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  أدبي 12وحدة معالجة البيانات  إجابات

   األولأسئلة الدرس  إجابات

  :السؤال األول

 .ثالث مهمات يمكن تنفيذها باستخدام الجداول االلكترونيةاذكر   -أ 

 ...عمليات رياضية، فرز للبيانات، تصفية للبيانات، تمثيل البيانات بالرسم البياني، 

على الخاليا في الجداول  إجراؤهااذكر ثالث أنواع من التنسيقات التي يمكن   -ب 

 .االلكترونية

 ...بيانات بداخلها، الحدود، الخلفية، المحاذاة، تحديد نوع ال

  :السؤال الثاني

 ما االسم الذي يطلق على الملفات في الجداول االلكترونية ؟ المصنفات  -أ 

 .اذكر بخطوات آلية تغيير اسم ورقة العمل  -ب 

  .النقر المزدوج على اسم الورقة الحالي •

 .اإلدخالكتابة اسم ورقة العمل الجديد وتثبيته بالنقر على مفتاح  •
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  أسئلة الدرس الثاني إجابات

  :السؤال األول

 .صفات التصميم الجيد لقواعد البياناتاذكر   -أ 

 .جداولالالبيانات في  عدم التكرار في •

 .بين الجداول لتكامل البيانات صحة الربط •

 .المطلوبة األهدافتحقق االستعالمات والتقارير  •

 .اذكر المراحل التي يتم بها تصميم قاعدة البيانات  -ب 

 .قاعدة البياناتتحديد أهداف  .1

 .جمع المعلومات وتنظيمها .2

 . تقسيم المعلومات في جداول، حيث يتم تحديد محتويات كل جدول .3

 .بالجداول األساسيةالمفاتيح  إلى باإلضافةتحديد حقول كل جدول  .4

 .الربط بين الجداول من خالل بناء العالقات .5

  :السؤال الثاني

 جدول في قاعدة بيانات ؟  إنشاءوضح بخطوات   -أ 

 .التبويب إنشاءمن ) TABLE1(1اختيار أيقونة جدول •

 .تحديد حقول الجدول ونوع بيانات كل حقل •

 .تحديد المفتاح الرئيسي للجدول •

 .هناك نوعين من العالقات من حيث درجتها، وضح كل منهما  -ب 

مرتبط بالعديد من  األولكل سجل في الجدول ) : ∞:  1(واحد إلى متعدد  •
السجالت في الجدول الثاني، كل سجل في الجدول الثاني مرتبط بسجل واحد 

 .بالجدول األول
مرتبط بالعديد من  األولكل سجل في الجدول ) : ∞:∞(متعدد إلى متعدد  •

السجالت في الجدول الثاني، وكل سجل في الجدول الثاني مرتبط بالعديد من 
 .األولالسجالت في الجدول 
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  أسئلة الوحدة إجابات

  :الصحيحة في كل مما يأتي اإلجابةضع دائرة حول رمز : السؤال األول

  COUNTIF. ج  "أي الداالت التالية تستخدم لعد الخاليا وفق شرط معين؟ .1

  AVERAGE  . أ  "؟األعدادمتوسط مجموعة من  إليجادأي الداالت التالية تستخدم  .2

  خلية. ج  ؟الجداول االلكترونيةماذا يطلق على التقاء العمود مع الصف في  .3

  تاريخ  . ب  ؟ما نوع البيانات المناسب لتاريخ ميالد طالب .4

  رقم. ج  ؟ما نوع البيانات المناسب لعالمات طالب في صف ما .5

  حقل .ب  ماذا يطلق على العمود في جدول قاعدة بيانات؟ .6

  الجدول  . أ  في قواعد البيانات؟ األساسيما العنصر  .7

رقم : (في جدول يحتوي الحقول أي من التالية مفتاح أساسي .8

  ؟)الزبون، اسم الزبون، العنوان، الحالة االجتماعية

  رقم الزبون .أ

  :السؤال الثاني

 ما الفرق بين حماية الملف وحماية ورقة العمل في الجداول االلكترونية ؟  -أ 

  حماية ورقة العمل  حماية الملف  الرقم

حماية للملف بجميع أوراق عمله   .1
  ومحتوياته

  حماية ورقة العمل المحددة

من خالل  إال إليهال يمكن الدخول   .2
  كلمة مرور

من خالل  إالال يمكن تحرير محتوياتها 
  كلمة مرور

بالدخول  إالال يمكن رؤية محتوياته   .3
  إليه

  يمكن رؤية محتوياتها

  ما الفرق بين فرز البيانات وتصفيتها ؟ -ب

  تصفية البيانات  فرز البيانات  الرقم

  عرض جزء من البيانات وفق شرط معين  عرض كل البيانات وفق شرط أو أكثر  .1

  في قواعد البيانات؟ واألجنبي األساسيما الفرق بين المفتاح  - ج

حقل أو مجموعة حقول يعرف السجل من ): PRIMARY KEY( األساسيالمفتاح 

  .خاللها بشكل فريد وال يمكن أن يكون حقل فارغ 
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مفتاح أساسي في جدول آخر ويهدف لربط ): FOREIGN KEY( األجنبيالمفتاح 

  .فيما بينها) العالقات(الجداول 
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  شبكات االتصال
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  األول أسئلة الدرس إجابات

ويمثل بالنظام  MAC  =48  عدد الخانات الثنائية التي يتكون منها عنوان: السؤال االول

فتصبح عدد الخانات   خانات ثنائية برقم سداسي عشري واحد 4السداسي عشري حيث تمثل كل 

  12=  4÷48في النظام السداسي عشري له 

  :كما في المثال اآلتي

7D-DF-D3-32-56-ED 

من قبل المصنع بشكل  إنشاءهيتم  ألنهكعنوان فيزيائي  MACيصنف عنوان : السؤال الثاني

  .فيزيائي على بطاقة الشبكة عند تصنيعها 

أداة تربط جهاز الحاسوب : وظيفة بطاقة واجهة الشبكة في جهاز الحاسوب: لثالثالسؤال ا

  .واستقبال البيانات إلرسالالوسيط ب

تغير  أيخوفا من  اإلطارمن صالحية  للتأكد األخطاءتفحص :  FCSحقل : السؤال الرابع

 بأنهكانت النتيجة  إذا اإلطارفي الطريق بسبب التشويش ، حيث يتم التخلص من  لإلطارحدث 

  .غير صالح من قبل محول الشبكة

تقوم محوالت الشبكة : اتخاذ القرار المناسب لتحويل الرسالة للمنفذ الصحيح: السؤال الخامس

بتحويل الرسالة للجهاز الهدف عبر المنفذ المناسب بناء على الحقل الذي يحتوي على عنوان ال 

MAC  اإلطار(الهدف الموجود في بداية الرسالة. (  

رسالة  ألولعند استقبال المحول :  MACقيام المحول بتعبئة جدول عناوين : السؤال السادس

الخاص به ويضيفه داخل جدول  MACمن جهاز الحاسوب، يتعرف مباشرة على عنوان 

  ).اإلطار(العناوين مقترنا مع رقم المنفذ الذي أتت منه الرسالة 
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  إجابات أسئلة الدرس الثاني

 IPV4  =32عدد الخانات الثنائية التي يتكون منها : السؤال األول

 IPV6 =128عدد الخانات الثنائية التي يتكون منها 

من خالل قناع :  IPالتمييز بين جزء عنوان الشبكة وجزء الجهاز في عنوان  :السؤال الثاني

ناع الشبكة في ق 255خانات، حيث يستخدم الرقم  4المكون من ) SUBNET MASK(الشبكة 

  .يكون الجزء الخاص بعنوان الجهاز لتحديد الجزء الخاص بعنوان الشبكة، وما تبقى

  IP                 :192.168.25.12عنوان :      مثال 

  0. 0. 255. 255:                 قناع الشبكة           

 192.168منه يكون عنوان الشبكة هو                      

 25.12الجهاز هو            وعنوان   

  مسار الرسالة بين المرسل والمستقبل:السؤال الثالث

  .المصدر والهدف IPالعناوين التي تبقى ثابتة داخل الرسالة هي عناوين                

  . MACالعناوين التي تتغير باالنتقال من موجه آلخر هي عناوين                

  :السؤال الرابع

  العنوان المنطقي  الفيزيائيالعنوان 

  يتم في طبقة الشبكة  يتم في طبقة ربط البيانات

 أخرى إلىيتغير العنوان الفيزيائي من محطة 

  ، حيث يمثل عنوان المحطة القادمة 

 MACويتمثل بعنوان الــ 

ال يتغير العنوان المنطقي مع طول المسار ، 

  إليهاحيث يمثل عنوان الوجهة المتجه 

 IPويتمثل بعنوان الــ 

الجهاز المستخدم لتوجيه الرسائل بين األجهزة التي تنتمي لشبكات مختلفة هو :السؤال الخامس

  )ROUTER(الموجه 

منفذ يجب  أي إلىقرار  ألخذالعنوان داخل الرسالة الذي يستخدمه الموجه :السؤال السادس

  .توجيه الرسالة هو عنوان الجهاز داخل الشبكة
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  أسئلة الدرس الثالث إجابات

  :السؤال األول

 ؟)ADSL ROUTER(ضبط إعدادات الموّجه ما الهدف من  -أ 

  .، ، ضبط وحماية الشبكةاالتصال باالنترنت إعداداتضبط 

 ؟)ADSL ROUTER(إعدادات الموّجه كيف يتم الدخول إلى صفحة  -ب 

صفحة برمجة الموّجه باستخدام أحد متصفحات االنترنت وذلك  إلىالدخول  •

الخاص بالدخول إلى صفحة برمجته في شريط ) IP(بكتابة عنوان الشبكة 

 .عنوان المتصفح

 اسم المستخدم وكلمة إدخالتظهر شاشة تسجيل الدخول التالية، حيث يتم  •

 .المرور
  

 :ما وظيفة كل من البروتوكوالت اآلتية:السؤال الثاني

الذي تعلمته في الصفوف السابقة  OSIالطبقة الثانية في نموذج  بروتوكول:  PPP  - أ

ين طرفيتين، ومن أهم تطاتصال مباشر بين نق إنشاءإلى هدف وي) طبقة ربط البيانات(

  :مهامه

عن طريق أخذ اسم حيث تتم المصادقة ) : AUTHENTICATION(المصادقة  •

 INTERNET SERVICE المرور من مزود خدمة االنترنت المستخدم وكلمة 

PROVIDER)ISP( .  

  .)DATA COMPRESSION(ضغط البيانات  •

 .)ENCRYPTION(تشفير البيانات •

 نقطة إلى لنقطة بروتوكوال على يعتمد الذي اإلنترنت بروتوكوالت أحد:  PPPOE  - ب

)PPP(النوع من الشبكات ، ويعتمد على FRAME RELAY التي تقوم بتقسيم 

 إرسال بإعادة الحجم تسمح في مختلفة) FRAMES(إلى أجزاء )  DATA(البيانات 
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 البيانات كلها إرسال إلى إعادة الحاجة التي لم تصل أو حدث لها تشويه دون البيانات

 اإلرسال سرعة أخرى مما يساعد في زيادة مرة
  

  :كل مما يأتي  عليها مكان اختيارباالعتماد على الشاشة أدناه، حدد : السؤال الثالث

 .اسم شبكة االنترنت الالسلكية .1

 .نوع التشفير  .2

 .كلمة المرور للشبكة الالسلكية .3

  

  

  

  

  

  

  .بعدة أدوار أو مهام، أذكرها مع التوضيح)  AP( يقوم جهاز :السؤال الرابع

 يكون له، حيثوهو الوضع االفتراضي   (ACCESS POINT) :نقطة وصول .1

  .مجرد امتداد السلكي لشبكة سلكية

منه مستخدم لجهاز  يجعل الوضع هذا:  (AP CLIENT)مستخدم نقطة وصول .2

 الذي MAC الـ عنوان ، يطلب AP CLIENT وضع وفي ،نقطة وصول آخر

  .أو نقطة وصول أخرى باعثة للموّجه الالسلكية الشبكة يخص

 الوضع بهذا مكني) : WIRELESS REPEATER( السلكي إشارة) مقوي(معيد  .3

نقطة  أن بمعنى، السلكياً  ذلك ويتم، تغطيتها لتزيد مدى ضعيفة السلكية إشارة تقوية

 عنوان أخرى، حيث يتم وضع لنقطة وصول الالسلكية اإلشارة ستستقبل الوصول
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الموّجه  مع المدمجة البعيدة ACCESS POINTالـ يخص الذي الالسلكي MACالـ

 .أبعد بتعزيز اإلشارة وٕارسالها لمسافة لتقوم وكذلك كلمة مرورها

  :السؤال الخامس

 ؟ AP CLIENTما المطلوب تحديده في وضع   -أ 

أو نقطة وصول أخرى  للموّجه الالسلكية الشبكة يخص الذي MAC الـ عنوان

 باعثة

 ؟ APبواسطة  اإلشارةكيف يتم تقوية   -ب 

لنقطة  الالسلكية اإلشارة نقطة الوصول ستستقبل أن بمعنى، السلكياً  ذلك ويتم

 يخص الذي الالسلكي MACالـ عنوان أخرى، حيث يتم وضع وصول

 لتقوم الموّجه وكذلك كلمة مرورها مع المدمجة البعيدة ACCESS  POINTالـ

  أبعد بتعزيز اإلشارة وٕارسالها لمسافة
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  إجابات أسئلة الوحدة

  :مما يأتيضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة في كل : السؤال األول

 MAC ADDRESS. د  .1

 IP ADDRESS. ب  .2

 TRACERT. ج  .3

 ACCESS POINT. ب  .4

 WIRELESS REPEATER. د  .5

 ETHERNETكابل . ب  .6

 DHCP CLIENT LIST. ج  .7

  :السؤال الثاني

  العنونة المنطقية  العنونة الفيزيائية

  طبقة الشبكة  طبقة ربط البيانات

يتغير العنوان الفيزيائي من محطة إلى أخرى 

  ، حيث يمثل عنوان المحطة القادمة 

ال يتغير العنوان المنطقي مع طول المسار ، 

  حيث يمثل عنوان الوجهة المتجه إليها

  :السؤال الثالث

  .تحديد اتجاه ومسار الرسالة عبر المنفذ المناسب من الهدف الى المصدر

  :السؤال الرابع

  .بأرقام المنافذ المتصلة بها MACلربط عناوين الــ :  MACجدول الــ 

  :السؤال الخامس

  MAC  =248عدد عناوين الــ 

  :السؤال السادس

  IPV6  =232عدد عناوين الــ 

  :السؤال السابع
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IPCONFIG/ALL  : استعراض عناوين الIP  المتصلة بشبكة ما مع عناوين الMAC 

  .لتلك األجهزة

  :ثامنالسؤال ال

ألنه يمثل عنوان بطاقة الشبكة ... : لجهاز الحاسوب  MACعدم اختالف عنوان الــ   . أ

 .وهو ثابت

بسبب االزدياد الهائل لعدد األجهزة المتصلة بشبكة : IPV6استحداث نظام العنونة   . ب

 .االنترنت وإلتاحة المجال ألي ازدياد في إي وقت 

 ؟ADSLغير المتماثل وضح ماهية خط المشترك الرقمي : السؤال التاسع

  تقنية لنقل البيانات بشكل أسرع عبر خطوط الهاتف النحاسية

وضح بالرسم طريقة توصيل االنترنت إلى جهاز الحاسوب البيتي ابتداء من :  السؤال العاشر
 .مخرج الهاتف

 

 ؟)Router(الموجود على جهاز الموّجه ) Reset(ما وظيفة الزر : 11السؤال 

  إلى إعدادات المصنع األصليةإعادة ضبط الجهاز 

 ؟WANعدد أبرز أشكال االتصال بمنفذ : 12السؤال 
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 .Dynamic IP االتصال األوتوماتيكي •
 . Static IP االتصال اليدوي •

 .وضح في خطوات آلية ضبط إعدادات بطاقة الشبكة: 13السؤال 

 ).CONTROL PANEL(الدخول إلى لوحة التحكم  .1

 ).NETWORK AND SHARING CENTER(والمشاركة الدخول إلى مركز الشبكة  .2

 ).CHANGE ADAPTER SETTINGS(المحول  تاختيار العنوان تغيير إعدادا .3

 ).LOCAL AREA CONNECTION(استعراض خصائص االتصال المحلي  .4

 .اإلصدار الرابع بالنقر المزدوج عليه  TCP/IPاختيار بروتوكول  .5

) IP(جهاز الشبكة،  بإعطائه عنوان شبكة ضبط اإلعدادات بما يتناسب مع إعدادات  .6

 .ضمن نفس النطاق
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  إ���ت أ#*	� و�دة

  ا����ة $� ا����م ا.$
را-�

  إ���ت أ#*	� ا�درس ا�ول

  �� ا��رق ��ن &%�ز ا�$�دم و&%�ز ا�ز�ون �2 ھ�(��� �1(� ا�0/ر�ت؟: ا�	ؤال ا,ول

  ��1ز ا�زون  &%�ز ا�$�دم

/$ز�ن : ا�$د��ت ا��$/���، �4ل��وم �/و�2ر 
ا����و��ت ا,	�	��، وا�/�(م ����1(�، 

  .و�7��ت ا�6/ر�ت

  �	/$د�%� ا,2راد ��و7ول إ�8 ا����و��ت 

�/��7م �و�; $�ص ���ل /&�ري  Web Page Makerا	/$دم �ر���' : ا�	ؤال ا����4

  �1روع <��� 0 ا&��� ��وذ&�� ��ددة �?: <�8 أن �/=�ن ا>/�

 ./رو�	� ا���ل •

 ....���و��ت <ن ا���ل ا�/&�ري ��� �2 ذ�ك <�وا�? ور�م ا�%�/ف و  •

أ��7ف ا��=�<� ���ث �(ون (ل �7ف �2 �7�� �	/��� //=�ن 7ورة ا��7ف  •

 .و���و��ت <�? وأي ا=��2ت أ$رى <�?

 .<روض ا���ل ا�/&�ري •
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  ا���ت أ#*	� ا�درس ا�'���

  :و��/ر��ت �(ل �ن ا��=��� ا>/��ا(/ب ��$ص �ٍل :ا�#ؤال ا�ول

ا$/رق 1$ص �� �	�ب ط��ب <�8 أ�د �وا�; ا�ّ/وا7ل ا0&/��<�، ��� ا=طره  .1
أن (��� ا��رور ا0و�8  $/رق ���رة ا�����4 وا���K/� ً���> ،�4��4ر (��� ا��رور، ا0 ا�? اُ 

 .(��ت /�ر�L�� Mده وا�����4 ر�م ھ�/�? وا��4��4 ا	�?
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وا��ل �(��� ) و���دة ��Nو�2ا�8 اھ��� /�د�د وا$/��ر (��� 	ر ��ر ھذه �=�� ��/�و�? (
ا�	ر ا����	�� �ن $Lل ا��د�ث <ن ا	س ا$/��ر (��� ا�	ر �ن ��ث <دد ر�وزھ� 

 .و�(و��/%� �ن �روف وار��م ور�وز $��7 ا�8 ��ره

2. ;� ��/�ظ أ�د ا�ط��� �(ل ا�&�زا/? �ن ����ت، 7ور، �2د�وھ�ت �2 �	��? <�8 أ�د �وا
 .ا�ّ/وا7ل ا0&/��<�، و��د 2/رة /��&N ��ن &زءاً �ن ا�&�زا/? �د �2د

وھ�� /(�ن اھ���  ا0$/راق��و7ول ا�8 ا�? 0 	ر�� /��� <�8 ا�0/ر�ت وا�? ��(ن  
 .ا0�/��ظ ��	M �ن ا�����ت ا��%�� �2 ا��(ن �$/���

ا�ط��� �2 �و�; /�1ر إ�دى ا��7��ت ا<��Lت �	��R �����ء ا���م <�8 �7�� أ�د  .3
 .ا�ّ/وا7ل ا0&/��<�

 .��و7ول ا�8 ��%وم �&ب ا��7��ت

�ر	ل 1$ص �� ,�د ا�ط��� ر	�Rل /%د�د و�ز<&� <�ر أ�د �وا�; ا�ّ/وا7ل  .4
 ا0&/��<�

ا�8 ��%وم ا�&راRم ا�0(/رو��� وا�/طرق ا�8 و&ود  ��6=����2و7ول ا�8 ��%وم ا��ظر 
ا����ون أS�7 �/���ل �; /�ك ا��=��� و����ب  �=�ء ا�(/رو�� $�ص �%ذه ا�0ور ��ث ان

�%��>  

  :ا�#ؤال ا�'���

  

  :�ن $Lل ا	/$دا�ك ��وا�; ا�ّ/وا7ل ا0&/��<�، ا(/ب /�ر�راً �$/7راً �ط�و<�ً �/=�ن

�4L4 آ�4ر ا�&���� وأ$رى 	���� ��ر ا��ذ(ورة ���درس، �; ذ(ر أ���4 و�وا�ف وا&%/ك  .1
 ./ؤ(د /�ك ا>�4ر

  : �ا>�4ر ا�0&���

 .&��ت ا����م �ر�ً� �K7رًة ��ث 	%�ت ا�7/0ل وا�ّ/وا7ل ��ن ا���س .1

 .ا<ط�ء 2ر2U� �7راد �طرح �واھ�%م وإ$را&%� ����س و�1رھ� .2

/	�<د ا,2راد �2 ا�&�ز ا,<��ل �	ر<� أ(�ر �; <دم =رورة ا�/وا&د �2 ا��(�ن  .3
 . وا�ز��ن ذا/?

4. 	� ��������ً 0 //�دى /(��� ا10/راك �$د�� ا�/وا7ل ��ن ا20راد وا�&��<�ت �/(���ف 
 .ا�0/ر�ت

 ./طو�ر ا��درات �ن $Lل ا�/وا7ل �; $�راء �2 ا��&�0ت ا����/�� وا��%��� ا��$/��� .5

  : ا>�4ر ا�ّ	����

��ت ا0&/��<�� ا�وا���� ���ّر�م �ن /طور ا��&/�; .1Lف �2 ا���=. 

2. ;� . <دم �و4و��� ��ض �� ��1ر <�8 /�ك ا��وا

 .وا26راط �2 ا	/$دام ھذه ا��وا�;ا6د��ن  .3

 .ا�/��ل ا���ض �1$7ّ��ت وھ���

  .ذ�ر �5رھ� �4 ا�'	� و�وا3ف
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 (�ف /	/ط�; /&ّ�ب ا>�4ر ا�	���� و/�ز�ز ا>�4ر ا�0&����؟ .2

<�8 (ل 	����  �ن $Lل ا�/و<�� ا�/��� ��دى $طورة ا�	����ت ا��$/��� وا�/���ل ��%� ���ءً 
  :��%�، و��ذ(ر 0 ���7ر �ذ(ر ا��4�0 ا�/����

1. ������ت ا0&/��<�� ا�واLب <��%� �و=; �ر���' ��ظم �(ون =��? : =�ف ا���K/ا�
و�ت $�ص ���/وا7ل ا0&/��<� <�ر ا����م ا20/را=� <�8 أ0 �(ون �? ا�و�ت ا0(�ر 

 .�2 ذ�ك

�ن �و4و��/%� �ن $Lل  وا�/N(دو��ت ا���ث <ن ا����: <دم �و4و��� ��ض �� ��1ر .2
 .�را&; �$/��� او �	ب ط���� ا��وا�; ا�/� /�1رھ�

 .و��رھ� ا�(�4ر .3

  :ا�/���� ��,���4و�/م /�ز�ز ا�40ر ا�0&���� ��وا�; ا�/وا7ل ا0&/��<� (�� 

 .ا�/وا7ل �; ا0ھل وا70د��ء ���و�ت ا����	ب و���1(ل ا����	ب .1

 .و/��د�%� ��%م��1ر(� ا20راد ������و��ت  .2

 .و��رھ� ا�(�4ر .3

  

  أ#*	� ا�درس ا�'��ثإ���ت 

اذ(ر 4L4ً� �ن آ���ت ��ل ا,�وال ��ن 1ر(� /&�ر�� وز���R%�، �; /�د�د أ�رز : ا�#ؤال ا�ول
  . ا��روق ���%�

 .ا�د2; ا����1ر: ا�د2; ا���دي أو ا��1(�ت .1
ا���(ّ��، و/	�<ُد <�8 ا	/$داِم ھ� �ِط��ٌ� إ�(/رو�ّ�� �ر/�ط� �; ا�ِ�	���ت : ا���زا (�رد  .2

 ا���ل ا�ُ�/و2ّر �2 ا��	�ب ����ل $7ِم ���Xٍ ���ّ� �	�ط
 

�ط��� <���ّ�� /7ُدر ���ّ/��ون �; �ؤّ		�ت ا�/�7دّ�� ُ�$/���، و/وّزع :ا���	/ر (�رد 
و�/ّم ا�/�ّ(م �2 اR0/��ن ا����وح ������ ا��ط��� " ��	/ر (�رد"/�ت ا����L ا�ِ/&�رّ�� 

 .ر�ق ا�ُ�ؤّ		� ا����ّ�� ا�/� ُ/7ِدر ا��ط���<ن ط
 /�و�ل ا�0وال ا�8 ��ك �� �ن $Lل ��ك ا$ر: ا�/�و�ل ا���(� .3
ا�و�	/�رن �و��ون وھ� 1ر(� /�دم ا�$د��ت ا�L������� �7�$ت ا������، و$د��ت  .4

 ا�7/0ل ��ن ا���وك ا��$/��� �2 &��; أ���ء ا����م
 
 )ل 
و-�: �ل �ن ا�#�9� ا� روق ا(�ت وا-�� 
���� �ن 67(
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ا�/رح �4L4 وظ�Rف ��(ن ا���ل �%� �2 ا����م ا20/را=� ��ر �� ذ(ر  :ا�#ؤال ا�'���
اي ا�/را��ت �ن ا�ط��� ���و�� �(ن �&ب ����1/%� . (���درس، و=S ��ررات �� ا�/ر�ت

S��7 و�ن ا��4�0 ا�/� ��(ن طر�%�) �/و&�? ا�ط��ب �1(ل:  

  :و�ن ا���ررات: ا�ذ(����7م /ط����ت ا0&%زة 

 .�	�� �ن ��/�(ون ا0&%زة ا�ذ(�� <���� �2 ا��&/���ت •

 .أي /ط��ق ��دم ا�$د�� �&��; أ�وا<%� �(ون �ط�وب و��(ن ا	/$دا�? •

  .�ردود ھذه ا�/ط����ت ا���دي &�د •

�� ا�وظ��� ا�/� /ط�S ����ل �%� �2 ا��	/��ل؟ (�ف ��(ن ا���ل �%� �2 ا����م : ا�#ؤال ا�'��ث

رو�� �	ط��ب وھ� � 
و�� ا.���( .20/را=�؟ ا(/ب ��$�7ً �و=S ذ�كا�(  

4/��ل ا�(�4ر �ن ا,	ر ا���	ط���� <�8 إ�/�ج �واد �ذا��R �2 ���ز�%م ��%� : ا�#ؤال ا�را
ا,&��ن وا,���ن وا��$�Lت وا��ر�8 و��%م �ن �&%ز و&��ت �ذا��R (����، و�د /(ون أ	ر/ك 

  )ا0&��� ��/و��(�وب ��ك ا����م ��� �N/� ا�دى /�ك ا,	ر، ا��ط

 .ز��رة ��دا��� 6�دى /�ك ا,	ر إن �م /(ن أ	ر/ك ھ� ا,	رة ا���/&� .1
 .و=; �$طط /����7 �/	و�ق ��/&�ت /�ك ا,	رة <�ر ا����م ا20/را=� .2
 ./���ذ <���� ا�/	و�ق <����ً �ن $Lل �وا�; ا�/وا7ل ا0&/��<� .3

  :�'�ل �	> ا��ل 

  .ا0	رة /�/' ا��$�Lت <�8 ا$/Lف ا�وا<%�

ا��1ء �7�� <�8 أ�د �وا�; ا�/وا7ل ا0&/��<� �/=�ن �2L%� <�8 7ورة /&�; <دد �ن 

  .ا�7; �ذاءك ��دك:��/&�ت /�ك ا�����R، وان �(ون <�وان ا��7�� ا	م &�ذب �4ل

  ا��1ر �ن $Lل ھذه ا��7��ت ����/&�ت �; 7ور �(ل ��/'

  راء �ن $Lل <روض �$/��� <�8 ا���/&�تا�/1&�; <�8 ا�1

 S�7/��� رئ�ن ا�=روري ان �ظ%ر��ھذه ا��7�� طر��� ا�/وا7ل وا��7ول <�8  و
  .ا���/&�ت وطر��� ا�د2; ��6=��2 ا�8 ا0	��ر
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  أ#*	� ا�و�دةإ���ت 

  :ا$/ر ا0&��� ا�7���� �2 (ل ��� �N/�:ا�	ؤال ا,ول

  �؟أي ا>/�� ��/�ر �ن ا��وا�; ا�	�(� .1

  ا��7(��. أ       

2.  ;�  ؟��http://mod.gov.ps �&�ل ��1ط ا��و

  ��و��. ج

 أي �ن ا>/�� /�/�ر �ن ��زات �وا�; ا�/وا7ل ا0&/��<�؟ .3


�د. أ
 .�دود ا�ز��ن وا����ن ى

 أي ا>/�� /�/�ر ��ر آ��� <�د ا	/$دام �وا�; ا�/وا7ل ا0&/��<�؟ .4

  .��ر (ور ا���*	�  . أ

 ا���ل �%� �2 ا����م ا20/را=�؟أي ا��%ن ا0/�� ��(ن  .5

  ا�
#و�ق. ج

 �L�ظ �/م /S��7 ا�	ؤال/�/�ج إ�8 �%�رة �2 �&�ل ا��ر�&�؟.أي ا��%ن ا>/��  .6

  اد�7ل ا�����ت. ب

7د�ق �ك /$7ص �2 �&�ل ا�%�د	� ا�����ر��، وط�ب إ��ك ا��S7 �2 (���� : ا�#ؤال ا�'���

ا��9(ود ا��د�ث �ن �وا43 ( /�7�?؟ <��? ��&�ل /$77? �2 ا����م ا20/را=�، ���ذا

ا�
وا(ل ا.�
���� و��ف ���ن و-4 ا���6ت ��ن ��
�ج ��ل ھذا ا���1دس، ��� ���ن ��ر 

  ....)ا����@ ��زء �ن ا�د���� �@ و 

  )�7(� و� 
وح ا.���: (ا�#ؤال ا�'��ث

ظ��/ك �� ا�وظ��� ا�/� /ط�S ����ل �%� �2 ا��	/��ل ؟، �7م �و���ً 1$��7ً $��7ً �و  . أ
  .ا��	/�����

ا��	/���� )وظ��/ك(وظف أ��ً �ن �وا�; ا�/وا7ل اL>[� �>��/&0ن <ن <��ك   . ب
  .وا�/	و�ق �?
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4  :ا�#ؤال ا�را

�� ا���7ود ���&راRم ا�0(/رو���؟ ا�&راRم ا�/� //م �ن $Lل ا	/$دام ا�/(�و�و&��   . أ
 ا��د��4 وأ�رزھ� ا�0/ر�ت 

 م ا�0(/رو���؟ ��مھل /و2ر دو�� �2	ط�ن �=�ء $�ص ���&راR  . ب

ا�/1%�ر �1$ص ��، ا�/�ر�ض : �4ل. اذ(ر ��ض ا,�ور ا�/� /�/�ر &راRم ا�(/رو���  . ت
<�8 <�ل ارھ���، ا�/%د�د، د��&� ا�7ور و�1رھ� �1U$�ص و��رھ� ا�(�4ر، و(ل ذ�ك 

 �ن $Lل �1(� ا�0/ر�ت 

��ط��ب ��/وح ( .أ(/ب /�ر�ر �ول أ�واع ا�&راRم ا�6(/رو��� �	/����ً ��1(� ا�0/ر�ت  . ث
 )ا0&���

 

  

 

  

  ا�/8%

 

  


