
أسئهت انًراجؼتانًجزًع انعزثٙ انسعٕد٘

 ظهم )اخزبر( اإلجبثخ انصذٛذخ يًب ٚهٙ:

كبٌ انًجزًع صمبـخ انًجزًع انسعٕد٘ رؤصز ـٙ أَزشبر ثعط انًٍٓ دٌٔ األخزٖ ـفٙ انفززح انًسزمزح -1

ٚعشؾ عٍ انًٍٓ:

 انؼسكرَت. -أ 

 انطبُت. -ة 

 انهُذسُت. -ج 

 اإلدارَت. -د 

يٍ عٕايم َجبح عًهٛخ انزخصٛص ـٙ انًجزًع: -2

 قُبػت انذكىيت. -أ 

 يسبَذة انرأٌ انؼبو. -ة 

اإلصالدبث انهُكهُت. -ج 

 جًُغ يب ركر. -د 

أشبر إنٗ طزٚمخ اررجبط انجشز ثخزٚطخ رٕسٚع انًٛبِ ْٕ:انذ٘  -3

 جبٌ براوٌ. -أ 

 جبٌ نىك. -ة 

 نسخر وورد. -ج 

أوجسج كىَج. -د 

يٍ انذٍٚ ٚمٕنٌٕ ثبنذزًٛخ انجؽزاـٛخ: -4

 دور كبَى. -أ 

 جىٌ نىك. -ة 

 حبرد. -ج 

جبٌ براوٌ. -د 

صجبد انظزٔؾ انجؽزاـٛخ ٚعُٙ: -5
ثببث انُظبو االقخصبدٌ. -أ 

ثببث انُظبو االجخًبػٍ. -ة 

 ُبسٍ.ثببث انُظبو انس -ج 

 جًُغ يب ركر خطأ. -د 

أصز انعٕايم انجؽزاـٛخ ٚزالشٗ رأصٛزِ رًبيبً ـٙ انًجزًعبد: -6

 انصُبػُت. -أ 

 انبذوَت. -ة 

 انرَفُت. -ج 

جًُغ يب ركر خطأ. -د 



أسئهت انًراجؼتانًجزًع انعزثٙ انسعٕد٘

انذ٘ أشبر إنٗ انعاللخ ثٍٛ انطزق ٔانًٕاصالد ٔانزكٍٕٚ انجٛئٙ ْٕ انجبدش: -7
نسخر وورد. -أ 

 البُرز. -ة 

 براوٌ. -ج 

 حبرد. -د 

انزبنٛخ: َشبط أـزاد انًجزًع انسعٕد٘ ثبنًٕلع انجؽزاـٙ ـٙ انصٕر ـٙ انفززح انًسزمزح ٚزجهٗ رأصز -8

انُشبط انسراػٍ. -أ 

 انُشبط انخجبرٌ. -ة 

 حىزَغ انًذٌ. -ج 

 كم يب ركر. -د 

يسبدخ انًًهكخ انعزثٛخ انسعٕدٚخ رجهػ: -9

 يهُىٌ كى. 1..3 -أ 

 يهُىٌ كى. 1..1 -ة 

 يهُىٌ كى. 1.1 -ج 

جًُغ يب ركر خطأ. -د 

زح َزج ثسجت:انزؽٛز ـٙ انُسك انجٛئٙ ـٙ انفززح انًزؽٛ -11

 حغُر انظروف انبُئُت. -أ 

انخذكى فٍ انظروف انبُئُت وانجغرافُت واالسخغُبء ػٍ يىاد انبُئت انًذهُت. -ة 

 اسخبؼبد انؼىايم االجخًبػُت. -ج 

 اسخبؼبد انؼىايم انسُبسُت واالقخصبدَت. -د 

انًجزًع ظبْزح انذزان االجزًبعٙ ٔرُبلص عذد سكبٌ انًُطمخ انشًبنٛخ ٔانجُٕثٛخ انؽزثٛخ ـٙ -11

 انسعٕد٘ ظٓز خالل ـززح:

خطت انخًُُت انسببؼت وانثبيُت. -أ 

 خطت انخًُُت األونً وانثبَُت. -ة 

خطت انخًُُت األونً وانرابؼت. -ج 

 خطت انخًُُت انثبَُت وانرابؼت. -د 

يذُٚخ انزؼجخ ـٙ يجبٔرح األلبرة ٔاألصذلبء يٍ انعٕايم انزٙ سبًْذ ـٙ رٕسٚع انسكبٌ ـٙ -12

إنٗ: ذ َسجخ عبيم يجبٔرح األلبرة ـٙ األدٛبء انًزٕسطخانزٚبض ـٙ انفززح انًزؽٛزح دٛش ثهؽ

 %.34أكثر يٍ  -أ 

 %.34أقم يٍ  -ة 

 %.04أكثر يٍ  -ج 

 %.14أقم يٍ  -د 
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رهجٛخ رٕسٚع انسكبٌ نّ عاللخ ثبَزشبر انًسبجذ دٛش ٚسبْى انًسجذ كزُظٛى دُٚٙ ٔاجزًبعٙ ـٙ -13

 ادزٛبجبد األـزاد:

 انُفسُت. -أ 

 االجخًبػُت. -ة 

 إزانت انغربت. -ج 

.جًُغ يب ركر صذُخ -د 

رجهػ َسجخ انمزٖ انمشيٛخ ـٙ انًجزًع انسعٕد٘: -14

 %.04 -أ 

%.04ال حسَذ ػٍ  -ة 

%.34ال حسَذ ػٍ  -ج 

 %.1ال حسَذ ػٍ  -د 

انًزؽٛزح: يٍ انًعٕلبد انجٛئٛخ انزٙ رذذ يٍ انزكٛؿ ـٙ انًعٛشخ داخم انًذٌ انسعٕدٚخ ـٙ انفززح -15

ُهب.انؼبداث وانخقبنُذ انخٍ ال حجُس بُغ انًًخهكبث فٍ انقرَت انخٍ هبجروا ي -أ 

 حىفر انخذيبث االجخًبػُت. -ة 

 حىفر فرص انؼًم. -ج 

 جًُغ يب ركر صذُخ. -د 

ٚزٖ سٛزاص أٌ ْجزح اإلٚبة ًٚكٍ أٌ رصُؿ إنٗ: -16

خًست أصُبف. -أ 

 سخت أصُبف. -ة 

 أربؼت أصُبف. -ج 

 ثالثت أصُبف. -د 

طجٛعخ انززٔٚخ ٔأَشطخ انفزاغ نٓب عاللخ ثبنطجمخ االجزًبعٛخ: -17

 انؼهُب. -أ 

 انىسطً. -ة 

 انذَُب. -ج 

جًُغ يب ركر صذُخ. -د 

ًٚبرسّ ْـ عهٗ أٌ انُشبط انجبَخ انضبَٙ انذ1415٘دنذ دراسخ يزكش أثذبس انجزًٚخ ـٙ عبو  -18

شجبة انًُطمخ انشزلٛخ ـٙ أٔلبد ـزاؼٓى ْٕ:

 انخسكغ. -أ 

 انًؼبكست. -ة 

 حؼبطٍ انًخذراث وانًسكراث. -ج 

 شرة انذخبٌ. -د 

ثزسد يشكهخ انعُٕسخ ـٙ انًجزًع انسعٕد٘ ثسجت: -19

َسوح األسرة يٍ يىطُهب األصهٍ. -أ 

 البخؼبد ػٍ يجبورة األقبرة.ا -ة 

 ارحفبع يسخىي حؼهُى انُسبء. -ج 

 كم يب ركر صذُخ. -د 



أسئهت انًراجؼتانًجزًع انعزثٙ انسعٕد٘

إٌ ألم انفئبد يٍ انًزمبعذٍٚ انسعٕدٍٚٛ انذٍٚ ٚعبٌَٕ يٍ يشكهخ ٔلذ انفزاغ ْى: -21

انجُىد. -أ 

انًذَروٌ. -ة 

انضببط. -ج 

انفٍُُُ. -د 


