
 Bًَٕرد   انكالوbْـ ػزة1433/1434انخبَٙ انفظم انذساسٙ             يٓبساد انجحج ٔ انتفكٛش

 8 يٍ (1 )طفحخ 

 

 

 يٍ يٓاساخ انرفكٛش انؼهٛا   (1)
 .اكتسبة انًؼشفخ (أ )

 28 ص9و.                      انًالحظخ انؼًهٛخ (ة )

 .اذخار انمشاس (ض )

 .تزكش انًؼشفخ ٔتطجٛقٓب (د )

 

 ٚرطهة َعاغ اعرشاذٛعٛح انؼصف انزُْٙ   (2)
 .االقتظبس ػهٗ كتبثخ أْى األفكبس انًطشٔحخ (أ )

 .انجؼذ ػٍ األفكبس انتٙ قذ تجذٔ غٛش ػًهٛخ ٔسخٛفخ (ة )

 29 ص9و.     انتشكٛض ػهٗ َٕػٛخ األفكبس أحُبء انؼظف (د )

 .ظؼم انعهغح يشٚؽح ٔيشؼح (د )

 

 ألظم انرخهص يٍ يؼٛماخ االتذاع ، ٚرى انهعٕاء إنٗ اعرشاذٛعٛح (   3)
 .(فئٌ..إرا )أٔ  (يارا نٕ كاٌ)   (أ )

 29 ص9و.                                 انؼظف انزُْٙ (ة )

 .االستؼًبالد (د )

 . انتحسُٛبد (د )

 

 يشؼهح االتذاع انرٙ ذؽذز تٓا انٕيضح أٔ انششاسج انًؤدٚح نفكشج انؽم ٔانخشٔض يٍ ْٙ   (4)
. يشحهخ االػذاد (أ )

 .يشحهخ انكًٌٕ (ة )

 33 ص10و.                               يشحهخ انتحقٛق (د )

 .يشؼهح االششاق (د )

 

  انُٕع انز٘ ًٚصم أسفغ صٕسج يٍ صٕس اإلتذاع تؽٛس ٚرضًٍ ذصٕس يثذأ ظذٚذ ذغًٗ انًغرٕٚاخ  (5)

 ؟ٔأػالْا ذعشٚذا ، ْٕ
. االثذاع االختشاػٙ (أ )

  .االتذاع االَثصالٙ (ب )

 32 ص10                           و .االثذاع انتزشٚذ٘ (د )

 .االثذاع اإلَتبرٙ (د )

 
 ذؼرثش يؼشفح انفشد نمذساذّ ٔاعرخذايّ األيصم نٓزِ انمذساخ انرٙ ٚغؼٗ إنٗ ؟   (6)

 .تخطٛظ انزاد (أ )

 4 ص 1                          و .انشقبثخ ػهٗ انزاد (ة )

 .إداسج انزاخ (ض )

. انزاد انخبطخ (د )

 
   انزاخ انرٙ ذؼكظ َظشج انفشد إنٗ يا ٚشغة ٔٚرطهغ ألٌ ٚكٌٕ ػهّٛ ْٙ (7)

 .انزاخ انًصانٛح (أ )

 4 ص1و.                           انزاد االرتًبػٛخ (ة )

  .انزاد انفشدٚخ (د )

 .انزاد االَسبَٛخ انخبطخ (د )



 Bًَٕرد   انكالوbْـ ػزة1433/1434انخبَٙ انفظم انذساسٙ             يٓبساد انجحج ٔ انتفكٛش

 8 يٍ (2 )طفحخ 

 

 

 

     انؼُصش انز٘ ال ٚذخم ضًٍ انؼُاصش األعاعٛح نًكَٕاخ انٓذف نذٖ صٛاغرّ ْٕ  (8)
 .األداء (أ )

  .انرخطٛظ  (ب )

 7 ص2و.                               انظشف (د )

 .انًؼٛبس (د )

 ذؼثش إظاتح انطانة فٙ االيرؽاٌ تخظ ٔاضػ كًؼٛاس نمٛاط يغرٕٖ األداء ػٍ ذؽذٚذ (9)
 .يستٕٖ دقخ األداء (أ )

 .تكشاس انسهٕك (ة )

 8 ص2و.                          فتشح انسهٕك (د )

 .َٕػٛح األداء (د )

 

 نهؽاظاخ ْٕ" ياعهٕ " َٕع انؽاظاخ انز٘ ٚشكم لاػذج ْشو  (10)
 .انحبربد انزًبنٛخ (أ )

 .انؽاظح إنٗ انًؼشفح (ب )

 9 ص 3و.               حبربد تحقٛق انزاد (د )

 .حبربد انجقبء (د )

 

  ٚخرص انٕلد تكَّٕ يٕسدا (11)
 .غٛش يرعذد (أ )

 12 ص 4و.                        قبثال نهتخضٍٚ (ة )

 .ًٚكٍ ئحالنّ أٔ تجذٚهّ (د )

 .ًٚكٍ يضبػفتّ أٔ تظُٛؼّ (د )

 

 نهؽاظاخ االَغاَّٛ ْٕ" ياعهٕ "  انُٕع انز٘ ٚرشتغ ػهٗ لًح انٓشو فٙ ذصُٛف  (12)
 .انحبربد انزًبنٛخ (أ )

 .حبربد انجقبء (ة )

 9 ص 3و.                    حبربد االَتًبء (د )

 .انؽاظح نرؽمٛك انزاخ (د )

 

 يٍ ػٕايم إضاػح انٕلد (13)
 .ٔضغ حذٔد قظٕٖ ألربل انتُفٛز (أ )

 .ٔضغ انشخص َفغّ تاعرًشاس ذؽد ذصشف اٜخشٍٚ (ب )

 12 ص4و".              ال " انتًتغ ثبنقذسح ػهٗ قٕل  (د )

 .يحبٔالد تحسٍٛ األداء (د )

 

 األيش انًؼثش ػٍ انذافؼٛح انزاذٛح نهطانة ْٕ (14)
 .َظبو انًكبفئبد انًًُٕحخ يٍ انزبيؼخ (أ )

 9 ص3و.                      انحٕافض ٔانًإحشاد انجٛئٛخ (ة )

 .ؼة االعرطالع ٔ انرفٕق (ض )

 .تٕرٓبد صيالء انذساسخ (د )

 

 



 Bًَٕرد   انكالوbْـ ػزة1433/1434انخبَٙ انفظم انذساسٙ             يٓبساد انجحج ٔ انتفكٛش

 8 يٍ (3 )طفحخ 

 

 

 ذشٛش انشعٕو انرخطٛطٛح شُائٛح األتؼاد انرٙ ذٕضػ انؼاللاخ انًرغهغهح تٍٛ انًفاْٛى فٙ ؟ (15)
 .انشق األًٍٚ نهذيبؽ (أ )

 .انخشٚطح انًفاًْٛٛح (ب )

 18 ص5و.                                 يخطظ انذيبؽ (د )

 .انشق األٚسش نهذيبؽ (د )

 

 إؼذٖ صفاخ انماسا غٛش انًاْش أٌ (16)
 .نذّٚ يزبل ثظش٘ كجٛش فٙ انسطش انٕاحذ (أ )

 23 ص6و.            ػذد ٔقفبد ػُّٛ أحُبء انقشاءح قهٛهخ (ة )

 .ػُّٛٛ غبنجب يب تتحشكبٌ فٙ اتزبِ ٔاحذ يٍ انخهف ئنٗ األيبو (د )

 .ٔلفاخ ػُّٛ كصٛشج نهرأكذ يٍ دالنح انكهًاخ (د )

 

 انزكاء االظرًاػٙ ْٕ (17)
 25 ص8و.             ئدساك اإلَسبٌ ثأَّ كبئٍ ارتًبػٙ (أ )

 .انقذسح ػهٗ تًٛٛض ٔ تظُٛف انكبئُبد انحٛخ فٙ انًحٛظ (ة )

 .انمذسج انرٙ ًٚرهكٓا انفشد ػهٗ انرٕاصم يغ اٜخشٍٚ (ض )

 .ئدساك اإلَسبٌ نُفسّ ٔ نهؼبنى انز٘ ٚؼٛش فّٛ (د )

 ًَظ انرؼهى انز٘ ٚؼرًذ انًرؼهى فّٛ ػهٗ اإلدسان انهًغٙ نرؼهى األفكاس ٔانًؼاَٙ ؟ (18)
 .ًَظ انتؼهى انقشائٙ (أ )

 26 ص8و.                                ًَظ انتؼهى انكتبثٙ (ة )

 .ًَظ انرؼهى انؼًهٙ (ض )

 .ًَظ انتؼهى انجظش٘ (د )

 

 يٍ انٕظائف األعاعٛح نهُصف األًٍٚ نهذياؽ انثشش٘ (19)
 .تزكش األسًبء (أ )

 .االعرعاتح نهششٔغ انشيضٚح ٔانرًصهٛح (ب )

 27 ص8و.          االػتًبد ػهٗ انهغخ فٙ انتفكٛش ٔانتزكش (د )

 .انتحكى ثبنًشبػش (د )

 

 ٚمصذ تانرفكٛش اإلتذاػٙ (20)
 .يؽأنح انثؽس ػٍ طشق غٛش يأنٕفح نؽم يشكهح يا (أ )

 .سهسهخ يٍ انُشبطبد انؼقهٛخ غٛش انًشئٛخ انتٙ ٚقٕو ثٓب انذيبؽ ػُذيب ٚتؼشع نًخٛش يب (ب )

 28 ص9و.          اإلَزبص انذقٛق ٔ انسشٚغ نألػًبل انفكشٚخ (د )

 .انقذسح ػهٗ انقٛبو ثبألداء انتفكٛش٘ ثشكم فؼبل (د )

 

 اخرثاس انًرمذيٍٛ نٕظٛفح عكشذٛش يٍ خالل طثاػح صفؽح  دٌٔ أخطاء إيالئٛح، ْٕ يؼٛاس نرؽذٚذ (21)
 .َٕػٛخ انخظ (أ )

 .فتشح األداء (ة )

 8 ص2و.                                  يذٖ سشػخ األداء (د )

 .يذٖ دلح األداء (د )

 

 

 



 Bًَٕرد   انكالوbْـ ػزة1433/1434انخبَٙ انفظم انذساسٙ             يٓبساد انجحج ٔ انتفكٛش

 8 يٍ (4 )طفحخ 

 

 يا ٚثذٔ نألخشٍٚ ػُا ٔٚرفاػم يؼٓى ، ٚؼثش ػٍ رٔاذُا (22)
 .انفشدٚخ (أ )

 4 ص1و.                     انشخظٛخ (ة )

 .   االظرًاػٛح (ض )

 .انًخبنٛخ (د )

 

 ضًٍ" ياعهٕ " ذُذسض ؼاظح اإلَغاٌ نهطؼاو ٔانششاب ٔفما نٓشو  (23)
 .انحبرخ نتحقٛق انزاد (أ )

 .حبربد األيٍ ٔ انساليخ (ة )

 9 ص3و.           انحبربد انزًبنٛخ (د )

 .ؼاظاخ انثماء (د )

 

 ذشٛش انذساعاخ ٔ انٕلائغ إنٗ أٌ انُعاغ ػادج (24)
 .ْٕ يحظهخ نهزكبء أكخش يًب ْٕ َبتذ ػٍ انذافؼٛخ ٔانًخبثشح (أ )

 9 ص3و.          ال ػالقخ نٓب ثبنًخبثشح ٔ انذافؼٛخ (ة )

 .ْٕ يؽصهح نهًصاتشج ٔ انذافؼٛح أكصش يًا ْٕ يؽصهح نهزكاء (ض )

 .ال ػالقخ نّ ثبنزكبء (د )

 

 ٚؤد٘ ػضٔ انفشم ألعثاب داخهٛح لاتهح نهغٛطشج إنٗ (25)
 .انفشم يستقجالًال  (أ )

 10 ص3و.                     اإلحجبط يستقجالًال  (ة )

 .انُعاغ يغرمثالًال  (ض )

 .ضؼف انخقخ ثبنُفس (د )

 ػادج يا ٚهعأ انثاؼس ػُذ يؽأنح ػالظّ نًشكهح يا إنٗ تهٕسج فشضٛح فٙ شكم (26)
 .احتًبالد سطحٛخ نحم انًشكهخ (أ )

 .أفكبس يإكذح نحم انًشكهخ (ة )

 44 ص13و.     احتًبالد قٕٚخ نحم انًشكهخ (د )

 .أفكاس تغٛطح ٔ عطؽٛح نؽم انًشكهح (د )

 

 صفح انؽٛطح ٔ انؽزس ضًٍ اعرشاذٛعٛح انمثؼاخ انغرح ، ذًٛض صاؼة انمثؼح (27)
 .انظفشاء (أ )

 .انحًشاء (ة )

 40 ص12و.                           انجٛضبء (د )

 .انغٕداء (د )

 

 يا ٚشكض ػهّٛ أصؽاب انمثؼح انثٛضاء ضًٍ اعرشاذٛعٛح انمثؼاخ انغرح ْٕ (28)
 .تهخٛض اٜساء ٔتزًٛؼٓب ٔ ثهٕستٓب ٔ ئػطبء االقتشاحبد انًُبسجخ (أ )

 40 ص12و.           انتشبؤو ٔػذو  انتفبؤل ثبحتًبالد انُزبس (ة )

 .االْرًاو تانٕلائغ ٔ األسلاو ٔ اإلؼصاءاخ (ض )

 .احتًبالد انُزبس ٔ تقهٛم احتًبالد انفشم (د )

 

 

 

 



 Bًَٕرد   انكالوbْـ ػزة1433/1434انخبَٙ انفظم انذساسٙ             يٓبساد انجحج ٔ انتفكٛش

 8 يٍ (5 )طفحخ 

 

 أؼذ انؼٕايم انًؤششج طشدٚاًال ػهٗ انزاكشج ْٕ ذأشٛش (29)
 .انًؼهٕيبد انقذًٚخ صيُٛبًال  (أ )

 .ثؼذ انًسبفخ (ة )

 17 ص5و.             انًؼهٕيبد انخبَٕٚخ (د )

 .انرشاتّ (د )

 

 َمم انًؼهٕيح يٍ يصذسْا األصهٙ يؼُٗ ال َصا ، ٚؼثش ػُّ تااللرثاط (30)
 .انحشفٙ (أ )

 .انًٕحق (ة )

 45 ص14و.                          انًجبشش (د )

 .غٛش انًثاشش (د )

 

 فمظ يٍ انمشاءج ْٙ ػًهٛح% 5ذشٛش األتؽاز إنٗ أٌ َغثح  (31)
 19 ص6و.                             ػقهٛخ (أ )

 .تصشٚح آنٛح (ب )

 .تتؼهق ثبنتفسٛش انشيٕص انكتبثٛخ ٔ فًٓٓب (د )

 .ٔرذاَٛخ (د )

 

انُٕع انز٘ ذرى تًٕظثّ ػًهٛح انمشاءج تصٕسج اَرمانٛح ٚرى فٛٓا ذشن أظضاء كثٛشج يٍ انمطؼح  (32)

 تذٌٔ لشاءج ، ْٕ
 .انقشاءح انتًٓٛذٚخ (أ )

 .انقشاءح ألرم انتؼهى (ة )

 20 ص6و.              انقشاءح انسشٚؼخ (د )

 .انمشاءج انًرصفؽح (د )

 

 ُٚصػ انطانة فٙ نٛهح االخرثاس (33)
 .ثتُبٔل انًُجٓبد انتٙ تسبػذِ ػهٗ انسٓش طٕٚالًال ثشكم استخُبئٙ (أ )

 .تاالكرفاء تًشاظؼح خفٛفح نهًادج يٕضٕع االخرثاس (ب )

 22 ص7و.                     ثتشكٛض انًشارؼخ فٙ كبيم نٛهخ االختجبس (د )

 . سبػبد يٍ ْزِ انهٛهخ نهًزاكشح8ثتخظٛض يب ال ٚقم ػٍ  (د )

 

 ذؼثش انمذسج ػهٗ االعرذالل االعرمشائٙ ٔ االعرُثاطٙ ٔؼم انًشكالخ انًعشدج ، ػٍ يفٕٓو (34)
 .انزكاء انًُطمٙ انشٚاضٙ (أ )

 25 ص8و.                       انزكبء انطجٛؼٙ (ة )

 .انزكبء انحسٙ انحشكٙ (د )

 .انزكبء االرتًبػٙ (د )

 

انز٘ ُٚرط يٍ انصفاخ انًشرشكح نهظاْشج ، ضًٍ  (فٙ ذصٕس انفشد  )ٚؼثش انثُاء انؼمهٙ  (35)

 ...انخشٚطح انًفاًْٛٛح ، ػٍ 
 .انٕطالد انؼشضٛخ (أ )

 18 ص5و.                      كهًبد انشثظ (ة )

 .انًفٕٓو انؼهًٙ (ض )

 .األيخهخ (د )

 



 Bًَٕرد   انكالوbْـ ػزة1433/1434انخبَٙ انفظم انذساسٙ             يٓبساد انجحج ٔ انتفكٛش

 8 يٍ (6 )طفحخ 

 

 

 

 

 نكٙ ٚؼضص انفشد شمرّ تانُعاغ ٔظة ػهّٛ (36)
 .اإلًٚبٌ ثأٌ انُزبس حع (أ )

 10 ص3و.           سثظ تفكٛشِ ثأْذاف ثسٛطخ ٔ سٓهخ انتحقق (ة )

 .أٌ ٚزكش َفغّ تاَرظاو تأَّ أفضم يًا ٚثذٔ ػهّٛ (ض )

 .أٌ ٚزكش َفسّ دائًب ثزسبيخ انتحذٚبد يقبسَخ ثقذساتّ ٔ ئيكبَبتّ (د )

 

نرطثٛك يشاؼم انُعاغ ْٕ أيش " ْاس٘ ٔ تٛشل"أخز لشاساخ تشأٌ يا ٚشٚذِ انفشد ، ٔفما نهًُٕرض  (37)

 ٚؼثش ػٍ
 .يشؼهح ذؽذٚذ انٓذف (أ )

 11 ص3و.                                     يشحهخ انتطجٛق (ة )

 .يشحهخ يالحظخ يب ٚحذث (د )

 .يشحهخ ئحذاث انتغٛٛش انالصو نهٕطٕل نهٓذف (د )

 

 نهُعاغ ػٍ" يثذأ كٛضٌ " ٚؼثش  (38)
 .انًخبثشح (أ )

 .إؼشاص انرمذو انًرضاٚذ ٕٚيٛاًال  (ب )

 11 ص3و.                                    انؼًم ثشغف  (د )

 .انؼًم دٌٔ اَتظبس انُتبئذ (د )

 

 انرؽفٛض انزاذٙ ْٕ أيش (39)
 .ال ٚحتبرّ انزًٛغ (أ )

 .ٚؽراظّ انعًٛغ (ب )

 9 ص3و.                       ال ٚحتبرّ ئال طالة انزبيؼخ (د )

 .ٚحتبد ئنّٛ طالة انزبيؼخ أقم يًب ٚحتبد ئنّٛ غٛشْى (د )

 

 يا ٚؽشن انفشد نهمٛاو تغهٕن يؼٍٛ ، ٕٔٚظّ عهٕكّ انرٕظّٛ انصؽٛػ َؽٕ انٓذف ، ٚطهك ػهّٛ (40)
 .انحبفض (أ )

 .انذافؼٛح (ب )

 9 ص3و.                                                 انحبرخ (د )

 .انشغجخ (د )

 

 يٍ أْى ٔ أٔل يا ٚطهة يٍ انطانة انًغرعذ فٙ انًشؼهح انعايؼٛح (41)
 .يقبٔيخ انتغٛٛش (أ )

 .فٓى ٔذشخٛص انٕالغ انعذٚذ (ب )

 3 ص1و.                                انقجٕل ثبأليش انٕاقغ (د )

 .االستًشاس فٙ انتؼبيم يغ انٕاقغ انزذٚذ ثُفس أسبنٛت انًشحهخ انسبثقخ (د )

 

 

 

 

 



 Bًَٕرد   انكالوbْـ ػزة1433/1434انخبَٙ انفظم انذساسٙ             يٓبساد انجحج ٔ انتفكٛش

 8 يٍ (7 )طفحخ 

 

 يٍ انًٕضٕػاخ األعاعٛح نًمشس يٓاساخ انثؽس ٔ انرفكٛش (42)
 .انرخطٛظ انفشد٘ (أ )

 6 ص2و.                             اإلداسح االستشاتٛزٛخ (ة )

 .تخطٛظ انًشبسٚغ (د )

 .ئداسح انًشبسٚغ (د )

 

 

 ذٕصف انرؽذٚاخ انرٙ ذٕاظّ انطانة فٙ انًشؼهح انعايؼٛح تأَٓا (43)
 .سٓهخ ٔ ثسٛطخ (أ )

 3 ص1و.                                        غٛش يًٓخ (ة )

 .راد اَؼكبسبد ثسٛطخ ٔ قظٛشح انًذٖ (د )

 .كثٛشج ٔ يًٓح (د )

 

  ٚرًٛض انطانة فٙ انًشؼهح انعايؼٛح ػُّ فٙ انًشؼهح انصإَٚح تكَّٕ (44)
 .ٚؼتًذ أكخش ػهٗ انحفع ٔ انتكشاس (أ )

 3 ص1و.                 ٚقٕو فقظ ثذٔس انًتهقٙ نهًؼهٕيخ  (ة )

 .ٚؼتًذ أكخش ػهٗ انًؼهٕيبد انتٙ ٚتهقبْب أحُبء انًحبضشح (د )

 .ٚؼرًذ أكصش ػهٗ انفٓى ٔ االعرٛؼاب (د )

 

 يٍ انٕعائم انرٙ ذغاػذ انطانة ػهٗ انركٛف يغ انؽٛاج انعايؼٛح (45)
 .ػذو انتفبػم ٔ االَخشاط فٙ انُشبط (أ )

 .طهة انًغاػذج ٔ انًؼهٕياخ يٍ انغٛش (ب )

 4 ص1و.                     تزبْم األَظًخ ٔ اإلرشاءاد (د )

 .فشع انشأ٘ ػهٗ اٜخشٍٚ (د )

 

 أعهٕب انمشاءج انز٘ ٕٚصهُا عشٚؼا إنٗ فٓى ؼظ انكاذة ٔ اذعاّْ انؼاو فٙ انكراتح ، ْٕ انمشاءج (46)
 .ألرم انذساسخ ٔ انتؼهى (أ )

 .انًتظفحخ (ة )

 20 ص6و.                                           انسشٚؼخ (د )

 .انرًٓٛذٚح (د )

 

 انًشؼهح األخٛشج يٍ انًشاؼم انًًٛضج نهزاكشج ْٙ (47)
 .تظُٛف انًؼهٕيبد (أ )

 17 ص5و.                            االحتفبظ ثبنًؼهٕيبد (ة )

 .اعرذػاء انًؼهٕياخ (ض )

 .تشيٛض انًؼهٕيبد (د )

 

 لاتهٛح اإلَغاٌ نالؼرفاظ تانرعشتح ٔ انًؼشفح ٔ اعرذػائٓا ػُذ انهضٔو ، ْٙ يفٕٓو ٚذل ػهٗ  (48)
 .انزاكشج (أ )

 17 ص5و.                                           انًزاكشح (ة )

 .انتشكٛض (د )

 .انزكشٖ (د )
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 8 يٍ (8 )طفحخ 

 

 نرؽمٛك انمشاءج انفؼانح ٚعة (49)
 .حظش يذٖ انؼٍٛ فٙ كهًبد يحذدح أحُبء انقشاءح (أ )

 21 ص6و.                انتشكٛض انزُْٙ ػهٗ األفكبس انفشػٛخ (ة )

 .ذُٕع انغشػح ؼغة انٓذف ٔ ؼغة طثٛؼح انًادج (ض )

 .تٕقف ٔسرٕع انؼٍٛ نهكهًبد انًًٓخ ػجش األسطش (د )

 

 

 ُٚذسض يٕضٕع انرزكش ٔ انًزاكشج ضًٍ يٕضٕػاخ (50)
 .يٓاساخ انرؼهى (أ )

 16 ص5و.                                             يٓبساد انجحج (ة )

 .يٓبساد انتفكٛش (د )

 .انًٓبساد اإلداسٚخ (د )

 

 

 

 

 

 

 

 

 يغ أطٛة انرًُٛاخ ٔ انذػٕاخ تانرٕفٛك ٔانُعــــــاغ

 ال ذُغَٕٙ يٍ صانػ دػائكى

 انؽم يٍ يهخص فٓذ انشًش٘ 


