟ .7
 
 
 (( 7)) م   ألجكّّم ألمٌوُ .. . أ

 الجدرِبالمٌوُ.. .ب
 الجٍزّيالمٌوُ.. .ت
الجطغّو.. .ث

 

 ٚتدزٜب٘ ع٢ً ١َٓٗ َٓاضب١ ؟زتُٛع١ ايرباَر ٚا٭ْػط١ اهلادف١ ٫ضتجُاز ٚتٛظٝف قدزات املعام  .8

 
ًّوالوفشُ.. .ا

 
 الجا

ًّو ألمٌوُ .. . ب
 
 (( 7)) م   ألجا

ًّواالزجماغُ.. .ت
 
 الجا

ًّوالفبُ.. .ث
 
الجا

 

 َٔ أضايٝب ايتأٌٖٝ ا٫دتُاعٞ ؟ .9

 
صلٍبالرغاِةالالشكة.. .ا

 
صلٍبالرغاِةالموزلّةوا

 
 ا
صلٍبالرغاِةالوٌارِة.. .ب

 
 ا
صلٍبالرغاِةاإلٍِائّة.. .ت

 
 ا
 (( 7)) م   ..جمّع ما صبق  . ث

 

 إداز٠ عا١َ بٛشاز٠ ايػ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ ختتص بايتدطٝط ٚاملتابع١ دتُٝع َا ٜكدّ يًُعاقني َٔ خدَات ؟ .10

 
ًّواالزجماغُ.. .ا

 
 إدارةالجا

ًّوالمٌوُ.. .ب
 
 إدارةالجا

ًّو .. . ت
 
 (( 7)) م   أالدأرة ألػامة للجا

ًلُ.. .ث
 
ًّواال

 
 االدارةالػامةللجا

 

 خطٛات ع١ًُٝ ايتأٌٖٝ ا٫دتُاعٞ ؟ارتط٠ٛ ايٓٗا١ٝ٥ يهاف١  .11

 
 الجدرِب.. .ا

 (( 7)) م   ألجشغّو .. . ب
 الجٍزّي.. .ت
 الجكّّمالمٌوُ.. .ث

 

 َٔ أضايٝب ايتأٌٖٝ ا٫دتُاعٞ ؟ .12

 
 
 (( 7)) م   ألرغاِة ألموزلّة .. . أ

 اإلرظادالفبُ.. .ب
 ..بالػموالػالج .ت
 ..الٍظّفُالػالج .ث

 

 أٍٚ خطٛات ع١ًُٝ ايتأٌٖٝ املٗين ٖٞ ؟ .13

 
 المٌوُ..الجدرِب .ا

 الجٍزّيالمٌوُ.. .ب
 (( 7)) م   ألجكّّم ألمٌوُ .. . ت
االخجّارالمٌوُ.. .ث
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تػػًٝ٘ يًتأند َٔ عدّ تعسض٘ يًُػانٌ َٚٛاد١ٗ أٟ  أضًٛب ٜطتددّ بعد إمتاّ ع١ًُٝ ايتأٌٖٝ ٚإدَاز املعام يف أضست٘ أٚ يف اجملتُع أٚ .14
 صعٛبات ميهٔ إٔ تٛاد٘ ؟


 
 الرغاِةالوٌارِة.. .ا

 (( 7)) م   ألالحكة ..ألرغاِة  . ب
 الرغاِةاإلٍِائّة.. .ت
 الرغاِةالموزلّة.. .ث

 

 تعترب ايسعا١ٜ املٓصي١ٝ َٔ أضايٝب ايتأٌٖٝ ؟ .15

 
 
 (( 7)) م   أالججماغُ .. . أ

 المٌوُ.. .ب
 الوفشُ.. .ت
 الجربٍي.. .ث

 

 ٚقدزاتِٗ ؟خط٠ٛ ٖدفٗا َطاعد٠ ا٭غداص املعاقني ع٢ً اختٝاز امل١ٓٗ اييت تتٓاضب َع َٝٛهلِ ٚاضتعداداتِٗ  .16

 
 الجدرِبالمٌوُ.. .ا

 الجطغّو.. .ب
 (( 7)) م   ألجٍجّي ألمٌوُ .. . ت
 الجكّّمالمٌوُ.. .ث

 

 ؟َٔ ٚضا٥ٌ ٚ أضايٝب ايتأٌٖٝ ايٓفطٞ  .17

 
دوِةوالػكالّرالفبّة .ا

 
..اال

..الػالجالفبّػُ .ب
 (( 7)) م   .. ثػدِو ألشلٍك . ت
..الرغاِةالػصّة .ث

 

 ؟دزاض١ اَهاْات املعام امل١ٝٓٗ ٚ ايرتف ع٢ً َٝٛي٘ ٚ اضتعدادات٘ بٗدف َطاعدت٘ ع٢ً ا٫ختٝاز املٗين  .18
 
 
 (( 7)) م   .. ألجكّّم ألمٌوُ . أ

الجدرِبالمٌوُ .ب
الجٍزّيالمٌوُ .ت
الجطغّو .ث

 

 َٔ أضايٝب ايتأٌٖٝ ا٫دتُاعٞ ؟ .19

 
 
 (( 7ألرغاِة ألموزلّة  )) م  . أ

 اإلرظادالفبُ .ب
 اإلرظادالوفشُ .ت
 اإلرظادالػكلُ .ث

 

 ارتط٠ٛ ايٓٗا١ٝ٥ يهاف١ خطٛات ع١ًُٝ ايتأٌٖٝ ا٫دتُاعٞ ؟ .20

 
 الجدرِبالمٌوُ .ا

 الجٍزّيالمٌوُ .ب
 الجكّّمالمٌوُ .ت
 (( 7ألجشغّو ألمٌوُ   )) م  . ث
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 ٖـ 1437/1438 ايفصٌ ا٭ٍٚ( يٮعٛاّ ايطابك١ ست٢  احملاضس٠ ايجا١َٓاض١ً٦ ) 
 

 ايطعٛد١ٜ بتكدِٜ خدَات ادتُاع١ٝ غا١ًَ يسعا١ٜ ايف٦ات ارتاص١ ؟اٖتُاّ املًُه١ ايعسب١ٝ  َٔ أضباب .1

 
 والعوشرممطنلةالمػالّنبالمملنةبجزاِدًا.. .ا

 غواِةالدولةبالػصةالػامةلمٍاـوٌّاششباشجّازاثٌم.. .ب
 شماِةالدولةلصكٍؽاالهشانوفقالطرِػةاالصالمّة.. .ت
 (( 8)) م   هو ما صبق .. . ث

 
 يًتأٌٖٝ املٗين بايسٜاض عاّ ؟مت إْػا٤ أٍٚ َسنص  .2
 
 
 (( 8)) م   ً  .. 1394 . أ

 ًػ..9911 .ب
 ًػ..9011 .ت
ًػ..9011 .ث

 
 َٔ ا٫دازات ايتابع١ يإلداز٠ ايعا١َ يًتأٌٖٝ ؟ .3

 
ًّواالزجماغُ.. .ا

 
 إدارةالجا

ًّوالمٌوُ.. .ب
 
 إدارةالجا

ًلُ.. .ت
 
ًّواال

 
 إدارةالجا

 (( 8)) م   هو ما صبق .. . ث

 
 َسانص ايتأٌٖٝ ا٫دتُاعٞ ؟َٔ ارتدَات اييت تكدّ يف  .4

 
 الرغاِةالوفشّة.. .ا

 الجروِسوظغوولتالفراغ.. .ب
 الرغاِةالػصّةالناملة.. .ت
 (( 8)) م   هو ما صبق .. . ث

 
 َٔ أٖداف اإلداز٠ ايعا١َ يًتأٌٖٝ تٛفري ارتدَات ايتأ١ًٖٝٝ ٚا٫دتُاع١ٝ املتها١ًَ يـ ؟ .5

 
 ذوياإلغالةالذًوّةفكؿ.. .ا

 ..ذوياإلغالةالصشّةفكؿ .ب
 ذوياإلغالةالصرهّةفكؿ.. .ت
 (( 8)) م   لجمّع فائت ألمػالّن غلَ أخجالف درجاثٌا .. . ث

 
 مت أْػا٤ َسنص ايتأٌٖٝ ا٫دتُاعٞ يػدٜدٟ اإلعاق١ بايسٜاض عاّ ؟ .6
 
 
 (( 8..  )) م  ً  1394 . أ

..ًػ9911 .ب
..ًػ9911 .ت
..ًػ9911 .ث
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 ٚا٫دتُاع١ٝ املتها١ًَ يـــــ ؟تٗدف ا٫داز٠ ايعا١َ يًتأٌٖٝ تٛفري ارتدَات ايتأ١ًٖٝٝ   .7

 
..ذوياالغالاتالػكلّةفكؿ .ا

..ذوياالغالاتالصشّةفكؿ .ب
..ذوياالغالاتالصرهّةفكؿ .ت
  (( 8..  )) م  مّع فائت ألمػالّن غلَ أخجالف درجاثٌمج . ث

 

 ؟ص ٚامل٪ضطات ايتأ١ًٖٝٝ ٖٞ إداز٠ا٫ٜٛا١ٝ٥  يف املسانا٫داز٠ املدتص١ بهاف١ ا٫دسا٤ات ا٫داز١ٜ ٚايف١ٝٓ املتعًك١ باملطتفٝدٜٔ َٔ ارتدَات  .8
 
 
ًّو أالججماغُ . أ

 
 (( 8..  )) م  ألجا

ًّوالمٌوُ .ب
 
..الجا

ًلُ .ت
 
ًّواال

 
..الجا

ًّوالوفشُ .ث
 
..الجا

 

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ بتكدِٜ خدَات ادتُاع١ٝ غا١ًَ يسعا١ٜ ايف٦ات ارتاص١  ؟ اٖتُأَّ أضباب  .9

 
..االهشانوفقالطرِػةاالصالمّةشماِةالدولةلصكٍؽ .ا

..والعوشرممطنلةالمػالّنبالمملنةوثزاِدًا .ب
..غواِةالدولةبالػصةالػامةلمٍاـوٌّاششباشجّازاثٌم .ت
 (( 8..  )) م  هو ما صبق . ث

 

 عدد ا٫دازات ايتابع١ يإلداز٠ ايعا١َ يًتأٌٖٝ بٛشاز٠ ايػ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ ؟ .10
 
 
 (( 8)) م   .. 3 . أ

 ..0 .ب
 ..5 .ت
..1 .ث

 

 َٔ أَج١ً امل٪ضطات املتدصص١ يتكدِٜ خدَات اإلٜٛا٤ ٚايتأٌٖٝ ا٫دتُاعٞ يًُعاقني  ؟ .11

 
ًّوالفبُ.. .ا

 
 مراهزالجا

 مػاًدالوٍرللمنػفٍفّن.. .ب
 مػاًدالجربّةالفنرِة.. .ت
 (( 8)) م   جمّع ما صبق .. . ث

 

 َٔ  غسٚط ايكبٍٛ مبسانص ايتأٌٖٝ ا٫دتُاعٞ ؟ .12
 
 
ن ِنٍن ألمػاق صػٍدي ألجوشّة  . أ

 
 (( 8)) م   ..أ
ًّو.. .ب

 
نِدبتمنالفصٍغاتالمخجلفةالػالشّةللجا

 
 ا
+بمػًا.. .ت

 
 ا
نِنٍنلدىالصالةاؽفراباتهفشّةوغكلّة.. .ث

 
 ا

 

 ختتص بدزاض١ ناف١ َا ٜتعًل مبسانص ايسعا١ٜ اييت ٜتِ إْػا٩ٖا أٚ ا٫غساف عًٝٗا َٔ قبٌ ايكطاع ارتاص  ؟ .13

 
ًّواالزجماغُ.. .ا

 
 إدارةالجا

ًّوالمٌوُ..إدارةالج .ب
 
 ا

ًلُ .. . ت
 
ًّو أال

 
دأرة ألجا  (( 8)) م   أإ

ًّوالوفشُ.. .ث
 
إدارةالجا
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 َٔ غسٚط ايكبٍٛ مبسانص ايتأٌٖٝ املٗين ؟ .14

 
نثكوهشبةالذهاءغن .ا

 
 درزة..51ا
ن ِنٍن ألمػاق صػٍدي ألجوشّة .. . ب

 
 (( 8)) م   أ
لومن .ت

 
نِنٍنغمرىا

 
 صوة..95ا
ًّو .ث

 
نثدبتالفصٍصغدمالػالشّةللجا

 
 المٌوُ..ا

 

 َٔ أٖداف اإلداز٠ ايعا١َ يًتأٌٖٝ تٛفري ارتدَات ايتأ١ًٖٝٝ ٚا٫دتُاع١ٝ املتها١ًَ ؟ .15

 
 
 (( 8)) م   لجمّع فائت ألمػالّن غلَ أخجالق درجاثٌا .. . أ

 ذوياإلغالةالرشمّةفكؿ.. .ب
 ذوياإلغالةالصرهّةفكؿ.. .ت
 ذوياإلغالةالػكلّةفكؿ.. .ث

 

 ١ ايطعٛد١ٜ بتكدِٜ خدَات يسعا١ٜ ايف٦ات ارتاص١ ؟َٔ أضباب اٖتُاّ املًُه١ ايعسبٝ .16

 
 ثوالعغددالمػالّنبالمملنة.. .ا

 (( 8)) م   شب أحجّاجاثٌم ..لمٍأغوٌّا حغواِة ألمملنة بالصحة ألػامة  . ب
 ثخلُالمملنةغنشكٍؽاإلهشان.. .ت
 ثروبذويالفائتالخاغةبالمرجمع.. .ث

 

 عاّ ؟ًتأٌٖٝ املٗين بايسٜاض ي َسنصمت إْػا٤ أٍٚ  .17

 
 
 (( 8)) م   ً  .. 1394 . أ

 ًػ..9911 .ب
 ًػ..9011 .ت
 ًػ..9011 .ث

 

 مت إْػا٤ َسنص ايتأٌٖٝ ا٫دتُاعٞ يػدٜدٟ اإلعاق١ بايسٜاض عاّ ؟ .18

 
 ًػ..9910 .ا

 (( 8)) م   ً  .. 1396 . ب
 ًػ..9911 .ت
 ًػ..9911 .ث

 

 تٗدف اإلداز٠ ايعا١َ يتأٌٖٝ تٛفري ارتدَات ايتأ١ًٖٝٝ ٚا٫دتُاع١ٝ املتها١ًَ يٞ ؟ .19

 
 ذوياإلغالاتالػكلّةفكؿ.. .ا

 ذوياإلغالاتالصشّةفكؿ.. .ب
 ذوياإلغالاتالصرهّةفكؿ.. .ت
 (( 8)) م   جمّع فائت ألمػالّن غلَ أخجالف درجاثٌم .. . ث

 

 ٖٞ اداز٠ ؟اإلعاق١ يف املسانص ٚامل٪ضطات ايتأ١ًٖٝٝ  اإلداز٠ املدتص١ بهاف١ اإلدسا٤ات ا٫داز١ٜ ٚايف١ٝٓ املتعًك١ املطتفٝدٜٔ َٔ ارتدَات .20

 
 
ًّو أالججماغُ .. . أ

 
 (( 8)) م   ألجا

ًّوالمٌوُ.. .ب
 
 الجا

ًلُ.. .ت
 
ًّواال

 
 الجا

ًّوالوفشُ.. .ث
 
الجا
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 ؟منط َٔ َسانص زعا١ٜ املعاقني ٚ تأًِٖٝٗ ٜطِ أقطاّ ايتأٌٖٝ املٗين ٚ ايتأٌٖٝ ا٫دتُاعٞ  .21

 
غلَلطئٍنالمػالّن .ا

 
..المرلساال

ًّو  ألشامو  . ب
 
 (( 8)) م   ..مرهز ألجا

ـفاؿالمطلٍلّن .ت
 
..مراهزرغاِةاال

ًّوالمٌوُ .ث
 
..مراهزالجا

 

 ؟عدد ا٫دازات ايعا١َ ايتابع١ إلداز٠ ايتأٌٖٝ بٛشاز٠ ايػ٦ٕٛ ا٫دتُاع١ٝ  .22
 
 
 (( 8)) م   .. 3 . أ

..0 .ب
..5 .ت
..1 .ث

 

 َٔ أضباب اٖتُاّ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ بتكدِٜ خدَات يسعا١ٜ ايف٦ات ارتاص١ ؟ .23

 
 بالمملنة..ثوالعغددالمػالّن .ا

 ثخلُالمملنةغنشكٍؽاإلهشان.. .ب
 ثروبذويالفائتالخاغةبالمرجمع.. .ت
 (( 8غواِة ألمملنة بالصحة ألػامة لمٍأغوٌّا حشب أحجّاجاثٌم ..  )) م  . ث

 

 مت إْػا٤ أٍٚ َسنص يًتأٌٖٝ املٗين بايسٜاض عاّ ؟ .24

 
 
 (( 8ً    )) م  1394 . أ

 ًػ9911 .ب
 ًػ9015 .ت
 ًػ9099 .ث

 

 ايعا١َ يًتأٌٖٝ تٛفري ارتدَات ايتأ١ًٖٝٝ ٚا٫دتُاع١ٝ املتها١ًَ ؟َٔ أٖداف اإلداز٠  .25

 
 ذوياإلغالةالذًوّةفكؿ .ا

 ذوياإلغالةالرشمّةفكؿ .ب
 ذوياإلغالةالصرهّةفكؿ .ت
 (( 8لجمّع فائت ألمػالّن غلَ أخجالق درجاثٌا   )) م  . ث

 

 ؟ ايتأٌٖٝ ا٫دتُاعَٞٔ غسٚط ايكبٍٛ مبسانص  .26

 
 
ن ِنٍن ألمػاق صػٍدي  . أ

 
 صحّحي (( 8ألجوشّة   )) م أ
نِنٍنلدىالصالةاؽفراباباتهفشّة .ب

 
 ا
ًّو ألمٌوُ . ت

 
ن ِدبت من ألفحٍصات ألمخجلفة غدم ألصالحّة للجا

 
 صحّحي (( 8)) م  أ
نِنٍنلدىالصالةاؽفراباتغكلّة .ث

 
 ا
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 ٖـ 1437/1438 ايفصٌ ا٭ٍٚ( يٮعٛاّ ايطابك١ ست٢  احملاضس٠ ايتاضع١اض١ً٦ ) 
 

 ؟ ٜٓٝب٘يػ٪ٕٚ املعاقني بٓا٤ ع٢ً دع٠ٛ َٔ ز٥ٝط١ أٚ َٔ  ا٭ع٢ًٜعكد اجملًظ  .1

 
صبٍغًّا.. .ا

 
لوا

 
 زلشجّنغلَاال

لوظٌرًِا.. .ب
 
 زلشجّنغلَاال

 (( 9_)) م   جلشجّن غلَ أاللو صوًٍِا .. . ت
لوهوصوجّن.. .ث

 
 زلشجّنغلَاال

 
 َٔ ارتدَات اييت تكدّ  يف َسانص ايتأٌٖٝ املٗين ؟ .2
ة .أ

 
 ظٌرِةللمجدربّن..غرؼمنافا

 ثٍفّراإللامةالداخلّةلمنالِجٍافرليصنن.. .ب
 ثٍفّرالبرامذالرِاؽّةوالجروِصّة.. .ت

 (( 9)) م   هو ما صبق .. .ث

 
 َٔ املُٝصات اييت ٜتُتع بٗا املعاقٕٛ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ؟ .3

 
دوِةمراهًا.. .ا

 
هٍاعالرغاِةبمافُذلمالػالجواال

 
 ثٍفّرهافةا

م.. .ب  إثاشةفرصالػموللمػالّنهغًّر
 ثخػّعمٍالفصّاراتللمػالّن.. .ت
 (( 9)) م   هو ما صبق .. . ث

 
 َٔ غسٚط ايكبٍٛ مبسانص ايتأٌٖٝ املٗين ؟ .4
 
 
ن ثكو هشبة ألذهاء غن  . أ

 
 (( 9)) م   درجة .. 55أ
نِنٍنالمػاؽصػٍديالروشّة.. .ب

 
 ا
لومنالخامسغطرة.. .ت

 
نِنٍنالمػاؽا

 
 ا
هوماصبق.. .ث

 
 تٛيٞ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ اٖتُاًَا باملعاقني بتػػًِٝٗ مبا ٜت٤٬ّ َع ايتدصص ٚطبٝع١ اإلعاق١ عٔ طسٜل ؟ .5

 
 الػموفُالمػالسالصنٍمة.. .ا

 الػموفُالكفاعالخاص.. .ب
 ثوفّذمطروعظخػُ.. .ت
 (( 9)) م   هو ماصبق .. . ث

 
 ايف١٦ َٔ خ٬ٍ ؟تكدّ َ٪ضطات زعا١ٜ ا٫طفاٍ املػًٛيني َٗاَٗا رتد١َ ٖرٙ  .6

 
 الرغاِةالمؤصشّة.. .ا

 الرغاِةالوٌارِة.. .ب
ـفاؿالمطلٍلّن.. .ت

 
 برهامذإغاهةاال

 (( 9)) م   هو ما صبق .. . ث
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 املدتص بسضِ ايطٝاض١ ايعا١َ  يف زتاٍ اإلعاق١ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ؟ .7

 
..وزِرالطؤوناالزجماغّة .ا

غلَ لشؤون ألمػالّن . ب
 
 (( 9..  )) م  ألمجلس أال

..زمػّاتالمػالّنالخّرِة .ت
..مؤصشاترغاِةاالـفاؿالمطلٍلّن .ث

 

 َٔ غسٚط ايكبٍٛ مبسانص ايتأٌٖٝ املٗين ؟ .8
 
 
ًّو ألمٌوُ بالفحٍص وألدرأصات ألمخجلفة . أ

 
ن ثدبت ألحالة صالحّجٌا للجا

 
 (( 9..  )) م  أ
نالِجراوزالخامشةوالػطرونغودا .ب

 
هموالػاظرةمنغمرىوا

 
نِنٍنالمػاؽلدا

 
..لجكدِما
نِنٍنمػاؽفنرِاً .ت

 
..ا
..هوماصبق .ث

 

 ٜبًؼ عدد َسانص ايتأٌٖٝ ايػاٌَ باملًُه١ تكسٜبا ؟ .9

 
..مراهز91 .ا

..مرهز95 .ب
 (( 9..  )) م مرهز  25 . ت
..مرهز51 .ث

 

 َٔ املُٝصات اييت ٜتُتع بٗا املعاقٕٛ  يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ؟ .10

 
هٍاعالرغاِةبمافُذلم .ا

 
دوِةمراهاًثٍفّرهافةا

 
..الػالجواال

م .ب ..إثاشةفرصالػموللمػالّنهغًّر
..ثخػّعمٍالفلشّاراتالمػالّن .ت
 (( 9..  )) م  هو ما صبق . ث

 

 منط َٔ َسانص زعا١ٜ املعاقني ٚ تأًِٖٝٗ ٜطِ أقطاَا يًتأٌٖٝ املٗين ، ٚ ايتأٌٖٝ ا٫دتُاعٞ يػدٜدٟ اإلعاق١ ؟ .11

 
غلَلطؤونالمػالّن.. .ا

 
 المرلساال

ًّو ألشامو .. . ب
 
 (( 9)) م   مرأهز ألجا

ـفاؿالمطلٍلّن.. .ت
 
 مؤصشاترغاِةاال

ًّوالمٌوُ.. .ث
 
مراهزالجا

 

 تٛيٞ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ اٖتُاَا باملعاقني بتػػًِٝٗ مبا ٜت٤٬ّ َع ايتدصص ٚ طبٝع١ ا٫عاق١ عٔ طسٜل ؟ .12

 
 الػموفُالمػالسالصنٍمّة.. .ا

 الػموفُالكفاعالخاص.. .ب
 ثوفّذمطروعفردي.. .ت
 (( 9)) م   جمّع ما صبق .. . ث

 

 خيتص اجملًظ ا٭ع٢ً بسضِ ايطٝاض١ ايعا١َ يف زتاٍ ا٫عاق١ ٚ تٓعِٝ غ٪ٕٚ املعاقني ب ؟ .13

 
 إغدارالئصةداخلّةلجوظّمإزراءاتالػموفُالمرلس.. .ا

 إغدارلٍاغدغموغودوؽرغاِةالمػالّن.. .ب
ولاؼ..إغدارالئصةلبٍؿالجبرغاتوالٌبات .ت

 
 والٍغاِاواال

 (( 9)) م   جمّع ما صبق .. . ث
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 َٔ  ايف٦ات اييت تكبٌ مبسانص ايتأٌٖٝ املٗين ؟ .14

 
 المػالّنزشمًّا.. .ا

 المػالّنششًّا.. .ب
 المػالّنغكلًّا.. .ت
 (( 9)) م   جمّع ما صبق .. . ث

 

 َٔ املُٝصات اييت ٜتُتع بٗا املعاقٕٛ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ؟ .15

 
م..إثاشةفرصالػمو .ا  للمػالّنهغًّر

 ثخػّعمٍالفلشّاراتالمػالّن.. .ب
دوِةمراهًا.. .ت

 
هٍاعالرغاِةبمافُذلمالػالجواال

 
 ثٍفّرهافةا

 (( 9)) م   جمّع ما صبق .. . ث
 

 ٜسفع اجملًظ ا٭ع٢ً يػ٪ٕٚ املعاقني إىل ز٥ٝظ زتًظ ايٛشزا٤ عٔ أعُاي٘ تكسٜسًا ؟ .16

 
 
 (( 9)) م   صوًٍِا .. . أ

 هػفصوًٍِا.. .ب
 ظٌرًِا.. .ت
صبٍغًّا.. .ث

 
 ا

 

 املدتص بسضِ ايطٝاض١ ايعا١َ يف زتاٍ اإلعاق١ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ؟ .17

 
 وزِرالطؤوناالزجماغّة.. .ا

غلَ لشؤون ألمػالّن .. . ب
 
 (( 9)) م   ألمجلس أال

 زمػّاتالمػالّنالخّرِة.. .ت
ـفاؿالمطلٍلّن.. .ث

 
 مؤصشاترغاِةاال

 

 املعاقني بٓا٤ً ع٢ً دع٠ٛ َٔ ز٥ٝط١ أٚ َٔ ٜٓٝب٘ ؟ٜعكد اجملًظ ا٭ع٢ً يػ٪ٕٚ  .18

 
صبٍغًّا.. .ا

 
لوا

 
 زلشجّنغلَاال

لوظٌرًِا.. .ب
 
 زلشجّنغلَاال

لو صوًٍِا .. . ت
 
 (( 9)) م   جلشجّن غلَ أال

لوهوصوجّن.. .ث
 
 زلشجّنغلَاال

 

 َٔ غسٚط ايكبٍٛ مبسانص ايتأٌٖٝ املٗين ؟ .19

 
 
ًّو ألمٌوُ بالفحٍص . أ

 
ن ثدبت ألحالة صالحّجٌا للجا

 
 (( 9)) م   وألدرأصة ألمخجلفة .. أ
نالِجراوزالخامشةوالػطرونغودالجكدِم.. .ب

 
هموالػاظرةمنغمرىوا

 
نِنٍنالمػاؽفدا

 
 ا
نِنٍنمػاؽفنرًِا.. .ت

 
 ا
نثكوهشبةالذهاءغن .ث

 
 %..51ا

 

 ٜبًؼ عدد َسانص ايتأٌٖٝ ايػاٌَ باملًُه١ تكسٜبًا ؟ .20

 
 مراهز..91 .ا

 مرهز..95 .ب
 (( 9)) م   .. مرهز 25 . ت
 مرهز..55 .ث
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 ٜعكد اجملًظ ا٭عًٞ يػ٪ٕٚ املعاقني بٓا٤ ع٢ً دع٠ٛ َٔ ز٥ٝط١ أٚ َٔ ٜٓٝب١ ؟ .21
صبٍغّاً .ج

 
لوا

 
 زلشجّنغلَاال

لوظٌرِاً .ح
 
 زلشجّنغلَاال

 (( 9جلشجّن غلَ أاللو صوًٍِا  _)) م  . خ
لوهوصوجّن .د

 
 زلشجّنغلَاال



 ايٛشزا٤ عٔ أعُاي٘ تكسٜسًا ؟ٜسفع اجملًظ ا٭ع٢ً يػ٪ٕٚ املعاقني إىل ز٥ٝظ زتًظ  .22

 
 
 (( 9صوًٍِا   )) م  . أ

 هػفصوٍِاً .ب
 ظٌرِاً .ت
صبٍغّاً .ث

 
 ا
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 ٖـ 1437/1438 ايفصٌ ا٭ٍٚ( يٮعٛاّ ايطابك١ ست٢  احملاضس٠ ايعاغس٠اض١ً٦ ) 
 

 صٓفت اإلعاق١ ايبصس١ٜ َٔ سٝح شَٔ ا٫صاب١ إىل؟ .1

 
 إغابةدائمةوإغابةمؤلجة.. .ا

غالة خلكّة  . ب غالة من جشبة ..أإ  (( 15)) م   وأإ
 منػفٍؼوؽػّفالبػر.. .ت
 منػفٍؼومبػرززئُ.. .ث

 
 َٔ املػه٬ت ارتاص١ باملهفٛفني املتعًك١ بٛظا٥ف اذتٛاع ؟ .2

 
ًّوالمٌوُ.. .ا

 
 الجا

 ثػٍِؼالصٍاس.. .ب
 ثمّّزالػٍائقوالػػٍبات.. .ت
 (( 15)) م   ب + ج مػًا .. . ث

 
 ؟َٔ ارتدَات ايتأ١ًٖٝٝ ا٫دتُاع١ٝ يًُهفٛفني  .3

 
 ثٍفرالػالجالفبُمماِمننمنثصشّندرزةالبػر.. .ا

 ثٍفّرالخدماتالجربٍِة.. .ب
 ثٍفّرالوطاطاالزجماغُوالدكافُ.. .ت
 (( 15)) م   هو ما صبق .. . ث

 
 تٗتِ املُازض١ ايعا١َ  يًدد١َ ا٫دتُاع١ٝ بايرتنٝص ع٢ً املػه١ً ٚاملٛاقف  اييت ميس بٗا املهفٛف بايتشدٜد ؟ .4

 
 صرة..هشقالفردواال .ا

 هشقالمؤصشة.. .ب
 هشقالمرجمع.. .ت
 (( 15)) م   هو ما صبق .. . ث

 
 عاقد ( ٜٚطًل عًٝ٘ تذِ املٛقف  ٚحتًًٝ٘ ٚايتدطٝط ٚائَ أطٛاز سٌ املػه١ً يف ض٤ٛ املُازض١ ايعا١َ ايطٛز ايرٟ ٜػٌُ ) تكدٜس س .5

 طٛز ؟

 
..البداِة .ا

..الجمٌّد .ب
 (( 15..  )) م  لٍصعأ . ت
..الوٌاِة .ث

 
 املطتدد١َ ملطاعد٠ ايهفٝف ع٢ً اذتسن١ ؟َٔ ايٛضا٥ٌ  .6

 
..الدرازة .ا

 (( 15..  )) م  ألػصا ألػٍِلة . ب
..النرصُالمجصرؾ .ت
..هوماصبق .ث
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 بعد إدسا٤ ايتصشٝح اي٬شّ ؟ ا٭ق٣ٛيف ايعني  70/  20ٚيهٔ أقٌ َٔ  200/  20غدص يد١ٜ سد٠ بصس أسطٔ َٔ  .7
 
 
 (( 15..  )) م  طػّف ألبصر . أ

..لٍيالبػر .ب
..المنػفٍؼ .ت
..هوماصبق .ث

 

 صٓفت ا٫عاق١ ايبصس١ٜ َٔ سٝح َطتكبٌ ا٫عاق١ إىل ؟ .8
 
 
صابة مؤلجة .. . أ صابة دأئمة وأإ  (( 15)) م   أإ

 إغالةخلكّةوإغالةمنػجشبة.. .ب
 منػفٍؼوؽػّفبػر.. .ت
 منػفٍؼمبػرززئُ.. .ث

 

 َٔ املػه٬ت ارتاص١ باملهفٛفني املتعًك١ بٛظا٥ف اذتٛاع ؟ .9

 
 ثػٍِؼالصٍاس.. .ا

 والػػٍبات..ثمّّزالػٍائق .ب
 + ب مػًا  . ت

 
 (( 15)) م   .. أ
ًّوالمٌوُ.. .ث

 
الجا

 

 ٜػتٌُ ع٢ً ايتكدٜس ذتذِ املٛقف ٚحتًًٝ٘ ٚايتصُِٝ ٚايتدطٝط يًتػٝري ٚايتعاقد َع ْطل ايعٌُٝ ؟ .10

 
 ـٍرالبداِة.. .ا

 ـٍرالجمٌّد.. .ب
 (( 15)) م   غٍر ألٍصع .. . ت
ـٍرالوٌاِة.. .ث

 

 ايعٌُ َع ف١٦ املهفٛفني َٔ خ٬ٍ  ؟ميهٔ تطبٝل َط٪ٚيٝات املُازع ايعاّ يف  .11

 
 ثومّةلدراثٌمغلَشومطنالثٌم.. .ا

هشاؽالجُثزودًمبالمٍاردوالخدمات.. .ب
 
 ربفٌمباال

 ثصكّقالػدالةاالزجماغّةوالمشاواةبّنزمّعالمنػفٍفّنوالمبػرِن.. .ت
 (( 15)) م   جمّع ما صبق .. . ث

 

 رٟ ٜطتددّ يف ايتعًِٝ ايسمسٞ ، إىل ايهفٝف ايفسْطٞ ؟ٜعٛد ايفطٌ يف انتػاف ارتط ايبازش يًُهفٛفني ٚاي .12

 
 مارثنلٍِس.. .ا

 (( 15)) م   لٍِس برأِو .. . ب
 إمّوبراِو.. .ت
 مّنافّلُ.. .ث

 

 َٔ املػه٬ت املتعًك١ باملهفٛفني بٛظا٥ف اذتٛاع ؟ .13

 
ًّو.. .ا

 
 الجا

 اإلشباط.. .ب
 النػفاِة.. .ت
 (( 15)) م   ثمّز ألػٍأئق وألصػٍبات .. . ث
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 َٔ سٝح شَٔ اإلصاب١ إىل ؟صٓفت اإلعاق١ ايبصس١ٜ  .14

 
 إغابةدائمةوإغابةمؤلجة.. .ا

غالة من جشبة .. . ب غالة خلكّة وأإ  (( 15)) م   أإ
 منػفٍؼؽػفالبػر.. .ت
 منػفٍؼبػرززئُ.. .ث

 

 أٚ أقٌ يف ايعني بعد اختاذ اإلدسا٤ات ايتصشٝش١ٝ اي٬ش١َ ؟ 200/  20غدص يدٜ٘ سد٠ بصس تبًؼ  .15

 
 ؽػّفالبػر.. .ا

 (( 15)) م   ألمن فٍفّن .. . ب
غم.. .ت

 
 اال

 لٍيالوظر.. .ث
 

 ٚحتًًٝ٘ ٚايتدطٝط ٚايتعاقد ٜٚطًل عًٝ٘ طٛز ؟ َٔ أطٛاز سٌ املػه١ً يف ض٤ٛ املُازض١ ايعا١َ ايطٛز ايرٟ ٜػٌُ تكدٜس سذِ املٛقٛف .16

 
 البدائّة.. .ا

 الجمٌّد.. .ب
 (( 15)) م   ألٍصع .. . ت
 الوٌاِة.. .ث

 

 إىل ؟صٓفت اإلعاق١ ايبصس١ٜ َٔ سٝح َطتكبٌ اإلعاق١  .17

 
 
صابة مؤلجة .. . أ صابة دأئمة وأإ  (( 15)) م   أإ

 إغادةخلكّةوإغالةمنػجشبة.. .ب
 منػفٍؼوؽػّفالبػر.. .ت
 منػفٍؼومبػرززئُ.. .ث

 

 َٔ ايٛضا٥ٌ املطتدد١َ ملطاعد٠  ايهفٝف ع٢ً اذتسن١ ؟ .18

 
 الدرازة.. .ا

 (( 15)) م   ألػصا ألػٍِلة .. . ب
 النرصُالمجصرؾ.. .ت
 الوظارةالفبّة.. .ث

 

 يف ايعني ا٭ق٣ٛ بعد إدسا٤ ايتصشٝح اي٬شّ ؟ 20/70ٚيهٔ أقٌ َٔ  20/200بصس أسطٔ َٔ  غدص يدٜ٘ سد٠ .19

 
 
 (( 15)) م   طػّف ألبصر .. . أ

 لٍيالبػر.. .ب
 المنػفٍؼ.. .ت
غمَ.. .ث

 
 اال

 

 ؟ املهفٛفني ٚ ايصِ ٚ َٔ أصشاب ايعذص  .20
 
 
 (( 15)) م   .. ألحشُ  . أ

..الػكلُ .ب
..االزجماغُ .ت
..الخلكُ .ث
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 ؟ صٓفت ا٫عاق١ ايبصس١ٜ سطب َطتكبٌ ا٫عاق١ اىل  .21
 
 
 (( 15)) م   .. أصابة دأئمة و أصابة مؤلجي . أ

..اغالةخلكّةواغالةمنػجشبة .ب
..منػفٍؼوؽػّفبػر .ت
..منػفٍؼومبػرززئُ .ث

 

 ؟ تعتُد ايرتب١ٝ ايسمس١ٝ يتعًِٝ املهفٛفني ع٢ً طسٜك١  .22

 
..االصجماع .ا

..الػفٍؼالفردِة .ب
 (( 15)) م   ..ألخع ألبارز  ) برأِو (  . ت
..الػفٍؼاالزجماغّة .ث

 

 ؟ ِٖ ايرٜٔ ٜطتددَٕٛ عِْٝٛٗ يًكسا٠٤ ٚ ٜطًل عًِٝٗ اضِ ) قاز٨ ايهًُات املهرب٠ ( .23
 
 
ن جزئّا  . أ  (( 15)) م   .. فئة ألمبصِر

..فئةالمجخلفّنغكلّا .ب
..فئةالمنػفٍفّن .ت
 ..فئةالػم .ث



 شَٔ ا٫صاب١ إىل؟صٓفت اإلعاق١ ايبصس١ٜ َٔ سٝح  .24

 
 إغابةدائمةوإغابةمؤلجة .ا

غالة من جشبة   )) م  . ب غالة خلكّة وأإ  (( 15أإ
 منػفٍؼومبػرززئُ .ت
 منػفٍؼوؽػّفالبػر .ث



 ٜػتٌُ ع٢ً ايتٓفٝر ٚتكِٜٛ بساَر ايتدخٌ املٗين ؟ .25

 
 ـٍرالبداِة .ا

 ـٍرالجمٌّد .ب
 ـٍرالٍصؿ .ت
 (( 15غٍر ألوٌاِة  )) م  . ث



 املتعًك١ بٛظا٥ف اذتٛاع ؟َٔ املػه٬ت ارتاص١ باملهفٛفني  .26

 
 النػفاِةاالهجازّة .ا

 االشباط .ب
ًّوالمٌوُ .ت

 
 الجا

 (( 15ثمّّز ألػٍأئق وألصػٍبات )) م  . ث
 

 ٜعٛد ايفطٌ يف ٚضع  ارتط ايبازش يًُهفٛفني ٚايرٟ ٜطتددّ يف ايتعًِٝ ايسمسٞ ، إىل ايهفٝف ايفسْطٞ ؟ .27

 
 مارثنلٍِس .ا

 زٍناهفٍهُ .ب
 مّنافّلُ .ت
 (( 15لٍِس برأِو ..  )) م  . ث



 
 41      0530744479،،  شحن خارج الرياض /  0530744409خاص لـ مركز إتقان  ،،  توصيل داخل الرياض/    ،،، رعاية الفئات اخلاصة  

 

 ٖـ 1437/1438 ايفصٌ ا٭ٍٚ( يٮعٛاّ ايطابك١ ست٢  احملاضس٠ ايجايج١اض١ً٦ ) 
 

 " َصطًح ؟69إىل  50ٜطًل ع٢ً ايطعف ايعكًٞ ايبطٝط ٚايرٟ ترتاٚح ْطب١ ذنا٥٘  َٔ " .1

 
 مػجٍى.. .ا

بلي.. .ب
 
 ا
فٍن .. . ت

 
 (( 11)) م   ما

 غباءغادي.. .ث

 
 ٚاختٝاز املٓاٖر املٓاضب١ هلِ َٔ خدَات ا٫زغاد ؟تعد ارتدَات ارتاص١ بتٛفري فسص ايتعًِٝ يًُعاقني عكًًٝا  .2

 
 الػالزُ.. .ا

 (( 11)) م   ألجربٍي .. . ب
 المٌوُ.. .ت
االصري.. .ث

 
 ّ ؟ 1973َٔ أنجس ايتعسٜفات قب٫ٛ يإلعاق١ ايعك١ًٝ ٚتب١ٓ ادتُع١ٝ  ا٭َسٜه١ٝ يف عاّ  .3

 
"..بالهشجٍن"ثػرِف .ا

ف  . ب  (( 11" ..  )) م جروصمان"ثػِر
"..ٍِرهفّو"ثػرِف .ت
 "..صجاهفٍردبّوّي"ثػرِف .ث

 
 ٜٚطًل عًِٝٗ ايكابًٕٛ يًتدزٜب ؟ "50ــ  40"اإلعاق١ ايعك١ًٝ اييت ترتاٚح َا بني  .4
 
 
غالة غكلّة مجٍصػة . أ  (( 11..  )) م  أإ

..إغالةغكلّةظدِدة .ب
..إغالةغكلّةبشّفة .ت
 ..غباءغادي .ث

 
 َٔ أَج١ً املػه٬ت ا٫دتُاع١ٝ يًعٛم ايعكًٞ  ؟ .5

 
..هفعفرصالػمو .ا

زٌزةالالزمةلجػلّمًذىالفئة .ب
 
..هكعاإلمناهاتواال

صجٌزأءأإ  . ت
 
لكاب وأال

 
 (( 11..  )) م  غالق بػض أال

 ..الطػٍربػدمالرؽاواالشباط .ث

 
 ارتدَات ا٫زغاد١ٜ اييت تٗتِ بايتعًِٝ ٚا٫ختٝاز  ٚايتدزٜب ؟ .6

 
..االرظادالػالزُ .ا

 (( 11..  )) م  أالرشاد ألمٌوُ . ب
صري .ت

 
..االرظاداال

..االرظادالجربٍي .ث
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 َٔ أَج١ً املػه٬ت امل١ٝٓٗ يًعٛم ايعكًٞ  ؟ .7

 
 الصماِةالزائدة.. .ا

 هكعالمػلمّنالمؤًلّنوالمدرصّنلٌذىالفئة.. .ب
هجاج .. . ت لو أإ

 
هي أ

 
صحاب ألػمو للمػاق با

 
 (( 11)) م   هظرة أ

الطػٍربػدمالرؽاوالخٍؼ.. .ث
 

 ٜطًل عًِٝٗ ف١٦ ايكابًٕٛ يًتعًِ ؟ .8
 
 
غالة  . أ  (( 11)) م   غكلّة بشّػة ..أإ

 إغالةغكلّةمجٍصفة.. .ب
 إغالةغكلّةظدِدة.. .ت
إغالةغكلّة.. .ث

 

 ؟ 49 -20ترتاٚح ْطب١ ذنا٤ ٖرٙ ايف١٦ َٔ  .9

 
فٍن".. .ا

 
 ؽػفغكلُبشّؿ"ما

بلي" .. . ب
 
 (( 11)) م   طػف غكلُ مجٍصع "أ

 ؽػفغكلُظدِد"مػجٍى".. .ت
غباءغادي.. .ث

 

 ايتعًِٝ يًُعاقني عكًًٝا ٚاختٝاز املٓاٖر املٓاضب١ هلِ َٔ ارتدَات ٚاإلزغاد ؟ارتدَات ارتاص١ يتٛفري فسص  .10

 
 الػالزُ.. .ا

 (( 11)) م   ألجربٍي .. . ب
 المٌوُ.. .ت
صري.. .ث

 
 اال

 

 " َصطًح ؟19إىل  0ٜطًل ع٢ً ايطعف ايعكًٞ ايػدٜد ٚايرٟ ترتاٚح ْطب١ ذنا٥٘ َٔ " .11

 
 
 (( 11)) م   مػجٍى .. . أ

بلي.. .ب
 
 ا
فٍن.. .ت

 
 ما

 غباءغادي.. .ث
 

 ٖٓاى ايعدٜد َٔ املٗازات يكٝاع ساصٌ ايرنا٤ َٚٔ أغٗسٖا ؟ .12

 
 لّنرت.. .ا

 مانوِجوُ.. .ب
 (( 11)) م   صجاهفٍرد بّوّي .. . ت
 وِلنشٍن.. .ث

 

 ؟ 90إىل  70ترتاٚح ْطب١ ذنا٤ ايف١٦ َا بني  .13

 
 
 (( 11)) م   غباء غادي .. . أ

 ؽػفغكلُ.. .ب
 ؽػفغكلُمجٍصؿ.. .ت
ؽػفغكلُبشّؿ.. .ث
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 ّ ؟ 1973قب٫ًٛ يإلعاق١ ايعك١ًٝ ٚتبٓت٘ ادتُع١ٝ ا٭َسٜه١ٝ يف عاّ َٔ أنجس ايتعسٜفات  .14

 
 ثػرِفبالهشجٍن.. .ا

ف  . ب  (( 11)) م   وصمان ..جر ثػِر
 بٍرهفّو.. .ت
 ثػرِفصجالفٍردبّوّي.. .ث

 

 ٜٚطًل عًِٝٗ ايكابًٕٛ يًتدزٜب ؟ 55 - 40اإلعاق١ ايعك١ًٝ ترتاٚح َا بني  .15

 
 
غالة  . أ  (( 11)) م   .. غكلّة مجٍصػةأإ

 غكلّةظدِدة..إغالة .ب
 إغالةغكلّةبشّفة.. .ت
 غباءغادي.. .ث

 

 َٔ أَج١ً املػه٬ت ا٫دتُاع١ٝ يًعٛم ايعكًٞ ؟ .16

 
 هكعفرصالػمو.. .ا

زٌزةالالزمةلجػلّمًذىالفئة.. .ب
 
 هكعاإلمناهاتواال

لكاب وأالصجٌزأء .. . ت
 
غالق بػض أال  (( 11)) م   أإ

 الطػٍربػدمالرؽاواإلشباط.. .ث
 

 ييت تٗتِ بايتعًِٝ ٚا٫ختباز ٚايتدزٜب ؟ارتدَات اإلزغاد١ٜ ا .17

 
 اإلرظاداالزجماغُ.. .ا

رشاد ألمٌوُ .. . ب  (( 11)) م   أالإ
صري.. .ت

 
 اإلرظاداال

 اإلرظادالجربٍي.. .ث
 

 َٔ أَج١ً املػه٬ت ا٭ضس١ٜ يًعٛم ايعكًٞ ؟ .18

 
 اثراًاتالمرجمعالخاـئةهصٍالمػالّنغكلًّا.. .ا

مامالمػالّنغكلًّا.. .ب
 
 هكعفرصالػموا

 (( 11)) م   خجو ألٍألدِن من وجٍد غفو مػاق لدٌِم .. . ت
 الطػٍربػدمالرؽاوالخٍؼواإلشباط.. .ث

 

 َصطًح ؟ 69إىل  50ٜطًل ايطعف ايعكًٞ ايبطٝط ايرٟ ترتاٚح ْطب١ ذنا٥٘ َٔ  .19

 
 مػجٍى.. .ا

بلي.. .ب
 
 ا
فٍن .. . ت

 
 (( 11)) م  ما

 غباءغادي.. .ث
 

 ؟ تعد ارتدَات ارتاص١ بتٛفري فسص ايتعًِٝ يًُعاقني عكًٝا ٚ ٚاختٝاز املٓاٖر املٓاضب١ هلِ َٔ خدَات ا٫زغاد  .20

 
..الػالزُ .ا

 (( 11)) م  ..ألجربٍي  . ب
صري .ت

 
..اال

..المٌوُ .ث
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 ؟ َٔ أَج١ً املػه٬ت امل١ٝٓٗ يًعٛم ايعكًٞ  .21

 
..الصماِةالزائدة .ا

..هكعالمػلمّنوالمدربّنلٌذىالفئة .ب
لو أهجاج  .ت

 
هي أ

 
صحاب ألػمو للمػاق با

 
 (( 11)) م  ..هظرة أ

..الطػٍربػدمالرؽاوالخٍؼ .ث
 

 ؟ ( 40اىل 20ترتاٚح ْطب١ ذنا٤ ٖرٙ ايف١٦ ) َٔ  .22

 
..ؽػفغكلُبشّؿ .ا

 (( 11)) م  ..طػف غكلُ مجٍصع ) أبلي(  . ب
..غباءغادي .ت
..ؽػفغكلُظدِد)مػجٍى( .ث

 

 ؟َٔ أَج١ً املػه٬ت ا٭ضس١ٜ يًعٛم ايعكًٞ  .23

 
..الطػٍربػدمالرؽاوالخٍؼواالشباط .ا

 (( 11)) م  ..خجو ألٍألدِن من وجٍد غفو مػاق لدٌِم  . ب
..هكعفرصالػموامامالمػالّنغكلّا .ت
..اثراًاتالمرجمعالخاـئةامامالمػالّنغكلّا .ث

 

 " َصطًح ؟19إىل  0ترتاٚح ْطب١ ذنا٥٘ َٔ "ٜطًل ع٢ً ايطعف ايعكًٞ ايػدٜد ٚايرٟ  .24

 
بلي .ا

 
 ا
 (( 11مػجٍى  )) م  . ب
فٍن .ت

 
 ما

 غباءغادي .ث
 

 ٖٓاى ايعدٜد َٔ املٗازات يكٝاع ساصٌ ايرنا٤ َٚٔ أغٗسٖا ؟ .25

 
 لّنرت .ا

 مانوِجوُ .ب
 (( 11صجاهفٍرد بّوّي   )) م  . ت
 وِلنشٍن .ث

 

 ٜطًل عًِٝٗ ف١٦ ايكابًٕٛ يًتعًِ ؟ .26

 
 
غالة غكلّة بشّػة   )) م  . أ  (( 11أإ

 إغالةغكلّةمجٍصفة .ب
إغالةغكلّةظدِدة .ت
 إغالةغكلّة .ث

 

 َٔ املبد٨ ا٭ضاض١ٝ يف إزغاد املعاقني ؟ .27

 
 ِصجاجالمػاؽإلَالجرهّزغلَمٍاـنالكٍةلدِي .ا

غالة . ب لَ مجػلبات أالإ طافة أإ  (( 11)) م   ألمػاق لي جمّع مجػلبات ألفرد ألػادي باالإ
 ةإلٌّافكؿِصجاجالمػاؽإلَثكدِمالمشاغدةليولتالصاز .ت
خرِن .ث

آ
صاصّةللجٍافقمعاال

 
 الِلزمثدرِبةغلَالمٌاراتاال
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 َٔ أضباب اإلعاق١ ايعك١ًٝ عٛاٌَ َا بعد اي٫ٛد٠ َٚٓٗا .28

 
 غشرالٍالدة .ا

ة )) م  . ب و ألحمَ ألكرمِز
 
 (( 11أاللجٌاب ألدماغُ أ

 الٍالدةالرافة .ت
 غٍّبفُثنٍِنالخالِاالػػبّة .ث

 

 تعد ارتدَات ارتاص١ بتٛفري  فسص ايتعًِٝ يًُعاقني عكًٝا ٚأختٝاز املٓاٖر املٓاضب١ هلِ َٔ خدَات ا٫زغاد  ؟ .29

 
 الػالزُ .ا

صري .ب
 
 اال

 (( 11ألجربٍي  )) م  . ت
 المٌوُ .ث
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 ٖـ 1437/1438 ايفصٌ ا٭ٍٚ( يٮعٛاّ ايطابك١ ست٢  احملاضس٠ ايجا١ْٝ عػساض١ً٦ ) 
 

 باملٗازات ادتدٜد٠ ٜعترب َٔ ا٭ٖداف ؟ تصٜٚدٙاملطا١ُٖ يف حتدٜد ايرباَر ايتدزٜب١ٝ اييت تكدّ يًُعام بٗدف  .1

 
 الٍلائّة.. .ا

 الػالزّة.. .ب
ًّلّة .. . ت

 
 (( 12)) م   ألجا

هوماصبق.. .ث

 
 َٔ املػه٬ت ايٓفط١ٝ اييت تٓتاب املصاب بايبرت ؟ .2

 
 مكاومجيلٍالػةالردِد.. .ا

 الطػٍربالوكع.. .ب
 الطػٍربالذهب.. .ت
 (( 12)) م   هو ما صبق .. . ث

 
 زفض قبٍٛ املصاب بايبرت يرات٘ ادتدٜد٠ َٚكاَٚت٘ يٛاقع٘ ادتدٜد َٔ املػه٬ت ؟ .3

 
..االزجماغّة .ا

..االلجػادِة .ب
 (( 12..  )) م  ألوفشّة . ت
..البّئّة .ث

 
 َٔ َػه٬ت ايعٌُ املرتتب١ ع٢ً اإلعاق١ ؟ .4
 
 
 (( 12..  )) م  صٍء ألػاللة بالزمالء وألرؤصاء . أ

..اؽفرابالػاللةاالصرِة .ب
..الونٍصلشلٍؾاالغجمادغلَالغّر .ت
..هوماصبق .ث

 
 ظٗٛز َػاعس ددٜد٠ نٓتٝذ١ ذتدٚخ ايبرت "نايػعٛز بايرْب" ٜعترب َٔ املػه٬ت ؟ .5

 
 االزجماغّة.. .ا

صرِة.. .ب
 
 اال

 (( 12)) م   ألوفشّة .. . ت
الػصّة.. .ث

 
 سدٚخ ايكصٛز أٚ ا٫صاب١ بايبرت ٜٚتطُٔ ذيو إدسا٤ات صش١ٝ ٚادتُاع١ٝ ؟ ايعٌُ ع٢ً إشاي١ ايعٛاٌَ اييت تطبب .6

 
 المشجٍىالػالزُ.. .ا

 (( 12)) م   ألمشجٍى ألٍلائُ .. . ب
ًّلُ.. .ت

 
 المشجٍىالجا

المشجٍىالجومٍي.. .ث
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 زفض قبٍٛ املصاب بايبرت يرات٘ ادتدٜد٠ َٚكاَٚت٘ يٛاقع١ ادتدٜد َٔ املػه٬ت ؟ .7

 
 االزجماغّة.. .ا

 ..االلجػادِة .ب
 (( 12)) م   ألوفشّة .. . ت
 البّئّة.. .ث

 

 ادتدٜد٠ ٜعترب َٔ ا٭ٖداف ؟ املطا١ُٖ يف حتدٜد ايرباَر ايتدزٜب١ٝ اييت تكدّ يًُعام بٗدف تصٜٚدٙ باملٗازات .8

 
 الٍلائّة.. .ا

 الػالزّة.. .ب
ًّلّة .. . ت

 
 (( 12)) م   ألجا

 

 َٔ َػه٬ت ايعٌُ املرتتب١ ع٢ً اإلعاق١ ؟ .9

 
 
 (( 12)) م   وألرؤصاء ..صٍء ألػاللة بالزمالء  . أ

صرة.. .ب
 
 اؽفرابالػاللةباال

 الونٍصلشلٍؾاالغجمادغلَالغّر.. .ت
 المطنالتالػصّة.. .ث

 

 ظٗٛز َػاعس ددٜد٠ نٓتٝذ١ ذتدٚخ  ايبرت نايػعٛز بايرْب ، ٜعترب َٔ املػه٬ت  .10

 
..االزجماغّة .ا

 (( 12)) م   .. ألوفشّة . ب
صرِة .ت

 
..اال

..الػصّة .ث
 

 قدز٠ املعام با٫ضتُتاع بٛقت فساغ٘ ٜٚعد ذيو َٔ املػه٬ت ؟ت٪ثس اإلعاق١ ع٢ً  .11

 
 
 (( 12ألجروِحّة . )) م  . أ

 الوفشّة .ب
صرِة .ت

 
 اال

 المٌوّة .ث
 

 َٔ َػه٬ت ايعٌُ املرتتب١ ع٢ً اإلعاق١ ؟ .12

 
 
 (( 12صٍء ألػاللة بالزمالء وألرؤصاء  )) م  . أ

 اؽفرابالػاللةبالزوزة .ب
 الونٍصلشلٍؾاالغجمادغلَالغّر .ت
بواءاؽفرابالػاللة .ث

 
 باال

 

 َطاعد٠ املصابني بايبرت ع٢ً َٛاد١ٗ َػه٬تِٗ ايٓفط١ٝ ايٓاجت١ عٔ اإلصاب١ ٜعترب َٔ املطتٜٛات ؟ .13

 
 الٍلائّة .ا

ًّلّة .ب
 
 الجا

 الجومٍِة .ت
 (( 12ألػالجّة ..  )) م  . ث
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 ٖـ 1437/1438 ايفصٌ ا٭ٍٚ( يٮعٛاّ ايطابك١ ست٢  احملاضس٠ ايجايج١ عػساض١ً٦ ) 
 

 يإلدَإ ؟َٔ اآلثاز ا٫دتُاع١ٝ  .1
 
 
 (( 13)) م   أهحفاض أالهجاج وألبػالة .. . أ

مراضالكلبوالػدر.. .ب
 
 ا
 إؽػاؼالدولةصّاصًّا.. .ت
 هوماصبق.. .ث

 
 َٔ ا٭ضباب ايبٝٛيٛد١ٝ اييت ت٪دٟ يإلدَإ ؟ .2
 
 
ٍح بي غبًّا .. . أ صاءة أصجخدأم ألػكار ألمشم  (( 13)) م   أإ

 رفاؽالشٍءمنالمدموّن.. .ب
 اؽفرباتظخػّة.. .ت
صبق..هوما .ث

 
 ٜعترب نٌ َٔ ا٫فٕٝٛ ٚاملسٚفني ٚاهلسٜٚٔ َٔ ؟ .3

 
 الموبٌات.. .ا

 المٌدائت.. .ب
 (( 13)) م   ألمٌبػات .. . ت
المٌلٍصات.. .ث

 
 تصٓف املددزات طبكًا يًْٛٗا إىل ؟ .4

 
 مخدراتبّؾاءوصٍداء.. .ا

 مخدراتداهوةاللٍنولّشتداهوةاللٍن.. .ب
 + ب مػًا .. . ت

 
 (( 13)) م   أ
 ..مخدراتهبريوغغري .ث

 
 َٔ أَج١ً ايف٦ات ارتاص١ َٔ ايٓاس١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ ؟ .5
 
 
 (( 13)) م   مدموُ ألمخدرأت .. . أ

ـراؼ.. .ب
 
 مبجٍرياال

 المنػفٍفّن.. .ت
 المًٍٍبّن.. .ث

 
 تصٓف املددزات سطب ؟ .6

 
..لٍهٌا .ا

..خفٍرثٌا .ب
اغلَالرٌازالػػبُ .ت خًّر

 
..ثا

 (( 13..  )) م  هو ما صبق . ث
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 خطٛزتٗا ع٢ً ؟تكطِ املددزات سطب  .7

 
..خدراتبّؾاءوصٍداءم .ا

 (( 13..  )) م  ى وصغر  ى مخدرأت هبر  . ب
..مخدراتداهوةاللٍنولّشتداهوةاللٍن .ت
 ..مٌبفاتومٌلٍصات .ث

 

 ٜعترب نٌ َٔ ا٭فٕٝٛ ٚاذتػٝؼ َٔ املددزات ؟ .8

 
..المٌلٍصة .ا

..البّؾاء .ب
 (( 13..  )) م  ألشٍدأء . ت
..هوماصبق .ث

 

 ؟  يإلدَإَٔ ا٭ضباب ايبٝٛيٛد١ٝ اييت ت٪دٟ  .9

 
..اؽفراباتالطخػّة .ا

..رفاؽالشٍءمنالمدموّن .ب
ٍح بي غبّػاً  . ت صاءة أصجخدأم ألػكار ألمشم  (( 13..  )) م  أإ
..هوماصبق .ث

 

 َٔ املددزات ايهرب٣ ؟ .10
 
 
 (( 13)) م   ألٌّروِن .. . أ

 المشنوات.. .ب
 الباهرٍ.. .ت
المٌدائت.. .ث

 

 أصًٗا إىل ؟تكطِ املددزات سطب  .11

 
 الموبٌاتوالموٍماتوالمٌبفات.. .ا

 (( 13)) م   ألمخدرأت ألػبّػّة وألمصوػة وألجخلّكّة .. . ب
 غغرىوهبرى.. .ت
بّؾاءوصٍداء.. .ث

 

 ايهٛناٜني إذا صٓفٓا املددزات ع٢ً سطب تأثريٖا ع٢ً ادتٗاش ايعصيب ٜدخٌ ضُٔ ؟ .12

 
 المٌبفات.. .ا

و ألموشػات .. . ب
 
 (( 13)) م   ألموبٌات أ

 الموٍماتوالمٌدائت.. .ت
 المٌلٍصات.. .ث

 

 اذتػٝؼ ٚا٭فٕٝٛ ٚايكات َٔ املددزات ؟ .13
 
 
 (( 13)) م   ألػبّػّة .. . أ

 المػوع.. .ب
 الجخلّكّة.. .ت
الوػفثخلّكّة.. .ث
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 َٔ اآلثاز ا٫دتُاع١ٝ يإلدَإ ؟ .14

 
 
هجاج وألبػالة .. . أ  (( 13)) م   أهخفاض أالإ

مراض .ب
 
 والػدر..الكلبا
 صّاصًّا..لٍىدوؿمػّوةإؽػاؼ .ت
 والشػادة..بالوطٍةاإلششاس .ث

 

 ٜعترب نٌ َٔ ا٭فٕٝٛ ٚاملٛزفني ٚاهلريٜٚٔ َٔ ؟ .15

 
 الموبٌات.. .ا

 المٌدائت.. .ب
 (( 13)) م   ألمٌبػات .. . ت
 المٌلٍصات.. .ث

 

 تصٓف املددزات ٚفكًا يًْٛٗا إىل ؟ .16

 
 ومػوػي..ـبّػّةمخدرات .ا

 ..ومٌلٍصاتمٌبفات .ب
 (( 13)) م   مخدرأت بّظاء وصٍدأء .. . ت
 مخدراتهبرىوغغرى.. .ث

 

 َٔ أَج١ً ايف٦ات ارتاص١ َٔ ايٓاس١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ ؟ .17

 
 
 (( 13)) م   مدموُ ألمخدرأت .. . أ

ـراؼ.. .ب
 
 مبجٍرياال

 المنػفٍفّن.. .ت
 المًٍٍبّن.. .ث

 

 َٔ اآلثاز ا٫دتُاع١ٝ يإلدَإ ؟ .18

 
 الكلق.. .ا

مراض .ب
 
 الػدر..والدموالكلبا
 صّاصًّا..لٍىدوؿإؽػاؼ .ت
هجاج وألبػالة .. . ث  (( 13)) م   أهخفاض أالإ

 

 تكطِ املددزات سطب خطٛزتٗا إىل ؟ .19

 
 مخدراتبّؾاءوصٍداء.. .ا

 (( 13)) م   مخدرأت هبرى وصغرى .. . ب
 مخدراتداهوةاللٍنولّشتداهوةاللٍن.. .ت
 مٌبفاتومٌلٍصات.. .ث

 

 ٜعترب نٌ َٔ ا٭فٕٝٛ ٚاذتػٝؼ َٔ املددزات ؟ .20

 
 المٌلٍصة.. .ا

 البّؾاء.. .ب
 (( 13)) م   ألشٍدأء .. . ت
.الػغرى. .ث
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 ٜعترب نٌ َٔ ا٭فٕٝٛ ٚاملٛزفني ٚاهلريٜٚٔ َٔ ؟ .21

 
 الموبٌات.. .ا

 المٌدائت.. .ب
 (( 13)) م   ألمٌبػات .. . ت
 المٌلٍصات.. .ث

 

 َٔ ا٭ضباب ايبٝٛيٛد١ٝ اييت ت٪دٟ يإلدَإ ؟ .22

 
 اؽفراباتالطخػّة.. .ا

 رفاؽالشٍءمنالمدموّن.. .ب
صاءة أصجخدأم  . ت ٍح بي غبًّا ..أإ  (( 13)) م   ألػكار ألمشم
 إؽػاؼالدولةصّاصًّا.. .ث

 

 َٔ اآلثاز ا٫دتُاع١ٝ يإلدَإ ؟ .23

 
 
هجاج وألبػالة .. . أ  (( 13)) م   أهخفاض أالإ

مراض .ب
 
 والػدر..الكلبا
 صّاصًّا..لٍىدوؿمػّوةإؽػاؼ .ت
 والشػادة..بالوطٍةاإلششاس .ث

 

 َٔ ؟ٜعترب نٌ َٔ ا٭فٕٝٛ ٚاملٛزفني ٚاهلريٜٚٔ  .24

 
 الموبٌات.. .ا

 المٌدائت.. .ب
 (( 13)) م   ألمٌبػات .. . ت
 المٌلٍصات.. .ث

 

 تصٓف املددزات ٚفكًا يًْٛٗا إىل ؟ .25

 
 ومػوػي..ـبّػّةمخدرات .ا

 ..ومٌلٍصاتمٌبفات .ب
 (( 13)) م   مخدرأت بّظاء وصٍدأء .. . ت
 مخدراتهبرىوغغرى.. .ث

 

 ؟َٔ أَج١ً ايف٦ات ارتاص١ َٔ ايٓاس١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ  .26

 
 
 (( 13)) م   مدموُ ألمخدرأت .. . أ

ـراؼ.. .ب
 
 مبجٍرياال

 المنػفٍفّن.. .ت
 المًٍٍبّن.. .ث

 

 َٔ اآلثاز ا٫دتُاع١ٝ يإلدَإ ؟ .27

 
 الكلق.. .ا

مراض .ب
 
 الػدر..والدموالكلبا
 صّاصًّا..لٍىدوؿإؽػاؼ .ت
هجاج وألبػالة .. . ث  (( 13)) م   أهخفاض أالإ
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  ؟اذتػٝؼ ٚ ا٭فٕٝٛ ٚ ايكات َٔ املددزات  .28
 
 
 (( 13)) م   .. ألػبّػّة . أ

..المػوع .ب
..الجخلّكّة .ت
..الوػفثخلّكّة .ث

 

   ؟ايهٛناٜني اذا صٓفٓا املددزات سطب تأثريٖا ع٢ً ادتٗاش ايعصيب ٜدخٌ ضُٔ  .29

 
..المٌبفات .ا

 (( 13)) م   .. ألموبٌات و ألموشػات . ب
..الموٍماتوالمٌدائت .ت
..المٌلٍصات .ث

 

 ؟َٔ املددزات ايهرب٣   .30
 
 
 (( 13)) م   .. ألٌّروِن . أ

..المشنوات .ب
..المٌدائت .ت
 ..الموبٌات .ث

 

  ؟تٓكطِ املددزات سطب أصًٗا اىل  .31

 
..بّؾاءوصٍداء .ا

 (( 13)) م   .. ألمخدرأت ألػبّػّة و ألمصوػة و ألجخلّكّة . ب
..غغرىوهبرى .ت
..الموبٌاتوالمٌبفات .ث

 

  ؟َٔ اآلثاز ا٫دتُاع١ٝ يإلدَإ  .32
 
 
 (( 13 )) م  .. أهخفاض أالهجاج  . أ

..امراضالػدر .ب
..الطػٍربالشػادة .ت
..اؽػاؼالدوؿمػّطّا .ث

 

 ؟ايبازٜبٛتسات ٚ ايطٝهْٛاٍ تعترب َٔ  .33

 
..الموبٌات .ا

 (( 13)) م   .. ألموٍمات و ألمٌدائت . ب
..المٌبفات .ت
..المٌلٍصات .ث

 

 ؟ املصٓع١َٔ املددزات  .34

 
 الصطّض .ا

 (( 13ألٌّروِن   )) م  . ب
فٍّن .ت

 
 اال

 الكات .ث
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 ٚفكًا يًْٛٗا إىل ؟تصٓف املددزات  .35

 
 مخدراتـبّػّةومػوػي .ا

 مٌبفاتومٌلٍصات .ب
 (( 13مخدرأت بّظاء وصٍدأء   )) م  . ت
 مخدراتهبرىوغغرى .ث

 

 َٔ ا٭ضباب ايٓفط١ٝ اييت ت٪دٟ يإلدَإ ؟ .36

 
 
 (( 13أطػرأبات ألشخصّة وألكلق وأاله جائب )) م  . أ

 ارثفاعالمشجٍااللجػادي .ب
 رفكاءالشٍءمنالمدموّن .ت
 الػكارإصاءةاصجخدام .ث

 

 َٔ أَج١ً ايف٦ات ارتاص١ َٔ ايٓاس١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ ؟ .37
 
 
 (( 13مدموُ ألمخدرأت ..  )) م  . أ

 المنػفٍفّن .ب
 المًٍٍبّن .ت
ـراؼ .ث

 
 مبجٍرياال
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 ٖـ 1437/1438 ايفصٌ ا٭ٍٚ( يٮعٛاّ ايطابك١ ست٢  احملاضس٠ ايسابع١ عػساض١ً٦ ) 
 

 َٔ ا٫ستٝادات ايعك١ًٝ يًُٖٛٛبني ؟ .1

 
 الصازةلٍزٍدبّئةازجماغّةمصفزة.. .ا

ب وألبحح ألػلمُ .. . ب  (( 14)) م   ألحاجة اله جشاب مٌارأت  ألججِر
 الصازةالُاالصجكاللّةوالصرِة.. .ت
 هوماصبق.. .ث

 
 ٜتعدد دٚز ا٫خصا٥ٞ ا٫دتُاعٞ َع ايط٬ب املٖٛٛبني َٔ خ٬ٍ ايعٌُ ع٢ً َطت٣ٛ ؟ .2

 
هفشٌم.. .ا

 
 الفالبالمًٍٍبّنا

 المدرصة..هشق .ب
صرة.. .ت

 
 هشقاال

 (( 14)) م   هو ما صبق .. . ث

 
 َٔ خصا٥ص املٖٛٛبني ؟ .3
 
 
 (( 14)) م   لدرأت ًائلة غلَ ألجفنّر .. . أ

غغرصوًامماًمغلّي.. .ب
 
 ِبدونا

 ِطػرونبالمجػةإزاءالوطاـاتالػادِةبالفػو.. .ت
 صبق..هوما .ث

 
 َٔ خصا٥ص املٖٛٛبني ؟ .4
 
 
 (( 14..  )) م  لدرأت ًائلة غلَ ألجفنّر . أ

غغرصوامماًمغلّة .ب
 
..ِبدونا

..ِطػرونبالمجػةإزاءالوطاـاتالػادِةبالفػو .ت
..هوماصبق .ث

 
تتُجٌ يف ٚدٛد َػه٬ت تهٝف١ٝ  ساد٠ يًطًب١ املٖٛٛبني  ، ٚتسدع عاد٠ يًشطاض١ٝ املفسط١ ٚاذتد٠ يف تعاٌَ  املٖٛٛبني َع َا ٜدٚز يف  .5

 دتُاعٞ بػهٌ عاّ ؟ستٝطِٗ ا٭ضسٟ ٚاملدزضٞ ٚا٫
 
 
 (( 14..  )) م  هفػالّةأمشنالت  . أ

..مطنالتمػرفّة .ب
..مطنالتمٌوّة .ت
..هوماصبق .ث

 
 َٔ ا٫ستٝادات ايعك١ًٝ يًُٖٛٛبٝني ؟ .6

 
..الصازةلٍزٍدبّئةازجماغّةمصفزة .ا

..الصازةإلهػجشابمٌاراتالجررِبوالبصحالػلمُ .ب
..الصازةالُاالصجكاللّةوالصرِة .ت
 (( 14..  )) م هو ما صبق  . ث
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 َٔ ا٫ستٝادات ايٓفط١ٝ يًُٖٛٛبني ؟ .7

 
 الصازةلالصجفالعواالهػجطاؼوالجررِب.. .ا

من وغدم ألجٌدِد .. . ب
 
 (( 14)) م   ألحاجة للشػٍر باال

 الصازةلجنٍِنغاللاتازجماغّة.. .ت
 زمّعماصبق.. .ث

 

 باملدزض١ ٚذيو يف إطاز قٝاَ٘ باملط٦ٛيٝات اييت َٓٗا  ؟ٜكّٛ ا٭خصا٥ٞ بتكدِٜ ايسعا١ٜ جملتُع ايطًب١ املٖٛٛبني  .8

 
هفشٌم.. .ا

 
 الجػامومعالفالبالمًٍٍبّنا

 الجػامومعهشقالمدرصة.. .ب
 الجػامومعالوشقالمصّؿ.. .ت
 (( 14)) م   جمّع ما صبق .. . ث

 

 َٔ أدٚاز ا٭خصا٥ٞ ا٫دتُاعٞ َع ايط٬ب املٖٛٛبني ؟ .9

 
 اهػجطاؼالمًٍٍبّن.. .ا

 مٌوّةودراصجٌمدراصةازجماغّةظاملة..إلامةغاللة .ب
 إظباعاشجّازاثٌم.. .ت
 (( 14)) م   جمّع ما صبق .. . ث

 

 ٜتُٝص ايػدص املٖٛٛب ب ؟ .10
 
 
 (( 14)) م   لدرثي غلَ حو ألمشاهو .. . أ

 لدرثياالبداغّةالموخفؾة.. .ب
 غدمااللجزام.. .ت
زمّعماصبق.. .ث

 

 َٔ ا٫ستٝادات ايعك١ًٝ يًُٖٛٛبني ؟ .11

 
 االزجماغّةوالمرجمػّة..الصازة .ا

ب وألبحح ألػلمُ .. . ب لَ مٌارأت ألججِر  (( 14)) م   ألحاجة أإ
 الصازةإلَاالصجكاللّةوالصرِة.. .ت
 زمّعماصبق.. .ث

 

 َٔ خصا٥ص املٖٛٛبني ؟ .12

 
 
 (( 14)) م  لدرأت مجمّزة غلَ ألجفنّر .. . أ

لوذهاءًِبدون .ب
 
 مماًمغلّي..ا

 بالفػو..ِطػرونبالملومنالوطاـاتالػادِة .ت
خرِن.. .ث

آ
 االهفٍاءوغدمالجفاغومعاال

 

 اذتاد١ إىل تٛنٝد ايرات َٔ استٝادات املٖٛبني ؟ .13

 
 االزجماغّة.. .ا

 (( 14)) م   ألوفشّة .. . ب
 الػامة.. .ت
الػصّة.. .ث
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يًطًب١ املٖٛٛبني ْٚسدع عاد٠ يًشطاض١ٝ املفسط١ ٚاذتد٠ يف تعاٌَ املٖٛٛبني َع َا ٜدٚز ستٝطِٗ  ساد٠تتُجٌ يف ٚدٛد َػه٬ت تهٝف١ٝ  .14
 ا٭ضسٟ ٚاملدزضٞ ٚا٫دتُاعٞ بػهٌ عاّ ؟

 
 
 (( 14)) م   مشنالت أهفػالّة .. . أ

 مطنالتمػرفّة.. .ب
 مطنالتمٌوّة.. .ت
 مطنالتغصّة.. .ث


 َٔ خصا٥ص املٖٛٛبني ؟ .15

 
 
 (( 14)) م   لدرأت ًائلة غلَ ألجفنّر .. . أ

غغرصوًامماًمغلّي.. .ب
 
 ِبدونا

 ِطػرونبالمجػةإزاءالوطاـاتالػادِةبالفػو.. .ت
يظخع.. .ث

 
 غدماالخجالطبا



 َٔ ا٫ستٝادات ايعك١ًٝ يًُٖٛٛبني ؟ .16

 
 الصازةلٍزٍدبّئةازجماغّةمصفزة.. .ا

ب وألبحح ألػلمُ .. . ب  (( 14)) م   ألحاجة اله جشاب مٌارأت ألججِر
 االصجكاللّة..الصازةإلَ .ت
 الصازةإلَالصرِة.. .ث


 اذتاد١ إىل ا٭َٔ ٚايتكبٌ ٚايٓذاح ٚسس١ٜ ايتعبري تعترب َٔ اذتادات ؟ .17

 
 البٍّلٍزّة.. .ا

 االلجػادِة.. .ب
 (( 14)) م   ألوفشّة .. . ت
 االزجماغّة.. .ث


 ؟ٜتُٝص ايػدص املٖٛٛب  .18
 
 
 (( 14)) م   ..بكدرثي غلَ حو ألمشاهو  . أ

..لدرثياالبداغّةوالموالطة .ب
..غدمااللجزام .ت
..االهفٍاء .ث


 ؟َٔ ا٫ستٝادات ايٓفط١ٝ يًُٖٛٛبني  .19
 
 
 (( 14)) م   ..ألحاجة لالصجػالع و أاله جشاف  . أ

منوغدمالجٌدِد .ب
 
..الصازةلال

..للصازةلجنٍِنغاللاتازجماغّة .ت
 ..الصازةللجررِب .ث
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 َٔ ا٫ستٝادات ايعك١ًٝ يًُٖٛٛبني ؟ .20

 
 ازجماغّةمصفزةالصازةلٍزٍدبّئة .ا

 الصازةإلَالصرِة.. .ب
 الصازةإلَاالصجكاللّة .ت
ب وألبحح ألػلمُ ..  )) م  . ث  (( 14ألحاجة اله جشاب مٌارأت ألججِر

 
 اذتاد١ إىل تٛنٝد ايرات َٔ استٝادات املٖٛبني ؟ .21

 
 االزجماغّة .ا

 (( 14ألوفشّة   )) م  . ب
 الػامة .ت
 الػصّة .ث
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 ( ايٛادباتاض١ً٦ ) سٌ 
 

 ؟ ايٓطل ا٫دتُاعٞ َٔ أِٖ َهْٛات ايػدص١ٝ ٚايرٟ ٜػٌُ ٜعترب: 1ع

 
..الذهاءوالجفنّر .ا
 ..الجكدِرواالهجماء .ب
 .. ألكّم وألػادأت وألجكالّد .ج 
 هوماصبق.. .د

 

  ؟ تصٓف اذتادات ٚفكًا يٓطام اذتاد١ إىل: 2ع

  
 
 .. فردِة وجماغّة ومججمػّة .أ
 ..مطبػةثمامًاوغّرمطبػة .ب
+بمػًا .ج

 
 ..ا

صاصّة .د
 
 وخاهٍِة..ا



 ؟ املهفٛفني ٚايصِ َٔ أصشاب ايعذص: 3ع

 
 الػكلُ.. .ا
 .. ألحشُ .ب 
 ..االزجماغُ .ج
 الخلكُ.. .د

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ زعا١ٜ ايف٦ات ارتاص١ يف ايعصس اذتدٜح تتطِ ب: 1ع

 
..الوظرةالذاثّة .ا
خربالوٍاشُالفلشفّة .ب

 
..الجا

 ..ألجنامو بّن ألمٌن ألمخجلفة لرغاِة ثلم ألفائت  .ج 
 هوماصبق.. .د

 

 ؟ تتٓٛع املػه٬ت اييت ٜعاْٞ َٓٗا ايف٦ات ارتاص١ ٚاييت تسدع إىل: 2ع

 
 الؾغٍطاالهفػالّةالداخلّةالجُِػاهٍنموٌا.. .ا
الظروؼاالزجماغّةالشّئة.. .ب
 ..الػاللاتاالزجماغّةغّرالشٍِةالجُِػّطٍنفٌّا .ج
 .. هو ما صبق .د 

 

 ؟ َٔ ا٭ضظ ٚايكٛاعد اييت تطتٓد عًٝٗا ع١ًُٝ ايتأٌٖٝ: 3ع

 
صسإهشاهّةوازجماغّةفكؿولّشتغملّة .ا

 
نخفٍاثيثػجمدغلَا

 
 ..ا

ظخاصمؤًلّنومجخػػّن .ب
 
 ..ثػجمدهوخفٍةغلَا

صسفردِة .ج
 
نثكٍمغلَا

 
 ..ِربا

 ج مػًا .. ب + .د 
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 ؟ تٗدف ايسعا١ٜ اي٬سك١ إىل: 1ع

 
..مٍازٌةغػٍباتالجنّفمعالبّئة .ا
 ..مشاغدةالمػاؽغلَاالصجفادةمنالمؤصشاتالمٍزٍدةبالمرجمع .ب
 ..اصجمرارالمػاؽفُالجػلّم .ج
 هو ما صبق .. .د 

 
 

 ؟ مت إْػا٤ أٍٚ َسنص يًتأٌٖٝ املٗين بايسٜاض عاّ: 2ع
  
 
 .. ً  1394 .أ
 ..ًػ9911 .ب
ًػ..9915 .ج
 ..ًػ9911 .د

 
 

 ؟ تكدّ َ٪ضطات زعا١ٜ ا٭طفاٍ املػًٛيني َٗاَٗا رتد١َ ٖرٙ ايف١٦ َٔ خ٬ٍ: 3ع

 
الرغاِةالمؤصشّة.. .ا
 الرغاِةالوٌارِة.. .ب
ـفاؿالمطلٍلّن.. .ج

 
 برهامذإغاهاتاال

 .. هو ما صبق .د 
 
 

املهفٛفني َٚٔ بٝٓٗا ايطٛز ايرٟ ٜػتٌُ ع٢ً تكدٜس سذِ املٛقف تػتٌُ ع١ًُٝ سٌ املػه١ً ع٢ً ث٬ث١ أطٛاز يف ض٤ٛ املُازض١ ايعا١َ َع : 4ع
 ؟ ٚحتًًٝ٘ ٚايتعاقد َع ْطل ايعٌُٝ ٜٚعد ٖرا ايطٛز ٖٛ


 
 الفٍرالجمٌّدي.. .ا
 ـٍرالبداِة.. .ب
 .. غٍر ألٍصع .ج 
 ..ـٍرالوٌاِة .د

 


