
أسئهخ انًشاجؼخإػبقخ انتىحذ

 ظيو )اخزبس( اإلجبثخ اىصحُحخ ٍَب َيٍ:

: سزىَبد اإلثشاءأعيً ٍ -1
 االستكشبف -أ 

 انتحقق -ة 

انذساسخ انًؼقًخ -ج 

 انكًبل   -د     

: االىزحبق اىَجنش ثشَبض االطفبه ٍِ أشنبه -2
 االثشاء -أ 

 االسشاع -ة 

 انتجًُغ -ج 

جًُغ يب ركش صحُح   -د     

: اىسجت فٍ اىزجبَِ ثُِ اىزحصُو اىَزىقع واىزحصُو اىحقُقٍ ىطيجخ صعىثبد اىزعيٌ هى  -3
  انطفم فٍ انؼًش وتفبقى انًشكهختقذو  -أ 

نسجخ ركبء انطفم ػبدَخ أو أػهً ين انًتىسط -ة 

 انجهذ انًجزول ين طهجخ انصؼىثبد أكجش -ج 

 جًُغ يب ركش صحُح   -د     

:رقٌُُ ّقبط اىقىح واالحزُبجبد ىذي اىطفو فٍ ّطبقبد َّبئُخ ٍخزيفخ ، َعٍْ   -4
انتقُُى انتشخُصٍ -أ 

 انتقُُى انىظُفٍ -ة 

 تقىَى ثشايجٍ - ج

 تقىَى ختبيٍ - د

:ٍِ اشنبه اضطشاة طُف اىزىحذ ، ٍزالصٍخ سَذ وهٍ -5
 غبنجبً نذي االنبثتظهش  -أ 

 تظهش غبنجبً نذي انجنُن -ة      

تظهش ثبنتسبوٌ نذي انجنبد وانجنُن - ج

 تظهش نذي انشجبل فقط  -د

:رزضح احزُبجبرهٌ ىيزشثُخ اىخبصخ ٍِ خاله االطفبه اىصغبس دوُ سِ اىَذسسخ  -6
خطخ انخذيخ انفشدَخ األسشَخ - أ

 انجشنبيج انتشثىٌ انفشدٌ   -ة

 فشدَخانخطخ انتؼهًُُخ ان - ج

 خطخ انتأهُم انفشدَخ    -د

7-   َ ب هى ٍعزبد، هزٓ ٍِ خصبئصهٌ:اىَىهىثىُ َجذأوُ اىنالً ٍجنشاً ع

 انفكشَخ -أ 

انىجذانُخ -ة 

 االثذاػُخ -ج 

 انجسًُخ   -د     
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اىَشبمو االجزَبعُخ اىزٍ َعبٍّ ٍْهب اىَىهىثُِ:ٍِ  -8

 انكًبل -أ 

انزاكشح انجصشَخ انفبئقخ -ة 

 تؼهّى انىاقغ -ج 

جًُغ يب ركش صحُح   -د     

:صحبة قشاس،وهزٓ ٍِ خصبئصهٌأَعزجش اىَىهىثُِ   -9
 انفكشَخ -أ 

 انىجذانُخ -ة 

 االثذاػُخ -ج 

جًُغ يب ركش صحُح   - د    

:ىذي اىزىحذَُِ ٍِ اسزشارُجُبد رَُْخ ٍهبساد اىَحبدثخ -11
     .االجتًبػُخ - أ

 .انتىاصم   -ة

    .انًنبهج  -ج     
.انفسُىنىجُخ    -د 

:رعَو اىزنْىىىجُب اىَسبعذح عيً رحسُِ ٍهبساد -11
 انفهى انشبيم نهجُئخ - أ

 جُشٌانتىاصم انتؼ  -ة

    االنتجبه   -ج     
جًُغ يب ركش صحُح   -د 

:األجهضح اىزنْىىىجُخ اىزٍ رعَو ثبىجطبسَخ هٍ رنْىىىجُب ٍِ ٍسزىي -12
 ينخفض - أ

 يتىسط   -ة

ػبل     -ج     

جًُغ يب ركش صحُح    -د     

:نىُ اّزقبه األفشاد اىزىحذَُِ عيً شنوَ -13
انتقبل ثُن األنشطخ وانصفىف - أ

 انتقبل ثُن يستىَبد انذساسخ   -ة

    انتقبل ثُن انًذاسس   -ج     
 جًُغ يب ركش صحُح    -د     

:سيىك َزأثش ثبالحذاس اىجُئُخَقىً عيً افزشاض أُ اى -14
تذسَت االستجبثخ انجىهشٌ - أ

 انؼالج انًؼشفٍ   -ة

  تحهُم انسهىك انتطجُقٍ  -ج     

 تذخم تطىَش انؼالقخ    -د     

:اىزٍ سىف رحذس وثأٌ رسيسو سىف رحذس، رىلٍب هٍ األّشطخ سىف َعيٌ  اىطبىت اىزىحذٌ  -15
انًىسُقً - أ

ػالج انتىحذَُن ثشكىة انخُم   -ة

     انجذاول انًشئُخ   -ج     

 انتكبيم انحسٍ    -د     
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ىَسبعذح اىجهبص اىعصجٍ عيً رعذَو ورْظٌُ ودٍجرٌ رصََُهب َعَو عيً رىفُش اىخجشاد اىحسُخ اىزٍ  -16

 :اىَعيىٍبد ٍِ اىجُئخ
 انجذاول انًشئُخ - أ

 انتكبيم انحسٍ   -ة

تحهُم انسهىك انتطجُقٍ   -ج     

جًُغ يب ركش صحُح   -د      


