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 أجب عن األسئلة التالية:

 ( أمام العبارة الخاطئة: ×أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ( √: ضع عالمة ) ولالنوع األ

لم  ال ىى ل -1 ىىقلتفلموظلويىىقهل  مل  ىىملتبذ ُيعَفىىالموظف ىى للىىللموظظ اىىقلظىىبلموعبف ىىقل لواتىى قلو ظةلوفىىلملميةم يذ

و ظةلوفقلالبل افيً ملألظٍ لظا فبلصلة ل ويى لظىبل سيتى لموظةى اهل ىلو  ملظىبلظصىل ظقلموظف ى لوى ل

لموفعللموظ  ابليافبلظةلوفقا ل ًقل  (.للل.للل) أبذ

ةلقيلظ ل ل  البلموج يظقلموُظفِج قلموظف  لُيعَفال -2  افيىً مللموجالسيقلموظتؤفويذقظبلموظتؤفويذقلموجالسيذقلوظج ذ

 )لل(لل.ألفمظ ل سيت 

ةلصةف لق م ل عييا للللموف يفق -3 لموظف  ل م   ل ظج ذ  .للل)(يت ظقُّ

ال ق م لع  ل فقيعُلطلوظللوملي مل لشلءلمألت م لموف يفيذق عةملمالو زمملل ي زظاللل ةةظقَلموظف  لول عةل  ك -4

 )(ل.تفل عهُّةل ظف لموت يذق

ل)ل( ل يخلمو ظ عل لوجاتيقلموظا ت ق.ومليش  طلا لملموةةظقلموظةايقللللمو عييبلمابضلءلظةةلظعياقلع لل -5

 .ل)لل(لس لموت طلملموظلاظقلموتيلتيذقتلموفمجبلعةملوفظهللع لظفهفملموظافظقلب ص لي -6

يجفزل فولل ي لموتعفةيل عضلموف لس لمو لل  ط بلافلءممل ي لظ فمل ةللللموظفمطايبلموتعفةييبهل -7

ل)(فيا تبلصفقلموةيظفظق.لل

 فجىةلظتىلفمةل ىيبلظىفمطاللظج ىعلمو عىلفبلموة يجىلللىللظجىلللموعظىلل لوبطىلذلموظاىفظللف وىكل افيى مل -8

مو ىللعبىةمللىللقطى للىللشىفمللل23وب م لموظج علمألع الوظج ىعلمو عىلفبلموة يجىلللىللةف  ى ل قىمل

 ()لهـ.لل1423

 )(تاقلفظاهللف لس لظ لش ةلمألظفمللموعلظق.للل17موظةلمألةاالو  عييبل لوف يفقلموعلظقلهفل -9

ل)(يعاللمت  علةلموف يفقل ازيللظت فمهللظبلموظ   قلموظصافقلع يهللموللظ   قلتقللظاهل.للل -10

وف ىلس لمو ل عىقلو جهىقلمالةم يىقهلفياىفبل ط ىبلظىبليعاللابللموف يفقلمت  علةهللظبلقلسظقلمو شىايتملم -11

ل)(موجهقلموظعايقل هل.للل

موع  ةلللل ظةيةلموتبلهفل ل يخلموظيتةل لويفملفموشه لفموتىاقللىللظفي ىقلموافىفعلتفلظىلليبىفملظبلظهىلهل -12

 )(فمبلوملي  مل ظفي قلمواففعلمويفملفموشه لمع   لمو ل يخلهفل  ةلشه لشفمللوتا  .لل

للألت لبل أةي يقلموظاملع للموظف  ل ظةلش علهلفموظاملع للموظف  ل لوتجبلظةةلظبلظلالملموفص -13

 )( بللعبلتاق.لللل

يااللللمألظ لموظ اىللع ىللمع  ىل لموفصىللفيعةلموفصلل أظ لظ اللظبلظلالملموفصللألت لبل أةي يقل -14

 ()لألت لبل أةي يق.للل

يظ  ل عييبلظبلت قلتبلظاملع ي ل ظةلش عللتفل لوتجبللللج يظىقلظة ىقل لوشى  لتفلمألظلاىقليع ى ل -15

ل()لظؤق لليزفلل عةلظ ف ل تثلتافمملظبل ل يخلموظةلتفلموتجب.لل

يشظللش طلموصتظيقلمألةتقيقلتاللياىفبلطلوىبلموف يفىقلتى قلتبللصىللظىبلموةةظىقلموتىل بقلألتى لبل -16

متى  الءلتيلج يظىقلع للصةف لق م لموفصلل تثلتافمملع للمألقىللةفبلل أةي يقلظللومليابلقةلظضل

ل)(مو شفة.للل

ل

 العبارات التالية: أكمل: نيالثانوع ال

 مو  قيق:لفمو  قيقل ظ فيللللظضظفاهللع الظيز يبلظهظذ يبل لوات قلو ظف  : -1

...............................ل...........لف عاىىىىىىىىىل؛ل................................موظيىىىىىىىىىزةلمألفوىىىىىىىىىا:لل-لت

ل..................ل.......................ل.........................ل...........................ل.....ل.........

.........................ل..................ل.......................لف عاىىىىىىل:؛ل...........موظيىىىىىىزةلمو لايىىىىىىق:لل-لب

ل...........................ل.....ل.........

..................لهلتفلظؤق ىىىىىقلظىىىىىبلةىىىىىتللعىىىىىةةلطىىىىى قلفهىىىىىل:ل......يىىىىى ملشىىىىى للموف يفىىىىىقل صىىىىىفقلل-لم

ل.......................ل.........................ل...........................ل.....ل.........

 صاي لموف لس هلهظل:ل يفجةلا لظلبلو -2
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..................ل.......................ل:لفي اىىىىىىىىىىىىىىىىزلماله ظىىىىىىىىىىىىىىىىلملع ىىىىىىىىىىىىىىىىلل.......................ل-لت

ل.........................ل...........................ل.....ل.........

.....ل..................ل..................:لفي اىىىىىىىىىىىىىىىىىزلمه ظلظىىىىىىىىىىىىىىىىى لع ىىىىىىىىىىىىىىىىىلل......................ل-لب

ل.........................ل...........................ل.....ل.........

موةةظىقلموظةايىقلظجظفعىلمللىلل ىللا ىلمللعشى ف ظملتتعل صاي لموف لس لموعلظقللىللموظظ اىقللىلل

 هـ.1397موصلة لتاقل

فموظافى لموى يلي طى قلظىبلل............................  جعلتهظيقلمو عييبلمول:لافا لموةطفةلمألفوللللل -3

 .........................ةتو لموظتلهظقلللل

ل ابتملموجاتيقلظتبلظ لةئلموبلافبلموةفوللموةلالمول: -4

..................ل.......................ل.........................ل:لفهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلل..............ل-لت

ل...........................ل.....ل.........

 

 ......................................................:لفهلل..............ل-لب

لىىللشىى للل...........فموظ ظ ىىعل هىىللل..............وىىمليفىى قلا ىىلملموةةظىىقلموظةايىىقل ىىيبلموظ ظ ىىعل جاتىىيقل -5

ل.ل..............موف يفقلموعلظقلظللعةملموف لس ل

موصلة ةلفلبللوا ىلملموجاتىيقلموتىعفةيقلتفلظىللهىفلظعظىفللل...................ي ملم  لملموجاتيقل ظفجبل -6

 .ل...................................ظ ل  لظلويلل

..................ل.......................ل عىىىىىىىضلموف ىىىىىىىلس لظىىىىىىىةةملتىىىىىىىاللوتو ظىىىىىىىلقل هىىىىىىىللظ ىىىىىىىلل -7

ل.........................ل...........................ل.....ل.........

..................لللشىىىىىى طلموصىىىىىىتظيقلمألةتقيىىىىىىقللىىىىىىللمو عيىىىىىىيبل ا ىىىىىىلملموةةظىىىىىىقلموظةايىىىىىىقليعاىىىىىى -8

ل........................ل.........................ل...........................ل.....ل.........

لىللت هىلبلليعاللموصفلملموظظيىةةلموظع فلىقلعىبلموظى ءلمو ىلل  الق هىللمألوتىبلف بى ل..................... -9

لموالع.

(لظىبلمو ىفمسالمو افي يىقلوا ىلملموةةظىقلموظةايىقل ى ج مءممل4/5   ملظتبلموتىي ةلفموتى فكلفلبىللو ظىلةةل)ل-لث

..................ل.......................ل  ظةيىىىىىىةهللعىىىىىىبلط يىىىىىىقلل................ بىىىىىىفمل هىىىىىىللفزم ةل

ل.....ل..................................ل...........................ل

عةملموظامل ظةلش عللع ىللموظ شىاللىللموجى مسملمو ىللق  هىللموة فلظبلموتفم قلموجالسيقلليشظللش طل-لج

ظىةلل–ظىةلموبى  لل–ظىةلمو  ىللل–ظىةلموتى ققلل–ظىةلشى بلموةظى لل-موش ذلمالتتظللفهلل)ظةلموزالل

 لوشى  لتفلمألظلاىقللظةلمو ةة(هلاظلليشظللتالليافبلموظ شالت قلتبلتجبللللج يظقلظة قل–موظ م قل

)ف عىى  ل أاهىىللموج يظىىقلمو ىىلل تىىبطلمع  ىىل لموشىىةالعاىىةلمواىىلعلف شىىاكللىىللازمه ىى لفتظلا ىى (لظ ىىلل

ل..................ل.......................ل.........................ل...........................ل.....ل.........

..................لظىىىىىىىقل ىىىىىىىلة ت لف عىىىىىىىةةل ة  ىىىىىىى لموظىىىىىىىؤهتملموظط ف ىىىىىىىقلوشىىىىىىى للموف يفىىىىىىىقلموعلل-لح

فموظىىىىىىىىىىؤهتملقىىىىىىىىىىةل اىىىىىىىىىىفب:لل.......................ل.........................ل..........................

ل..................ل.......................ل.........................ل...........................ل.....ل.........

ل........... ىلوظؤهتملموظط ف ىقلوشى للموظ   ىقلل(......................) لموع يىلل لوظ م ىبل شظللموف لس -10

ل...................مو ل عقلوظجظفعقلاللظاهلل ليضللقلو ش فطلفموضفم طلمو للتق هلل

 : األسئلة المقالية ثالثالنوع ال

 ؟موفمج لملموف يفيذقلمييجل يذقظللهلل -1

 ؟موف يفيذقلموت  يذقموفمج لملظللهلل -2
 ظللهللتت لبلط بل ظةمثلموف لس لموعلظق؟ -3
  ؟ ي ظصاي لي مللوفالءلفمالا ظلءلموف يفلهلفظللوظبصفةل  -4
لظللهللمآل ل لماليجل يقليظةمثلموف لس لموعلظق؟ -5
 ظللهللمآل ل لموت  يقليظةمثلموف لس لموعلظق؟ -6
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 ظللهللمالةم مملفمألجهزةلموظة صقللللمظةمثلموف لس ؟ -7
ل-مو لءلموف يفقلل–ابللموف يفقلل–ظل مل عاللموظصط ظلملمو لويقللللظجلللموةةظقلموظةايق:ل) ظفي لموف يفقل -8

ل صاي لموف لس (؟ل– ةفيضلموف يفقل
لت ا ل عضلمالت  الءمملموظ ايقلع للتتعلظفضفعيقلع للظ ةتلموظتلفمةللللمو عييب؟ -9

 موظةايقل لوظظ اق؟لظللهللموش فطلموظعظفلل هلللللمو عييبللللا لملموةةظق -10
 ظللهللمألت لبلمو للتةملموللمألة ل ش طلموجاتيقلموتعفةيقللللمو عييب؟ -11
لظللهللط قلمالة يل لموعلظقلهلفظللهللموط قلموظ  عقلظاهلل لوظظ اقلظعل ا لمتملف يفقلواللظاهل؟ -12


