
أسئهخ انًراخؼخخزًبعيجبدئ ػهى اال

 ظلل )اخدبر( اإلجببث الصحيحث هوب يلي:

قسن )أّجسح مًْح ػلن االجدوبع إلى : (1)

قسًٍُ رئُسٍُُ )أ( 

ثالثخ أقسبو رئُسُخ )ة( 

أقسبو رئُسُخ أرثؼخ )ج( 

أقسبو رئُسُخ خًسخ )د( 

أًْاع الوؼزفث:  (2)

َىػبٌ)أ( 

ثالثخ )ة( 

أرثؼخ )ج( 

خًسخ )د( 

سدخذم لإلشبرت إلى بؼض الخصبئص السنبًيث هثل: القين، ّالوؼدقذاج، يذمز أى هفِْم الثقبفث قذ ي  (3)

 : ّالسلْك، ّاألدّاج، الدي يحبفع ػليِب الوجدوغ، ّخٌدقل هي جيل إلى جيل
.هىثم )أ( 

.فُهُجس )ة( 

ربَهىر. )ج( 

.روَبنذ فُذرَكى )د( 

هقْلث:)ػلن االجدوبع ُْ الذراسث الؼلويث للوجدوغ( ُي   (4)

هُرٌ خُذَدز )أ( 

نسزر وارد )ة( 

أوخسذ كىَذ )ج( 

رَُُه يىَُُه )د( 

)ػلن االجدوبع ُْ الذراسث الْصفيث الوقبرًث الدفسيزيث للوجدوؼابج اإلًسابًيث بحساا هاب خباِذ باَ   (5)

 هوبرسدِب في الزهبى ّالونبى( ُي هقْلث:

هُرٌ خُذَدز )أ( 

اردنسزر و )ة( 

أوخسذ كىَذ )ج( 

رَُُه يىَُُه )د( 

)ػلن االجدوبع ُْ ػلن دراسث الدفبػالج ّالؼالقبج اإلًسبًيث ظزّفِب ّآثبرُب(( ُي هقْلث:  (6)

رُرَر )أ( 

فُررشبَهذ )ة( 

يىرَس خُزثرج )ج( 

ثبرَز )د( 
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ًسبًيث في ػالقدِوب بؼضِوب بةؼض( ُي هقْلث:)ػلن االجدوبع ُْ ػلن دراسث اإلًسبى ّبيئدَ اإل  (7)

رُرَر )أ( 

فُررشبَهذ )ة( 

يىرَس خُزثرج )ج( 

ثبرَز )د( 

)يونااي خؼزياام ػلاان االجدواابع بْجااَ ػاابم ػلااى أًااَ الذراسااث الؼلويااث للؼالقاابج االجدوبػيااث ب شاانبلِب   (8)

 الةسيطث ّالوؼقذت( ُي هقْلث:

رُرَر )أ( 

فُررشبَهذ )ة( 

يىرَس خُزثرج )ج( 

ثبرَز )د( 

)ػلن االجدوبع ُْ الذراسث الؼلويث للوجدوغ : للجوبػبج، ّالٌظن، ّالدٌظيوبج، ّللؼالقبج   (9)

 االجدوبػيث بيي أػضبء الوجدوغ( حسا خؼزيم:
رُرَر )أ( 

فُررشبَهذ )ة( 

 أنجرد سزُىارد )ج( 

ٍُثُزرَى سىروك )د( 

)ػلاان االجدواابع ُااْ دراسااث الخصاابئص الؼبهااث الوباادزمث باايي جويااغ أًااْاع الظااْاُز االجدوبػيااث،   (11)

 ّالؼالقبج بيي ُذٍ األًْاع، ّمذلل الؼالقث بيي الظْاُز االجدوبػيث ّغيز االجدوبػيث( حسا خؼزيم:

رُرَر )أ( 

فُررشبَهذ )ة( 

 أنجرد سزُىارد )ج( 

سىروكٍُثُزرَى  )د( 

الْحذاج األسبسيث للحيبت االجدوبػيث: (11)

رزضًٍ األفؼبل وانؼالقبد االخزًبػُخ وانشخصُخ اإلَسبَُخ واندًبػبد وانًدزًؼبد انًحهُخ  )أ( 

 وانزُظًُبد وانسكبٌ وانًدزًغ

ح انؼهًٍ دراسخ انثقبفخ اإلَسبَُخ وانًدزًغ ورحذَذ انًُظىر انسىسُىنىخٍ ورحذَذ أثؼبد انًُه )ة(  

 انًزجغ فٍ انذراسخ

ورشًم َظبو األسرح وانقراثخ، وانُظبو االقزصبدٌ، وانُظبو انسُبسٍ، وانُظبو انذٍَُ،  )ج( 

وانُظبو انزرثىٌ، وانُظبو انزروَحٍ، وانُظبو اندًبنٍ

، ورزضًٍ ػًهُبد انزجبٍَ وانزذرج، وانزؼبوٌ، وانزىافق، واالرصبل، وانزُشئخ االخزًبػُخ )د( 

وانضجظ االخزًبػٍ، واالَحراف االخزًبػٍ، وانزكبيم االخزًبػٍ، وانزغُر االخزًبػٍ
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الدحليل السْسيْلْجي:  (12)

رزضًٍ األفؼبل وانؼالقبد االخزًبػُخ وانشخصُخ اإلَسبَُخ واندًبػبد وانًدزًؼبد انًحهُخ  )أ( 

 وانزُظًُبد وانسكبٌ وانًدزًغ

ُخ وانًدزًغ ورحذَذ انًُظىر انسىسُىنىخٍ ورحذَذ أثؼبد انًُهح انؼهًٍ دراسخ انثقبفخ اإلَسبَ )ة(  

 انًزجغ فٍ انذراسخ

ورشًم َظبو األسرح وانقراثخ، وانُظبو االقزصبدٌ، وانُظبو انسُبسٍ، وانُظبو انذٍَُ،  )ج( 

وانُظبو انزرثىٌ، وانُظبو انزروَحٍ، وانُظبو اندًبنٍ

انزذرج، وانزؼبوٌ، وانزىافق، واالرصبل، وانزُشئخ االخزًبػُخ، ورزضًٍ ػًهُبد انزجبٍَ و )د( 

وانضجظ االخزًبػٍ، واالَحراف االخزًبػٍ، وانزكبيم االخزًبػٍ، وانزغُر االخزًبػٍ

 الؼوليبج االجدوبػيث األسبسيث:  (13)

حهُخ رزضًٍ األفؼبل وانؼالقبد االخزًبػُخ وانشخصُخ اإلَسبَُخ واندًبػبد وانًدزًؼبد انً )أ( 

 وانزُظًُبد وانسكبٌ وانًدزًغ

دراسخ انثقبفخ اإلَسبَُخ وانًدزًغ ورحذَذ انًُظىر انسىسُىنىخٍ ورحذَذ أثؼبد انًُهح انؼهًٍ  )ة(  

 انًزجغ فٍ انذراسخ

ورشًم َظبو األسرح وانقراثخ، وانُظبو االقزصبدٌ، وانُظبو انسُبسٍ، وانُظبو انذٍَُ،  )ج( 

ُظبو انزروَحٍ، وانُظبو اندًبنٍوانُظبو انزرثىٌ، وان

ورزضًٍ ػًهُبد انزجبٍَ وانزذرج، وانزؼبوٌ، وانزىافق، واالرصبل، وانزُشئخ االخزًبػُخ،  )د( 

وانضجظ االخزًبػٍ، واالَحراف االخزًبػٍ، وانزكبيم االخزًبػٍ، وانزغُر االخزًبػٍ

 الٌظن االجدوبػيث األسبسيث:  (14)

وانؼالقبد االخزًبػُخ وانشخصُخ اإلَسبَُخ واندًبػبد وانًدزًؼبد انًحهُخ رزضًٍ األفؼبل  )أ( 

 وانزُظًُبد وانسكبٌ وانًدزًغ

دراسخ انثقبفخ اإلَسبَُخ وانًدزًغ ورحذَذ انًُظىر انسىسُىنىخٍ ورحذَذ أثؼبد انًُهح انؼهًٍ  )ة(  

 انًزجغ فٍ انذراسخ

االقزصبدٌ، وانُظبو انسُبسٍ، وانُظبو انذٍَُ، ورشًم َظبو األسرح وانقراثخ، وانُظبو  )ج( 

وانُظبو انزرثىٌ، وانُظبو انزروَحٍ، وانُظبو اندًبنٍ

ورزضًٍ ػًهُبد انزجبٍَ وانزذرج، وانزؼبوٌ، وانزىافق، واالرصبل، وانزُشئخ االخزًبػُخ،  )د( 

االخزًبػٍوانضجظ االخزًبػٍ، واالَحراف االخزًبػٍ، وانزكبيم االخزًبػٍ، وانزغُر 

 خدضوي مل ثقبفث هجوْػث هي الوؼبرف، خٌقسن إلى أًْاع  (15)

َىػبٌ)أ( 

ثالثخ )ة( 

أرثؼخ )ج( 

خًسخ )د( 
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:يظِز الدذاخل بيي ػلن االجدوبع ّاألًثزّبْلْجيب في دراسدِوب لوْضْع   (16)

.انثروح )أ( 

.انقىح )ة( 

.انثقبفخ )ج( 

.انشخصُخ ()د 

:الفئبج االجدوبػيث  (17)

يٍ أيثهزهب فئبد انقىي انؼبيهخ وأطفبل انحضبَخ وػذد انًىانُذ فٍ سُخ يؼُُخ وفئبد انسٍ. )أ( 

.يٍ أيثهزهب فئبد انرخبل وانُسبء وانزَىج وأػضبء اندًبػبد انًهُُخ )ة( 

.خزًبػُخيٍ أيثهزهب خًبػخ األصذقبء واألقبرة واندُراٌ وانزير اال )ج( 

.يٍ أيثهزهب اندبيؼبد وانًصبَغ وانًسزشفُبد واندًؼُبد انؼهًُخ وانجُىك )د( 

:الجوبػبج االجدوبػيث  (18)

يٍ أيثهزهب فئبد انقىي انؼبيهخ وأطفبل انحضبَخ وػذد انًىانُذ فٍ سُخ يؼُُخ وفئبد انسٍ. )أ( 

دًبػبد انًهُُخ.يٍ أيثهزهب فئبد انرخبل وانُسبء وانزَىج وأػضبء ان )ة( 

.يٍ أيثهزهب خًبػخ األصذقبء واألقبرة واندُراٌ وانزير االخزًبػُخ )ج( 

.يٍ أيثهزهب اندبيؼبد وانًصبَغ وانًسزشفُبد واندًؼُبد انؼهًُخ وانجُىك )د( 

:الدٌظيوبج الزسويث  (19)

يؼُُخ وفئبد انسٍ.يٍ أيثهزهب فئبد انقىي انؼبيهخ وأطفبل انحضبَخ وػذد انًىانُذ فٍ سُخ  )أ( 

يٍ أيثهزهب فئبد انرخبل وانُسبء وانزَىج وأػضبء اندًبػبد انًهُُخ. )ة( 

يٍ أيثهزهب خًبػخ األصذقبء واألقبرة واندُراٌ وانزير االخزًبػُخ. )ج( 

.يٍ أيثهزهب اندبيؼبد وانًصبَغ وانًسزشفُبد واندًؼُبد انؼهًُخ وانجُىك )د( 

:سوبج البخصيث  (21)

. يفهىو انشخصُخ ()أ 

اسزدبثبد َىػُخ واسؼخ االَزشبر رًبيب ًَكٍ انزُجؤ ثهب إنً حذ يؼهىو فٍ ثُئخ ردرَجُخ أو  )ة(  

 .طجُؼُخ، وقذ ركىٌ ثسُطخ َزكىٌ كم يُهب يٍ ػُصر واحذ وقذ ركىٌ يؼقذح ويزشبثهه

.انشخصُخفئبد يٍ األشخبص َكىٌ ألفراد كم فئخ يُهى أًَبط يزًبثهخ يٍ سًبد  )ج( 

ثأسهىة واحذ يٍ أسبنُت  وَُشئىٌَجذو ػُذيب رؼُش خًبػخ يٍ األفراد فٍ يُطقخ واحذح، )د( 

انزُشئخ االخزًبػُخ


