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        :      ثٕسلخ اإلجبثخ اإلجبثخ  انظذٛذخ فًٛب ٚهٙ ظهم:  انغإال اٞٔل

 (دسجبد 7.5)

: الوطنىمن محظورات التعامل مع العلم    –1
   A-  ِرغٛٛش فٗ شكمال   B-  َّانزغٛٛش فٙ أنٕا  C-  ٙانزغٛٛش ف 

 كم انًذظٕساد انغبثمخ  -D يمبعبرّ

 أسفغ أٔعًخ انذٔنخ ال رًُخ ئال نًهٕن ٔسؤعبء انذٔل اٞجُجٛخ انكجش٘   -2

ْٙ : 
 A-  لالدح انجًٕٓسٚخ         B-   لالدح انُٛم         C-  ٔشبح انُٛم           

D-  ٔعبو انجًٕٓسٚخ 

 
 :  ًُٚخ نهغٛذاد انًظشٚبد أٔ اٞجُجٛبد ٔٚزكٌٕ يٍ صالس عجمبد   –3

  A-  وسبم الكوبل    B-  َجًخ انششف    C-  َٕط انزشلٛخ االعزضُبئٛخ     D-   يٛذانٛخ انخذيخ

  انغٕٚهخ

 
 :  رزذذد اٞعجمٛخ ثٍٛ سؤعبء انذٔل ػهٗ أعبط   –4

  A-  ٞانذكىعجمٛخ فٙ ا  B   – اٞعجمٛخ فٙ انذضة   C-  ٙاٞيى انًزذذح اٞعجمٛخ ف  D –  ال شئ يًب

 عجك
 :  رزذذد اٞعجمٛخ ثٍٛ انذٔل كبيهخ انغٛبدح فٙ انًُبعجبد انًخزهفخ   –5

   A – عشٚمخ انمشػخ    B –   انذٔنخ اٞكضش عكبَبًا      C-  انذٔنخ اٞكضش يغبدخ      D 
  انجًٕٓس٘انُظبو انًهكٙ أٔ  –

انذٛبح  َٕادٗ فٙ انًؼبيالد رُظى انزٗ انًكزٕثخ ٔغٛش انًكزٕثخ ٔانمٕاػذ انًجبدٖء يجًٕػخ  –6 

 :  انًخزهفخ
 A – يشاعى    B  -  ثشٔرٕكٕل      C – ئرٛكٛذ      D-    كم يب عجك

 طذٛخ

 
   : شٓذ فٍ اإلرٛكٛذ أسلٗ طٕسِ ٔثهغ ػظشِ انزْجٙ يغ ظٕٓس االسعزمشاعٛخ   –7

  :
 A-   انفشَغٛخ       B-   اٞيشٚكٛخ        C-    انؼشثٛخ        D –  

 اٞفشٚمٛخ

 

 :   ْٕ أٔ فٍ انزظشف فٙ انًٕالف انذشجخ انزٔق انؼبو  -8 

     A –اإلرٛكٛذ ثبنؼشثٛخ   B-  ثبنفشَغٛخ   اإلرٛكٛذC-  ثبإلَجهٛضٚخ    اإلرٛكٛذD-  اإلرٛكٛذ  

 ثبٞيشٚكٛخ



 2الصفحة  فن االجيكيث والبروجىكىل        دكحىر محمد عبد البديع(         1) نمىذج رقم 
 

  

  :انذذٚش يغ اٜخشٍٚ فًٍ اإلرٛكٛذ رجُت  أصُبء    -9

A-    انزكشاس     B-    ٌدهف اإلًٚب      C-     االشًئضاص     D –   كم

 يب عجك 

 
 : اٜخشٍٚ يغ نُزٕاطم َذزبجٓب انزٙ انًٓبساد أكضش  –10

A-  دذٚشال       B-  االعزًبع        C-    انكزبثخ   D            –  

 انمشاءح

ٔانًبنٛخ ثغجت ضؼف  ٔانٕظٛفٛخ انًشبكم انشخظٛخ يٍ كضٛش ٚذذس نهفشد    –11 

 :  يٓبسح

- A-   االعزًبع         B-     انذذٚش         C-    انمشاءح        

D –   انكزبثخ 

 
 نهًؼهٕيبد يؼُٗ ٚضغ أٌ فٛٓب انًغزًغ يشدهخ يٍ يشادم االعزًبع ٚذبٔل  -12

 ْٙ يشدهخ  نذّٚ انزٙ انغبثمخ ثبنخجشاد ٔسثغّ ثؼضٓب اعزمجبنٓب ثبخزٛبس انزٙ

- A-  انزفغٛش          B-  انزمٕٚى          C-   االعزجبثخ             

D –  انززكش 

   
 أٔ فٓى أَّ فٛٓب انًغزًغ ئػالو انًزذذس يشدهخ يٍ يشادم االعزًبع ٚذبٔل  -13

 : يشدهخْٙ  كاليٙ غٛش أٔ كاليٙ عهٕنة انًزذذس سعبنخ ٚفٓى نى أَّ

- A-    انزفغٛش        B-  انزمٕٚى          C-   االعزجبثخ             

D –  انززكش 

   
 :نهزٓٛإ نؼًهٛخ اإلَظبد الثذ يٍ    –14

- A-  انًزذذس ئنٗ انُظش    B-   انًؼزذنخ  انجهغخ   C –     كم يب عجك 

D – ال شئ يًب عجك   

  
 :انهمبءاد رذمٛك انٓذف يٍ انًمبثالد أٔ    -15

A - ٌٔانزؼب     B-  َمم انًؼهٕيبد   C-  يؼشفخ انذمبئك    D –  كم يب

  عجك    

  
 : ْٙ أهن قىاعد االتيكيت الىاجت هراعبتهب عند إدارة االجتوبع  –16

 A-  رٕصٚغ جذٔل أػًبل    B-  اَزمبء انًشبسكٍٛ فٙ االجزًبع   C-  ٍٛػذو انزذخ  D –   كم يب

 عجك

 
 : ئرا رأخش يٕػذ ثذء االجزًبع ٞ٘ عجت يٍ اٞعجبة فًٍ اإلرٛكٛذ ًٚكٍ  -17

A-      االػززاسB-    انًغبدسح   C-    انذخٕل فٙ دٕاس ٔد٘ يغ

 ا عجكوو ال شئ  – D    .انجبنغٍٛ
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يٍ ف ئرا سغت أدذ انًجزًؼٍٛ اعزخذاو جٓبص نزغجٛم دٕاس االجزًبع   –18

 :اإلرٛكٛذ

A-   ٌلجم االجزًبعاالعزئزا   B-  االعزئزاٌ ثؼذ االجزًبع   C-    ٙنالعزئزاٌال داػ   D –  ال أػشف  

 

 :  ٚجًغ خجشاء اإلرٛكٛذ ػهٗ أَّ رٕجذ أػًبل طؼجخ ػهٗ اإلَغبٌ ْٔٙ   -19

A-   ّٚؼزشف ثجٓه      B-   ٚمهغ ػٍ ػبدح ساعخخ      C-   ٖٕٚؼبَٙ دٌٔ شك        D –   كم يب

  عجك
  

 ::يٍ اإلرٛكٛذف ػُذ صٚبسح يغئٕل كجٛش فٙ انذٔنخ   -20

A –   ِيظبفذزّ ٔنٕ نى ًٚذ ٚذ B-       ادزغب ء انًششٔة C-     أثذأ انذٕاس  D –   ال شئ يًب

  عجك
 

 :يٍ اإلرٛكٛذ انزؼبسف فٙ انذفالد   -21

A – رمذو َفغٓب نَٝغخ   انًزضٔجخ B-  انُغبء ٚظبفذٍ انشجبل  C-    كم يب عجك  D-    ال شئ يًب

  عجك
 

 :ْٙ   َبدسح دبالد فٙ ئال رغزخذو ٔال  نهًُبعجبد انذػٕح يغزٕٚبد أدَٗرؼذ   -22

A-  ثبلهبتف الدعىة       B-  العبهة الدعىة     C-  العبدية الدعىة      

D –  الرسوية الدعىة 

  
 : حةاكذفًٍ اإلرٛكٛذ نشئٛظ انجبيؼخ نذضٕس ادزفبل  الدعىة تىجيهػُذ   -23

A-    ٙاٞعزبر انذكزٕس    يؼبن B-    انذكزٕس انغٛذ     C-  انذكزٕس  اٞعزبر    D-    دضشح

 انذكزٕس

   
 :عند تىجيه الدعىة ألي هسئىل في كلية اآلداة فوي اإلتيكيت كتبثة    –24

A – يؼبنٙ اٞعزبر    B –     انغٛذ اٞعزبرC –  اٞعزبر     D –   انغٛذ

 فالٌ

  
 : كهًخ فخبيخ َغزخذيٓب ػُذ يخبعجخ   –25

A – سئٛظ انجًٕٓسٚخ   B-    سئٛظ يجهظ انٕصساء   C-      انٕصٚش  D-   

  انغفٛش
 

 انجغبلخ  ػهٗ انشعًٛخ ٚكزت انًُبعجبد فٙ نهُغبء انذػٕح رٕجّٛ ػُذ   –26

A-  شخظٛبًا  اعًٓب      B-  فالٌ دشو عٛبدح      C-  اعًٓب ٚكزت ال       D –  

 اعى صٔجٓب

  
 انجغبلخ  ػهٗ ٚخ ٚكزتاالجزًبع انًُبعجبد فٙ نهُغبء انذػٕح رٕجّٛ ػُذ  -27

A-  شخظٛبًا  اعًٓب      B-  فالٌ دشو عٛبدح      C-  اعًٓب ٚكزت ال       D –  

 اعى صٔجٓب

   
 :  انًشأح ْٙ انزٙ رجذأ ثزذٛخ   –28
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A-  ًٙانًغإٔل انشع     B-   اٞكضش أًْٛخ     C-   اٞكجش عُبًا      D –  

 كم انغبثمٍٛ 

 
 : التليفىىإتيكيت الحديث في هي   –29

A-  ٙأ٘ ٔلذ االرظبل ف     B-  االخزظبس فٙ انًكبنًخ    C – كم يب عجك     

D –  ال شئ يًب عجك 

   
فزخ انٓذاٚب  إتيكيتهي ثًُبعجخ ػٛذ يٛالد أٔ يأدثخ ػشبء أٔ غذاء    –30

 :انز٘ ٚمٕو ثفزذٓب 

A-  انشخض انز٘ لذيٓب      B –        طبدت انذاس C-         أ٘ شخض 

D – ٚفضم عفم  

  
 

 

 نإلجبثخ انخبعئخ فٙ (B)نإلجبثخ انظذٛذخ ٔ  (A)ظهم : انغإال انضبَٙ

                                           (دسجبد 7.5)     ٔسلخ اإلجبثخ

  
     رٓزٚت انزظشفبد رزى ثبنذساعخ ٔانزغجٛك   - 31

 انًكزٕثخ ٔانًجبدئ انمٕاػذ يجًٕػخ االرٛكٛذ ٚضى - 32

 فمظ
    

ػشفذ يظش فٍ انًشاعٛى ٔانجشٔرٕكٕل ٔاإلرٛكٛذ  - 33

 الفبطوي يُز انؼظش
    

يٍ أرٛكٛذ انذذٚش يغ اٜخشٍٚ االَذفبع ٔانغخشٚخ ئرا نى    -34

 ُٚظزٕا نكاليٙ
    

اإلرٛكٛذ ٚزخز عبثؼبًا دٔنٛبًا ًٔٚكٍ يًبسعزّ فٙ  . -35

 كم انضمبفبد ٔانًجزًؼبد
    

     خطأ انزكشاس يٓى أصُبء انذذٚش يغ اٜخشٍٚ  -36

أصُبء انذذٚش يغ يجًٕػخ يٍ انُبط َشكض ثظشَب ػهٙ .  -37

 انًًٍٓٛ يُٓى 
    

يٍ االرٛكٛذ انذخٕل فٙ دٕاس يغ انشخظٛبد  - 38 

 انؼُٛذح أٔ انضشصبسح 
    

يٍ االرٛكٛذ انزؼهٛك ػهٗ اخغبء نفظٛخ َغك ثٓب    . -39

 انًزذذس
    

     ٔانزشكٛض االَزجبِ: ًْب  أيشٍٚ انغًبع ٚزغهت- 40 

 يٍ كضٛش نذٖ رزٕفش انزٙ  انًٓبساد يٍ اإلَظبد .  -41

    اٞفشاد
    

 ثغجت ٚذذس انٕٛيٛخ دٛبرُب فٙ انفٓى عٕء يٍ كضٛش    -42

 انغًبع ػًهٛخ ضؼفُب فٙ
    

 اٞدذاس رذهٛم ئنٗ انًغزًغ ٚذزبطفٙ يشدهخ انفٓى .  -43

   انشخظٛخ انذمبئك ٔاٜساء ثٍٛ ٔانزًٛٛض
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يمبعؼخ انًزذذس ثكضشح يٓى إلرمبٌ يٓبسح  .  -44

 اإلَظبد

  

    

اإلعبنخ فٙ ػشع ٔجٓبد فٙ دضٕس االجزًبع الثذ يٍ .  -45

    دزٙ رزضخ انفكشح انُظش
    

يظبفذخ انًغإٔل لجم أٌ ًٚذ ٚذِ ْٕ  يٍ اٞرٛكٛذ   -46

 نًظبفذزٙ
    

ارٛكٛذ صٚبسح  كجبس انًغئٕنٍٛ انجهٕط ٔانجذء يٍ   .  -47

   ثبنكالو دزٙ ٔنٕ نى ٚجذأ انًغئٕل ثبنكالو
    

انزؼبسف فٙ انذفالد رمذو اَٜغخ اٞػهٙ  ارٛكٛذيٍ   . -48

 دسجخ َفغٓب ئنٙ انغٛذح انًزضٔجخ
    

 االجزًبػٛخ انًُبعجبد فٙ نهُغبء انذػٕح رٕجّٛ ػُذ   -49

 شخظٛبًا  انًشأح اعى انجغبلخ  ػهٗ ٚكزت
    

ئرا كبٌ انشخض  يٍ أْى يمزضٛبد ارٛكٛذ انًظبفذخ . -50

  انًظبفذخٚذخٍ أٌ ٚزشن انغٛجبسح لجم 

    

انًشأح ْٙ انزٙ رجذأ ثزذٛخ انًغإٔل  ػُذ انًظبفذخ . -51

 انشعًٙ
    

     ٚجٕص انًظبفذخ فٕق ٚذٖ شخظٍٛ آخشٍٚ ٚزظبفذبٌ ال.  -52

 انذسجخ طبدت ػهٗ اٞػهٗ انؼهًٛخ انذسجخ ٚزمذو طبدت . 53

    انًٕالف فٙ جًٛغ اٞلم انؼهًٛخ
    

 فٙ انفٛظم ْٕ ٚكٌٕ انغٍ ةٔانًُبص انشرت رزغبٖٔ ػُذيب . 54

 . اٞعجمٛخ رذذٚذ
    

    

 رُبٔل ثؼذ انغذاء أٔ انؼشبء دفم يغبدسح انالئك يٍ . 55

 يجبششح انغؼبو
    

     ٔيغهفخ جبْضح عؼبو ٔججبد رمذٚى ٚفضم انًإرًشاد فٙ  .56

 ٚفضم  انُمبشٛخ ٔانذهمبد انؼًم ٔٔسشبد انُذٔاد فٙ . 57
 ٔيغهفخ جبْضح عؼبو ٔججبد رمذٚى

    

ٔيشاعى ٔثشٔرٕكٕل ٔئرٛكٛذ   جًٛغ ْزِ انكهًبد رششٚفبد  58

رؼُٙ يذنٕالًا ٔادذاًا ،ْٕٔ يجًٕػخ انًجبدئ ٔانمٕاػذ 

 انًكزٕثخ ٔغٛش انًكزٕثخ

    

ٚجٕص أٌ ٚشفغ ػهى أجُجٙ فٙ يغزٕٖ أػهٗ يٍ انًغزٕٖ  .  59

 انًشفٕع ػهّٛ ػهى انذٔنخ
    

      ٌ انشٓٛذاٚغزؼًم انؼهى فٗ رغغٛخ طُذٔق جضى .60

 
   

 ,,,,,,        انحهث  األسئلة                                                                                                      

 محمد عبد البديع / ر دكحى.      مع أطيب األمنيبت ببلنجبح والحىفيق                  
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