
أسئهخ انًراجؼخالماًْى الرجاسي

 ظلل )اخراس( اإلجاتح الظحٍحح هوا ٌلً:

:ٍِاالشهض الزي ٌرخزٍ الراجش شؼاسا لوٌرجاذَ حرى ٌوكي الجوِْس هي الرؼشف ػلًغوً  1 -1

      .ًَبرج طُبػٍخ.أ 

ػاليخ تجبرٌخ. .ة 

 .رسٕو تجبرٌخ .ج 

 .ثراءح اختراع .د 

ـ:ذمٍٍذ جوٍغ الؼالهاخ الرجاسٌح ت -2

      يكتت انسجم انتجبري. .أ 

. انغرفخ انتجبرٌخ ٔانظُبػٍخ .ة 

 .م انؼاليبد انتجبرٌخسج .ج 

.انًحكًخ انتجبرٌخ .د 

:ششّط الؼالهح الرجاسٌحّاحذ هي اَذً لٍظ هي  -3

 .أٌ ٌكٌٕ نهؼاليخ طبثغ يًٍز .أ 

.أٌ تكٌٕ انؼاليخ جذٌذح نى ٌسجك استؼًبنٓب ثًؼرفخ تبجر آخر .ة 

 .أٌ تكٌٕ انؼاليخ انتجبرٌخ يشرٔػخ .ج 

   أٌ تكٌٕ انؼاليخ انتجبرٌخ يمٍذح. .د 

:ثح ػلً ذغجٍل الؼالهح لوذجذغروش الحمْق الورشذ -4

      .خًس سُٕاد .أ 

 .ػشر سُٕاد .ة 

 ثالث سُٕاد. .ج 

 .سجغ سُٕاد .د 

:ٌجْص الرظشف فً حمْق الولكٍح الظٌاػٍح هغرملح ػي الوحل الرجاسي تاعرثٌاء -5

       .انسى انتجبري ٔانسًؼخ انتجبرٌخ .أ 

 .االسى انتجبري ٔانؼاليخ انتجبرٌخ .ة 

 .انسًؼخ انتجبرٌخ ٔاالتظبل ثبنؼًالء .ج 

.االتظبل ثبنؼًالء ٔانؼاليخ انتجبرٌخ .د 

:اعرخذام الشخض لطشق ّّعائل هٌافٍح للماًْى أّ الؼاداخ أّ الششف أّ الؼشفًغوً  -6

 .يُبفسخ يًُٕػخ .أ 

 يُبفسخ غٍر يًُٕػخ. .ة 

 يُبفسخ يشرٔػخ. .ج 

  يُبفسخ غٍر يشرٔػخ. .د 

:طْس الوٌافغح غٍش الوششّػح ّاحذ هي اَذً لٍظ هي -7

      .انًُبفس َٔشر ثٍبَبد كبرثخ ػُّ االػتذاء ػهى سًؼخ انتبجر .أ 

 .أسؼبر انجٍغ رفغ .ة 

 .االػتذاء ػهى االسى انتجبري أٔ انتسًٍخ انًجتكرح .ج 

 .االػتذاء ػهى انؼاليخ انتجبرٌخ .د 

:هي لثٍل إٌِام الجوِْس ترْافش ششّط هؼٌٍح فً الثضائغ الورٌافظ ػلٍِاٌؼذ  -8

      .االػتذاء ػهى انؼاليخ انتجبرٌخ .أ 

 .جبرٌخ يغبٌرح نهحمٍمخٔضغ ثٍبَبد ت .ة 

.االػتذاء ػهى االسى انتجبري أٔ انتسًٍخ انًجتكرح .ج 

 .تمهٍذ طرق اإلػالٌ .د 



أسئهخ انًراجؼخالماًْى الرجاسي

ذركْى الششكح هي: -9

      .شخض ٔاحذ .أ 

 .خًس أشخبص .ة 

 .ػشر أشخبص .ج 

.شخظبٌ أٔ أكثر .د 

:ػٍْب اإلسادج ّاحذ هي اَذً لٍظ هي -11

 .اإلكراِ، ، .أ 

 .انرضب .ة 

 .انغهظ .ج 

.االستغالل .د 

:فشع هي فشّعُْ ي الماًْى الرجاس -11

        .انمبٌَٕ انخبص - أ

 .انمبٌَٕ انؼبو - ة

    .لبٌَٕ انشركبد -ج     

 .لبٌَٕ األػًبل -د     

:ػلى طائفح هؼٌٍح هي األشخاص ُنالماًْى الرجاسي ٌٌطثك  -12

.رجبل األػًبل - أ

    .انتجبر - ة

         .انًستثًرٌٔ -ج

     .أشخبص انمبٌَٕ -د

:حٍث أى ً ًظش الماًْى ٌخرلف ػي هفِْهِا فً ػلن االلرظادهفِْم الرجاسج ف -13

 . يؼُبْب فً انمبٌَٕ انتجبري أضٍك - أ

.أٔسغ  يؼُبْب فً انمبٌَٕ انتجبري - ة

.يؼُبْب فً االلتظبد ٌتضًٍ انجؼذ انمبًََٕ -ج

      .ٔاحذ يًب سكٔال  -د 

:هثشساخ ّجْد الماًْى الرجاسي -14
.انسرػخ ٔانثمخ - أ

 .انسرػخ انتذٔال - ة

  .انثمخ ٔانتذأل -ج

.انًضبرثخ ٔانتذأل -د

:ىذحراج الوؼاهالخ الرجاسٌح إل، ألى أغلة الؼولٍاخ الرجاسٌح ذرن تأجل للْفاء -15

 انسرػخ. - أ

.انًضبرثخ - ة

 .انثمخ -ج

  .انًمبٔنخ -د

:ىٌؼروذ الماًْى الرجاسي الغؼْدي كأعاط فً ذطثٍك أحكاهَ ػل -16

.بنؼًمطفخ انشخض انمبئى  ث -أ 

 انؼًم انتجبري  -ة 

 .ػهى )أ( ٔ)ة( يؼب -ج 

.ٔاحذ يًب سجك-د 

:الؼول الوذًًّالؼول الرجاسي ّاحذ هي األذً لٍظ هي أّجَ االخرالف تٍي  -17

 .لٕاػذ االختظبص انمضبئً - أ

  .لٕاػذ اإلثجبد - ة

      .بطخ ثبالنتزاو انتجبريانمٕاػذ انخ -ج 

 .لٕاػذ االدػبء -د          
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:لروٍٍض تٍي الؼول الرجاسي  ّالؼول الوذًًل الٌظشٌاخ الرً لٍلدّاحذج هي اَذً لٍغد هي  -18

       .َظرٌخ انًضبرثخ - أ

 .َظرٌخ انًمبٔنخ - ة

     .َظرٌخ انرثح -ج    

 .َظرٌخ انتذأل  -د    

:ًُ الٌظش إلً كٍفٍح هواسعح الؼول ّلٍظ إلً الؼول راذَ ىذمْم ػل الرً الٌظشٌح -19

 .َظرٌخ انًمبٔنخ - أ

.انُظرٌخ انًٕضٕػٍخ - ة

 .َظرٌخ انًضبرثخ -ج 

 .َظرٌخ انتذأل -د   

:هي لاًْى همرثظُْ " ًظام الوجلظ الرجاسي"  -21

انمبٌَٕ انفرَسً. - أ

.انمبٌَٕ انؼثًبًَ - ة

      .انمبٌَٕ األنًبًَ  -ج     

 .انمبٌَٕ االسجبًَ –د     


