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االسئلة فً ))    ٌجب تسلٌم نموذج االسئلة مع نموذج االجابة   رؼهًٛبد خبطخ ثباليزؾبٌ

 ((ورقات4

وتحدٌد ,  Aأجب عن األسئلة اآلتٌة بتحدٌد اإلجابة الصحٌحة بتنشٌط االختٌار السؤال األول: 

   (رجةد02)  . , وذلك بورقة اإلجابة الملحقةBاالجابة الخاطئة بتنشٌط االختٌار 

 ٚشزًم رمٛٛى يزكش يظبدر انزؼهى انٗ َٕػبٌ فمؾ يٍ انزمٛٛى ًْب انزمٛى انؼذدٖ ٔانزمٛٛى انكٛفٙ انُٕػٗ .1

() 
 
 –زًضم فٙ )انًٕلغ انًؼبٚٛز انٕاعت يزاػبرٓب ػُذ رظًٛى يزاكش انزؼهى االنكززَٔٗ صالس يؼبٚٛز ر .2

 ×(   ) االصبس ٔانزغٓٛشاد( –انًجُٗ ٔيسبؽبرّ 
 23دلٛمخ ثًزٕسؾ 33 -15أسهٕة انؼظف انذُْٗ أؽذ اسبنٛت انًُبلشخ انغًبػٛخ رسزغزق انغهسخ يٍ  .3

 (   )دلٛمخ 
 
رٕظٛف يٓبراد انمزٌ انٕاؽذ ٔانؼشزٍٚ نهًْٕجٍٛ ٔانًْٕجبد  فٗ انزؼهى يظبدر يزكش ٔظبئف رزؾذد .4

 ( ) رزًضم فٗ االثذاع ٔاالثزكبر ٔانؼًم انغًبػٗ ٔانزؼبَٔٗٔانزٗ 
يظبدر انزؼهى انجشزٚخ رزًضم فٗ كم يب ٚؾٛؾ ثبنًزؼهى فٗ انجٛئخ انزؼهًٛٛخ فٛكزست خجزارّ رؼهًٛٛخ  .5

 (  )×  يمظٕدح أٔ غٛز يمظٕدح َزٛغٛخ انزفبػم يؼٓب ٔٚشًم االعٓشح ،انًٕاد، انزغٓٛشاد
زلًٛخ ػهٗ اخزجبراد ، رسٕو يزؾزكخ، خزائؾ رفبػهٛخ ، عذأل سيُٛخ رشزًم يكَٕبد انًسزٕدػبد ان .6

)×( 
 
 ( )يكزت انًسزشبرٍٚ ٔانًزخظظٍٛ  ػهٗ رأص انٓٛكم انزئٛسٗ نًزكش يظبدر انزؼهى  .7
ادٖ ظٕٓر يظطهؼ انذيظ انٗ ػزٔرح رٕافز ػذد يٍ انًزطهجبد االسبسٛخ نًزاكش نذٖٔ االؽزٛبعبد  .8

 ()انفئخ انمذرح ػهٗ انزؼبيم يغ يظبدر انًؼهٕيبد ٔاالسزفبدح يُٓبرزًضم فٗ اكزسبة ْذِ  انخبطخ 
 
 ( ) رسزُذ انًمزراد يفزٕؽخ انًظذر ػهٗ يجبدئ انُظزٚخ االرظبنٛخ .9

 –ٚزكٌٕ يكَٕبد يزكش يظبدر انزؼهى صالس يكَٕبد كًب ؽذدْب ثذر انظبنؼ انٗ ) انًذخالد  .13

 (  )انًخزعبد(    –انؼًهٛبد 
ال ٕٚعذ يؼبٚٛز ٔئعزاءاد يٕؽذح رخض يزاكش يظبدر انزؼهى ثشكم ػبو ػهٗ انًسزٕٖ انذٔنٙ َظزا  .11

الٌ االؽزٛبعبد ٔانًًبرسبد انٕالؼٛخ رخزهف يٍ يزكش  الخز ؽست ؽجٛؼّ انؼًم ٔاالعزاءاد االدارٚخ 

 (  )انًزجؼخ 



 

ثؾضٓى انخبص ثبنًظبدر  انزؼهى انمبئى ػهٗ انًظبدر ْٕ ؽزٚمخ رسًؼ نهًزؼهًٍٛ ثبنزؼهى يٍ خالل .12

 (  ) انزؼهى االنكززَٔٗ
 (  )× خظبئض يظبدر انزؼهى االنكززَٔٗ انزلًٛخ سٕٓنّ انٕطٕل انٛٓب  يغ انمبثهٛخ نهزشكٛم فمؾ  .13
 (   )ٚجذأ ثًزؽهخ ؽزػ انسإال ُٔٚزٓٗ رهخٛض انزؼًًٛبد ٔانؾهٕل   أسهٕة انؼظف انذُْٗ .14
 ( )نهطهت ٔفمب   نهًزؼهى ٚمذو ثؼذ ػٍ نهزؼهى رفبػهٗ رؼهًٛٗ َظبو ثأَّ االنكززَٔٗ انزؼهٛى ٚؼزف .15

 
يٍ أْى انزؾذٚبد انزٗ رٕاعّ انًُظبد انزؼهًٛٛخ يفزٕؽخ انًظذر)االسزًزارٚخ، االربؽخ ٔلبثهخ  .16

 ( )  ) انزجبدل(
رؼزف انًسزؾذصبد انزكُٕنٕعٛخ ثأَٓب فكزح أٔ ػًهٛخ أٔ رطجٛك شئ عذٚذ يٍ ٔعّٓ انًزجُٗ نٓب كجذائم  .17

 ( )عذٚذ نؾهٕل يجزكزح نًشكالد انُظبو انمبئى   
خطٕاد رُفٛذ انزؼهى انمبئى ػهٗ انًظبدر ٚجذأ ة رؾذٚذ انغبٚبد ُٔٚزٓٗ رمٕٚى يشزٔػبد انًزؼهًٍٛ  .18

   (×   )ثبسزخذاو يمٛبص األداء 
رفبػم االلزاٌ ٚمظذ ثّ ْٗ اسززارٛغٛخ لبئًخ ػهٗ اػطبء يًّٓ يؼُٛخ أٔ يشزٔع يؼُٛخ لبئًخ ػهٗ  .19

 ×(  ) يجذأ انزؼهى انذارٗ
 (ادراد ) 6ئدارح انخذيبد يزكش يظبدر انزؼهى رًضم ػظت يزكش يظبدر انزؼهى ٚشزًم ػهٗ   -02

 

أو االختيار  Aالسؤال الثانى : أجب عن األسئلة االتية بإختيار االجابة الصحيحة بتنشيط االختيار 
B   أوc  أوD   (  02وذلك بورقه االجابة الملحقة )درجة 
 .......انزلًٗ االنكززَٔٗ انزؼهى يظبدر -02

A  - انزؼهٛى      B -     انزكُٕنٕعٛبc - ٖٕانًؾز        D - يب سجك عًٛغ 

رجُٗ ػُبطز انزهؼى ػهٗ ثؼؼٓب انجؼغ نزشكٛم سهسهخ رؼهًٛٛخ ثؾٛش ركٌٕ انؼُبطز انزهؼًٛٛخ ......-00

 يزرجطخ ثجؼغ يٍ األسفم انٗ انٕطٕل انٗ اػهٗ انًسزٕٚبد

A- االسزمالنٛخ                                    B- انزؾغٛى ايكبَٛخ 

C- انضجبد ٔاالسزذايخ                        D- انؼًم ػهٗ يُظبد رشغٛم يخزهفخ 

 .............يسزٕٚبد يزاكش يظبدر انزؼهى -02

A- ٗيزكش يظبدر انفظم انذراس         B-               يزكش يظبدر رؼهى انًذرسخC-   يزكش

 سجك عًٛغ يب -D                                يظبدر االداراد انزؼهًٛٛخ

 انزؼهى يفٕٓو ػُبطزثذأ ظٕٓر ...............أرظف يزؽهخ -04

A- 0229          B-  0221         C- 0222                        D- 0222                     

رمذٚى انًؼهٕيبد ٔانزد ػهٗ انزسبؤالد فٙ يغبل انزمُٛبد انزؼهٛى ٔانًؼهٕيبد ٔخذيبد انًزكش -02

......... 



 

A-  ٙانخذيانغبَت   B-   األدارٖانذػى عبَت       C- انزؼهًٛٗ انززثٕ٘ عبَت     D-  عًٛغ يبسجك 

 ........يٓبو أيٍٛ يزكش يظبدر انزؼهى-02

A-  يٓبو ادارٚخ             B-   يٓبو فُٛخ          C- يٓبو رزثٕٚخ                  D- يبسجك  عًٛغ 

انًسزخذيخ فٗ انُظبو ٚمظذ ثّ اؽبؽّ انفزد فٗ أٖ يزؽهخ يٍ ؽٛبرّ ثبنطزق ........انزذرٚت -02

 انزذرٚجٗ

A-    انخذيخ  أصُبء               B- ثؼذ انخذيخ                        C- لجم انخذيخ           D- ال شئ يًب سجك 

 .................... االنكززَٔٛخًظبدر رمٛٛى انيٍ يؼبٚٛز -02

A- ٗيؼبٚز انزمٛى انسًؼ          B- يؼبٚٛز انزمٛٛى انًطجٕع        C- ٖٕرمٛى انؼبو نهًؾز    D-  كم

 يب سجك

 .................... ٔؽذاد يزاكش يظبدر انزؼهى ٔؽذح انزؼهٛى االنكززَٔٗ رشًم-02

 A- ٔؽذح األعٓشح ٔانًظبدر   B- خذيبد اإلَززَذ        C- يؼًم انكًجٕٛرز     D- كم يب سجك  

 .............. اسززارٛغٛخ انزجبدل ثٍٛ االشخبص رزؼًٍ-22

A- االنكززَٔٗ انظٕٓر    B- رجبدل انًؼهٕيبد   C- َٗٔانُشز االنكزز        D- انكزبثخ االنكززَٔٛخ 

 أنماط الفصول االفتراضٌة تتمثل فى ....... -22

A-       ٍانًُؾ انًزشايB- ٖانًُؾ االرشبد     C-         ٍانغٛز يزشايD-  (ط -أ )يؼب 

يؾبدصبد انكززَٔٛخ لبئًخ ػهٗ انزفبػالد انًزجبدنخ ثٍٛ انًشبركٍٛ  يُزذٖ ٚزؼًٍ ......اسززارٛغٛخ -20

  ٔانزؼبٌٔ فٗ ػزع انًؼهٕيبد ٔانًشبركخ ثُشبؽ ٔعذٚخ

A- انًؾبػزح االنكززَٔٛخ      B- االنكززَٔٛخ انًُبلشخ      C- عًغ انًؼهٕيبد    D-  ٍٛانزجبدل ث

 االشخبص 

 .....ثؼذد  انغًبػٛخ ٚكٌٕأسهٕة انؼظف انذُْٗ أؽذ اسبنٛت انًُبلشخ -22

A- (91-01 )       ؽبنتB- (2-01 )ؽبنت         C- (1-3 )     ؽبنتD- (1- 09 )ؽبنت 

 ............ اثزس فٕائذ انزؼهى انُشؾ-24

A-  رفبػم               B- ِخجز               C- رؼشٚشاد           D- كم يبسجك 

 ..... انًسزؾذصبد انزكُٕنٕعٛخ نهغبَت انفكزٖ رشزًم ػهٗ  -22



 

A – يسزؾذصبد االعٓشح انزؼهًٛٛخ              B-    يسزؾذصبد  انًٕاد انزؼهًٛٛخ 

C-  انزؼهًٛٛخ االسبنٛتيسزؾذصبد                D- الشئ يًب سجك  

 َٕع...... رُمسى يظبدر انزؼهى انغٛز ثشزٚخ انٗ  -22

A-            ٌأصُبB-                    صالصخC-              أرثؼخD- خًسخ 

 .... ٔظبئف َظى ئدارح انًمزراد االنكززَٔٛخ ػجز االَززَذ -22

A    -             ٍانزشايB-           انُمبص انًزسهسمC-          انٕظبئف االشزافٛخD- يب سجك عًٛغ 

 ..............خظبئض ػُبطز انزؼهى انزلًٛخ  -22

       A-        ئيكبَٛخ انزؼذٚمB-          انزخظٛضC-               لبثهٛخ االسزخذاوD- يب سجك عًٛغ 

 ...................رزًضم يزطهجبد يزكش يظبدر انزؼهى االنكززَٔٗ فٗ  -22

A-   انًزطهجبد انجشزٚخ           B-     انًزطهجبد انزكُٕنٕعٛخ ٔانجزيغٛخ 

    C-   انًزطهجبد انزُظًٛخ     D- (ة -أ )يؼب 

 ................ انفٕائذ انززثٕٚخ السزخذاو االعٓشح انُمبنخ فٗ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ -42

A-                انزفبػم ٔعذة االَزجبحB-  سٚبدح انذافؼٛخ 

C       -                       انزكٛف ٔاالربؽخD- يب سجك عًٛغ 

 

 أَزٓذ االسئهخ           

 يغ رًُٛبرٗ ثبنُغبػ ٔانزٕفٛك


