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 :انجٛبَبد ثبعزخذاو ؼشٚمخػشض  انزبنٙ ٕٚظح انشكم .1

 االػًذح انجٛبَٛخ انًغضأح (أ  ) 

 انًذسط انزكشاس٘ (ة  )

 االػًذح انجٛبَٛخ انًزالصمخ (ط  )

 انًعهغ انزكشاس٘د  )

 

 :انجٛبَبد ثبعزخذاو ؼشٚمخػشض  انزبنٙ ٕٚظح انشكم .2

 االػًذح انجٛبَٛخ انًغضأح (أ  ) 

 انًذسط انزكشاس٘ (ة  )

 االػًذح انجٛبَٛخ انًزالصمخ (ط  )

 انًعهغ انزكشاس٘ (د )
 

 :انجٛبَبد ثبعزخذاو ؼشٚمخػشض  انزبنٙ ٕٚظح انشكم .3

 االػًذح انجٛبَٛخ انًغضأح (أ  ) 

 انًذسط انزكشاس٘ (ة  )

 االػًذح انجٛبَٛخ انًزالصمخ (ط  )

 انًعهغ انزكشاس٘ (د )
 

 :انجٛبَبد ثبعزخذاو ؼشٚمخػشض  انزبنٙ ٕٚظح انشكم .4

 االػًذح انجٛبَٛخ انًغضأح (أ  ) 

 انًذسط انزكشاس٘ (ة  )

 االػًذح انجٛبَٛخ انًزالصمخ (ط  )

 د انًعهغ انزكشاس٘ ) 
 

 :انجٛبَبد ثبعزخذاو ؼشٚمخػشض  انزبنٙ ٕٚظح انشكم .5

 انجغٛؽخاالػًذح انجٛبَٛخ  (أ  ) 

 انًذسط انزكشاس٘ (ة  )

   انجٛبَٛخانذائشح (ط  )

 انزكشاس٘ انًُحُٗ (د ) 
 

 :انجٛبَبد ثبعزخذاو ؼشٚمخػشض  انزبنٙ ٕٚظح انشكم .6

 انجغٛؽخاالػًذح انجٛبَٛخ  (أ  ) 

 انًذسط انزكشاس٘ (ة  )

  انجٛبَٛخ انذائشح (ط  )

 انزكشاس٘ انًُحُٗ (د ) 
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:  ٚغزخذو انًعهغ انزكشاس٘ يغ .7

 انجٛبَبد انًجٕثخ (أ  ) 

 انجٛبَبد غٛش انًجٕثخ (ة  )

 انجٛبَبد انًُفصهخ (ط  )

كم يب عجك  (د  )
 
:   انزكشاس٘ يغانًذسطٚغزخذو  .8

 انجٛبَبد انًجٕثخ (أ  ) 

 انجٛبَبد غٛش انًجٕثخ (ة  )

 انجٛبَبد انًُفصهخ (ط  )

كم يب عجك  (د  )
 

 

:  يغ انًُحُٗ انجٛبَٙ انجغٛػٚغزخذو  .9

 انجٛبَبد انًجٕثخ (أ  ) 

 انجٛبَبد غٛش انًجٕثخ (ة  )

 انجٛبَبد انًُفصهخ (ط  )

كم يب عجك  (د  )
 

:  يغ انخػ انجٛبَٙ انًُكغشٚغزخذو  .10

 انجٛبَبد انًجٕثخ (أ  ) 

 انجٛبَبد غٛش انًجٕثخ (ة  )

 انجٛبَبد انًُفصهخ (ط  )

 كم يب عجك (د  )

 

:  يغ األػًذح انجٛبَٛخ انًزالصمخعزخذو د .11

 انجٛبَبد انًجٕثخ (أ  ) 

 انجٛبَبد غٛش انًجٕثخ (ة  )

 انجٛبَبد انًُفصهخ (ط  )

 كم يب عجك (د  )

 

  : انزبنٙ  فٙ انشكم X, Y انًزغٛشٍٚ ثٍٛ انؼاللخ .12

 (عبنت)أسرجبغ ػكغٙ ربو  (أ  ) 

 (يٕعت)أسرجبغ ؼشد٘ ربو  (ة  )

 (أسرجبغ خؽٙ ؼشد٘ )أسرجبغ يٕعت لٕ٘ ط  )

 (أسرجبغ خؽٙ ػكغٙ )أسرجبغ عبنت لٕ٘  (د )

  :  َغزخذو يؼٓبانجٛبَبد انًجٕثخ
 

 انًذسط انزكشاس٘- انًعهغ انزكشاس٘ - انًُحُٗ انزكشاس٘ 

  :  َغزخذو يؼٓبانًجٕثخغٛش انجٛبَبد 
 

االػًذح انجٛبَٛخ انًغضأح  - االػًذح انجٛبَٛخ انًزالصمخ-  االػًذح انجٛبَٛخ انجغٛؽخ

 انذائشح انجٛبَٛخ- انخػ انجٛبَٙ انًُكغش -  انًُحُٗ انجٛبَٙ انجغٛػ
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  : انزبنٙ  فٙ انشكم X, Y انًزغٛشٍٚ ثٍٛ انؼاللخ .13

 (عبنت)أسرجبغ ػكغٙ ربو  (أ  ) 

 (يٕعت)أسرجبغ ؼشد٘ ربو  (ة  )

 (أسرجبغ خؽٙ ؼشد٘ )أسرجبغ يٕعت لٕ٘ ط  )

 (أسرجبغ خؽٙ ػكغٙ )أسرجبغ عبنت لٕ٘  (د )
 

 
  : انزبنٙ  فٙ انشكم X, Y انًزغٛشٍٚ ثٍٛ انؼاللخ .14

 (عبنت)أسرجبغ ػكغٙ ربو  (أ  ) 

 (يٕعت)أسرجبغ ؼشد٘ ربو  (ة  )

 (أسرجبغ خؽٙ ؼشد٘ )أسرجبغ يٕعت لٕ٘ ط  )

 (أسرجبغ خؽٙ ػكغٙ )أسرجبغ عبنت لٕ٘  (د )
 

 

  : انزبنٙ  فٙ انشكم X, Y انًزغٛشٍٚ ثٍٛ انؼاللخ .15

 (عبنت)أسرجبغ ػكغٙ ربو  (أ  ) 

 (يٕعت)أسرجبغ ؼشد٘ ربو  (ة  )

 (أسرجبغ خؽٙ ؼشد٘ )أسرجبغ يٕعت لٕ٘ ط  )

 (أسرجبغ خؽٙ ػكغٙ )أسرجبغ عبنت لٕ٘ د  )
 

  : انزبنٙ  فٙ انشكم X, Y انًزغٛشٍٚ ثٍٛ انؼاللخ .16

 أسرجبغ غٛش خؽٙ (أ  ) 

 (يٕعت)أسرجبغ ؼشد٘ ربو  (ة  )

 (أسرجبغ خؽٙ ؼشد٘ )أسرجبغ يٕعت لٕ٘ ط  )

 (أسرجبغ خؽٙ ػكغٙ )أسرجبغ عبنت لٕ٘  (د )
 

 

  : انزبنٙ  فٙ انشكم X, Y انًزغٛشٍٚ ثٍٛ انؼاللخ .17

 (عبنت)أسرجبغ ػكغٙ ربو  (أ  ) 

 (انؼاللخ ظؼٛفخ عذا)ال رٕعذ ػاللخ  (ة  )

 (أسرجبغ خؽٙ ؼشد٘ )أسرجبغ يٕعت لٕ٘ ط  )

 (أسرجبغ خؽٙ ػكغٙ )أسرجبغ عبنت لٕ٘  (د )
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  :  فًؼُٗ رنك أٌ االسرجبغ ثٍٛ انًزغٛش1ٍٚ+ إرا كبَذ لًٛخ يؼبيم االسرجبغ رغبٔ٘  .18

  أسرجبغ ؼشد٘ ربو (أ  ) 

  أسرجبغ ؼشد٘ لٕٖ (ة  )

 أسرجبغ ؼشد٘ يزٕعػط  )

 أسرجبغ ؼشد٘ ظؼٛف (د )
 

  :  فًؼُٗ رنك أٌ االسرجبغ ثٍٛ انًزغٛشٍٚ( 0,99) إنٗ  ( 0,70 )يٍ إرا كبَذ لًٛخ يؼبيم االسرجبغ  .19

 أسرجبغ ؼشد٘ ربو  (أ  ) 

 أسرجبغ ؼشد٘ لٕٖ  (ة  )

 أسرجبغ ؼشد٘ يزٕعػط  )

 أسرجبغ ؼشد٘ ظؼٛف (د )
 

  :  فًؼُٗ رنك أٌ االسرجبغ ثٍٛ انًزغٛشٍٚ( 0,69) إنٗ  ( 0,50 )يٍ إرا كبَذ لًٛخ يؼبيم االسرجبغ  .20

 أسرجبغ ؼشد٘ ربو  (أ  ) 

 أسرجبغ ؼشد٘ لٕٖ  (ة  )

 أسرجبغ ؼشد٘ يزٕعػط  )

أسرجبغ ؼشد٘ ظؼٛف  (د )
 

  :  فًؼُٗ رنك أٌ االسرجبغ ثٍٛ انًزغٛشٍٚ( 0,49) إنٗ  ( 0,01 )يٍ إرا كبَذ لًٛخ يؼبيم االسرجبغ  .21

 أسرجبغ ؼشد٘ ربو  (أ  ) 

 أسرجبغ ؼشد٘ لٕٖ  (ة  )

 أسرجبغ ؼشد٘ يزٕعػط  )

 أسرجبغ ؼشد٘ ظؼٛف (د )

 
  :  ثٍٛرُحصش لًٛخ يؼبيم االسرجبغ .22

 2- ، 2 + (أ  ) 

 1- ، 1 + (ة  )

 1+ ، 2+ ط  )

 1- ، 2 + (د )

 
 : َٕع انفشض". رٕعذ فشٔق دانخ إحصبئًٛب ثٍٛ انزكٕس ٔاإلَبس فٙ انزكبء االعزًبػٙ" .23

  

 صفش٘ (أ  )

 صفش٘ غٛش يٕعّ (ة  )

 ثذٚم يٕعّ (ط  )

 ثذٚم غٛش يٕعّ (د  )
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 : َٕع انفشض. رٕعذ فشٔق دانخ إحصبئًٛب ثٍٛ انزكٕس ٔاإلَبس فٙ انزكبء االعزًبػٙ نصبنح انزكٕس  .24

 صفش٘ (أ  ) 

 صفش٘ غٛش يٕعّ (ة  )

 ثذٚم يٕعّ (ط  )

 ثذٚم غٛش يٕعّ (د  )

 
:   فئٌ انًُحُٗ انزكشاس٘ نهجٛبَبد80 ، ٔانًُٕال 85، ٔانٕعٛػ 95إرا كبٌ انٕعػ انحغبثٙ نًغًٕػخ يٍ انمٛى  .25

 يزًبصم (أ  )  

 يهزٕ نهٛغبس (ة  )

 يهزٕ نهًٍٛٛ (ط  )

 ال شٙء يًب عجك (د  )

 
:   فئٌ انًُحُٗ انزكشاس٘ نهجٛبَبد90 ، ٔانًُٕال 85، ٔانٕعٛػ 80إرا كبٌ انٕعػ انحغبثٙ نًغًٕػخ يٍ انمٛى  .26

 يزًبصم (أ  )  

 يهزٕ نهٛغبس (ة  )

 يهزٕ نهًٍٛٛ (ط  )

 ال شٙء يًب عجك (د  )

 
 : فٙ حبنخ انزٕصٚغ انًهزٕ٘ إنٗ انٛغبس ٚكٌٕ انٕظغ انُغجٙ نهًزٕعؽبد .27

 انٕعٛػ> انًُٕال > انٕعػ انحغبثٙ  (أ  )  

 انٕعػ انحغبثٙ> انٕعٛػ > انًُٕال  (ة  )

 انٕعػ انحغبثٙ> انًُٕال > انٕعٛػ  (ط  )

انًُٕال > انٕعٛػ > انٕعػ انحغبثٙ  (د  )
 

 : فٙ حبنخ انزٕصٚغ انًهزٕ٘ إنٗ انٛغبس ٚكٌٕ انٕظغ انُغجٙ نهًزٕعؽبد  .28

  انٕعٛػ> انًُٕال >انٕعػ انحغبثٙ  (أ  )  

  انٕعػ انحغبثٙ> انٕعٛػ >انًُٕال  (ة  )

  انٕعػ انحغبثٙ> انًُٕال >انٕعٛػ  (ط  )

  انًُٕال> انٕعٛػ >انٕعػ انحغبثٙ  (د  )

 
:  رمذٚشاد انؽالة فٙ يمشس االحصبء االعزًبػٙ ْٙ  .29

 ثٛبَبد َٕػٛخ (أ  ) 

 ثٛبَبد كًٛخ (ة  )

 فزشٚخثٛبَبد  (ط  )

 اعًٛخثٛبَبد  (د  )
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:   انؽالة فٙ يمشس االحصبء االعزًبػٙ ْٙدسعبد  .30

 ثٛبَبد َٕػٛخ (أ  ) 

 ثٛبَبد كًٛخ (ة  )

 فزشٚخثٛبَبد  (ط  )

 اعًٛخثٛبَبد  (د  )

 
 

:  ْٙ( 2كب )  رشثٛغيشثغ كب٘  .31

 ثٛبَبد َٕػٛخ (أ  ) 

 ثٛبَبد كًٛخ (ة  )

 فزشٚخثٛبَبد  (ط  )

 اعًٛخثٛبَبد  (د  )

 
 

  : ْٙ د نؼُٛزٍٛ يغزمهزٍٛاخزجبس .32

 ثٛبَبد َٕػٛخ (أ  ) 

 ثٛبَبد كًٛخ (ة  )

 فزشٚخثٛبَبد  (ط  )

 اعًٛخثٛبَبد  (د  )

 

:   ْٙ(ANOVA)رحهٛم انزجبٍٚ  .33

 ثٛبَبد َٕػٛخ (أ  ) 

 ثٛبَبد كًٛخ (ة  )

 فزشٚخثٛبَبد  (ط  )

 اعًٛخثٛبَبد  (د  )

 

:   ْٙاالَحذاسرحهٛم  .34

 ثٛبَبد َٕػٛخ (أ  ) 

 ثٛبَبد كًٛخ (ة  )

 فزشٚخثٛبَبد  (ط  )

 اعًٛخثٛبَبد  (د  )

 

(:  1,0% )1حغى انزأصٛش انز٘ ٚفغش  .35

 حغى رأصٛش ظؼٛف (أ  ) 

 يزٕعػ حغى رأصٛش (ة )

 كجٛشحغى رأصٛش  (ط  )

   يُؼذو حغى رأصٛش(د )
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(:  13,0% )13حغى انزأصٛش انز٘ ٚفغش  .36

 حغى رأصٛش ظؼٛف (أ  ) 

 يزٕعػ حغى رأصٛش (ة )

 كجٛشحغى رأصٛش  (ط  )

   يُؼذو حغى رأصٛش(د )
 

(:  17,0% )17حغى انزأصٛش انز٘ ٚفغش  .37

 حغى رأصٛش ظؼٛف (أ  ) 

 يزٕعػ حغى رأصٛش (ة )

 كجٛشحغى رأصٛش  (ط  )

   يُؼذود حغى رأصٛش )

 

رغبٔ٘ " د"ػُذ دساعخ أصش ثشَبيظ نزًُٛخ انزفكٛش انمبئى ػهٗ انحكًخ ػهٗ ارخبر انمشاس نذٖ ؼالة عبيؼخ انًهك فٛصم، أشبسد انُزبئظ إنٗ أٌ لًٛخ  .38

:  ٔفك ْزِ انُزبئظ فئٌ لًٛخ حغى انزأصٛش رغبٔ٘. (30)، ٔدسعبد انحشٚخ (7,2)

     14,0 (أ  ) 

     19,0 (ة )

     16,0 (ط  )

     11,0 (د  )

 

:  رؽجٛك اخزجبسٍٚ ػهٗ يغًٕػخ ٔاحذح أٔ رؽجٛك اخزجبس ٔاحذ يشرٍٛ ػهٗ انؼُٛخ .39

 (ANOVA)رحهٛم انزجبٍٚ  (أ  ) 

  نًغًٕػزٍٛ يزشاثؽزt. testٍٛ« د» اخزجبس (ة )

 االَحذاسرحهٛم  (ط  )

    2كب (د  )
  

:  ( األدثٙٔانؼهًٙ انمغى انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ ٔانًغًٕػخ انعبثؽخ؛ أٔ انزكٕس ٔاإلَبس؛ أٔ )انًمبسَخ ثٍٛ يغًٕػزٍٛ  .40

 (ANOVA)رحهٛم انزجبٍٚ  (أ  ) 

  نًغًٕػزٍٛ يغزمهزt. testٍٛ« د» اخزجبس (ة )

 االَحذاسرحهٛم  (ط  )

     2كب (د  )

 

:   ال ًٚكٍ انزُجؤ ثبنزحصٛم األكبدًٚٙ ثًؼهٕيٛخ انذافؼٛخ ٔحت االعزؽالع ٔانمهك نذٖ ؼالة عبيؼخ انًهك فٛصم .41

 (ANOVA)رحهٛم انزجبٍٚ  (أ  ) 

  نًغًٕػزٍٛ يزشاثؽزt. testٍٛ« د» اخزجبس (ة )

 االَحذاسرحهٛم  (ط  )

     2كب (د  )
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:   فٙ انزكبء االعزًبػٙ(ؼالة كهٛبد انؼهٕو ٔاٜداة ٔانزشثٛخ)انًمبسَخ ثٍٛ صالس يغًٕػبد  .42

 (ANOVA)رحهٛم انزجبٍٚ  (أ  ) 

  نًغًٕػزٍٛ يغزمهزt. testٍٛ« د» اخزجبس (ة )

 االَحذاسرحهٛم  (ط  )

     2كب (د  )

 

 :رؽجٛك اخزجبسٍٚ ػهٗ يغًٕػخ ٔاحذح
 

 5 6 8 7 6 10 7 6 5 10 االحصبء االعزًبػٙ

 6 3 2 5 4 8 5 7 3 7 يششٔع انزخشط

 
:  ٚغبٔ٘ t. test« د»اخزجبس لًٛخ يٍ خالل انجٛبَبد انغبثمخ  .43

 3.90( أ ) 

 3.12(ة  )

   16,3 (ط  )

   25,3 (د  )
 

:  يٍ خالل انذساعخ انغبثمخ أفعم اخزجبس إحصبئٙ نهزحمك يٍ فشض انذساعخ انغبثك ْٕ .44

 اخزجبس د نؼُٛخ ٔاحذح( أ ) 

  اخزجبس د نؼُٛزٍٛ يغزمهزٍٛ(ة  )

 اخزجبس د نؼُٛزٍٛ يشرجؽزٍٛ (ط  )

 اخزجبس د ألكضش يٍ ػُٛزٍٛ (د  )

 

 :رؽجٛك اخزجبسٍٚ ػهٗ يغًٕػخ ٔاحذح
 
 

:   َغزخذوكزبثخ رمبسٚش يؼهٕيبرٛخ دلٛمخ ٔيٕظٕػٛخ: فٙ حبنخ  .45

 Interviewانًمبثهخ ( أ ) 

 Questionnaire االعزجٛبٌ (ة  )

 Observationانًالحظخ  (ط  )

 
 اعزؽالػبد انشأٖ (د  )
 

:  َغزخذو (االكهُٛٛكٛخ ) فٗ انجحٕس انكٛفٛخ: فٙ حبنخ  .46

 Interviewانًمبثهخ ( أ ) 

 Questionnaire االعزجٛبٌ (ة  )

 Observationانًالحظخ  (ط  )

 
 اعزؽالػبد انشأٖ (د  )
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:  انؼهٕو انؽجٛؼٛخ َغزخذو: فٙ حبنخ  .47

 Interviewانًمبثهخ ( أ ) 

 Questionnaire االعزجٛبٌ (ة  )

 Observationانًالحظخ  (ط  )

 
 اعزؽالػبد انشأٖ (د  )

 

:  انؼهٕو االعزًبػٛخ َغزخذو: فٙ حبنخ  .48

 Interviewانًمبثهخ ( أ ) 

 Questionnaire االعزجٛبٌ (ة  )

 Observationانًالحظخ  (ط  )

 
 اعزؽالػبد انشأٖ (د  )

 

 
:  رمٛٛى كزبة َغزخذو: فٙ حبنخ  .49

 Interviewانًمبثهخ ( أ ) 

 Questionnaire االعزجٛبٌ (ة  )

 Observationانًالحظخ  (ط  )

 
 اعزؽالػبد انشأٖ (د  )

 
 

 

، ٔكبَذ (يزغٛش ربثغ)ٔدسعبرٓى فٙ االخزجبس  (يزغٛش يغزمم)أساد ثبحش دساعخ انؼاللخ ثٍٛ ػذد يشبسكبد انؽالة فٙ انًحبظشاد  .50
 :انذسعبد كًب ْٕ يٕظح ثبنغذٔل

 

  6  4  10  8  7  3  5  10  7  9 انزحصٛم

  8  5  10  10  7  4  6  14  9  12 ػذد انًشبسكبد

 
:  رغبٔ٘ لًٛخ يؼبيم االَحذاس .51

 0.814( أ ) 

 0.718(ة  )

 724,0 (ط  )
 

   835,0 (د  )
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:   انًزٕعؽبدفروقنذالنخ  (د)ششٔغ  اعزخذاو اخزجبس  .52

 اػزذانٛخ انزٕصٚغ نكم يٍ انؼُٛزٍٛ(أ  ) 

 يذٖ رغبَظ انؼُٛخ( ة  )

 انفشق ثٍٛ حغى انؼُٛزٍٛ (ط  )

 حغى كم ػُٛخ (د  )
 

 عًٛغ يب عجٛك( - ) 
 

:   انًزٕعؽبد نحغى كم ػُٛخفروقنذالنخ  (د)ششٔغ  اعزخذاو اخزجبس  .53

 رحشس انزٕصٚغ انزكشاس٘ يٍ االنزٕاء( أ ) 

 انؼُٛخ صغٛشح ( ة  )

 أٌ ٚكٌٕ حغى انؼُٛزٍٛ يزمبسثًب (ط  )

انفشق ثٍٛ رجبٍٚ انؼُٛزٍٛ  (د  )
 

:  نهفشق ثٍٛ حغى انؼُٛزٍٛ انًزٕعؽبد فروقنذالنخ  (د)ششٔغ  اعزخذاو اخزجبس  .54

 رحشس انزٕصٚغ انزكشاس٘ يٍ االنزٕاء( أ ) 

 انؼُٛخ صغٛشح ( ة  )

  أٌ ٚكٌٕ حغى انؼُٛزٍٛ يزمبسثًب (ط  )

انفشق ثٍٛ رجبٍٚ انؼُٛزٍٛ  (د  )
 

:  يذٖ رغبَظ انؼُٛزٍٛ انًزٕعؽبد فروقنذالنخ  (د)ششٔغ  اعزخذاو اخزجبس  .55

 رحشس انزٕصٚغ انزكشاس٘ يٍ االنزٕاء( أ ) 

  انؼُٛخ صغٛشح( ة  )

 أٌ ٚكٌٕ حغى انؼُٛزٍٛ يزمبسثًب (ط  )

 انفشق ثٍٛ رجبٍٚ انؼُٛزٍٛ (د )
 

:  اػزذانٛخ انزٕصٚغ نكم يٍ انؼُٛزٍٛ انًزٕعؽبد فروقنذالنخ  (د)ششٔغ  اعزخذاو اخزجبس  .56

 رحشس انزٕصٚغ انزكشاس٘ يٍ االنزٕاء( أ  ) 

  انؼُٛخ صغٛشح( ة  )

 أٌ ٚكٌٕ حغى انؼُٛزٍٛ يزمبسثًب (ط  )

 انفشق ثٍٛ رجبٍٚ انؼُٛزٍٛ (د  )
 رذ

 

:  اخزٛشد ػُٛخ ػشٕائٛخ حغًٓب ػشش أعٓضح إنكزشَٔٛخ نًؼشفخ يزٕعػ أػًبسْب، أفعم اخزجبس إحصبئٙ نهزحمك يٍ فشض انذساعخ .57

 اخزجبس د نؼُٛخ ٔاحذح (أ ) 

  اخزجبس د نؼُٛزٍٛ يغزمهزٍٛ(ة  )

 اخزجبس د نؼُٛزٍٛ يشرجؽزٍٛ (ط  )

 اخزجبس د ألكضش يٍ ػُٛزٍٛ (د  )
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:  دساعخ انفشق ثٍٛ يزٕعػ يغًٕػخ يٍ األفشاد فٙ يزغٛش يب ٔانًزٕعػ انًضبنٙ نٓزا انًزغٛش .58

 اخزجبس د نؼُٛخ ٔاحذح (أ ) 

  اخزجبس د نؼُٛزٍٛ يغزمهزٍٛ(ة  )

 اخزجبس د نؼُٛزٍٛ يشرجؽزٍٛ (ط  )

 اخزجبس د ألكضش يٍ ػُٛزٍٛ (د  )
 

 

:   يمشساد دساعٛخ يؼُٛخ ٔانًزٕعػ انؼبو نهزحصٛم انذساعٙ/يمشس دساعٙ/ دساعخ انفشق ثٍٛ يزٕعػ انزحصٛم انذساعٙ نؽالة فصم دساعٙ يؼٍٛ  .59

 اخزجبس د نؼُٛخ ٔاحذح (أ ) 

  اخزجبس د نؼُٛزٍٛ يغزمهزٍٛ(ة  )

 اخزجبس د نؼُٛزٍٛ يشرجؽزٍٛ (ط  )

 اخزجبس د ألكضش يٍ ػُٛزٍٛ (د  )
 

:  دساعخ انفشق ثٍٛ يزٕعػ ركبء يغًٕػخ يٍ انؽالة ثًذسعخ يؼُٛخ ٔيزٕعػ انزكبء انؼبو نذٖ ؼالة انًُؽمخ .60

 اخزجبس د نؼُٛخ ٔاحذح (أ ) 

  اخزجبس د نؼُٛزٍٛ يغزمهزٍٛ(ة  )

 اخزجبس د نؼُٛزٍٛ يشرجؽزٍٛ (ط  )

 اخزجبس د ألكضش يٍ ػُٛزٍٛ (د  )

:  يمبسَخ ارغبْبد ػُٛخ يٍ انزكٕس ٔ اإلَبس فًٛب ٚزؼهك ثبرغبْبرٓى َحٕ اإلَفبق ػهٗ انغهغ ، أفعم اخزجبس إحصبئٙ نهزحمك يٍ فشض انذساعخ .61

 اخزجبس د نؼُٛخ ٔاحذح (أ ) 

 اخزجبس د نؼُٛزٍٛ يغزمهزٍٛ (ة  )

 اخزجبس د نؼُٛزٍٛ يشرجؽزٍٛ (ط  )

 اخزجبس د ألكضش يٍ ػُٛزٍٛ (د  )
 

  :يٍ إَٔاع انؼُٛبد انؼشٕائٛخ .62

 انؼشٕائٛخ انجغٛؽخانؼُٛخ ( أ ) 

 انًُزظًخ انؼُٛخ ( ة  )

 انؼُمٕدٚخ ٔانؼُٛخ انؽجمٛخانؼُٛخ  (ط  )

 عًٛغ يب عجك (د  )
 

 

 :يٍ إَٔاع انؼُٛبد انغٛش ػشٕائٛخ .63

 (انؼًذٚخ) انؼُٛخ انمصذٚخ( أ ) 

 (انؼشظٛخ )انؼُٛخ انصذفخ ( ة  )

 انؼُٛخ انحصصٛخ (ط  )

 عًٛغ يب عجك (د  )
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  :أ٘ َٕع يٍ إَٔاع انؼُٛبد انزبنٛخ ػُٛخ ػشٕائٛخ .64

 انؼشٕائٛخ انجغٛؽخانؼُٛخ ( أ ) 

 (انؼشظٛخ )انؼُٛخ انصذفخ ( ة  )

 انؼُٛخ انحصصٛخ (ط  )

 (انؼًذٚخ) انؼُٛخ انمصذٚخ (د  )
 

  :أ٘ َٕع يٍ إَٔاع انؼُٛبد انزبنٛخ ػُٛخ غٛش ػشٕائٛخ .65

 انؼشٕائٛخ انجغٛؽخانؼُٛخ ( أ ) 

 (انؼشظٛخ )انؼُٛخ انصذفخ ( ة  )

 انؼُٛخ انحصصٛخ (ط  )

 (انؼًذٚخ) انؼُٛخ انمصذٚخ (د  )
 

أٔ انؽالة ػُذ خشٔعٓى يٍ يذاسعٓى ٔٚغبنٓى ػٍ يٕلفٓى حٛبل رأصٛش انفعبئٛبد ، اخزٛبس انجبحش نؼذد يٍ انًصهٍٛ ػُذ خشٔعٓى يٍ انًغبعذ .66
  : ٚزى اخزٛبسِ  أ٘ َٕع يٍ إَاع انؼُٛبدػهٗ انزحصٛم انذساعٙ نهؽالة

 انؼُٛخ انؽجمٛخ( أ ) 

 (انؼشظٛخ )انؼُٛخ انصذفخ ( ة  )

 انؼُٛخ انحصصٛخ (ط  )

 (انؼًذٚخ ) انؼُٛخ انمصذٚخ (د  )
 

 

 ٚزى  أ٘ َٕع يٍ إَاع انؼُٛبدرحهٛم يحزٕٖ يغهخ يحذدح، انخصبئص انُفغٛخ نذٖ يذيُٙ انًخذساد، دساعخ يزؼًمخ نجؼط حبالد انزخهف انؼمهٙ .67
  :اخزٛبسِ

 انؼُٛخ انؽجمٛخ( أ ) 

 (انؼشظٛخ )انؼُٛخ انصذفخ ( ة  )

 انؼُٛخ انحصصٛخ (ط  )

 (انؼًذٚخ ) انؼُٛخ انمصذٚخ (د  )
 

:   أٌ ركٌٕ انجٛبَبد رحهٛم انزجبٍٚٚشزشغ العزخذاو اخزجبس .68

 (فئٕٚخ) فزشٚخ ،َغجٛخ( أ ) 

 أعًٛخ (ة) 

 كًٛخ (ط  )

 اخزجبس د ألكضش يٍ ػُٛزٍٛ (د  )
 

:   انصذقيٍ إَٔاع .69

 صذق انًحزٕٖ( أ )

 صذق انجُبء أٔ صذق انًفٕٓو (ة )

 انصذق انؼبيهٙ (ط  )

 انصذق انزالصيٙ (د  )

 

 انصذق انزُجؤ٘ ( ْـ) 

 

 عًٛغ يب عجك ( ٔ) 
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ٚشثػ انجبحش َزبئظ  ٔ  انًمبعخاإلفشادٚعغ انجبحش فشظٛبد حٕل خصبئص   انذافؼٛخأٔلٛبط يفٕٓو افزشاظٙ غٛش لبثم  نهًالحظخ يضم انزكبء  .70
 : ِ  رشفط فشظٛبدأٔ كبَذ انُزبئظ رذػى إراٚجٍٛ فًٛب  ٔ االخزجبس ثبنفشظٛبد

 صذق انًحزٕٖ (  أ )
  صذق انجُبءأٔصذق انًفٕٓو  ( ة )

 انصذق انؼبيهٙ (ط ) 
 انصذق انزالصيٙ ( د )

 

 : انزكبء ُٚمغى انٗ ركبءاد يزؼذدح حغت عبسدَش يضم  رُؽٕ٘ ػهٗ ػٕايم يشرجؽخ انزٙ األداحٚغزخذو فٙ حغبة صذق  .71
 صذق انًحزٕٖ (  أ )
  صذق انجُبءأٔصذق انًفٕٓو  (ة   )
 انصذق انؼبيهٙ  (ط   )
 انصذق انزالصيٙ (د   )

 

  :  رمٛظ َفظ انغًخأخشٖ أداح ثبنذسعبد انًحممخ ػهٗ األداحيذٖ اسرجبغ انذسعبد انًحممخ ػهٗ ٚحغت صذق األداح يٍ خالل  .72
 صذق انًحزٕٖ (  أ )
  صذق انجُبءأٔصذق انًفٕٓو  (ة   )
 انصذق انؼبيهٙ  (ط   )
 انصذق انزالصيٙ (د   )

 

 :يٍ خالل  انًغزمجهٙ نهؽالة األكبدًٚٙ لذسح اخزجبساد انزكبء ػهٗ انزُجؤ ثبنزحصٛم ًٚكُُٙ لٛبط صذق  .73
 صذق انًحزٕٖ (  أ )
  صذق انجُبءأٔصذق انًفٕٓو  (ة   )
  انزُجؤ٘ انصذق  (ط   )
 انصذق انزالصيٙ (د   )
 

  : ، فئٌ انٕعػ انحغبثٙ نهمٛى انغذٚذح ٚك2ٌٕ نكم لًٛخ يٍ انمٛى انؼذد ٔأظفُب 20إرا كبٌ انٕعػ انحغبثٙ نًغًٕػخ يٍ انمذٚى ْٕ .74

 22( أ ) 

 20 (ة) 

 14 (ط  )

 6 (د  )
 

 ، فئٌ انٕعػ انحغبثٙ نهمٛى انغذٚذح 2 كم لًٛخ يٍ انمٛى فٙ انؼذد ٔظشثُب 20إرا كبٌ انٕعػ انحغبثٙ نًغًٕػخ يٍ انمذٚى ْٕ   .75
  :ٚكٌٕ

 14( أ ) 

 20 (ة) 

 40 (ط  )

 6 (د  )

 

إرا رى رؽجٛك إخزجبس أٔ يمٛبط أٔ أعزجٛبٌ ػهٗ يغًٕػخ يٍ األفشاد ٔرى إػبدح رؽجٛمخ ثؼذ فزشح صيُٛخ يحذدح ٚؼؽٙ َفظ انذسعبد  .76
  :نُفظ انؽالة

 رؼشٚف انًٕظٕػٛخ (أ ) 

 رؼشٚف انصذق (ة )

 رؼشٚف انضجبد (ط  )

 رؼشٚف صؼٕثخ االخزجبس (د  )
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 لٛبعّ فٙ انًزش كًضم رنك فٙ يضهّ صبدق اخزجبس فؼال انزكبء ٚمٛظ انز٘ انزكبء فبخزجبس . نمٛبعّ ٔظغ يب ٚمٛظ انصبدق االخزجبس .77

:  نهضيٍ لٛبعٓب فٙ ٔانغبػخ نألٔصاٌ لٛبعّ فٙ ٔانكٛهٕ نألؼٕال

 رؼشٚف انًٕظٕػٛخ (أ ) 

 رؼشٚف انصذق (ة )

 رؼشٚف انضجبد (ط  )

 رؼشٚف صؼٕثخ االخزجبس (د  )

 

 ْزِ َفظ ػهٗ االخزجبس ْزا َفظ إعشاء أػٛذ صى االخزجبس ْزا فٙ فشد كم دسعبد ٔسصذد األفشاد يٍ يغًٕػخ ػهٗ يب اخزجبس أعش٘ إرا .78

 ْٙ االخزجبس نزؽجٛك األٔنٗ انًشح فٙ انؽالة ػهٛٓب حصم انزٙ انذسعبد أٌ ػهٗ انُزبئظ ٔدنذ فشد كم دسعبد أٚعب ٔسصذد انًغًٕػخ

:  انضبَٛخ انًشح فٙ انؽالة ْؤالء ػهٛٓب حصم انزٙ انذسعبد َفظ

 انجُبء صذق أٔ انًفٕٓو صذق (أ ) 

 انزؽجٛك ٔإػبدح انزؽجٛك صجبد (ة )

 انزالصيٙ انصذق (ط  )

 انًزكبفئخ انصٕسح صجبد (د  )

 

:  االخزجبس، َغزخذو يغ ْزا االخزجبس ْزا صذق دالالد حغبة ركبء ٔٚشٚذ اخزجبس ثئػذاد ثبحش لبو .79

 انجُبء صذق أٔ انًفٕٓو صذق (أ ) 

 انزؽجٛك ٔإػبدح انزؽجٛك صجبد (ة )

 انزالصيٙ انصذق (ط  )

 انًزكبفئخ انصٕسح صجبد (د  )
 

:  أصش انزذسٚظ ثبنزؼهٛى االنكزشَٔٙ ػهٗ انزحصٛم انذساعٙ، ٚؼذ انزؼهٛى االنكزشَٔٙ يزغٛش .80

 يغزمم (أ ) 

 ربثغ (ة )

 صبثذ (ط  )

 ال ٕٚعذ يزغٛش (د  )
 

:  أصش انزذسٚظ ثبنزؼهٛى االنكزشَٔٙ ػهٗ انزحصٛم انذساعٙ، ٚؼذ انزحصٛم يزغٛش .81

 يغزمم (أ ) 

 ربثغ (ة )

 صبثذ (ط  )

 ال ٕٚعذ يزغٛش (د  )
 

 

:  أصش انزذسٚظ ػهٗ األداء، ٚؼذ انزذسٚظ يزغٛش .82

 يغزمم (أ ) 

 ربثغ (ة )

 صبثذ (ط  )

 ال ٕٚعذ يزغٛش (د  )
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:  أصش انزذسٚظ ػهٗ األداء، ٚؼذ األداء يزغٛش .83

 يغزمم (أ ) 

 ربثغ (ة )

 صبثذ (ط  )

 ال ٕٚعذ يزغٛش (د  )
 

 :نهجٛبَبد انزبنٛخ (غٛش يصبة/ يصبة)ٔ ثٍٛ االصبثخ ثًشض االكزئبة  (أَضٗ/ ركش)أٔعذ لًٛخ يؼبيم االلزشاٌ ثٍٛ انُٕع 
 

 انًغًٕع غٛش يصبة يصبة انُٕع

  19  7  12  ركش

  15  5  10  أَضٗ

  34 12 22 انًغًٕع

 
:  رغبٔ٘يؼبيم االلزشاٌ لًٛخ  يٍ خالل انجٛبَبد انغبثمخ .84

 0.042( أ ) 

 0.029(ة  )

   037,0 (ط  )

   032,0 (د  )
 

 
:  (كال انًزغٛشٍٚ كًٙ )يؼبيم اسرجبغ ٚؼبنظ يزغٛشاد كًٛخ يغ يزغٛشاد كًٛخ  .85

 يؼبيم ثٛشعٌٕ (أ ) 

    يؼبيم فب٘(ة  )

 يؼبيم ثُٕٚذ ثبٚغٛشٚبل  (ط  )

يؼبيم عجٛشيبٌ  (د  )
 

:  (يزغٛشاد كًٛخ يغ يزغٛشاد أعًٛخ )يؼبيم اسرجبغ ٚؼبنظ يزغٛش كًٙ ٔيزغٛش أعًٙ فٙ يغزٍٕٚٛ  .86

 يؼبيم ثٛشعٌٕ (أ ) 

    يؼبيم فب٘(ة  )

يؼبيم ثُٕٚذ ثبٚغٛشٚبل   (ط  )

يؼبيم عجٛشيبٌ  (د  )
 
 
 

 

:  (ثٛبَبد َٕػٛخ يغ ثٛبَبد َٕػٛخ )يؼبيم اسرجبغ ٚؼبنظ يزغٛشٍٚ كًٍٛٛ أٔ يزغٛشٍٚ ٔصفٍٛٛ رشرٛجٍٛ  .87

 يؼبيم ثٛشعٌٕ (أ ) 

    يؼبيم فب٘(ة  )

 يؼبيم ثُٕٚذ ثبٚغٛشٚبل  (ط  )

يؼبيم عجٛشيبٌ  (د  )
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:  يؼبيم اسرجبغ ٚؼبنظ يزغٛشٍٚ اعًٍٛٛ فٙ يغزٍٕٚٛ .88

 يؼبيم ثٛشعٌٕ (أ ) 

    يؼبيم فب٘(ة  )

 يؼبيم ثُٕٚذ ثبٚغٛشٚبل  (ط  )

يؼبيم عجٛشيبٌ  (د  )
 

:  االَحشاف انًؼٛبس٘/ يضاٚب االَحشاف انًزٕعػ  .89

 يٍ انغٓم حغبثّ (أ ) 

 ٚأخز فٙ االػزجبس عًٛغ انجٛبَبد (ة  )

 ال ٚحزبط نزشرٛت يؼٍٛ نهجٛبَبد (ط  )

 عًٛغ يب عجك (د  )
 

:  االَحشاف انًؼٛبس٘ / ػٕٛة االَحشاف انًزٕعػ  .90

 ٚزأصش ثبنمٛى انًزؽشفخ (أ ) 

 (ثٛبَٛب)ال ًٚكٍ إٚغبدِ ثبنشعى  (ة  )

 ال ًٚكٍ حغبثّ نهزٕصٚؼبد انزكشاسٚخ انًفزٕحخ (ط  )

 عًٛغ يب عجك (د  )
 

ْم رٕافك ػهٗ انذسٔط :لبو ثبحش ثزؽجٛك أعزجٛبٌ ػهٗ يغًٕػخ يٍ األفشاد ألخز أسءْى فٙ لعٛخ انذسٔط انخصٕصٛخٔرنك ثزٕعّٛ عؤال ٔاحذ انٛٓى 
 :، فحصم ػهٗ انزكشاساد انزبنٛخ( يؼبسض – ال أدس٘ –يٕافك  )انخصٕصخ؟ 

 

 انًغًٕعيؼبسض  ال أدس٘ يٕافك انشأ٘

  30 16  2  12  انزكشاس

 

x2 )لًٛخ كب٘ رشثٛغ  يٍ خالل انجٛبَبد انغبثمخ .91
:  رغبٔ٘ (

 9.4( أ ) 

 8.4(ة  )

   4,10 (ط  )

   4,7 (د  )
 
 

 

   15 ، 3 ، 7 ، 6 ، 12 ، 18 ،5 ، 3 ، 13، 15 :انجٛبَبد انزبنٛخ رًضم  ركشاس دسعبد ؼالة فٙ أحذٖ انًمشساد انذساعـٛخ 

:  رغبٔ٘ لًٛخ انزجبٍٚ يٍ خالل انجٛبَبد انغبثمخ .92

 25.41( أ ) 

 14. 26(ة  )

   41,27 (ط  )

   41,23 (د  )
 

 

 

 َفظ انًضاٚب ٔ انؼٕٛةاالَحشاف انًزٕعػ ٔ االَحشاف انًؼٛبس٘ 
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:  رغبٔ٘ لًٛخ االَحشاف انًزٕعػ  يٍ خالل انجٛبَبد انغبثمخ .93

 4.4(  أ ) 

 9. 6( ة  )

   9,4 (ط  )

   01,4 (د  )
 

 

 

 

 

 

 

  :يٍ خالل انغذٔل انزبنٙ أٔعذ انفئخ انٕعٛؽٛخ  .94

 انفئخ األٔنٗ (أ ) 

   انفئخ انضبَٛخ (ة  )

  انفئخ انضبنضخ (ط  )

 انفئخ انشاثؼخ (د  )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : انخؽأ يٍ انُٕع انضبَٙ فٙ انفشٔض ٚغًٗ .95

 لجٕل صٕاة (أ  ) 

 لجٕل خؽأ (ة  )

 سفط صٕاة (ط  )

سفط خؽأ  (د  )
 

 :  فٙ انفشٔض ٚغًٗاألٔلانخؽأ يٍ انُٕع   .96
  

 لجٕل صٕاة (أ  )

 لجٕل خؽأ (ة  )

 سفط صٕاة (ط  )

 سفط خؽأ (د  )

 
 
 

 

 (لجٕل صٕاة). فشظٛخ صحٛحخ َزبئظ انؼُٛخ رؤٚذ صحزٓب
 (سفط خؽأ). فشظٛخ صحٛحخ َزبئظ انؼُٛخ غٛش يؤٚذح نصحزٓب

ًٔٚكٍ أٌ ٚمهم ثشفغ ( a) أنفب انُٕع األٔلْٔزا ٚؼؽُٛب خؽأ يٍ 
 يغزٕٖ انذالنخ

ْٔزا ٚؼؽُٛب خؽأ  (لجٕل خؽأ)فشظٛخ خبؼئخ َزبئظ رؤٚذ صحزٓب 
 ًٔٚكٍ أٌ ٚمهم ثضٚبدح حغى انؼُٛخ( В) ثٛزب انُٕع انضبَٙيٍ 

 (سفط صٕاة) فشظٛخ خبؼئخ َزبئظ غٛشيؤٚذح صحزٓب
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 : عًٗ دفشظٛخ صحٛحخ َزبئظ انؼُٛخ رؤٚذ صحزٓب .97
  

 لجٕل صٕاة (أ  )

 لجٕل خؽأ (ة  )

 سفط صٕاة (ط  )

سفط خؽأ  (د  )
 

 : عًٗدفشظٛخ خبؼئخ َزبئظ غٛشيؤٚذح صحزٓب  .98
  

 لجٕل صٕاة (أ  )

 لجٕل خؽأ (ة  )

 سفط صٕاة (ط  )

 سفط خؽأ (د  )

 
 :  ًٔٚكٍ أٌ ٚمهم األٔلْٔزا ٚؼؽُٛب خؽأ يٍ انُٕع (سفط خؽأ). فشظٛخ صحٛحخ َزبئظ انؼُٛخ غٛش يؤٚذح نصحزٓب .99

  

 ثشفغ يغزٕٖ انذالنخ (أ  )

  ثضٚبدح حغى انؼُٛخ(ة )

 انؼُٛخثشفغ يغزٕٖ  (ط  )

انذالنخ ثضٚبدح حغى  (د  )
 

 : ْٔزا ٚؼؽُٛب خؽأ يٍ انُٕع انضبَٙ ًٔٚكٍ أٌ ٚمهم (لجٕل خؽأ)فشظٛخ خبؼئخ َزبئظ رؤٚذ صحزٓب  .100

 ثشفغ يغزٕٖ انذالنخ (أ  ) 

  ثضٚبدح حغى انؼُٛخ(ة )

 انؼُٛخثشفغ يغزٕٖ  (ط  )

 انذالنخثضٚبدح حغى  (د  )

 
:  ، فئٌ انٕعٛػ ْٕ(ظؼٛف، يًزبص، ظؼٛف، عٛذ عذًا، عٛذ، عٛذ عذًا، يمجٕل)ؼالة فٙ يبدح اإلحصبء االعزًبػٙ ْٙ  (7)إرا كبَذ رمذٚشاد  .101

 يمجٕل (أ  ) 

 عٛذ (ة  )

 عٛذ عذا (ط  )

 يًزبص (د  )

  
:   ْٕانًذٖفئٌ   :15 ، 13 ، 3 ، 5 ، 18 ، 12 ،6 ، 7 ، 3، 15: انذساعـٛخ انًمشساد أحذٖ فٙ ؼالة دسعبد ركشاس  رًضم انزبنٛخ انجٛبَبد .102

 12 (أ  ) 

 15 (ة  )

 3 (ط  )

 18 (د  )
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:   ْٕانًذٖفئٌ   :يٍ خالل انغذٔل انزكشاس٘ انزبنٙ .103

 12 (أ  ) 

 الًٚكٍ إٚغبدِ (ة  )

 3 (ط  )

 18 (د  )

 

 

 : يمشس االحصبء االعزًبػٙ فٙ ؼالة نذسعبد انزبنٛخ انجٛبَبد
 

 90 – 98 - 82 - 74 - 66 - 58 - 50 فئبد انؼًش

 8 15 40 24 10 3 ػذد انًذسعٍٛ

 
 :يٍ خالل انجٛبَبد انغبثمخ رجهغ لًٛخ انًذٖ  .104

 

 38 (أ  ) 

 48 (ة  )

 39 (ط  )

 40 (د  )

 

مع خالص ودي وتقديري  لكم 

 حمبكم من و اىل

 

 ال يمكن تحديد

 في حالة المدى

التوزيعات 

التكرارية 

 المفتوحة


