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و 2014 -2013:  انعاو اندايعي                                                                    

. تخصص تكُىنىخيا تعهيى -دبهىو يهُي: انفرلت                                                                    

.  إَتاج يىاد تعهيًيت : انًادة                                كهيت انتربيت                     

. ساعتاٌ :  انزيٍ                               انتذريسلسى انًُاهح وطرق 

 

 

( درخت 20)          :انسؤال األول 

 

. انخطٕاخ انؼايح إلَتاج انًٕاد انتؼهًٛٛح  يغ انششح دذد -1
 

. ٔيا ششٔط إَتاج انًٕاد انتؼهًٛٛح  ؟   -2
      
 

( درخت 20)           : انسؤال انثاَي  

 

.  يا إجشاءاخ إػذاد انشفافٛاخ  ؟  -1
 

.   ٔيا يشادم إَتاجٓا  ؟ -2
 

 

( درخت 20)           : انسؤال انثانث 

 

: اكتب عٍ كٍم يًا يأتي      

. انشعٕياخ انثٛاَٛح تإَٔاػٓا  -1
 

 .انهٕدح انٕتشٚح ٔ نٕدح انجٕٛب  -2

 

 

( درخاث  10:                                                                                    ) ابع  انسؤال انر

 

: اشرذ كالً يًا يأتي  

.   طشق تمٕٚى انًٕاد انتؼهًٛٛح -1
 

.   نهشعٕياخ انتؼهًٛٛح انتمٕٚى انثُائٙ ٔانتمٕٚى انُٓائٙ -2

 
 

. سهم هللا نكى انعًم وزمك نكى األيم                                                                                            

 

سعيذ عىضيٍ عبذ انفتاذ / د                                                                                                
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            و2014/  6/  8 األزذ يساًء انًىافك: تاريخ االيتساٌ   

 

اإلخابت                                     
 

 

( درخت  20)                                                                     :انسؤال األول   
: يمىو انطانب بشرذ وتفصيم انخطىاث انتانيت إلَتاج انًىاد انتعهيًيت   -1

 

درخاث  10 انذرخت انفرعيت                                                                                

 .تذذٚذ انٓذف يٍ انًادج انتؼهًٛٛح  - أ

 .تذذٚذ طشٚمح انتؼهٛى أٔ انتؼهى  - ب

 .تذذٚذ اإليكاَاخ انًتادح  - خ

 .تذذٚذ شكم انًادج انتؼهًٛٛح  - ث

 .إػذاد يخطط كشٔكٙ  - ج

 

ٔتٕضٛخ انششٔط انالصيح إلَتاج انًٕاد انتؼهًٛٛح يغ انتٕضٛخ  التذ أٌ ٚمٕو انطانة تششح -2

   :ًٔٚكٍ إجًال ْزِ انششٔط فًٛا ٚهٙ , تانشعٕياخ يا أيكٍ 

                                                                                           

درخاث                         10  انذرخت انفرعيت                                                                                  
 

 :ٔتؼُٙ . :  انبساطت -1

. تجُة انؼُاصش غٛش انالصيح  (-أ)

. اعتخذاو خهفٛح تغٛطح  (-ب)

 

ــ : ٔرنك :  هيًُت انعُصر األساسي -2

. تٕضغ فكشج ٔادذج فمط فٙ انتصًٛى  (-أ)

. ٔنٛظ إنٗ أَصاف , نٗ أثالث تمغٛى يُطمح انشؤٚا إ (-ب)

. ػذو ٔضغ انؼُاصش انشئٛغٛح فٙ انًُتصف ٔال لشب انٓايش  (-ج)

اعتخذاو ٔعائم انتًٛٛض نتٕضٛخ انؼُاصش انشئٛغٛح   (-ء)

 

ــــ : ٔرنك :  نتداَسا -3

. تاعتخذاو انؼٕايم انًشتثطح  (-أ)

. ستط انؼٕايم تخطٕط  (-ب)

. نًختهفح انتمهٛم يٍ االػتًاد ػهٗ انخطٕط ا (-ج)

 

: ٚجة أٌ تٕصع انؼُاصش فٙ شكم يخطط يتُاعك يٍ خالل : انًخطط انًتُاسك  -4

( ٕٚضخ انطانة تانشعى ) اختٛاس أدذ انتصًًٛاخ األعاعٛح  (-أ)

( 0000000000000) اعتخذاو انخطٕط راخ انًؼاَٙ   (-ب)

 

ــــــــ :يتٕاصٌ ٔرنك  لتًشاػاج جًٛغ انمٕاػذ انغاتمح تشك:  االتزاٌ -5
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ٔاألنٕاٌ , تٕضغ األنٕاٌ انغايمح راخ انًغاداخ انكثٛشج فٙ انُصف األعفم يٍ انتصًٛى  (-أ)

. انفاتذح راخ انًغاداخ انصغٛشج فٙ انُصف األػهٗ 

.  انتُغٛك تٍٛ انًغادتٍٛ  (-ب)

. ٔضغ انؼُاصش انكثٛشج لشب يُتصف انتصًٛى ٔانصغٛشج لشب دافتّ  (-ج)

 

:   تهىيٍ انًىاد انتعهيًيت -6

تخذاو األنٕاٌ انطثٛؼٛح كًثٛش أصهٙ نٕصف انظٕاْش ٔاألشٛاء أٔ كًثٛش ثإَ٘ نتشكٛض االَتثاِ تاط

ػهٗ ػُاصش يذذدج فٙ انًٕاد انتؼهًٛٛح 
 

 

( درخت    20)                                                             :انسؤال انثاَي  
 

:  انتانيت   ثيمىو انطانب بشرذ اإلخراءا -1

درخاث  10 انذرخت انفرعيت                                                                            

. دذد انٓذف يٍ انشفافٛح  (-أ)

. دذد ًَط انتؼهٛى ٔانتؼهى انز٘ ٚغتخذو انشفافٛح  (-ب)

. دذد َٕع انشفافٛح ٔشكهٓا  (-ج)

. دذد انًذتٕٖ انًشاد ٔضؼّ ػهٗ انشفافٛح  (-ء)

. دذد اإليكاَاخ انًتادح نذٚك إلَتاج انشفافٛح  (-ْـ)

. دذد انطشٚمح انًُاعثح إلَتاج انشفافٛح  (-ٔ)

. دذد كٛفٛح تأطٛش انشفافٛح  (-ص)

. ستة انشفافٛاخ انًُتجح  (-ح) 

. دفظ انشفافٛاخ ٔتخضُٚٓا  (-ط)
 

 

: يرازم إَتاج انشفافيت تًر بعذة يرازم يشرزها انطانب وَدًهها في  -2

درخاث  10                                                                                                        

ـ : يغ يشاػاج :   إعذاد يخطط كروكي نهشفافياث -1

. يُطمح انشعانح اٜيُح  (-أ)

. يٕاصفاخ انكتاتح ػهٗ انشفافٛح  (-ب)

 

:  تهىيٍ انشفافياث -2

. تاعتخذاو األنٕاٌ (-أ)

. أٔ تاعتخذاو انصفائخ انشفافح انًهَٕح  (-ب)

 

:  اختيار انطريمت انًُاسبت إلَتاج انشفافياث -3

 

. انطشٚمح انٛذٔٚح انًثاششج  (-أ)

. انذشاس٘ ( انُغخ ) طشٚمح انطثغ  (-ب)
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( درخت  20)                                               :           انسؤال انثانث  
 

: نب بشرذ وتىضير انرسىياث انبياَيت انتانيت يع ضرورة انتىضير بانرسى واأليثهت يمىو انطا -1

درخاث  10انذرخت انفرعيت                                                                                      

. سعٕياخ تٛاَٛح تاألػًذج  (-أ)

. سعٕياخ تٛاَٛح دائشٚح  (-ب)

. ٚاَٛح تانخطٕط سعٕياخ ب (-ج)

 

 

 كال يٍ                   يشرذ كم طانب بهغته يع انرسى وانتىضير -2

 درخاث 10 انذرخت انفرعيت                                                                                     

 

                  .                                             انهٕدح انٕتشٚح  (-أ)

.                                                              نٕدح انجٕٛب  (-ب)

 

( درخت  20)                                  :                 انرابع  انسؤال 
 

درخاث  10 يتانذرخت انفرع                   يشرذ انطانب بهغته طرق انتمىيى انتانيت     -1   

 

. انتمٕٚى تانًشاْذج  (-أ)     

. انتمٕٚى تاالختثاس انثؼذ٘  (-ب)     

. انتمٕٚى تاالختثاس انمثهٙ ٔانثؼذد٘  (-ج)     

. انتمٕٚى تانًماسَح  (-ء)     

 

 

 درخاث 10  انذرخت انفرعيت                     :ٚمٕو انطانة تانششح ٔانتٕضٛخ نكم يٍ   -3

 

. نثُائٙ انتمٕٚى ا (-أ)

 .انتمٕٚى انُٓائٙ  (-ب)

 

 


