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ثلا ث ( مولع ) ىلو األ ةدحولا ةعجارم

؟ ةيملعلا ةقيرطلا تاوطخ يلمكا س/

ةيلا تلا تاغارفلا يلمكا س/

............................................-1 ةيحلا تاقولخملا صئاصخ نم -1

............................................-2

............................................-3

ماسجأ نوكت ةيئانب تادحو -2
................................ ةيحلا تاقولخملا

.............................................-1 يه ةيحلا تاقولخملا تاجاح -3

.............................................-2

.............................................-3

............................................-4

................................................... يه ةئيبلا -4

........................................ وه يئوضلا ءانبلا -5

ةيملعلا ةقيرطلا

-1

-3

-4

-5

-6

-2



؟ مسرلا ىلع ةتبنلا ءازجأ يبتكأ س/

: يلا تلا ططخملا يلمكأ س/-

يلا تلا غارفلا يلمكأ -س/

مدختست ثيح ءاذغلا عنصب تابنلا قاروأ موقت -

نيجسك اال + ءاذغ ( ةقرولا يف ) ءارضخلا ةداملا + نوبركلا ديسكأ يناث + ءاملا + سمشلا

.................................... ةيلمعب ةيلمعلا هذه ىمستو



ةيحصلا ةباج اإل يراتخا س/

( ةيدتولا – ةيفيللا ) روذجلا عاونأ نم رزجلا -1

( ةيدتولا – ةيفيللا ) روذجلا نم حمقلا تابن روذج -2

( ريعشلا – لجفلا ) لثم ءاذغلا نزخت يتلا روذجلا -3

( يدتولا – يفيللا – ضغلا يرطلا ) تابنلا يف ناقيسلا عاونأ نم -4

( ضغلا يرطلا – بلصلا يبشخلا ) ناقيسلا نم ليخنلا ناقيس -5

( ضغلا يرطلا – بلصلا يبشخلا ) ناقيسلا نم سنودقبلا تابن قاس -6

ناسن اال ةايحل يرورض وهو يئوضلا ءانبلا ةيلمع خالل تابنلا نم قلطي يذلا زاغلا -7
( نوبركلا ديسكأ يناث – نيجسك (األ زاغ وه ناويحلا و

( ةطسبنم – ةيربا ) لث اال تاتابنلا قاروأ لا كشا نم -8

( ةطسبنم – ةيربا ) بنعلا تابن قاروأ لا كشا نم -9

ىلإ ةرذبلا نم ةئدتبم روصلا خالل نم يرهزلا تابنلا ةايح لحارم يبتر - س/
؟ ومنلا لماك تابن

تاغارفلا يلمكأ س/

..................و........................ روذبلا لا قتنا قرط نم
و......................



ةحيحصلا ةباج اإل يراتخا س/

ا ءازج األ ىلا تابنلا يف ةيركذلا ءازج األ نم حاقللا بوبح لا قتنا وه -1
روذبلا نوكتل تابنلا يق ةيوثن ال

( لوحتلا – ةايحلا ةرود – حيقلتلا )

اديدج اتابن ريصيو ومنيل تبنب نا نكمي بيكرت -2

( ةضيبلا – لوحتلا – ةرذبلا )

هتايح يف يحلا قولخملا اهب رمي يتلا لحارم يه -3

( ةايحلا ةرود – ةرهزلا – لوحتلا )

هومن ءانثا يف يحلا قولخملا اهب رمي تاريغتلا نم ةلسلس وه -4

( رثاكتلا – لوحتلا – ةضيبلا )

شيعيل ةيلا جاتحي امو ريغصلا ناويحلا ىلع يوتحي بيكرت -5

( ةضيبلا – رثاكتلا – لوحتلا )

كمامإ يتلا ةروصلا ىلع ةرذبلا ءازجأ يبتكأ س/



.؟ ةافحلسلا ةايح لحارم مس س/

؟ ةشارف لا ةايح لحارم مس س/

-1

-2

-3

-4

-1

-2
-3

-4



ةعومجم ةءارق خالل نم لمجلا و عدفضلا ةايح ةرود نيب قرفل ا ما س/
. روصلا نم



ةيلا تلا تاغارفلا يلكا س/

رمي عدفضلا يه لمجلا ةايح ةرودو عدفضلا ةايح ةرود نيب قرفلا -1
................... ةلحرمب

بـ............................................. ةجاجدلا ةايح ةرود أدبت -2

ةبلص ةرشقب اهتايح ةرود ءانثا يف تارشحلا ضعب فلغت -3
.................... ةلحرم يف

............................... اهنم جرخت ةرشحلا ةضيب سقفت امدنع -4


