انفصم انضبَي نهعبو 2014 -2013و
انفزلخ  :انضبَيخ – عبو شعجخ ريبضيبد.
انًبدح  :ركُىنىعيب انزعهيى .
انزيٍ  :سبعزبٌ .

كهيخ انززثيخ
لسى انًُبهظ وطزق انزذريس

( 20درعخ)

انسؤال األول :
 -1عهم نكم يًب يأري :

يٍ ث ٍٛاألعجبة انز ٙدػذ العزخذاو انٕعبئم ٔركُٕنٕخٛب انزؼهٛى  :رغٚش دٔس انًؼهى  ,يٕاخٓخ األيٛخ.
 -2يب أًْٛخ ركُٕنٕخٛب انزؼهٛى ثبنُغجخ نكم يٍ  :انًؼهى ٔ انًزؼهى .

( 20درعخ)

انسؤال انضبَي :

 -1يب أشكبل االرصبل انزؼه ًٙٛ؟ .
ٔ -2يب يؼٕلبد االرصبل انزؼه ًٙٛ؟ .

( 30درعخ)

انسؤال انضبنش :
 -1يب أعظ رصُٛف انٕعبئم انزؼهًٛٛخ ؟ .
ٔ -2يب إَٔاع انٕعبئم انزؼهًٛٛخ ؟ .
 -3يب األَشطخ انًشرجطخ ثبعزخذاو انزهٛفض ٌٕٚانزؼه ًٙٛ؟ .

سهم هللا نكى انعًم وحمك نكى األيم.
د  /سعيذ عىضيٍ عجذ انفزبح

1

ربريخ االيزحبٌ  :االصُيٍ 2014 / 6 / 9و

اإلعبثخ
( 20درعخ )

انسؤال األول :

 -1يٍ ثيٍ األسجبة انزي دعذ السزخذاو انىسبئم و ركُىنىعيب انزعهيى :
( انذرعخ انفزعيخ  10درعبد )
 رغيز دور انًعهى :
نمذ رغٛش دٔس انًؼهى فهى ٚؼذ ْٕ انًصذس انٕزٛذ نهًؼشفخ ٔ ,نى ٚؼذ دٔسِ يمزصشا ػهٗ َمم انًؼشفخ ٔرهمٍٛ
انزؼه ًٙٛثبعزخذاو انٕعبئم انزكُٕنٕخٛخ 0000000000
ح
انًؼهٕيبد نهزاليٛز  ,إنٗ يٕخّ ٔيششذ ٔ ,يٓٛئب نهًٕالف

 يىاعهخ األييخ :
ػمت كجٛشح ف ٙعجٛم انزًُٛخ ثئَشبء فصٕل رؼهٛى انكجبس ٔفصٕل يسٕ األيٛخ ٔاعزخذاو
ٔانز ٙرؼذ ح
انزكُٕنٕخٛب انسذٚثخ ف ٙثث انجشايح انزؼهًٛٛخ يٍ خالل انزهٛفض00000000000000000000000 ٌٕٚ

 -2يىضح انطبنت أهًيخ ركُىنىعيب انزعهيى ثبنُسجخ نهًعهى فيذكز انُمبط انزبنيخ يع انشزح :
( انذرعخ انفزعيخ  10درعبد )








رغٛٛش دٔس انًؼهى انزمهٛذ٘ يٍ يدشد َبلم نهًؼشفخ إنٗ إداسح ٔرخطٛظ ٔرصًٛى ٔ رُفٛز ٔرمٕٚى انزؼهى .
رسغ ٍٛلذسح انًؼهى ػهٗ ػشض انًبدح انزؼهًٛٛخ ٔرمًٕٓٚب ثبعزخداو أعبنٛت انزمٕٚى انًخزهفخ ٔ ,انزغزٚخ انشاخؼخ
انز ٙرٕفشْب انٕعبئم انزكُٕنٕخٛخ .
رزٛر نهًؼهى رُظٛى انٕلذ ثفبػهٛخ .
رمهٛم انٕلذ ٔاندٓذ .....
رغٓى ركُٕنٕخٛب انزؼهٛى ف ٙسفغ كفبءح انًؼهً ٍٛانًُٓٛخ ٔدسخخ اعزؼذادْى .
رٕفٛش ٔعبئظ ٔيصبدس رؼهى يزؼذدح .
رثٛش دافؼٛخ انزاليٛز ثبعزخذاو األَشطخ انزؼهًٛٛخ انًخزهفخ .

صى يىضح انطبنت أهًيخ ركُىنىعيب انزعهيى نهًزعهى :
فٛزكش ػهٗ األلم عجغ إَٔاع يٍ األًْٛخ يغ انششذ َٕٔسد ثبخزصبس ثؼضٓب كًب ٚه: ٙ
رغبػذ ف ٙانزغهت ػهٗ انفشٔق انفشدٚخ .
 رغبػذ انًزؼمو ف ٙزفظ ٔاعزشخبع ٔفٓى انسمبئك ٔانًؼهٕيبد .
 رمذو ثذائم ٔ ٔعبئظ رثٛش اْزًبيبد انطالة .
 رشدٛغ انًزؼهى ػهٗ انًشبسكخ ٔانزفبػم .
 رًُ ٙف ٙانًزؼهى زت االعزطالع ٔانشغجخ ف ٙانزؼهى :
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 رؤثش ف ٙاردبْبد انطالة ٔرؼذٚم عهٕكٓى .
 رغٓى ف ٙرجغٛظ ٔرٕضٛر انًبدح انزؼهًٛٛخ .
 رغبعد ػهٗ ثمبء انًبدح انزؼهًٛٛخ زٛخ ف ٙأرْبٌ انًزؼهً. ٍٛ

(  20درعخ )

انسؤال انضبَي :

ٚ -1زكش انطبنت األشكبل انًزؼذدح نالرصبل يغ ركش طشف ٙاالرصبل ف ٙانؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ نكم زبنخ يغ
ضشٔسح إػطبء األيثهخ يٍ االرصبل انزؼه: ًٙٛ
( انذرعخ انفزعيخ  10درعبد )
 االرصبل ث ٍٛاإلَغبٌ ٔ اإلَغبٌ .
 االرصبل ث ٍٛاإلَغبٌ ٔاٜنخ .
 االرصبل ث ٍٛاٜنخ ٔاٜنخ .
ثى ٚزكش األشكبل األخشٖ يٍ االرصبل انز ٙرشرجظ ثٓزِ انؼًهٛخ يغ إػطبء أيثهخ ْٔزِ
األشكبل ْ: ٙ
 االرصبل انزار. ٙ
 االرصبل انشخص. ٙ
 االرصبل اندًبْٛش٘ .
ٕٚ -2ضر انطبنت أْى يؼٕلبد االرصبل انزؼه ًٙٛانزبنٛخ يغ رٕضٛر ششزّ ثبعزخذاو األيثهخ انسٛخ فٙ
انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ْٔزِ انصؼٕثب د ْ: ٙ
( انذرعخ انفزعيخ






 10درعبد )

صؼٕثبد ف ٙانهغخ .
األعهٕة  :أ٘ انطشٚمخ انزٚ ٙغزخذيٓب انًشعم فَ ٙمم انشعبنخ .
انزشزذ .
انخصبئص انفٛضٚمٛخ غٛش انًشٚسخ .
انفشٔق انفشدٚخ ث ٍٛانظالة .

(  30درعخ )

انسؤال انضبنش :

ٚ -1سذد انطبنت األعظ انخًغخ انزبنٛخ نزصُٛف انٕعبئم انزؼهًٛٛخ يغ إػطبء أيثهخ ٔاضسخ نكم أعبط :
( انذرعخ انفزعيخ  10درعبد )
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طشٚمخ انسصٕل ػهٓٛب .
إيكبَٛخ ػشضٓب ضٕئٛب .
انسٕاط انز ٙرخبطجٓب انٕعبئم انزؼهًٛٛخ .
اندًبْٛش انز ٙرخبطجٓب انٕعبئم انزؼهًٛٛخ .
انزصُٛف ػهٗ أعبط انخجشاد انز ٙرمذيٓب أٔ رٓٛؤْب انٕعبئم انزؼهًٛٛخ يغ ركش " يخشٔط انخجشح
إلدخبس دٚم " كًثبل ٔركش رشرٛت انٕعبئم انزؼهًٛٛخ ػهٗ أعبط انخجشاد انز ٙرٓٛؤْب كم طجمخ
يٍ طجمبرّ يغ ركش األيثهخ ف ٙكم زبنخ .

 -2يىضح انطبنت أَىاع انىسبئم انزعهيًيخ وركُىنىعيب انزعهيى :
انذرعخ انفزعيخ  10درعبد
يٍ خالل رمغًٓٛب إنٗ أسثؼخ ألغبو سئٛغٛخ يغ ضشٔسح إػطبء ػذح أيثهخ نكم َٕع ْٔزِ األلغبو ثبخزصبس ْ: ٙ
 انىسبئم أو انىسبئظ انًزئيخ  :ورضى صالس فئبد هي :
(أ) -انصٕس انثبثزخ انًغطسخ ٔانشعٕو انزٕضٛسٛخ ٔانجٛبَٛخ ’ ٔانهٕزبد ٔ ,الًَبرج انًدغًخ .
(ة) -انصٕس انثبثزخ اٜنٛخ  ْٙٔ ,انز ٙرؼشض ػهٗ أخٓضح انؼشض ززٗ ًٚكٍ يشبْذرٓب يثم  :انشفبفٛبد .
(ط) -انخشائظ ٔانكشاد األسضٛخ ٔ ,انًدغًبد اندغشافٛخ ٔ ْٙٔ ,عبئم ثبثزخ غٛش آنٛخ .

 انٕعبئم أٔ انٕعبئظ انغًؼٛخ ٔ :رزًثم ثشكم سئٛغ ٙف ٙاإل راػخ ٔانزغدٙالد انغًؼٛخ ٔانٓبرف .
ٔ عبئم أٔ ٔعبئظ انجٛئخ انًسهٛخ 00000.
 انٕعبئم أٔ انٕعبئظ انغًؼٛخ انجصشٚخ .
 -3األَشطخ انًزرجطخ ثبسزخذاو انزهيفزيىٌ انزعهيًي :
( انذرعخ انفزعيخ  10درعبد )
أوال  :أَشطخ يب لجم عزض انجزَبيظ :





انزمذٚى نهًٕضٕع .
رسذٚذ صيٍ انجشَبيح .
إػذاد انًٕاد انزؼهًٛٛخ انًشرجطخ ثبنًٕضٕع .
ششذ انًفبْٛى انصؼجخ .

صبَيب  :أَشطخ أصُبء انعزض :
 يالزظخ انطالة يٍ لجم انًؼهى .
 انزشكٛض ػهٗ انُمبط انًًٓخ ٔانذلٛمخ .
 يشاػبح انٓذٔء أثُبء انؼشض .
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صبنضب  :أَشطخ يب ثعذ عزض انجزَبيظ :

 يشاخؼخ انُمبط انًًٓخ .
 ركهٛف انطالة ثكزبثخ رمبسٚش ػٍ يب شبْذِٔ .
 إخشاء يُبلشبد زٕل انًٕضٕع .

راثعب  :أَشطخ يكًهخ :
ػًم رًبس , ٍٚخًغ صٕس  ,سعٕيبد  ,انمٛبو ثشزالد  ,انجسث ػٍ انًؼهٕيبد  ,يشاْذح أفالو ,
ششائر .

5

