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 ( 1َ/3اعئٍخ ِٛػٛػ١خ شبٍِخ ) اٌذٚائش االِب١ِخ ف

 

 ) اخزجش ٔفغه (  ػغ دائشح ؽٛي سِض االعبثخ اٌظؾ١ؾخ :

 :لغُ االعزؼالِبد فٟ اٌفٕذق رزّضً فٟ  أهمٌة_ 1

 ِب روشع١ّغ _ د                 اٌؼاللبد اٌّزجبدٌخ   _ ط        اٌخذِبد          _ ة          اٌّٛلغ         _ أ

 :طفبد اٌّٛظف١ٓ فٟ لغُ االعزؼالِبد ِٓ ؽ١ش اٌظفبد اٌّؼشف١خ رزّضً فٟ _ 2

 اٌٙذٚء ٚػجؾ االػظبة  -ة                  اٌؾظٛي ػٍٝ شٙبدح ػ١ٍّخ ٚأوبد١ّ٠خ -أ

 ة+ط_ د                                                               عشػخ اٌجذ٠ٙخ_ ط 

 :٠ظٕف اٌجش٠ذ اٌٛاسد اٌٝ اٌفٕذق اٌٝ ِغّٛػبد سئ١غ١خ ٟٚ٘ _ 3

          سعبئً ألشخبص غ١ش ِؼشٚف١ٓ    _ ة                                           سعبئً اٌٝ اداسح اٌفٕذق  _ أ

 ال شٟء ِّب روش_ د                                                                                   ة+ أ_ ط   

 ِٓ اُ٘ ٚظبئف لغُ االعزؼالِبد _4

 ؽً اٌّشىالد اٌزٟ ٠زؼشع ٌٙب ػ١ٛف اٌفٕذق  _ االششاف ػٍٝ ِذخً اٌفٕذق ٚاٌّظبػذ      ة_ أ

 ة+ أ_ د                لذسح اٌزىٍُ ثٍغخ أعٕج١خ غ١ش ٌغخ األَ_ ط 

 :_ِٓ أُ٘ ِىبرت اٌجش٠ذ اٌغش٠غ فٟ األسدْ _ 5

 ع١ّغ ِب روش_ د               TNT         _ط                         DHL_ ة                  ARAMeX_ أ 

 :ٚاؽذ ِٓ ا٢رٟ ٠ؾذد رىب١ٌف اسعبي اٌشعبئً ٚاٌطشٚد ِٓ خالي اٌجش٠ذ اٌغش٠غ ؽغت ِب ٠ٍٟ _ 6

 ال شٟء ِّب روش_ د    و١ّخ اٌّبدح  _ ط       اٌّذ٠ٕخ اٌّشعً ا١ٌٙب _ ة     اٌذٌٚخ اٌّشعً ا١ٌٙب_ أ

 :ِٓ أُ٘ اٌّؼٍِٛبد اٌؼبِخ اٌزٟ ٠ؾزبعٙب ػ١ٛف اٌفٕذق _ 7

 ع١ّغ ِب روش_ د   ِٛالغ اٌغفبساد   _ ط            ِٛالغ اٌظ١ذ١ٌبد  _ ِٛالغ اٌّغزشف١بد     ة_ أ

 ٠ظٕف اٌجش٠ذ اٌٛاسد ٌؼ١ٛف اٌفٕذق اٌٝ :_ 8

 سعبئً خبطخ ٌٍّٛظف١ٓ  _ ة                                    سعبئً ِٛعٙخ ٌألداسح _ أ

 ال شٟء ِّب روش_ د                 سعبئً ألشخبص غ١ش ِؼشٚف١ٓ  _ ط

 :٠زجغ لغُ االعزؼالِبد ٌذائشح _ 9

 ال شٟء ِّب روش_ اٌطؼبَ ٚاٌششاة           د_ ط                اٌذٚائش األِب١ِخ_ ةاٌغشف              _ أ



 

 

 

 :_أشأد أٚي ع١ّؼخ ٌّٛظفٟ لغُ االعزؼالِبد _ 11

 ا٠طب١ٌب_ د                          فشٔغب_ طرشو١ب                                _ اِش٠ىب               ة_ أ

 :ِٓ اٌّٙبَ اٌشئ١غ١خ ٌّششف ٚسد٠خ لغُ األعزؼالِبد _ 11

 خذِخ اٌؼ١ٛف ِزبثؼخ_ ِغبػذح ِذ٠ش اٌمغُ فٟ ِٙبِٗ            ة_ أ

 ع١ّغ ِب روش_ درؾذ٠ذ ِٛلغ اٌؼ١ف                              _ ط  

 ؽبٍِٟ األِزؼخ ٠ؼزجشٚ ِغٛلٛا خذِبد اٌفٕذق ٠ٚشبسوْٛ فٟ رى٠ٛٓ االٔطجبع _ 12

 شٟء ِّب روش  ال_ ة                          د+أ_  ط                                األخ١ش_ ةاألٚي                 _ أ

 :ِّٙبد ؽبٍِٟ االِزؼٗ _ 13

 اٌّؾبفظخ ػٍٝ ٔظبفخ ِذخً اٌفٕذق      _ رغ١ٍُ اٌشعبئً ٚاٌطشٚد اٌجش٠ذ٠خ                ة_ أ

  ة+أ_ داٌزؾذس ثٍغخ اعٕج١خ غ١ش اٌٍغخ االَ              _ ط

 :_ِٓ أُ٘ االػّبي اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌجٛاة _ 14

 اٌّؾبفظخ ػٍٝ ٔظبفخ إٌّطمخ األِب١ِخ ٌٍفٕذق   _ أ

 ٠شافك اٌؼ١ف اٌٝ لغُ االعزمجبي _ ة

 ِغبػذح اٌؼ١ٛف ػٍٝ رؾ١ًّ ؽمبئجُٙ ٚرٕض٠ٍٙب ِٓ اٌغ١بساد      _ ط 

 ع١ّغ ِب روش_ د 

 :ٌمذ اعزؼبػذ اٌفٕبدق ػٓ خذِخ إٌّبدْٚ ثزٛف١ش أظّخ _ 15

 ال شٟء ِّب روش_ د            االرظبي اٌذاخٍٟ_ طاٌّشوض٠خ           _ االرظبي اٌخبسعٟ          ة_ أ

 :_ِٓ أُ٘ ٚاعجبد إٌّبدْٚ فٟ اٌفٕبدق _ 16

 اسعبي اٌشعبئً ٌٍؼ١ٛف   -اٌجؾش ػٓ اٌؼ١ٛف                             ة_ أ

 ع١ّغ ِب روش -درٕظ١ف ِٕطمخ اٌٙٛارف اٌؼبِخ              -ط

 : ة ِظطٍؼ ٠طٍك ػٍٝ اٌجٛا_ 17

 ع١ّغ ِب روشد_             doorwomanج _                  bill boyب _                  door attendantأ _ 

 : ٠طٍك ػٍٝ  إٌّبدْٚ ِظطٍؼ _ 18

 ال شٟء ِّب روش _ د                 ة+أ_ ط        page  A attendants_ ة                           page poyes_ أ

 : ٠طٍك ػٍٝ ؽبٍِٛ األِزؼخ ِظطٍؼ _ 19

  ب روشِع١ّغ _ د                porters_ ط                     bell men_  ة                    bell attendants_ أ



 

 

 : ِٓ أُ٘ ٚاعجبد ِٛظف اٌخذِخ اٌخظٛط١خ_ 21

 اٌّؾبفظخ ػٍٝ ٔظبفخ اٌّظؼذ _ ة                ٠غبػذ ؽبٍِٟ اٌؾمبئت فٟ فزشاد ػغؾ اٌؼًّ_ أ

 ع١ّغ ِب روش _ د        ِغبػذح اٌؼ١ٛف ػٍٝ رشر١ت اِزؼزُٙ داخً اٌّظؼذ   _ ط

 :_٠طٍك ػٍٝ ِٛظف اٌّظؼذ ِظطٍؼ _21

 door attendants_ د     page attendants_ ط         bell attendants_ ة           lift attendants_ أ

 : _ِٓ ِٙبَ ِٛظف اٌّظؼذ _ 22

     ػذَ رشن اٌّظؼذ دْٚ ػٍُ ِغإٌٚٗ اٌّجبشش ِٚشالجخ االشخبص اٌغشثبء_ أ

 ٠غبػذ ؽبٍِٟ اٌؾمبئت فٟ فزشاد اٌؼغؾ   _ ة 

 ِغبػذح ِٛظفٟ اٌزذث١ش اٌفٕذلٟ ػٍٝ ٔمً ؽمبئت اٌؼ١ٛف ِٓ غشفخ اٌٝ اخشٜ_ط 

  ع١ّغ ِب روش_ د

 :_ِٓ ِٙبَ ِٛظف االططفبف _ 23

 ؽٍت ع١بساد االعشح ٌٍؼ١ٛف     _ ة                         رٕظ١ُ ؽشوخ اٌغ١ش ػٕذ ِذخً اٌفٕذق    _ أ

 ع١ّغ ِب روش_ د         ٚػغ ِفبر١ؼ اٌغ١بسح ٚاٌجطبلخ ِؼب ٌؾ١ٓ ؽٍجٙب   _ ط  

 -:ِٓ ِٙبَ اٌغبئم١ٓ _ 24

       رٕظ١ُ ؽشوخ اٌغ١ش ػٕذ ِذخً اٌفٕذق   _ أ

 ؼ١ف ػٕذ اخز اٌغضء اٌّزجمٝ ِٓ اٌجطبلخ اؽؼبس اٌغ١بسح ٌٍ_ ة

 ٚػغ ِفبر١ؼ اٌغ١بسح ٚاٌجطبلخ ِؼب ٌؾ١ٓ ؽٍجٙب           _ ط 

    اططؾبة اٌؼ١ٛف فٟ اٌغٛالد اٌغ١بؽ١خ ٌّشافك اٌّذ٠ٕخ_ د 

 :_ِٓ ِٙبَ ِٛظف غشف اِبٔبد اٌّالثظ _ 25

      رٕظ١ف ِالثظ ٔضالء اٌفٕذق    _أ

 اٌٝ غشف إٌضالءرٛط١ً اٌّالثظ ثؼذ رٕظ١فٙب _ ة

     االؽزفبظ ثّالثظ ٔضالء ٚػ١ٛف اٌفٕذق ػٕذ دخٌُٛٙ اٌّطؼُ أٚ لبػبد االؽزفبالد_ ط

  ع١ّغ ِب روش -د

 :_ِٓ ِٙبَ اٌّشاعٍْٛ اٌخبسع١ْٛ _ 26

             ٔمً اٌّؼبِالد اٌشع١ّخ ث١ٓ اٌفٕذق ٚاٌذٚائش اٌشع١ّخ    _ أ

 ئؽؼبس اٌشعبئً ِٓ ِىزت اٌجش٠ذ _ ة

 ئسعبي اٌشعبئً ٌٍؼ١ٛف ٚششاء ِب ٠ٍضُِٙ ِٓ خبسط اٌفٕذق       _ ط

  ع١ّغ ِب روش_ د



 

 

 :ِٓ أُ٘ ٚاعجبد ا١ِٓ طٕذٚق اٌذٚائش االِب١ِخ ِٚغإ١ٌٚبرٗ _ 27

 رمذ٠ُ طٛسح ا٠غبث١خ ػٓ اٌفٕذق ٌٍؼ١ٛف فٟ اصٕبء اٌزؼبًِ ِؼُٙأ_ 

 اٌزؾذس ثٍغخ اعٕج١خ غ١ش اٌٍغخ االَ_ ة

 خ ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌششوبد اٌغ١بؽ١خرشر١ت اٌشؽالد اٌذاخ١ٍ_ ط

 ع١ّغ ِب روش_ د

 :_رضٚد اٌؼٙذح إٌمذ٠خ ٌّٛظفٟ _ 28

 ع١ّغ ِب روش_ د      إِٔبء اٌظٕبد٠ك_ ط      اٌخذِخ اٌخظٛط١خ_  اٌّشاعٍْٛ اٌخبسع١ْٛ        ة_ أ

 :_ اٌّٛظف اٌزٞ ٠ىْٛ اإلٔطجبع االخ١ش ػٓ اٌفٕذق ِٓ خالي رؼبٍِٗ ِغ اٌؼ١ٛف_ 29

 ع١ّغ ِب روش_ د        أ١ِٓ اٌظٕذٚق_ ط ِذ٠ش لغُ االعزؼالِبد       _ ِٕذٚثٛا اٌفٕذق      ة_  أ

 :_ِٓ ِٙبَ ِٕذٚثٛا اٌفٕبدق _  31

 ٠زٛاعذْٚ فٟ اٌّطبساد ٚاٌّٛأٟء ِٚؾطبد إٌمً اٌّشوض٠خ        _ أ

 ٠شافمْٛ اٌؼ١ٛف اٌٝ اٌفٕذق             _ ة

                           ٍؼ١ٛف      ٠غٍْٙٛ االعشاءاد اٌشع١ّخ ٌ_ ط

  ع١ّغ ِب روش_ د

 :_ِٓ اٌظفبد اٌزٟ ٠زظف ثٙب ِٕذٚثٛا اٌفٕبدق _ 31

 ع١ّغ ِب روش_داٌٙذٚء ؽغٓ اٌزظشف            _ اٌٍجبلخ        ط_ ٠غ١ذْٚ أوضش ِٓ ٌغخ           ة_ 1

 :ِٓ اُ٘ اٌظفبد اٌّؼشف١خ اٌزٟ ٠غت اْ ٠زظف ثٙب ا١ِٓ اٌظٕذٚق ِب ٠ٍٟ _ 32

 اٌشخظ١خ اٌم٠ٛخ ٚاٌٙبدئخ      _ ة          اٌمذسح ػٍٝ اٌزٛاطً ثٍغخ اعٕج١خ سئ١غ١خ ػٍٝ االلً_ أ

 ع١ّغ ِب روش _ اٌشغجخ فٟ ِغبػذح االخش٠ٓ ٚخذِزُٙ                           د_ ط   

 :_ِٓ اُ٘ اٌظفبد اٌشخظ١خ اٌزٟ ٠غت اْ ٠زظف ثٙب ا١ِٓ اٌظٕذٚق ِب ٠ٍٟ _ 33

 اٌشخظ١خ اٌم٠ٛخ ٚاٌٙبدئخ      _ أ

 اٌذلخ فٟ اٌؼًّ ٚؽغٓ اٌزٕظ١ُ                _ ة

          اٌشغجخ فٟ ِغبػذح االخش٠ٓ ٚخذِزُٙ      _ ط

  ع١ّغ ِب روش_ د

 :_اٌظٕذٚق  ِٓ أٛاع اٌفٛار١ش اٌزٟ ٠زؼبًِ ِؼٙب ا١ِٓ_ 34

  فٛار١ش اٌؼ١ٛف غ١ش اٌّم١ّ١ٓ _ ة                 فٛار١ش اٌؼ١ٛف اٌّم١ّ١ٓ   _ أ

  ع١ّغ ِب روش_ د                                فٛار١ش اٌّٛظف١ٓ  -ط



 

 

اٌفٛار١ش اٌزٟ ٠مَٛ ثفزؾٙب أ١ِٓ اٌظٕذٚق فٟ اٌذٚائش االِب١ِخ ثبعّبء اٌؼ١ٛف ػٕذ ثذء البِزُٙ فٟ  -35

 :_ذق ٟ٘ اٌفٕ

  فٛار١ش اٌؼ١ٛف اٌّم١ّ١ٓ_ ةاٌفٛار١ش اٌشئ١غ١خ                                 _ أ

 ال شٟء ِّب روش _ د              فٛار١ش اٌؼ١ٛف غ١ش اٌّم١ّ١ٓ   -ط

 :ِٓ اٌفٛار١ش اٌفشػ١خ اٌزٟ ٠زؼبًِ ِؼٙب ا١ِٓ اٌظٕذٚق  _ 36

 ال شٟء ِّب روش _ د        ة  +أ_ ط   فٛار١ش اٌؼ١ٛف اٌّم١ّ١ٓ        _ ة           فٛار١ش اٌّطبػُ_ أ

 :_ِٓ أُ٘ اٌمغبئُ ٚإٌّبرط اٌزٟ ٠ظذس٘ب ا١ِٓ اٌظٕذٚق ٠ٚزؼبًِ ِؼٙب _ 37

  ع١ّغ ِب روش_ د    لغ١ّخ رؾ٠ًٛ اٌؾغبة       _ ط       عٕذ اٌذفغ    _ ة عٕذ اٌمجغ            _ أ

 :_ء فٟ عٕذ اٌمجغ ي رؼطٝ إٌغخخ اٌج١ؼب_  38

 ال شٟء ِّب روش _ د      فٟ دفزش عٕذاد اٌمجغ   _ط       اٌؼ١ف_ ة     لغُ اٌّؾبعجخ _ أ

 :_رؼطٝ إٌغخخ اٌظفشاء فٟ عٕذ اٌمجغ اٌمجغ ي _ 39

   اٌؼ١ف  _ ة                                         لغُ اٌّؾبعجخ_ أ

 ال شٟء ِّب روش_ اٌمجغ      د٠ؾزفع ثٙب فٟ دفزش عٕذاد _ ط    

 :_رؼطٝ إٌغخخ اٌض٘ش٠خ فٟ عٕذ اٌمجغ ي _ 41

 ال شٟء ِّب روش_ د         فٟ دفزش عٕذاد اٌمجغ_ ط      اٌؼ١ف _ لغُ اٌّؾبعجخ       ة_ أ

ػٕذ اعزالَ اٞ ِجٍغ ٔمذا ِٓ إٌضالء اٚ ِٕذٚثٟ ششوبد اٌغ١بؽخ ٚاٌغ١فش ٠ظذس ا١ِٓ اٌظٕذٚق ِب _ 41

 ٍٟ٠ _: 

 لغ١ّخ اٌّظشٚفبد إٌضش٠خ    _ ة                        عٕذ دفغ     _ أ

 ال شٟء ِّب روش _  د                    عٕذ اٌمجغ -ط    

ػٕذ ل١بَ ا١ِٓ اٌظٕذٚق ثذفغ ِجبٌغ ٔمذ٠خ ِٓ طٕذٚق اٌفٕذق ٌّشزش٠بد اٚ خذِبد ٠مَٛ ثٙب اٌؼ١ف _ 42

 :_ِٓ خبسط اٌفٕذق ٠ظذس ا١ِٓ اٌظٕذٚق ِب ٠ٍٟ 

 لغ١ّخ رؼذ٠ً اٌؾغبة  _ ة                                  عٕذ دفغ_ أ

 ال شٟء ِّب روش _ لغ١ّخ اٌّظشٚفبد إٌضش٠خ    د_ ط  

 :_٠ؾزٛٞ عٕذ اٌذفغ ػٍٝ ِب ٠ٍٟ _ 43

  ع١ّغ ِب روش_ د              سلُ اٌغشفخ _ ط     اعُ اٌفٕذق               ة اعُ اٌؼ١ف                  _ أ

ػٕذ  دفغ ِجٍغ ِٓ اٌّبي ٌششاء اٌّغزٍضِبد اٚ دفغ ثؼغ اٌّظشٚفبد إٌضش٠خ ٠ظذس ا١ِٓ اٌظٕذٚق _ 44

 :_ِب ٠ٍٟ  

 لغ١ّخ رؼذ٠ً اٌؾغبة    _ ة                           عٕذ اٌمجغ      _ أ

 ع١ّغ ِب روش _ ط         لغ١ّخ اٌّظشٚفبد إٌضش٠خ_ ط



 

 

 :_أ١ّ٘خ اعزخذاَ ا١ِٓ اٌظٕذٚق ٌٍمغبئُ ػٕذ ل١بِٗ ثبٞ ػ١ٍّخ ٔمذ٠خ _ 45

 سطذ اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ رؾذس ػٍٝ ؽغبثبد اٌؼ١ٛف  _ أ

      اعزخذاِٙب ػٕذ ٚعٛد خطأ فٟ اٌؾغبة  _ ة 

                                                          ة+ أ_ ط

 ال شٟء ِّب روش _ د

ِٓ االعجبة اٌزٟ ٠غزخذَ ثٙب ا١ِٓ اٌظٕذٚق لغ١ّخ  العشاء خظُ خبص ػٍٝ فبرٛسح اٌؼ١ف ِب _ 46

 ٍٟ٠_: 

     ػذَ سػبٖ ػٓ خذِخ ِؼ١ٕخ    _ أ

 سفؼٗ دفغ اٌفبرٛسح اٚ عضء ِٕٙب ثؾغخ أٗ ٌُ ٠زٍك رٍه اٌخذِخ          _ ة

 ل١ّخ اٌخذِخ لذ رّذ اػبفزٙب اٌٝ فبرٛسرٗ ٔز١غخ اٌخطأ        _  ط

 ع١ّغ ِب روش_ د

 :_ رغزخذَ لغ١ّخ رؾ٠ًٛ اٌؾغبة فٟ ػذح ؽبالد _ 47

 رؾ٠ًٛ وبًِ اٌؾغبة الؽذ اٌؼ١ٛف اٌٝ ؽغبة ػ١ف اخش _ أ

 ِٓ ل١ّخ خذِخ ِؼ١ٕخ اٚ فبرٛسح  فشػ١خ اٌٝ ؽغبة ػ١ف اخش  رؾ٠ًٛ عضء_ ة

 رؾ٠ًٛ ِغّٛػٗ ِٓ ل١ُ خذِخ ِب ِٓ ؽغبة ػ١ف اٌٝ ؽغبة ػ١ف اخش_ ط

  ع١ّغ ِب روش_ د

 :_رؾزٛٞ لغ١ّخ رؾ٠ًٛ اٌؾغبة ِب ٠ٍٟ  _48

                                                         ل١ّخ اٌّجٍغ اٌّؾٛي   _ أ

 بْ عجت رؾ٠ًٛ اٌّجٍغ     ث١_ ة

 اعُ اٌؼ١ف اٌزٞ ؽٍت رؾ٠ًٛ اٌّجٍغ اٌٝ ؽغبثٗ ٚسلُ غشفزٗ          _ ط 

  ع١ّغ ِب روش_ د

 :_أٛاع االلبِخ اٌشئ١غ١خ فٟ اٌفٕبدق _من 49

  ع١ّغ ِب روش_ ا١ِٛ١ٌخ          دااللبِخ _ االلبِخ اٌشبٍِخ             ط_ ة                إٌّبِخ فمؾ_ أ

 :_٠شِض اللبِخ إٌّبِخ فمؾ ثبٌشِض _ 51

  FB_ د                      HB_ ط                       BB_ ة                        RO _ أ

 :_٠شِض اللبِخ إٌّبِخ ِغ ٚعجخ االفطبس ثبٌشِض _ 51

  FB_ د                      HB_ ط                       BB_ ة                         RO_ أ



 

 

 :_٠شِض ٌاللبِخ شجٗ اٌىبٍِخ ثبٌشِض _ 52

  FB_ د                      HB_ ط                       BB_ ة                         RO_ أ

 :_٠شِض ٌاللبِخ اٌىبٍِخ ثبٌشِض _ 53

 FB _ د                      HB_ ط                       BB_ ة                         RO_ أ

 :_٠طٍك ِظطٍؼ اٌخطخ االٚسٚث١خ ػٍٝ االلبِخ _ 54

 إٌّبِخ فمؾ_ دا١ِٛ١ٌخ                      _ اٌىبٍِخ                        ط_ شجٗ اٌىبٍِخ                  ة_ أ

 :_ػٍٝ االلبِخ (  Continental Plan ) ٠طٍك ِظطٍؼ _ 55

   إٌّبِخ ِغ ٚعجخ االفطبس_ دا١ِٛ١ٌخ      _ االلبِخ اٌشبٍِخ          ط_ اٌّغب١ٔخ           ةااللبِخ _ أ

 :_رشًّ االلبِخ شجٗ اٌىبٍِخ ػٍٝ _ 56

 ال رشًّ شٟء_  د      االفطبس ٚاٌغزاء /اٌؼشبء_ طاٌؼشبء فمؾ        _ االفطبس فمؾ            ة_ أ

 :_ِظطٍؼ  ٠طٍك ػٍٝ االلبِخ شجٗ اٌىبٍِخ_  57

 ال شٟء ِّب روش _ اٌخطخ اٌفشٔغ١خ     د_ ط    اٌخطخ االِش٠ى١خ اٌّؼذٌخ_ ةاٌخطخ االٚسٚث١خ   _ أ

 :_ رشًّ االلبِخ اٌىبٍِخ ػٍٝ _ 58

  االفطبس ٚاٌغزاء ٚاٌؼشبء_ داالفطبس ٚاٌغزاء        _ االفطبس ٚاٌؼشبء        ط_ االفطبس فمؾ       ة_ أ

 :_٠طٍك ػٍٝ االلبِخ اٌىبٍِخ ِظطٍؼ _ 59

 ال شٟء ِّب روش_ اٌخطخ اٌفشٔغ١خ        د_ اٌخؾ االٚسٚث١خ         ط_ ة            اٌخؾ االِش٠ى١خ_ أ

 :_أٛاع االلبِخ االػبف١خ فٟ اٌفٕبدق _ 61

 ع١ّغ ِب روش_ د  االلبِخ شجٗ اٌىبٍِخ     _ االلبِخ اٌىبٍِخ        ط_ ة            االلبِخ اٌشبٍِخ_ أ

 :_ رمذَ االلبِخ اٌشبٍِخ ي _ 61

                 ػ١ٛف اٌششوبد اٌىج١شح_ أ

 االشخبص ا١ٌّّٙٓ اٌز٠ٓ ٠زؼبٍِْٛ ِغ اٌفٕذق ثبعزّشاس _ ة

 االشخبص اٌّم١ّ١ٓ ٌؼذح عبػبد           _ ط

 ع١ّغ ِب روش  _ د

 

 :_ ٠شِض ٌاللبِخ اٌشبٍِخ ثبٌشِض _ 62

 HB_ د                     BB_ ط                       FB_ ة                             FC_ أ



 

 

 :_٠شِض ٌاللبِخ اٌّغب١ٔخ ثبٌشِض _ 63

 Comp _ د                    HB_ ط                        BB_ ة                             FC_ أ

 :_ رمذَ االلبِخ اٌّغب١ٔخ ي_ 64

                       ا١ٌٙئبد اٌذثٍِٛبع١خ       _ ة                                                                     اٌغٙبد اٌشع١ّخ         _ أ

 ع١ّغ ِب روش_ د              االشخبص ا١ٌّّٙٓ اٌز٠ٓ ٠زؼبٍِْٛ ِغ اٌفٕذق ثبعزّشاس_ ط

 :_ِٓ االعجبة اٌزٟ رمذَ ثٙب االلبِخ اٌّغب١ٔخ ٌالشخبص _ 65

 وغت ٚالئُٙ ٌٍفٕذق  _ ة                اٌّؾبفظخ ػٍٝ االشخبص ا١ٌّّٙٓ                        _ أ

 ع١ّغ ِب روش_ درغ٠ٛك اٌفٕذق ٚخذِبرٗ ٌّٕذٚثٟ اٌششوبد                        _ ط  

 :_  رشًّ االلبِخ اٌّغب١ٔخ ػٍٝ_ 66

                              ػذَ اػبفخ خذِبد اٌطؼبَ         _ ة                              ػذَ اػبفخ عؼش اٌغشفخ_ أ

 ع١ّغ ِب روش _ ػذَ اػبفخ خذِبد اٌغ١بؽ١خ                    د_ ط

 :_ ٠زُ خظُ عؼش اٌغشفخ فٟ االلبِخ ا١ِٛ١ٌخ ثٕغجخ _ 67

 %31  -د %                 61_ ط%                        41_ ة                      %51_ أ

 :_رٕزشش االلبِخ ا١ِٛ١ٌخ فٟ فٕبدق _ 68

 ع١ّغ ِب روش_ د                  اٌمش٠جخ    _ ط                             اٌّذْ_ ة                       اٌجؼ١ذح  _ أ

 :رمذَ ػشٚع االعؼبس ٌٍششوبد ٚٚوبالد اٌغ١بؽخ ٚاٌغفش ٚفمب ٌٍّٛعُ اٌغ١بؽٟ _ 69

  ع١ّغ ِب روش_ د           اٌؼؼ١ف          _ ط     اٌّزٛعؾ                    _ ة                      اٌؼبٌٟ  _ أ

 :_ ؼبس اٌؾذ االدٔٝ ألػذاد  افشاد اٌّغّٛػخ اٌغ١بؽ١خ اٌزٟ رمذَ ٌٙب ػشٚع االع_ 71

 فشد 15_ د                      افشاد 11_ ط                              فشد 12_ فشد                        ة 14_ أ

 :_رؾذد االعؼبس ِغ  افشاد اٌّغّٛػخ اٌغ١بؽ١خ ٚفمب ٌّب ٠ٍٟ _  71

          ٔٛع االلبِٗ_ ة               ػذد االشخبص فٟ اٌغشفخ اٌّضدٚعخ_ أ

 ع١ّغ ِب روش _ د                                                                 ة+أ_  ط

 :_ػٍٝ     ٠Single supplementطٍك ِظطٍؼ _ 72

     اعؼبس رؼبف ٌٍغشفخ اٌّفشدح_ ةاٌغشفخ اٌّضدٚعخ                                   _ أ

 ال شٟء ِّب روش _ د                 االلبِخ ا١ِٛ١ٌخ                    _ ط

 :_٠شِض ٌٍغؼش اٌخبص اٌزٞ رّٕؾٗ اٌفٕبدق ٌجؼغ اٌٛوبالد اٌغ١بؽ١خ ٚاٌغفش ثبٌشِض_ 73

 COMP_ د                             FIT _ ط                         HB_ ة                                FB_ أ



 

 

 :_رؾزٛٞ اٌمغ١ّخ اٌغ١بؽ١خ ػٍٝ  ٔٛع اٌؾغض ثىً رفبط١ٍٗ  ِٓ ؽ١ش _ 74

 ع١ّغ ِب روش_ د                ٔٛع االلبِخ _ ط         ػذد اٌغشف    _ة          أعّبء اٌؼ١ٛف   _ أ

 

 :_رىْٛ اٌمغ١ّخ اٌغ١بؽ١خ ِٛعٙخ ثبعُ _ 75

 ال شٟء ِّب روش _ د              اٌفٕذق_ طاٌششوبد اٌغ١بؽ١خ          _  اٌؼ١ٛف                     ة_ أ

 :_٠زُ رٛف١ش خذِخ رجذ٠ً اٌؼّالد االعٕج١خ العجبة ػذح ِٕٙب _ 76

 ال شٟء ِّب روش_ د              ة+أ_ ط       رؾم١ك ا٠شاداد اػبف١خ  _ رغ١ًٙ البِزُٙ          ة_  أ

 :_ؼّالد ِٓ رمذَ اٌفٕبدق خذِخ رجذ٠ً اٌ_ 77

 ال شٟء ِّب روش _ ة               د+أ_ ِؾ١ٍخ اٌٝ اعٕج١خ           ط_ ة           أعٕج١خ اٌٝ ِؾ١ٍخ_ أ

 :_ رىْٛ اعؼبس رجذ٠ً اٌؼّالد فٟ اٌفٕبدق _ 78

 اػٍٝ ِٓ عؼش اٌجٕٛن        _ ة                                     الً ِٓ عؼش اٌجٕٛن_ أ

 ال شٟء ِّب روش _ اٌجٕٛن                                    درغبٚٞ عؼش _ ط

 :_رؼشع ٌٛؽخ أعؼبس رجذ٠ً اٌؼّالد ػٕذ _ 79

 اٌجٛاثخ اٌشئ١غ١خ ٌٍفٕذق        _ِٕذٚثٛ اٌفٕبدق                          ة_ أ

 ال شٟء ِّب روش_ د                         ا١ِٓ اٌظٕذٚق_ ط 

 :_٠شِض ٌٍذٚالس االِش٠ىٟ ثبٌشِض _ 81

 BHD_ د                    €_   ط                              ¥_   ة                                   $  _ أ

 :_٠ؾشس ا١ِٓ اٌظٕذٚق ّٔٛرط رجذ٠ً اٌؼٍّخ  ثؼذ   _81

                                 ثغؼش اٌظشفاػالَ اٌؼ١ف _  ةاػالَ لغُ اٌّؾبعجخ  ثغؼش اٌظشف               _ أ

 ال شٟء ِّب روش_ ة                                                                د+أ_ ط

 :_ ٠ؾزٜٛ ّٔٛرط رجذ٠ً اٌؼّالد ػٍٝ ِؼٍِٛبد ِضً _ 82

 ع١ّغ ِب روش_ د      ٔٛع اٌؼٍّخ اٌّشاد رؾ٠ٍٛٙب   _ عؼش اٌظشف          ط_ اعُ اٌؼ١ف          ة_ أ

 :_٠زُ ػًّ ٔغخ ِٓ ّٔٛرط رؾ٠ًٛ اٌّؼبِالد ٚرجمٝ ِغ _ 83

 ع١ّغ ِب روش_ ددفزش ّٔبرط رجذ٠ً اٌؼّالد         _ لغُ اٌّؾبعجخ         ط_ إٌض٠ً            ة_ أ

 -:ِٓ ا٘ذاف اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ فٟ اٌفٕبدق _ 84

 اٌزؾمك ِٓ دلخ اٌؼ١ٍّبد اٌؾغبث١خ         _ة                    رٛص١ك اٌؼ١ٍّبد اٌؾغبث١خ اٌّخزٍفخ       _ أ

  ع١ّغ ِب روش_ د  ِشالجخ اٌؾشوبد إٌمذ٠خ اٌزٟ رؾذس فٟ اٌفٕبدق ٠ِٛب ث١َٛ     _  ط



 

 

 

 :_٠زُ رٛص١ك اٌؼ١ٍّبد اٌّب١ٌخ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب ػ١ٛف اٌفٕذق ثبعزخذاَ _ 85

 اٌمغبئُ اٌّخزٍفخ     _  ة                                   اٌفٛار١ش اٌفشػ١خ                        _ أ

 ع١ّغ ِب روش_ دوشٛفبد اٌؾغبثبد ٌىً ِٓ ِشافك اٌفٕذق                 _ ط

 :_اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ  ) ا٘ذاف (ٌزؾم١ك االػّبي_ 86

   رٛص١ك اٌؼ١ٍّبد اٌّب١ٌخ وٍٙب اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب ػ١ٛف اٌفٕذق       _ أ

 ِشالجخ ؽغبثبد اٌؼ١ٛف اٌّشرفؼٗ        _ ة

 ِشالجخ إٌمذ اٌّزٛافش فٟ طٕذٚق اٌفٕذق ٚػ١ٍّبد رجذ٠ً اٌؼّالد        _ ط

 ع١ّغ ِب روش_ د

 :رمَٛ اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ ِٓ  اٌزؾمك ِٓ دلخ  اٌؼ١ٍّبد اٌّب١ٌخ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌؼ١ف  _ 87

    ؽغبة اٌؼ١ٛفلجً ل١بَ ا١ِٓ اٌظٕذٚق ثزغغ١ٍٙب ػٍٝ _ أ

 ثؼذ ل١بَ ا١ِٓ اٌظٕذٚق ثزغغ١ٍٙب ػٍٝ ؽغبة اٌؼ١ٛف    _ ة

 اصٕبء ل١بَ ا١ِٓ اٌظٕذٚق ثزغغ١ٍٙب ػٍٝ ؽغبة اٌؼ١ٛف    _ ط

 ال شٟء ِّب روش_ د

 :_ مهم ...ِٓ ِٙبَ ِذلك اٌؾغبثبد ا١ٌٍٍٟ _ 88

 ؽغبثبد اٌؼ١ٛف      رظؾ١ؼ االخطبء فٟ_ ة         اٌزأوذ ِٓ طؾخ رغغ١ً ؽغبثبد اٌؼ١ٛف      _أ

  ع١ّغ ِب روش_ د٠مبسْ اٌىشٛفبد اٌٛادسح ِٓ االلغبَ ِغ وشف ؽغبثبد اٌؼ١ٛف         _ ط

 :_رؼذ ػ١ٍّخ اػذاد لبئّخ ثبعّبء اٌؼ١ٛف اٌز٠ٓ رغبٚصد ؽغبثبرُٙ اٌؾذ االػٍٝ ِٓ ِٙبَ _ 89

 ع١ّغ ِب روش _ د                اٌّذلك ا١ٌٍٍٟ_ طاٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ         _ ا١ِٓ اٌظٕذٚق       ة_ أ

 :_ػٍٝ   ٠Daily  Cash  Reportطٍك ِظطٍؼ   _  91

 ال شٟء ِّب روش_ د      رمش٠ش إٌمذ ا١ٌِٟٛ_ طعٕذ  اٌمجغ    _ لغ١ّخ رؼذ٠ً اٌؾغبة      ة_ أ

 :_رؼذ ػ١ٍّخ وزبثخ رمش٠ش إٌمذ ا١ٌِٟٛ ِٓ ِٙبَ _ 91

 ع١ّغ ِب روش_ اٌّذلك ا١ٌٍٍٟ              د_ اٌذاخ١ٍخ         طاٌشلبثخ _ ة            ا١ِٓ اٌظٕذٚق_ أ

 2117ػالِبد  6ٚصاسٞ  :_٠ؾزٜٛ رمش٠ش إٌمذ ا١ٌِٟٛ ػٍٝ _ 92

         اٌّظشٚفبد إٌمذ٠خ_ ة                                                    إٌمذ اٌّغزٍُػ١ٍّبد _ أ

  ع١ّغ ِب روش_ د                  اٌّؾبعجخإٌمذ اٌّؾٛي ٌمغُ ا٠ؼبػ اٌشط١ذ _ط

 



 

 

 :_٠زُ اسعبي إٌغخخ اٌشئ١غ١خ ِٓ رمش٠ش إٌمذ ا١ٌِٟٛ اٌٝ _ 93

 ع١ّغ ِب روش _ د          لغُ اٌّؾبعجخ_ طا١ِٓ اٌظٕذٚق        _ لغُ اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ      ة_ أ

 

٠ؾزٜٛ اٌّغٍف اٌخبص اٌزٞ ٠شعٍٗ ا١ِٓ اٌظٕذٚق اٌٝ لغُ اٌّؾبعجخ ثؼذ اػذاد رمش٠ش إٌمذ _ 94

 2117ػالِبد  6ٚصاسٞ  :_ا١ٌِٟٛ ػٍٝ 

 عٕذاد اٌذفغ   _ ة                          اٌّجبٌغ إٌمذ٠خ اٌّغزٍّخ     _ أ

 ِب روش ع١ّغ_ د                              لغبئُ ثطبلبد االئزّبْ  _ ط 

 :_٠ىْٛ االرظبي االٌٟٚ ِغ إٌضالء فٟ لغُ االعزؼالِبد  ثغجت  _ 95

 ال شٟء ِّب روش _د                     اٌّٛلغ_ طاٌؼاللبد اٌّزجبدٌخ              _ اٌخذِبد            ة_ أ

 :_٠طٍك ػٍٝ اٌّشاع١ٍٓ ػذح ِظطٍؾبد ِٕٙب _ 96

 ِٛظفٟ لغُ اٌضٞ اٌّٛؽذ      _ ة   ِٛظفٟ لغُ خذِخ اٌؼ١ٛف            _ أ
 ال شٟء ِّب روش_ د                                                     ة+أ_ ط

 :_٠زجغ ٌمغُ االعزؼالِبد _ 97

 ع١ّغ ِب روش_ دإٌّبدْٚ             _ اٌجٛاة                             ط_ اٌغبئم١ٓ                      ة_ أ

 :_طٟ شؼبس اٌّفبر١ؼ اٌز٘ج١خ ٌّٛظفٟ  لغُ اػ_ 98

 ال شٟء ِّب روش_ اٌخذِبد               د_ اٌّؾبعجخ                   ط_ ة                  االعزؼالِبد_ أ

 :_اٌٛلذ اٌزٞ ٠زٛاعذ ف١ٗ  ِششف ٚسد٠خ لغُ االعزؼالِبد _ 99

 ال شٟء ِّب روش _ اصٕبء إٌٙبس              د_ ط            ػٍٝ ِذاس اٌغبػٗ_ ةاصٕبء ا١ًٌٍ               _ أ

 :٠طٍك ػٍٝ ؽبٍِٛ االِزؼخ _ 111

 ع١ّغ ِب روش _ د            Porters _ ط            Bell Men_ ة      Bell Attendants _ أ

 :٘ٛ اٌّٛظف اٌّىٍف ثبٌجؾش ػٓ اٌؼ١ف فٟ ِشافك اٌفٕذق _ 111

 ال شٟء ِّب روش _ د                إٌّبدٞ_ طؽبًِ االِزؼٗ            _ ة      اٌجٛاة                     _ أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الثانً ثانوي الفندقً االسئلة الموضوعٌة لمادة التدبٌر 

 ( 3الفصل االول / م)
 ضع دائرة حول رمز االجابة الصحٌحة :

 انواع الؽرؾ المتعارؾ علٌها عالمٌا ؟ من_ 1

 د_ جمٌع ما ذكر              ثالثٌة ج_          مفردة بسرٌرٌن ب_       مفردة      أ_  

 

 :_   الؽرفة المفردة  السرٌر فً _ قٌاس2

 د_ ال شًء مما ذكر                   111*211ج_       211*211ب_        141*211أ_ 

 

 الؽرفة المزدوجة :_ ٌر فًالسر _ قٌاس3

 د_ ال شًء مما ذكر                  111*211ج_       211*211ب_        141*211أ_ 

 

 _ ٌرمز للؽرفة المفردة بالرمز :_4

 TRBLد_                           SGLج_              DBLب_               TWNأ_ 

 

 بالرمز :__ ٌرمز للؽرفة ذات سرٌرٌن مفردٌن 5

 TRBLد_                          SGLج_                DBLب_              TWNأ_ 

 

 _ ٌرمز للؽرفة المزدوجة بالرمز :_6

 TRBLد_                           SGLج_                DBLب_             TWNأ_ 

 

 _ ٌرمز للؽرفة الثالثٌة بالرمز :_7

 TRBLد_                           SGLج_               DBLب_              TWNأ_ 

 

 (  ٌعنً :  VIP اختصار )  -8

 د_ اشخاص مهمٌن          ج_ اقامة دائمة       ب_ اشخاص مجهولٌن       أ_ اقامة طوٌلة  

 

 _ تقسم االجنحة الى :_9

 _ حمٌع ما ذكرد        ج_ جناح ملكً                أ_ جناح صؽٌر      ب_ جناح عادي    

 

 _ ٌحتوي الجناح الصؽٌر فً قسم االجنحة على :_11

 أ_ ٌحتوي على اثاث ٌمتاز بالفخامة ومساحته اكبر من الؽرؾ العادٌة

 ب_ ٌحتوي على اثاث فاخر ووسائل الرفاهٌة

 ج_ ٌجتوي على مقومات الؽرؾ الفندقٌة جمٌعها وٌوجد فٌه حمام خاص كبٌر

 د_ ال شًء مما ذكر

 

 _ ٌحتوي الجناح العادي فً قسم االجنحة على :_ 11

 أ_ ٌحتوي على اثاث ٌمتاز بالفخامة ومساحته اكبر من الؽرؾ العادٌة

 ب_ ٌحتوي على اثاث فاخر ووسائل الرفاهٌة

 ج_ ٌجتوي على مقومات الؽرؾ الفندقٌة جمٌعها وٌوجد فٌه حمام خاص كبٌر

 د_ ال شًء مما ذكر



 

 

 

 ٌحتوي الجناح الملكً فً قسم االجنحة على :_ _12

 أ_ ٌحتوي على اثاث ٌمتاز بالفخامة ومساحته اكبر من الؽرؾ العادٌة

 ب_ ٌحتوي على اثاث فاخر ووسائل الرفاهٌة

 ج_ ٌجتوي على مقومات الؽرؾ الفندقٌة جمٌعها وٌوجد فٌه حمام خاص كبٌر

 د_ ال شًء مما ذكر

 

 :_ _ من حاالت الؽرؾ الفارؼة13

 د_ جمٌع ما ذكرب_ ؼرؾ ؼٌر جاهزة          ج_  ؼرؾ معطلة              أ_ ؼرؾ جاهزة   

 

 الجاهزة بالرمز :_الفارؼة و_ ٌرمز للؽرؾ 14

 C/Oد_                      Rج_                               NRب_                     VRأ_ 

 

 :_ _ ٌرمز للؽرؾ ؼٌر الجاهزة بالرمز15

 C/Oد_                      Rج_                                NRب_                     VRأ_ 

 

 _ ٌرمز للؽرؾ التً تم اخالؤها :_16

 C/Oد_                       Rج_                                NRب_                     VRأ_ 

 

 لرمز :__ ٌرمز للؽرؾ تحت التصلٌح با17

 C/Oد_                       Rج_                                 NRب_                     VRأ_ 

 

 _ ٌرمز للؽرؾ المعطلة بالرمز :_18

 C/Oد_                       Rج_                                 NRب_                O.O.O _أ

 

 المشؽولة :__ من حاالت الؽرؾ 19

  د_ جمٌع ما ذكرأ_ ؼرؾ مؽلقة باحكام        ب_ ؼرؾ مشؽولة وجاهزة      ج_ ؼرؾ مشؽولة وؼٌر جاهزة     

 

 _ ٌرمز للؽرؾ المشؽولة  والجاهزة باالرمز :_21

 DLد_                 ONRج_                              L.Sب_                        ORأ_ 

 

 للؽرؾ المشؽولة  وؼٌر جاهزة بالرمز :_ _ برمز21

 DLد_                ONRج_                                L.Sب_                       ORأ_ 

 

 _ ٌرمز للؽرؾ المؽلقة باحكام بالرمز :_ 22

 DLد_                 ONRج_                                 L.Sب_                      ORأ_ 

 

 

 _ ٌرمز للؽرؾ للؽرؾ التً ٌوجد بها امتعة وسرٌر ؼٌر مستعمل بالرمز:_23

 DNDد_                 ONRج_                                L.Sب_                    BNUأ_ 

 

 



 

 

 _ ٌرمز للؽرؾ التً فٌها نزٌل اقامته طوٌلة بالرمز :_24

 DLد_                  ONRج_                                L.Sب_                      ORأ_ 

 

 

 

 _ ٌرمز لؽرؾ االستخدام الٌومً بالرمز :_25

 DNDد_                   D.U_ ج                                L.Sب_                   BNUأ_ 

 

 _ هً ؼرفة مؤجرة وٌقٌم بها الضٌؾ لكنها ؼٌر مرتبة :_26

 د_ ؼرؾ مؽلقة باحكام         ج_ ؼرؾ مشؽولة وؼٌر جاهزةأ_ ؼرؾ مشؽولة وجاهزة       ب_ ؼرؾ استخدام ٌومً        

 

 :_لملكً الكبٌر_ مقاس السرٌر ا27

 211*111 د_                                       211*161ج_                      211*211ب_                         141*211أ_ 

 

 :_ الصؽٌر _ مقاس السرٌر الملك28ً

 211*111د_                                        211*161ج_                      411*211ب_                          141*211أ_ 

 

 _ من أهم محتوٌات االسرة :_29

  د_ جمٌع ما ذكر                              ج_ كٌس اللحاؾ                      ب_ الوسادة                    أ_ الستارة القصٌرة       

 

 _ من انواع الوسادة :_31

  د_ جمٌع ما ذكر                          ج_ وسائد السرٌر                              ب_ الدٌكور                          أ_ الطبٌة          

 

 مٌزات عربة الطوابق :__ من 31

  _ جمٌع ما ذكرد                      ج_ مصقولة لمنع الصدأ     منظرها جمٌل ونظٌؾ     ب_        أ_ االمان عند استعمالها     

 

 _ من اللوازم التً تجهز بها عربة الطوابق :_32

  د_ جمٌع ما ذكر                          ج_ وعاء تنظٌؾ                      ب_ صابون شامبو                                أ_ كبرٌت    

 

 _ خطوات تفقد ثالجة ؼرفة النزٌل التً ٌقوم بها مجهز الؽرؾ :_33

 أ_ )االستئذان لفتح الثالجة ,تسجٌل اي كمٌة ناقصة فً الثالجة,رتب محتوٌات الثالجة,القاء التحٌة على الضٌؾ عند الدخول (

 ذان لفتح الثالجة,رتب محتوٌات الثالجة ,تسجٌل اي كمٌة ناقصة فً الثالجة,القاء التحٌة على الضٌؾ عند الدخول(ب_)االستئ

 ج_)االستئذان لفتح الثالجة,رتب محتوٌات الثالجة,القاء التحٌة على الضٌؾ عند الدخول,تسجٌل اي كمٌة ناقصة فً الثالجة,(

 (الدخول,االستئذان لفتح الثالجة,تسجٌل اي كمٌة ناقصة فً الثالجة, رتب محتوٌات الثالجةد_) القاء التحٌة على الضٌؾ عند 

 

 _ من االمور الواجب اتباعها عند االنتهاء من تنظٌؾ الؽرؾ :_34

 د_ جمٌع ما ذكر               ج_ المراٌا والسطوح المعة                    ب_ النوافذ مؽلقة                   أ_ التدفئة معتدلة            

 

 _ الشخص المسؤول عن تنظٌؾ ممرات الطوابق هو :_35

 د_ ال شًء ما ذكر                               ج_مجهز الؽرؾ                 ب_حاملوا األمتعه                       أ_ مشرؾ الطوابق      

 

 



 

 

 

 تنظٌفها فً ممرات الطوابق :__ أهم األجزاء والمحتوٌات التً ٌتم 36

 د_ جمٌع ما ذكر       ج_ التأكد من أنارة مخرج الطوارئ      ب_ مسح اللوحات والصور          أ_تنظٌؾ الجدران من أي بقع    

 

 _ الشخص المسؤل  عن تقدٌم الخدمة المسائٌة للؽرؾ :؟_37

 د_ ال شًء ما ذكر                          ج_مجهز الؽرؾ                            ب_حاملوا األمتعه                        أ_ مشرؾ الطوابق

 

 

 _ من المهام التً تقدم فً الخدمة المسائٌة :_38

 د_ تفرٌػ سالل القمامةج_ التأكد من أنارة مخرج الطوارئ        ب_ مسح اللوحات والصور        أ_تنظٌؾ الجدران من أي بقع     

 

 

 :_لتنظٌؾ الؽرؾ فً الفنادق الخدمة المسائٌة وجود من الهدؾ  _ 39

 _ جمٌع ما ذكرد    ج_ اعطاء انطباع عن مستوى الخدمة فً الفندق  ب_ توفٌر الراحة للضٌؾ            أ_ توفٌر الرفاهٌة للضٌؾ

 

 _ من فوائد وجود قسم الصٌانة فً الفندق :_41

 د_ جمٌع ما ذكر                       ب_ اطالة عمرها األنتاجً      ج_ تقلٌل التكلفة وزٌادة االنتاج              أ_ تقلٌل حوادث العمل  

 

 _ هً التً تتم بشكل فوري عند تعطل اي شًء داخل الفندق وصٌانته :_41

 د_ ال شًء مما ذكر                            ج_ الصٌانة الفورٌة               ب_ الصٌانة العالجٌة          أ_ الصٌانة الوقائٌة      

 

 ٌة: _ئ_من األمثلة على الصٌانة الوقا42

 ذكر جمٌع ما د_                                      ج_ التزٌٌت                         ب_ الدهان                      أ_ التشحٌم      

 

 حاالت الؽرؾ فً الفندق :__ هو التقرٌر الذي ٌستخدم لبٌان 43

 د_ الشًء مما ذكر                      ج_ تقرٌر مشرؾ الطوابق              ب_ تقرٌر الصٌانة               أ_ تقرٌر حاالت الؽرؾ

 

 :_).............. (  لمنع احتكاكها  _ تزود عربة الطوابق بأطار 44

 د_ ال شًء مما ذكر                                        ج_ مطاطً                      ً   ب_ خشب                أ_ بالستٌكً       

 

 _ تنظؾ السجاد باتجاه :_45

 د_ ال شًء مما ذكر                       سٌج   للن بشكل دائريج_                 ب_ باتجاه النسٌج      أ_ عكس اتجاه النسٌج     

 

 محتوٌات ؼرؾ النوم من االثاث :__من أهم 46

 د_ جمٌع ما ذكر                             ج_ ملحقات األسرة           ب_ األؼطٌة الخارجٌة                         أ_ الحزائن   

 

 _ توجد على هٌئات وصور عدة وتكون مزخرشة حسب شكل السرٌر :_47

 د_ ال شًء مما ذكر                              ج_ األؼطٌة الصٌفٌة         ب_ األؼطٌة الشتوٌة             أ_ األؼطٌة الربٌعٌة     

 

 _ من أهم أنواع الخزائن المستخدمة فً ؼرؾ النوم فً الفندق :_48

 د_ جمٌع ما ذكر                         ب_ مصممة ضمن الجدار      ج_ الخزائن الصؽٌرة       أ_ خزائن منفصلة عن الجدار  

 

 



 

 

 _ من الشروط الواجب توفرها فً الخزائن المنفصلة أو المصصمة  ضمن الجدار :_49

  ب_ تحتوي على رفوؾ وأدراج                    سم     61أ_ ٌفضل أن ٌكون عمقها 

 د_ جمٌع ما ذكر   ج_ احتوائها على عالقات للمالبس              

 

 الطاوالت المستخدمة فً ؼرؾ النوم :__ من أنواع  51

 د_ جمٌع ما ذكر                                ج_المربع                      ب_ البٌضوي                        أ_ الدائري         

 

 

 _ من اهم المٌزات التً تعطً للسجاد قٌمة اكثر :_51

 د_ جمٌع ما ذكر    ان ثبات اللون       ج_ خٌوطها مصنوعة من الصوؾ الخالصالصبؽة  لضم جودةأ_ ارتفاع الوبر       ب_

 

 

 _ من أنواع السجاد الٌدوي :_52

 د_ جمٌع ما ذكر                          ج_ التبرٌزي                   ب_ العجمً                       أ_ االفؽانً                

 

 الستائر المستخدمة فً ؼرؾ ومرافق الفندق :__ من أهم انواع 53

 د_ جمٌع ما ذكر                ب_ ستائر بالستٌكٌة             ج_ ستائر معدنٌة                             أ_ ستائر عادٌة      

 

 _ هً التً تستخدم لخفض درجة الحرارة عندما ٌكون الطقس حار :_54

 د_ ال شًء مما ذكر               ج_ أجهزة تكٌؾ الهواء    ب_ أجهزة تنقٌة الهواء                    أ_ أجهزة تبرٌد الهواء   

 

 _ من صفات األضاءة فً الفندق :_55

 ذكر_ جمٌع ما د                   ج_ هادئة                   ب_ شاملة                                      أ_ كافٌة               

 

 :_ من اهم التجهٌزات الواجب توافرها بقاعات االجتماعات والمؤتمرات _ 56

 ذكر جمٌع ما _ د           اجهزة حاسوب واضاءةج_                شاشات العرض _ ب                مكبرات الصوت    أ_ 

 

 _ من أهم موجودات المطاعم من قطع االثاث المستخدمة :_57

 د_ جمٌع ما ذكر                ج_ نباتات الزٌنة                 ب_ الصور واللوحات                أ_ الكراسً والطاوالت      

 

 _ من خصائص استخدام أسقؾ الواح الجبس :_58

 د_ جمٌع ما ذكر                ج_ مقاومة للحرٌق                   ب_ قابلة للدهن                       أ_ تمتص الصوت      

 

 _ من مٌزات السٌرامٌك :_59

 د_ جمٌع ما ذكر                ج_  ٌنظؾ بسهولة         ب_ طول عمره االستهالكً         أ_ عدم عٌش البكتٌرٌا علٌه     

 

 _ من االمور الواجب مراعاتها عند اختٌار الدهانات :_61

    المحٌطة ب_ الظروؾ الجوٌة           مراد استخدامه        أ_ التاكد من نوع الدهانات ال

  جمٌع ماذكر   -د                              ج_ معرفة السطح المراد دهنه   

 

 _ من أهم استخدامات القواطع :_61

 د_ جمٌع ما ذكر              ج_ لها أثر جمالً      ب_ الخفاء عٌوب ؼٌر معٌنة                 أ_ تفصل الؽرفة الى أركان عدة  

 



 

 

 _ من األمثلة على األخشاب المصنعة :_62

 د_ الفورماٌكا                      ج_ الجوز                    ب_ البلوط                                             أ_ السوٌد      

 

 _ من ممٌزات األخشاب المصنعة :_63

 ب_تمتاز بسهولة قطعها بواسطة ادوات النجارة الٌدوٌة                تعد العنصر االساس فً صناعى قٌعان األدراج      أ_

 د_ جمٌع ما ذكر                    ج_ ال تنكمش وال تتأثر بالجواء المتقلبة        

 

 الخشبً :__ من أهم األمور الواجب مراعاتها عند تجهٌز الفندق باالثاث 64

 د_ جمٌع ما ذكر         ج_ الؽرض الذي تستخدم له                            ب_ السعر               أ_ سهولة التنظٌؾ        

 

 _ هو الذي ٌمتاز بقوة تحمله وسهولة صٌانة االجزاء التالفة منه وامكانٌة دهنه وتلبٌسه :_65

 د_ ال شًء مما ذكر                           ج_ األلمنٌوم                                ب_ الحدٌد                    أ_ الزجاج       

 

 _ من أهم السطوح الزجاجٌة التً تستخدم فً الفنادق :_66

 د_ جمٌع ما ذكر                              ش   وج_ المنق          ب_ العادي الشفاؾ                         أ_ الملون         

 

 _ هو الذي ٌحتوي على شبكة فوالذٌة وٌستمع للنوافذ واألبواب :_67

 سلحد_ الم                         ش       وج_ المنق             ب_ العادي الشفاؾ                   أ_ الملون             

 

 الصلبة وهً رخٌصة وتتكون من مواد بترولٌة مخلوطة بقطع من الحجارة الرملٌة :_ _ تعتبر من األرضٌات شبه68

 د_ األرضٌات المطاطٌة                   ج_ السٌرامٌك                             ب_األرضٌات االسفلتٌة                   أ_ الرخام     

 

 _ من أهم انواع االرضٌات شبه الصلبة :_69

 د_السٌرامٌك                 ج_ االرضٌات الزجاجٌة                  ب_ البالط الموازٌكو                رضٌات الخشبٌةأ_ األ

 

 _ من أهم انواع االرضٌات الصلبة :_71

 د_ السٌرامٌك                       ج_االرضٌات الخشبٌة        ب_ االرضٌات االسفلتٌة                  أ_ارضٌات الفنٌل      

 

 _ من أهم الطرق المستخدمة فً ازالة السوائل والدهون عن األرضٌات :_71

 د_ جمٌع ما ذكر                              ج_التطهٌر                            ب_ الشامبو                      أ_ التجفٌؾ        

 

 فً تنظٌؾ األرضٌات  :__ أهم أنواع األجهزة المستخدمة 72

 د_ جمٌع ما ذكر  االرضٌات  وتلمٌعها        ج_جهاز ؼسل السجاد وصقل  أ_ جهاز شفط الؽبار         ب_ جهاز شفط الماء    

 

 د تنظٌؾ خاصة :_ا_ ٌستخدم لتنظٌؾ االرضٌات وصقلها بالماء ومو73

 د_ جمٌع ما ذكر                    ج_ جهاز متعدد األؼراض               ب_ جهاز شفط الماء           أ_ جهاز شفط الؽبار     

 

 _:_من أهم مكونات  جهاز ؼسل السجاد وصقل األرضٌات 74

 د_ جمٌع ما ذكر                      ج_ فرشاة التنظٌؾ                      ب_ ذراع التحكم                     أ_ حامل اللباد      

 

 االدوات المستخدمة فً تنظٌؾ األرضٌات وأنواعها :__ أهم 75

 د_ جمٌع ما ذكر                     ج_ أداة الكشط                               ب_ األوعٌة                       أ_ المجرود        

 



 

 

 _ تستخدم ألزالة البقع الصعبة عن السجاد :_76

 _ فرشاة الفركد                  ج_ المكنسة الناعمة                   ب_ ممسحة المقص                       فوط التؽبٌر        

 

 عن األرضٌات والسطوح :_بعد تجمٌعه _ ٌستخدم ألزالة الؽبار 77

 د_ المجرود             ج_ ممسحة الشرشوبة                     ب_ أوعٌة التنظٌؾ                       أ_ أداة الكشط       

 

 _ مواد مذٌبة مصنوعة من مركبات كٌمٌائٌة تستخدم لصقل األرضٌات :_78

 د_ مواد الصقل                 ج_ المواد المعطررة                        ب_ مواد التلمٌع                  أ_ منظؾ محاٌد         

 

 -_ تستخدم لمسح االرضٌات وتلمٌعها :79

 د_ أداة الكشط                       ج_ ممسحة الشرشوبة            ب_ اوعٌة التنظٌؾ                 أ_ ممسحة المقص       

 

 _ من االمور الواجب اتباعها عند استخدام مواد تنظٌؾ األرضٌات :_81

 د_ جمٌع ما ذكر          ج_ ارتداء كمامات ٌة      لمواد فً علبتها األصلب_ احفظ ا  اد التنظٌؾ فً أماكن أمنة      أ_ خزن مو

 

 _ أهم فوائد السجاد فً الفنادق :_81

 د_ جمٌع ما ذكرج_ ٌوفر الدفئ وقت البرد                      ب_ ٌمتص الصوت                   أ_ ٌعطً الراحة واألمان        

 

 :_ الٌاً _من االمثلة على السجاد المصنوع 82

 د_ ال شًء مما ذكر            ج_ العجمً                          ب_ االفؽانً                                                   لمبرد_ اأ

 

 قواعد وضع واستخدام  الستائر فً الفندق :_من _ 83

 أ_ ٌجب استخدام ستائر ذات لون واحد اذا كان الجدار مزٌن بالنقوش

 استخدام الستائر ذات الخطوط الطوٌلة ) العامودٌة ( اذا كان السقؾ منخفضاب_ ٌفضل 

 ج_ اذا كان السقؾ مرتفعا  فٌفضل استخدام ستائر مكشكشة  وذات خطوط افقة

 د_ جمٌع ما ذكر

 

 :_ ومٌزات تزٌد من قٌمتها _ تختلؾ قطع السجاد عن بعضها فً عدة امور 84

د_ ال شًء                       و جودة الصنعج_ الحجم                        فقطب_ مقاومة العفن                أ_ ارتفاع الوبر        

 مما ذكر

 

 _ أهم صفات المقاعد والكراسً الموجودة فً ؼرؾ النوم :_85

 د_ جمٌع ما ذكر  اساتها تناسب مستخدمٌها     ج_ قٌ                  ب_ مرٌحة                              أ_ متٌنة       

 

 _ من األمور الواجب اتباعها عند االنتهاء من تنظٌؾ الؽرفة :_86

 _ جمٌع ما ذكرد           ج_ النوافذ مؽلقة          ب_ التلفاز والتجهٌزات تعمل جٌدا       أ_ االنوار تعمل جٌدا ونظٌفة   

 

 مبللة بالماء والصابون ثم تشطؾ وتجفؾ :__هً التً تنظؾ بوسطة اسفنجة 87

 _ جمٌع ما ذكرج_ طاوالت وكراسً الخشب     د         ب_ طاوالت وكراسً الحدٌد        وكراسً البالستك    أ_ طاوالت 

 

 _من أهم الخطوات األساسٌة لتنظٌؾ الحمام :_88

 _ جمٌع ما ذكرد  ج_ تنظٌؾ حوض االستحمام     ضٌات   ٌؾ جدران الحمام واالرب_ تنظ          أ_ تنظٌؾ المؽسلة        

 



 

 

 

 _ من الحاالت الطارئة التً تعطى األولوٌة فً صٌانتها :_89

 د_ الشًء مما ذكر      ج_ تسرب فً مواسٌر المٌاه                  ب_ عطل فً االضاءة             عطل فً المكٌفات    -أ 

 الفنادق :__ أهم استخدامات السجاد فً 91

 د_ جمٌع ما ذكر           ج_ تؽطٌة أماكن العمل                        تؽطٌة ؼرؾ النوم    -ب     أ_ تؽطٌة أراضً الممرات    

 

_ هً التً تستخدم فً تسخٌن هواء الؽرفة فً األٌام الباردة ولها مصدر مركزي تتوزع الحرارة منه بواسطة انابٌب او تحت األرض 91

_: 

 د_ جمٌع ما ذكر               ج_ التدفئة المركزٌة                ب_ أجهزة تبرٌد الهواء               أ_ اجهزة تكٌٌؾ الهواء  

 

 _من أهم أماكن وجود االضاءة فً الؽرؾ :_92

 د_ ال شًء مما ذكر                       ج_ أ+ب                          ب_ أضاءة جانبٌة               أ_ أضاءة مركزٌة       

 

 _ أهم شروط االضاءة الجٌدة فً الؽرؾ :_93

 ب_ توفٌر كمٌة كافٌة من الضوء فً الؽرؾ                                   أ_ استعمال مصدر معتدل االضاءة       

 ذكرد_ جمٌع ما ج_استعمال ضوء جانبً معلق لزٌادة نسبة االضاءة                

 

 نشاط :أسباب خلو منطقة االدراج من االثاث :_) سؤال استنتاجً كنشاط ( _ من 94

 أ_ سبب شكلها الهندسً                                                             ب_ من ناحٌة جمالٌة تبدو 

 أجمل بفرشها بالسجاد فقط 

 د_جمٌع ما ذكرج_ امكانٌة استعمالها من قبل النزالء والموظفٌن وسالمتهم                     

 

 _ من أهم أسباب تؽطٌة االسقؾ :_95

 د_ جمٌع ما ذكر         ج_ عازل للصوت والحرارة                    ب_ اخفاء العٌوب                  أ_ تأمٌن السالمة       

 

 لبالط العازل للصوت وتركٌبها سرٌع وقلة الصٌانة التً تحتاجها وتستعمل فً الفنادق وقاعات االحتفاالت:__هً من ا96

 د_ ال شٌئ مما ذكر             ج_ االسقؾ المستعارة                        ب_ السٌرامٌك            أ_ أسقؾ الواح الجبس     

 

 األسقؾ تتأثر عملٌة االختٌار بعدة أمور منها :_ _ عند اختٌار المادة التً تؽطً بها97

 د_ جمٌع ما ذكر                  لصٌانة     ل حاجتهاج_             ب_ عزل الصوت                 أ_ مقاومة الحرٌق           

 

 وهو قلٌل التحمل :_ , _ هو خلٌط من المطاط الممزوج 98

 د_ جمٌع ما ذكر                    ج_ الجلود الصناعٌة      ب_ الجلود المصنوعة ٌدوٌا                  أ_ الجلود الطبٌعٌة     

 

 _هو الذي ٌمتاز بالمتانة والجمال وسهولة التشكٌل واٌصال الكهرباء  والحرارة وخفة وزنه :_99

 د_ ال شًء مما ذكر                     ج_ الحدٌد                                      ب_ األلمنٌوم                   أ_ الزجاج         

 

 _ تستخدم االرضٌات العشبٌة فً :_111

 _ جمٌع ما ذكرد                        ج_ المالعب                         ب_ حول البرك                            أ_ الحائق       

 

 

 

 

 انتهت االسئلة 

 الحجاويأ. محمد 



 

 

 ( 3/ م 1اسئلة هىضىػية لوبدة ) السيبحة والسفر ف

 ضغ دائرة حىل رهز االجببة الصحيحة فيوب يلي :

 _ هو نشاط تعلٌمً ٌهدف الى اكتشاف المعانً والصالت بٌن االشٌاء عن طرٌق الخبرة المباشرة :_1

 ج_السٌاحة                د_ ال شًء مما ذكر        ب_ االرشاد السٌاحًأ_الدلٌل السٌاحً          

 _ هو المرشد الذي ٌتولى تنفٌذ البرنامج السٌاحً فً منطقة جغرافٌة محددة  :_2

 ب_ المرشد العام             ج_ المرشد المستكشف    د_ال شًء مما ذكر        أ_ المرشد الخاص

 كما وضحها فرٌمان تٌلدٌن بقواعده :_ _ الهدف الرئٌسً من عملٌة االرشاد السٌاح3ً

 د_ جمٌع ما ذكرأ_ المغامرة                ب_ المتعة                    ج_ االثارة                 

 _ اهم الخصائص التً ٌتمٌز بها مرشد الشركات التجارٌة والصناعٌة :_4

 أ_ التخصصٌة فً المجال الذٌن ٌعملون فٌه

 فً مرافقة المجموعات السٌاحٌة فً المواقع التابعه للشركة تتمحور وظٌفتهم -ب 

 ج_ الكفاءة العالٌة والقدرة على التاثٌر فً السائح

 د_أ+ب

 _ العالقة بٌن االرشاد السٌاحً بصناعة السٌاحة تكمن فً :_5

 أ_ زٌاة الدخل السٌاحً                                       ب_ تطور صناعه السٌاحة     

 د_ جمٌع ما ذكرج_ القدرة على تسوٌق دولته بٌن ابناء بلده                  

 _ من اهم المسمٌات والمفاهٌم التً تطلق على المرشد السٌاحً :_6

 د_ جمٌع ما ذكرأ_ مرافق               ب_ قائد المجموعة            ج_ موضح ومفسر           



 

 

 ا فً المرشد السٌاحً :__ من اهم الشروط التً ٌجب توافره7

 ب_ اجتاز امتحان الدورة التً نظمتها السٌاحة        واتم العشرٌن من عمره             أ_ اردنً الجنسٌة 

 د_ جمٌع ما ذكرج_ اجتاز امتحانً اللغة االنجلٌزٌة والمعلومات السٌاحٌة      

 اد السٌاحً :__ اهم الوثائق المطلوبة عند تقدٌم طلب االلتحاق بمهنة االرش8

 أ_ االوراق الجامعٌة                                      ب_ مصدقٌة عدم المحكومٌة     

 د_ جمٌع ما كرج_ صورة عن الهوٌة الشخصٌة  او جواز السفر       

 _ االمور الواجب االلتزام بها من قبل المرشد السٌاحً عند ممارسة مهنته :_9

نة الصادقة     ب_ تسلٌم رخصته الى الوزارة عند الغائها او وقف العمل بها   أ_ التحلً باخالق المواط

 _ جمٌع ما ذكرج_ ارتداء الزي المقرر                   د

 _ ٠خضغ اٌّششذ اٌغ١بزٟ ٌٍسظٛي ػٍٝ رشخ١ض اٌؼًّ فٟ ِٕٙخ االسشبد اٌغ١بزٟ ٌذٚسح ِذرٙب:01

 د_ ال شٟء ِّب روش                     شٙٛس 5ج_                     شٙٛس   6ة_                 شٙٛس        4أ_   

_ اٌششطبْ اٌٛاخت رٛفشّ٘ب فٟ اٌشخض اٌزٞ ٠ّبسط ِٕٙخ االسشبد اٌغ١بزٟ اٌزٟ اوذ٘ب ٔظبَ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ فٟ 00

 اٌٍّّىخ االسد١ٔخ اٌٙبش١ّخ :_

 د_ ة+ج      ج_ زغٓ اٌغّؼخ    بٌسب ِٓ إٌبز١خ االخالل١خ   أ_ ارُ اٌؼشش٠ٓ ٚاسدٟٔ اٌدٕغ١خ     ة_ أْ ٠ىْٛ ط

 ِطبٌؼخ رار١خ ) ِسزٚف (_ ٠طٛس اٌّششذ اٌغ١بزٟ رارٗ ٠ٚىزغت ِٙبساد خذ٠ذح ِٓ خالي :_01

 د_ خ١ّغ ِب روش          ج_ اٌؼًّ اٌدّبػٟ                           ة_ االثذاع                     أ_ االثزىبس         

 _ ِٓ اُ٘ ِٙبساد االسشبد اٌغ١بزٟ :_02

  د_ خ١ّغ ِب روش      ج_ اٌّٙبساد االدساو١خ                  ة_ اٌّٙبساد اٌزار١خ          أ_ اٌّٙبساد اٌف١ٕخ        

 _ رشًّ اٌّٙبساد اٌزار١خ ػٍٝ :_03

 د_ خ١ّغ ِب روش           ج_ فٕٗ ثبٌزؼبًِ ِغ اٌجشش                  ة_ ٠غؼٝ ٌٍزدذ٠ذ                        أ_  اٌّشٚٔخ



 

 

 _ رشًّ اٌّٙبساد اٌف١ٕخ ػٍٝ :_04

 د_ خ١ّغ ِب روش           ج_ فٕٗ ثبٌزؼبًِ ِغ اٌجشش              ة_ ٠غؼٝ ٌٍزدذ٠ذ          أ_  اٌمذساد اٌؼم١ٍخ     

 _ رشًّ اٌّٙبساد االدساو١خ ػٍٝ :_05

 د_ ػاللزٗ ثبٌّدزّغ اٌّسٍٟ    ج_ فٕٗ ثبٌزؼبًِ ِغ اٌجشش            ة_ ٠غؼٝ ٌٍزدذ٠ذ             أ_  اٌمذساد اٌؼم١ٍخ    

 _ رشًّ اٌّٙبساد االخزّبػ١خ ػٍٝ :_06

 د_ خ١ّغ ِب روش         ج_ فٕٗ ثبٌزؼبًِ ِغ اٌجشش          ة_ ٠غؼٝ ٌٍزدذ٠ذ            أ_  اٌمذساد اٌؼم١ٍخ       

 _ ِٓ أُ٘ ٚاخجبد اٌّششذ اٌغ١بزٟ لجً اٌجذء فٟ رٕف١ز اٌجشٔبِح اٌغ١بزٟ :_07

 _ خ١ّغ ِب روشد ج_ ِؼشفخ ِزطٍجبد اٌغبئر     ٔزجبٖ اٌٝ االِٛس اٌمب١ٔٛٔخ   أ_ ِؼشفخ اخشٖ اٌشخظٟ      ة_ اال

 _ ِٓ أُ٘ ٚاخجبد اٌّششذ اٌغ١بزٟ لجً ٚطٛي اٌّدّٛػخ اٌغ١بز١خ :_08

 ة_ ِؼشفخ اخشٖ اٌشخظٟ                          _ اٌزأوذ ِٓ عالِخ ٚع١ٍخ إٌمًأ

 د_ ِؼشفخ ِزطٍجبد اٌغبئر                    ج_ االٔزجبٖ اٌٝ االِٛس اٌمب١ٔٛٔخ      

 _ ٚاخجبد اٌّششذ اٌغ١بزٟ ػٕذ اعزمجبي اٌّدّٛػخ اٌغ١بز١خ :_11

 ة_ ِؼشفخ اخشٖ اٌشخظٟ                          أ_ اٌزأوذ ِٓ عالِخ ٚع١ٍخ إٌمً  

  _ االخزّبع ِغ لبئذ اٌّدّٛػخد                   ج_ االٔزجبٖ اٌٝ االِٛس اٌمب١ٔٛٔخ     

 _ االخشاءاد اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌّششذ اٌغ١بزٟ اثٕبء اٌؼٛدح اٌٝ ِىبْ االلبِخ :_10

                          ة_ رٛض١ر اٌؼٍّخ اٌٛط١ٕخ ٚفئبرٙب                    أ_ رمذ٠ُ ششذ ِجغظ ػٓ اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ     

 د_ خ١ّغ ِب روش     ج_ رمذ٠ُ ِٛخض ػٓ ثشٔبِح اٌشزٍخ ِٚٛلغ االلبِخ    

 _ٚاخجبد اٌّششذ اٌغ١بزٟ اثٕبء رٕف١ز ثشٔبِح اٌشزٍخ اٌغ١بز١خ :_11

 ة_ رٛض١ر اٌؼٍّخ اٌٛط١ٕخ ٚفئبرٙب                                   أ_ رفز١ش اٌسبفٍخ اٌغ١بز١خ

 د_ خ١ّغ ِب روش      ج_ اٌزشز١ت ثبفشاد اٌّدّٛػخ اٌغ١بز١خ      

 



 

 

 _ ِٓ أُ٘ اعظ اٌزؼبًِ ِغ اٌسالد اٌسشخخ اٌزٟ رٛاخٗ اٌّششذ اٌغ١بزٟ :_12

 ُ ثبػظبثٗ      ة_ اٌمذسح ػٍٝ اٌزسى                          أ_ اظٙبس اٌثمخ ثبٌٕفظ ٌٍغبئر       

  د_ خ١ّغ ِب روش   ج_ ٠ّزٍه دفزش ٠سزٜٛ ػٍٝ اسلبَ اٌٙٛارف اٌّّٙخ     

 _ ِٓ أُ٘ ا٘ذاف اٌؼاللبد اٌؼبِخ فٟ االسشبد اٌغ١بزٟ :_13

 ة_ اػطبء طٛسح ػٓ اٌؼبداد ٚرمب١ٌذ اٌّدزّغ                               أ_ ثٕبء عّؼخ خ١ذح ٌٍجٍذ     

 د_ خ١ّغ ِب روش                        ج_ ٔشش اٌٛػٟ اٌغ١بزٟ     

 _ ِٓ أُ٘ ِٙبساد اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٌذٜ اٌّششذ اٌغ١بزٟ :_14

 ة_ ػاللزٗ ثششوبد إٌمً ٚاٌغ١بزخ                          أ_ ػاللزٗ ثبٌغ١بذ       

  د_ خ١ّغ ِب روش          ج_ ػاللزٗ ثب١ٌٙئبد اٌّخزظخ   

 _ االطشاف اٌشئ١غ١خ اٌّشزشوخ فٟ ػ١ٍّخ اٌزظبي اٌغ١بزٟ االسشبدٞ :_15

 د_ خ١ّغ ِب روش               ج_ اٌّغزمجً                             ة_ اٌمٕبح                         أ_ اٌّشعً       

 _ االخشاءاد اٌزٟ ٠زجؼٙب اٌّششذ اٌغ١بزٟ فٟ ػ١ٍّخ االرظبي اٌغ١بزٟ :_16

 ة_ اخز١بس ٚلذ ارظبي ِٕبعت                          أ_ اخز١بس ٚع١ٍخ ارظبي ِٕبعجخ    

 _ خ١ّغ ِب روشد                       ج_ ِؼشفخ اٌّدّٛػخ اٌغ١بز١خ    

 اٌغ١بز١١ٓ :_ٟ٘ ِدّٛػخ ِٓ ِؼب١٠ش اٌغٍٛن اٌشع١ّخ ٚغ١ش اٌشع١ّخ اٌزٟ رؼذ اٌّشخغ فٟ رٛخ١ٗ عٍٛن اٌّششذ٠ٓ 17

 د_ ال شٟء ِّب روش           ج_ اٌشعبٌخ                ة_اسخبع االثش                         االخالق اٌغ١بز١خ أ_

 

 _ ٠إدٞ االٌزضاَ ثبخالل١بد اٌؼًّ فٟ ِٕٙخ االسشبد اٌغ١بزٟ اٌٝ :_18

 د_ ال شٟء ِّب روش            ج_ أ+ة             ة_ ص٠بدح اٌذخً اٌغ١بزٟ أ_ ص٠بدح دخً اٌّششذ اٌغ١بزٟ     

 _ ِٓ أُ٘ ِٓ االِثٍخ ػً اٌم١ُ اٌؼ١ٍب فٟ ١ِثبق اخالل١بد االسشبد اٌغ١بزٟ :_21

 د_ خ١ّغ ِب روشج_ االخالص فٟ اٌؼًّ                ة_ اٌؼذي فٟ اٌسىُ                أ_ اٌظذق فٟ اٌمٛي       



 

 

 _ ِٓ أُ٘ أ٘ذاف ١ِثبق اٌؼًّ فٟ اٌمطبع اٌغ١بزٟ :_20

 ة_ ثٕبء عّؼخ خ١ذح ٌٍجٍذ                                              أ_ االسرمبء ثبٌغ١١بزخ

 د_ خ١ّغ ِب روش    ج_ اػطبء طٛسح ػٓ اٌؼبداد ٚرمب١ٌذ اٌّدزّغ    

 فٟ ػًّ اٌّششذ اٌغ١بزٟ :_اخالل١بد اٌؼًّ فٟ االسشبد اٌغ١بزٟ _ ِٓ أُ٘ ِظبدس 21

 د_ خ١ّغ ِب روش       ج_ اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ          ة_ اٌّظذس اٌذ٠ٕٟ                 أ_ اٌزشش٠ؼبد اٌغ١بز١خ     

 اٌغ١بزٟ :_ االسشبد فٟ ػًّ اٌزٟ اِشد ثٙب االد٠بْ اٌغّب٠ٚخ   اٌؼًّ  _ ِٓ االِٛس اٌزٟ زثذ ػ١ٍٙب اخالل١بد22

 _ خ١ّغ ِب روشد  ج_ االِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش           ة_ زغٓ اٌّؼبٍِخ              أ_ اٌزمٜٛ      

اٌزٟ رظذس٘ب اٌٍٛائر ٚاالٔظّخ فٟ ٚصاساد اٌغ١بزخ فٟ  فٟ اٌؼًّ اٌغ١بزٟ  ِظبدس االخالق قىانين_ِٓ أُ٘ 23

 :_ رٕجغ ِٓ اٌزشش٠ؼبد اٌغ١بز١خ ٚاٌزٟ  ِدبي االسشبد اٌغ١بزٟ

    ة_ االسرمبء ثبٌؼًّ اٌغ١بزٟ                                 أ_ اٌضٛاثظ االخالل١خ       

 د_ خ١ّغ ِب روش      ج_ رمذ٠ُ خذِخ خ١ٍٍخ ٌٍّدّٛػبد اٌغ١بز١خ      

 ّٕٙخ االسشبد اٌغ١بزٟ :_اٌؼًّ  ثثبخالل١بد  وسبئل النهىض_ ِٓ أُ٘ 24

 ة_ ٚضغ زٛافض ِبد٠خ ِٚؼ٠ٕٛخ ٌٍّششذ                            أ_ ػمذ دٚساد رذس٠ج١خ ٌٍّششذ اٌغ١بزٟ   

  د_ خ١ّغ ِب روشج_ٚضغ لٛاػذ اخالل١خ ٌغٍٛوبد اٌّششذ اٌغ١بزٟ            

وّب ألشد ثبٌّذٚٔخ اٌؼب١ٌّخ ٢داة  أ٘ذاف اٌدّؼ١خ اٌؼبِخ ٌالُِ اٌّزسذح ف١ّب ٠زؼٍك ثزٕش١ظ اٌغ١بزخ ٚر١ّٕزٙبِٓ _ 25

 :_ اٌغ١بزخ 

  _ خ١ّغ ِب روشج_ االززشاَ اٌؼبٌّٟ ٌسمٛق االٔغبْ      د  ة_ اٌزفبُ٘ اٌذٌٟٚ       االلزظبد٠خ    أ_ االعٙبَ فٟ اٌز١ّٕخ

 _ ٔشأد إٌّظّخ اٌغ١بز١خ اٌذ١ٌٚخ :_26

                   ة _ ثّٛخت ارفبل١بد ػشث١خ ِزؼذدح االطشاف                        أ_ ثّٛخت ارفبل١بد ػشث١خ           

 د_ ثّٛخت ارفبل١بد د١ٌٚخ         ارفبل١بد د١ٌٚخ ِزؼذدح االطشاف ج_ ثّٛخت

 



 

 

 _ ِٓ أُ٘ أٛاع إٌّظّبد  اٌغ١بز١خ اٌذ١ٌٚخ :_27

 د_ خ١ّغ ِب روش           ج_ ِفزٛزخ ٚغ١ش ِفزٛزخ           ٚال١ّ١ٍخ    خ ة_ ػب١ٌّ       شبٍِخ ِٚزخظظخ     أ_

 ١ٌٚخ :__ ِٓ أُ٘ خظبئض إٌّظّبد اٌغ١بز١خ اٌذ28

 د_ خ١ّغ ِب روش   ج_ رزضّٓ اخٙضح ١٘ٚئبد ِخزٍفخ                ة_ اٌذ٠ِّٛخ           أ_ اٌشخظ١خ اٌمب١ٔٛٔخ     

 _ٟ٘ ١٘ئخ دائّخ رزّزغ ثبالداسح اٌزار١خ ٚثبٌشخظ١خ اٌمب١ٔٛٔخ ثبرفبق ِدّٛػخ ِٓ اٌذٚي ػٍٝ أشبئٙب:31

 ة_ إٌّظّخ اٌّس١ٍخ                               أ_ إٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ اٌّزخظظخ

 د_ال شٟء ِّب روش                               ج_ إٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ اٌغ١بز١خ

_ ٟ٘ ِٕظّبد د١ٌٚخ رٕشأ ثّٛخت ارفبق ث١ٓ اٌسىِٛبد اٌزٟ رطٍغ ثّٛخت أظّزٙب اٌغ١بع١خ ثّدبالد ٚاعؼخ فٟ 30

 اٌغ١بزخ ٚااللزظبد :_

 ة_ إٌّظّخ اٌّس١ٍخ                                ١ٌٚخ اٌّزخظظخأ_ إٌّظّخ اٌذ

 د_ال شٟء ِّب روش                            ج_ إٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ اٌغ١بز١خ    

 :_ رجؼب ي _رظٕف إٌّظّبد اٌغ١بز١خ اٌذ١ٌٚخ 31

  _ خ١ّغ ِب روشد        خ اٌزٟ رّبسعٙب      ج_ اٌغٍط           ة_ اٌؼض٠ٛخ                          أ_ اٌٙذف        

 _ ِٓ االِثٍخ ػٍٝ إٌّظّبد االلزظبد٠خ :_32

 د_ ال شٟء ِّب روش             ج_ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذٌٟٚ       _ طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚة     أ_ خبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ   

 _ ِٓ االِثٍخ ػٍٝ إٌّظّبد االل١ّ١ٍخ :_33

 د_ االرسبد االفش٠مٟ            ج_ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذٌٟٚ     ة_ طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ           اٌؼشث١خ_ خبِؼخ اٌذٚي أ

 _:_ ِٓ االِثٍخ ػٍٝ إٌّظّبد اٌزشش٠ؼ١خ 34

 د_ االرسبد االفش٠مٟ              ج_ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذٌٟٚ    ة_ طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ        أ_ خبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ   

 :_ٍغٍطخ اٌزٟ رّبسعٙب ٌ درجؼب _ ِٓ االِثٍخ ػٍٝ إٌّظّبد االداس٠خ 35

 د_ طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ           اٌؼبٌّٟ ج_ ارسبد اٌجش٠ذ        ة_ االرسبد االفش٠مٟ                 أ_ االُِ اٌّزسذح     



 

 

 _ أُ٘ ِظبدس اٌمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍّٕظّبد اٌغ١بز١خ ٚاٌذ١ٌٚخ :_36

 د_ ال شٟء ِّب روش          ج_ االػشاف االل١ّ١ٍخ         ة_ االػشاف اٌذ١ٕ٠خ                    االػشاف اٌذ١ٌٚخأ_ 

 _أُ٘ خظبئض ٚعّبد إٌّظّبد اٌغ١بز١خ غ١ش اٌسى١ِٛخ :_37

 ة_ رزظف ثبٌذ٠ِّٛخ                        أ_ رزّزغ ثبٌشخظ١خ اٌمب١ٔٛٔخ     

  د_ ال رزّزغ ثبٞ اِز١بصاد اٚ اػفبءاد            بد ِخزٍفخ    ج_ رزضّٓ اخٙضح ١٘ٚئ

 _ أُ٘ ِضا٠ب اٌؼض٠ٛخ فٟ ِٕظّخ اٌغ١بزخ اٌؼب١ٌّخ :_38

 ة_زك اٌٛطٛي ٌجٕه ِؼٍِٛبد إٌّظّخ                        أ_ رّزغ اٌذٚي ثسك اٌزظ٠ٛذ    

 ِب روش_ خ١ّغ د           اٌزذس٠ج١خ      ج_ اٌّشبسوخ فٟ اٌذٚساد 

 _ ِٓ أُ٘ اٌجشاِح اٌزٟ رمذِٙب ِٕظّخ اٌغ١بزخ اٌؼب١ٌّخ :_41

 د_ خ١ّغ ِب روش        ج_ اٌزؼبْٚ ِٓ أخً اٌز١ّٕخ       ة_ ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ             أ_ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ    

 _ أُ٘ إٌّظّبد اٌغ١بز١خ اٌؼبٍِخ فٟ اٌمطبع اٌغ١بزٟ :_40

  د_أ+ج        ج_االوبد١ّ٠خ اٌذ١ٌٚخ ٌٍغ١بزخ        ة_االرسبد اٌؼشثٟ ٌٍفٕبدق     ١ّخ   أ_ِٕظّخ اٌغ١بزخ اٌؼبٌ

 _ أُ٘ إٌّظّبد اٌغ١بز١خ اٌؼشث١خ :_41

 د_ ال شٟء ِّب روش      ج_ِٕظّخ اٌغ١بزخ اٌؼب١ٌّخ    االوبد١ّ٠خ اٌذ١ٌٚخ ٌٍغ١بزخ    ة_        االرسبد اٌؼشثٟ ٌٍفٕبدق -أ

 اٌغ١بز١خ االسد١ٔخ :_ _ اُ٘ إٌّظّبد42

 _ أ+جد         ج_ٚصاسح اٌغ١بزخ ٚاالثبس       ة_  االرسبد اٌؼشثٟ ٌٍفٕبدق        أ_ ١٘ئخ رٕش١ظ اٌغ١بزخ     

 _ ٔشأد ِٕظّخ اٌغ١بزخ اٌؼب١ٌّخ وّإرّش دٌٟٚ الرسبداد إٌمً اٌغ١بزٟ اٌشع١ّخ ٚاٌزٞ رأعظ ػبَ:_43

 0741د_                              0714ج_                            0814_ ة                          0841أ_ 

 _ ٠مغ ِمش ِٕظّخ اٌغ١بزخ اٌؼب١ٌّخ زب١ٌب فٟ :_44

 د_ ِذس٠ذ                       ج_ اٌّب١ٔب                           ة_ اِش٠ىب                         أ_ فشٔغب          



 

 

 ذاف ِٕظّخ اٌغ١بزخ اٌؼب١ٌّخ :__ رؼذ ِٓ أ45٘

 ة_ ر١ّٕخ اٌغ١بزخ ٚرط٠ٛش٘ب                           أ_ ٔمً اٌخجشاد ٚاٌزدبسة ٚاٌّؼشفخ

 د_ ال شٟء ِّب روش                                        ج_ اٌزغ٠ٛك اٌغ١بزٟ 

 _ ِمش ِٕظّخ اٌغ١بزخ اٌؼشث١خ :_46

 د_ االسدْ             ج_ ث١شٚد                                ة_ اٌمب٘شح                                 أ_ اٌغؼٛد٠خ

 _ رؼذ ِٓ أ٘ذاف ِٕظّخ اٌغ١بزخ اٌؼشث١خ  :_47

 ة_ ٔشش اٌٛػٟ اٌغ١بزٟ                      أ_ خٍك ث١ئخ اعزثّبس٠خ زبضٕخ ٌٍّشبس٠غ اٌغ١بز١خ

 د_ ة+ج                                             ج_ اٌزغ٠ٛك اٌغ١بزٟ         

 _ ِمش ِدٍظ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ ٌٍذٚي اٌؼشث١خ :_48

 د_االسدْ                       ج_ ث١شٚد                                  ة_ اٌمب٘شح             أ_ اٌغؼٛد٠خ         

 ؼشث١خ:__  رؼذ ِٓ أ٘ذاف ِدٍظ اٌط١شاْ اٌّذٟٔ ٌٍذٚي ا51ٌ

 ة_ سفغ ِغزٜٛ ِّبسعخ ِٕٙخ اٌغ١بذ                                 اٌزٕغ١ك ث١ٓ إٌّظّبد اٌؼشث١خ ٚاٌؼب١ٌّخ -أ

 د_ أ+ج                                            ج_ اٌزغ٠ٛك اٌغ١بزٟ      

 _ ِمش االرسبد اٌؼشثٟ ٌٍفٕبدق  :_50

 د_ االسدْ                       ج_ ث١شٚد                             ة_ اٌمب٘شح                   أ_ اٌغؼٛد٠خ          

 _ رؼذ ِٓ أ٘ذاف االرسبد اٌؼشثٟ ٌٍفٕبدق  :_51

 ة_ ٔشش اٌٛػٟ اٌغ١بزٟ                        أ_ سػب٠خ اٌّظبٌر اٌفٕذل١خ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ

 د_ خ١ّغ ِب روش                                            ج_ اٌزغ٠ٛك اٌغ١بزٟ   

 _ ِمش ارسبد ِٕظّبد ِىبرت اٌغ١بزخ ٚاٌغفش اٌؼشث١خ :_52

 د_االسدْ                             ج_ ث١شٚد                ة_ اٌمب٘شح                           أ_ اٌغؼٛد٠خ           



 

 

 ِىبرت اٌغ١بزخ ٚاٌغفش اٌؼشث١خ :_ _ رؼذ ِٓ أ٘ذاف ِٕظّبد53

 د_ خ١ّغ ِب روش      ج_ اٌزغ٠ٛك اٌغ١بزٟ      ة_ ٔشش اٌٛػٟ اٌغ١بزٟ          أ_ رٕش١ظ اٌغ١بزخ اٌؼشث١خ ٚرط٠ٛش٘ب

 _رأعغذ ١٘ئخ رٕش١ظ اٌغ١بزخ ػبَ :_54

 0814د_                                0812ج_                         0842ة_                                 0887أ_ 

 _ رؼذ ِٓ أ٘ذاف ٚصاسح اٌغ١بزخ ٚاالثبس :_55

ة_ سفغ ِغزٜٛ ِّبسعخ ِٕٙخ اٌغ١بزخ                             أ_ رٕش١ظ اٌغ١بزخ اٌؼشث١خ ٚرط٠ٛش٘ب                    

 د_ ال شٟء ِّب روش                     ج_ ٔشش اٌٛػٟ اٌغ١بزٟ                            

 _ رؼذ ِٓ أ٘ذاف ١٘ئخ رٕش١ظ اٌغ١بزخ :_56

 _ خ١ّغ ِب روشد      ج_ رٕش١ظ اٌسشوخ اٌغ١بز١خ          ة_ اٌزغ٠ٛك اٌغ١بزٟ                أ_ ٔشش اٌٛػٟ اٌغ١بزٟ    

 _ ربعغذ ِذ٠ش٠خ االثبس ػبَ :_57

 0887د_                               0861ج_                        0842ة_                                  0812أ_ 

 _ رؼذ ِٓ أ٘ذاف خّؼ١خ اٌفٕبدق االسد١ٔخ :_58

                                                                                              ة_ ٔشش اٌٛػٟ اٌغ١بزٟ                                        أ_ سفغ ِغزٜٛ ِّبسعخ ِٕٙخ اٌغ١بزخ

 د_ رٕش١ظ اٌسشوخ اٌغ١بز١خ                                                       ج_ اٌزغ٠ٛك اٌغ١بزٟ     

 بد اٌزٟ ٚلؼٙب خالٌخ اٌٍّه ػجذهللا اٌثبٟٔ فٟ رط٠ٛش لطبع اٌغ١بزٟ فٟ االسدْ :_١رفبلاال_   ِٓ أُ٘ 61

                                                                                                ة_ ارفبل١خ اٌزدبسح اٌسشح اٌؼشث١خ                                                                  بل١خ اال٠فزب  فأ_ ار

  د_ خ١ّغ ِب روش                                  ج_ ارفبل١خ اٌششاوخ ِغ االرسبد االٚسٚثٟ 

 ث١ٓ دٚي اٌؼبٌُ فٟ اٌسفبظ ػٍٝ عالِخ اٌّٛاط١ٕٓ ٚإُِٙ ٚاعزمشاسُ٘ ػبَ :_ 03_زبص االسدْ ػٍٝ اٌّشرج١خ 60

 1101_ د                       1100ج_                          1101ة_                                 1102أ_ 

 اثشص خٙٛد خالٌخ اٌٍّه ػجذهللا اٌثبٟٔ فٟ االرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ ٌزط٠ٛش اٌمطبع اٌغ١بزٟ :_ _ 61ِٓ

                                                     ة_ رط٠ٛش اٌّٛالغ االثش٠خ ٚاٌغ١بز١خ                               أ_ سفغ ِغزٜٛ اٌّؼ١شٟ ٌٍّٛاطٓ االسدٟٔ   

 د_ خ١ّغ ِب روش              زثّبس اٌغ١بزٟ ٚص٠بدح اٌذخً اٌمِٟٛ      ج_ ّٔٛ فٟ االع



 

 

 ٘ذاف اٌؼبِخ ٌالرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ فٟ رط٠ٛش اٌمطبع اٌغ١بزٟ :_األ_ ِٓ 62

 _ ال شٟء ِّب روشد      ج_ ِٕغ اٌم١ٛد اال١ِٕخ                  ة_ ردذ٠ذ اٌم١ٛد اال١ِٕخ          أ_ رخف١ف اٌم١ٛد اال١ِٕخ  

 _ ٚلغ االسدْ ارفبل١خ ع١بز١خ ِغ دٌٚخ سٚع١ب االرسبد٠خ ػبَ :_63

 1116د_                        1115ج_                               1114ة_                            1113_ أ

 _ رأعغذ اٌدّؼ١خ اٌٍّى١خ ٌسّب٠خ اٌج١ئخ اٌجسش٠خ ػبَ :_64

 0884_ د                        0883ج_                                0886ة_                           0887أ_ 

 ِٕظّخ اٌغ١بزخ اٌؼب١ٌّخ :_ رضُ_  65

ػضٛ                                          141الب١ٌُ ٚ 7ثٍذ 034ٚة_                   ػضٛ                      241الب١ٌُ ٚ 6ثٍذ ٚ 043أ_ 

 ػضٛ 241الب١ٌُ ٚ 6ثٍذ ٚ 034_ د                        ػضٛ                234الب١ٌُ ٚ 8ثٍذ ٚ 430ج_ 

 _ رؼذ ِٓ ا٘ذاف اٌدّؼ١خ االسد١ٔخ ٌٍغ١بزخ االٔغب١ٔخ :_66

                        ة_ ر١ّٕخ اٌغ١بزخ ٚرط٠ٛش٘ب               أ_ رذس٠ت رٚٞ االزز١بخبد اٌخبطخ ػٍٝ اٌسشف ا١ٌذ٠ٚخ

 د_ ال شٟء ِّب روش            ج_  رٕش١ظ اٌغ١بزخ اٌؼشث١خ ٚرط٠ٛش٘ب                          

 _ رسمك اٌدّؼ١خ اٌٍّى١خ ٌسّب٠خ اٌج١ئخ اٌجسش٠خ سؤ٠زٙب ِٓ خالي :_67

 د_ خ١ّغ ِب روش         اٌزأث١ش ػٍٝ ِزخزٞ اٌمشاسج_       اٌزٛػ١خ اٌج١ئ١خ اٌٛط١ٕخ    ة_   أ_ زّب٠خ اٌج١ئخ اٌغ١بز١خ       

 _ ٚلغ االسدْ ارفبل١خ رط٠ٛش اٌغ١بزخ ِغ وٛس٠ب ػبَ :_68

 1115د_                     0888ج_                                  1114ة_                            1113أ_ 

 بْ ػبَ :_دث١_  ٚلغ االسدْ ارفبل١خ رط٠ٛش اٌغ١بزخ ِغ أرس71

 1115د_                      0888ج_                                   1114ة_                           1113أ_ 

 _ ٟ٘ إٌّظّبد اٌزٟ رشًّ أٚخٗ اٌزؼبْٚ اٌذٌٟٚ ِثً االُِ اٌّزسذح :_70

 ة_ إٌّظّبد اٌخبطخ            ج_ إٌّظّبد االلزظبد٠خ           د_ إٌّظّبد اٌؼب١ٌّخ            أ_ إٌّظّبد اٌؼبِخ

 



 

 

 -_ ٟ٘ إٌّظّبد اٌزٟ رشًّ اٌذٚي خ١ّؼٙب فٟ ػض٠ٛزٙب :71

 ؼب١ٌّخد_ إٌّظّبد اٌأ_ إٌّظّبد اٌؼبِخ            ة_ إٌّظّبد اٌخبطخ           ج_ إٌّظّبد االلزظبد٠خ           

 _ٟ٘ إٌّظّبد اٌزٟ رغؼٝ اٌٝ رسذ٠ذ اٌمٛاػذ أٚ اٌؼاللبد اٌمب١ٔٛٔخ فٟ ِدبي ِؼ١ٓ :_72

 د_ إٌّظّبد اٌزشش٠ؼ١خأ_ إٌّظّبد اٌمضبئ١خ           ة_ إٌّظّبد االداس٠خ         ج_ إٌّظّبد اٌؼمبئذ٠خ           

 ٌّٟ :_ ٟ٘ إٌّظّبد اٌزٟ رٙزُ ثبداسح ِشفك دٌٟٚ ػب73

 ج_ إٌّظّبد اٌؼمبئذ٠خ           د_ إٌّظّبد اٌزشش٠ؼ١خ         ة_ إٌّظّبد االداس٠خإٌّظّبد اٌمضبئ١خ           أ_ 

 وههوحهب جطىير أسس الوالحة الجىية وصنبػة النقل الجىي:_ 7491_ هي احدي هنظوبت االهن الوححدة جأسسث ػبم 58

                           أ_ ِٕظّخ اٌغ١بزخ اٌؼب١ٌّخ                                  ة_ إٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍط١شاْ اٌّذٟٔ                                 

 د_ ال شٟء ِّب روشج_ ِٕظّخ اٌغ١بزخ اٌؼشث١خ                                  

 ِغ لبئذ اٌّدّٛػخ فٟ :_ _ رىّٓ أ١ّ٘خ اخزّبع اٌّششذ75

                                                          ّشع أزذ أفشاد اٌّدّٛػخو ِٕبلشخ اٌسبالد اٌخبطخة_أ_ االرفبق ػٍٝ أخش اٌّششذ                                 

 وشج_ ششذ ِجغظ ػٓ اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ                       د_ الشٟء ِّب ر

 ( :_ ببلورشد السيبحي_رؼذ ِٓ ٚعبئً االرظبي اٌغ١بزٟ ٚرزّثً ) 76

 ة_ اٌشعبٌخ                                 ج_ اٌّغزمجً                     د_ اٌمٕبح                              أ_ اٌّشعً

 ثّمزضب٘ب ١ٌىْٛ ٔبخر :__ ٟ٘ ِدّٛػخ اٌمٛاػذ ٚاالعظ اٌزٟ ٠دت ػٍٝ اٌّششذ اٌزّغه ثٙب ٚاٌؼًّ 77

 ة_ ِٕٙخ االسشبد اٌغ١بزٟ        ج_ االخالق ٚاٌم١ُ             د_ ال شٟء ِّب روش       _ أخالل١بد االسشبد اٌغ١بزٟأ

 _ِدّٛػخ ِٓ اٌم١ُ اٌؼ١ٍب اٌزٝ ٠غؼٝ اٌّششذْٚ اٌغ١بز١ْٛ اٌٝ االٌزضاَ ثٙب أثٕبء ِّبسعخ اٌؼًّ :_78

 د_ ال شٟء ِّب روش    ج_ االخالق ٚاٌم١ُ            ة_ ِٕٙخ االسشبد اٌغ١بزٟ         سشبدِٕٙخ اال أخالل١بد١ِثبق أ_ 

 _ِٓ أ٘ذاف اٌدّؼ١خ اٌؼبِخ ٌالُِ اٌّزسذح أْ رٛفش اٌسش٠بد ٌٍد١ّغ  دْٚ ر١ّض ِٓ ز١ث ػذد ِٓ اٌّجبدٜء :_81

 د_ خ١ّغ ِب روشج_ اٌٍغخ                                    أ_ اٌذ٠ٓ                                  ة_ اٌؼشق                   

 

 



 

 

 _ ِٓ االِثٍخ ػٍٝ إٌّظّبد اٌؼ١ٍّخ :_80

                                                          ة_ اٌٛوبٌخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍطبلخ اٌزس٠خأ_ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذٌٟٚ                                   

 د_ ال شٟء ِّب روش                      اٌذ١ٌٚخ ٌٍطبلخ ا٠ٌٕٚٛخج_ اٌٛوبٌخ 

_ هو المرشد الذي ٌتولى تنفٌذ البرنامج السٌاحً على مختلف مناطق الدولة وال ٌقتصر عمله على 92

 موقع جغرافً محدد :_

 ا ذكرج_ المرشد المستكشف     د_ال شًء مم        ب_ المرشد العامأ_ المرشد الخاص            

 _ المرشد الذي ٌتمتع بالكفاءة العالٌة والقدرة على التأثٌر فً السائح وابراز جمال الطبٌعة وسالمتها هو :_93

 د_ال شًء مما ذكر      ج_ المرشد المستكشفأ_ المرشد الخاص         ب_ المرشد العام          

  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 انتهت االسئلة 

 أ. محمد الحجاوي



 

 

 اخزجش ٔفغه( 3َ/1أزبط اٌطؼبَ ف)االعئٍخ اٌّٛػٛػ١خ 

 :ػغ دائشح ؽٛي سِض االعبثخ اٌظؾ١ؾخ 

 :_  ِٓ أُ٘ اٌّىٛٔبد االعبع١خ ٌٍظٍظبد ٚاٌززج١الد _ 1

 ع١ّغ ِب روش_ د                       اٌزٛاثً     _ ط                      اٌخً     _ ة                  اٌض٠ٛد      _ أ

 

 :_ِٓ االِضٍخ ػٍٝ اٌض٠ٛد اٌزٟ رذخً فٟ ِىٛٔبد اٌظٍظبد _ 2

 ع١ّغ ِب روش_ د                 ص٠ذ اٌغٛص       _ ط                ص٠ذ اٌفغزك_ ة         ص٠ذ اٌظ٠ٛب       _ أ

 

 ٟ٘ اٌزٟ رزىْٛ ِٓ خ١ٍؾ ثغ١ؾ ِٓ اٌض٠ٛد ٚاٌخً ٠ٚزظف ثأْ وً عبئً ٠ٕفظً ػٓ األخش ثؼذ سعّٙب_ 3
: 

 ال شٟء ِّب روش_ د      اٌّغزؾٍجبد اٌٍؾظ١خ  _ ط       اٌّغزؾٍجبد اٌّإلزخ_ ةاٌّغزؾٍجبد اٌذائّخ     _ أ

 

 :_ ٚاٌززج١الد ِٓ األِضٍخ ػٍٝ أٔٛاع اٌظٍظبد_ 4

 ع١ّغ ِب روش_د              اٌظٍظخ اال٠طب١ٌخ   _ ط            طٍظخ ا١ٌٍّْٛ    _ ة     طٍظخ األػشبة    _ أ

 

 :_رزىْٛ طٍظخ  اٌٛطفخ األعبع١خ ِٓ _  5

    ٍِؼ+فٍفً+ص٠ذ+خً_ د          فٍفً       +ص٠ذ+خً_ ط             ٍِؼ   +ص٠ذ+خً_ ة               ص٠ذ    +خً_ أ

 

 :_ِٓ أُ٘ أٔٛاع اٌظٍظبد اٌّشزمخ ِٓ اٌّب١ٔٛ٠ض _ 6

 ع١ّغ ِب روش_ د             طٍظخ اٌش٠ّٛالد_ ط           طٍظخ األٌف عض٠شح  _ ة        طٍظخ اٌىٛوز١ً _ أ

 

 :_ثمذٚٔظ , وجبس , ٟ٘ اٌظٍظخ اٌزٟ رزىْٛ ِٓ ِب١ٔٛ٠ض _ 7

 طٍظخ اٌزشربس_ د             طٍظخ اٌش٠ّٛالد_ ط           طٍظخ األٌف عض٠شح   _ ة      طٍظخ اٌىٛوز١ً  _ أ

 

 :_اٌفٍفً األث١غ, اٌٍّؼ , اٌض٠ذ , اٌخشدي , اٌخً , ٟ٘ اٌظٍظخ اٌزٟ رزىْٛ ِٓ اٌج١غ _ 8

 طٍظخ اٌّب١ٔٛ٠ض_ د            طٍظخ اٌش٠ّٛالٔذ  _ ط             طٍظخ األٌف عض٠شح _ ة     طٍظخ اٌىٛوز١ً  _ أ 

 

  :خً اٌطشخْٛ ,ػظ١شا١ٌٍّْٛ,ص٠ذ اٌض٠زْٛ, طفبس اٌج١غ, ٟ٘ اٌزٟ رزىْٛ ِٓ اٌضَٛ اٌّفشَٚ ٔبػُ _9

 ِؾزٚف..... ِطبٌؼخ رار١خ 

 طٍظخ إٌؼٕغ_ د                طٍظخ اٌفغً _ ط          طٍظخ أ٠ٌٟٛ    _ اٌظٍظخ اٌخؼشاء اإل٠طب١ٌخ     ة_ أ



 

 

, اٌجمذٚٔظ إٌبػُ , طفبس اٌج١غ اٌّغٍٛق , اٌخً األث١غ , ٟ٘ اٌزٟ رزىْٛ ِٓ اٌمششٍخ إٌبػّخ _ 11

 ِؾزٚف... ِطبٌؼخ رار١خ  :_اٌفٍفً , اٌٍّؼ , اٌضَٛ ص٠ذ اٌض٠زْٛ , عّه األٔشٛعخ 

 طٍظخ إٌؼٕغ_ د                طٍظخ اٌفغً   _ ط         طٍظخ أ٠ٌٟٛ     _ ة     اٌظٍظخ اٌخؼشاء اإل٠طب١ٌخ  _ أ

 

 :_ِٓ األِضٍخ ػٍٝ اٌغٍطبد اٌّظٕفخ ؽغت اٌّىٛٔبد  _ 11

 ع١ّغ ِب روش_ د       اٌغٍطبد اٌخؼشاء  _ ط            اٌغٍطخ اٌجغ١طخ  _ ة               عٍطخ اٌفٛاوخ    _ أ

 

 :_ٟ٘ اٌزٟ رزىْٛ ِٓ أٔٛاع ػذح ِٓ اٌخؼشاٚاد ٚأٔٛاع اٌٍؾَٛ أٚ اٌّأوٛالد اٌجؾش٠خ _ 12

 اٌغٍطخ اٌّشوجخ_ د      اٌغٍطبد اٌخؼشاء   _ ط           اٌغٍطخ اٌجغ١طخ  _ ة         عٍطخ اٌفٛاوخ    _ أ_ أ

 

 :_ِٓ أُ٘ األِٛس اٌزٟ ٠غت أْ رزظف ثٙب اٌغٍطبد ٌزٕبي سػب اٌؼ١ف _ 13

 أْ رىْٛ راد ِٕظش عزاة     _ ة                                    أْ رىْٛ راد ل١ّخ غزائ١خ ع١ذح _ أ

  ع١ّغ ِب روش_ د                             أْ رىْٛ راد ؽؼُ ٚٔىٙخ ِغزغبغخ _ ط  

 

 :_ٛس اٌٛاعت ِشاػبرٙب ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّٛاطفبد اٌّطٍٛثخ ٌٍغٍطبد ِٓ أُ٘ األِ_ 14

 ئػبفخ اٌٍّؼ ٚاٌظٍظبد لجً ٚلذ اٌزمذ٠ُ ثم١ًٍ  _ ة                      رجش٠ذ األؽجبق ٚغغً اٌخؼشاٚاد _ أ

 ع١ّغ ِب روش_ د               رمط١غ اٌخؼشاٚاد ثؾغَٛ ِٕبعجخ ٚرظف١خ اٌّبء_ ط 

 

 : ِطبٌؼخ رار١خ ِؾزٚف :_ِٓ األِضٍخ ػٍٝ اٌغٍطبد ؽغت ٚلذ رمذ٠ّٙب _ 15

 ع١ّغ ِب روش_ د   عٍطبد اٌفٛاوخ  _ ط     عٍطبد ثؼذ اٌٛعجخ  _ ة     اٌغٍطبد اٌّظبؽجخ اٌّىٍّخ _ أ

 

 :_ ِٓ أُ٘ رظ١ٕفبد اٌّمجالد _16

 ع١ّغ ِب روش_ د      ِمجالد اٌخؼشاٚاد _ ط         ِمجالد اٌؼغبئٓ  _ ة       ِمجالد اٌؾجٛة ٚاٌجم١ٌٛبد  _ أ

 

 :_ ِٓ األِضٍخ ػٍٝ ِمجالد اٌٍؾَٛ ٚاٌّأوٛالد اٌجؾش٠خ ٚاٌط١ٛس_ 17

  ع١ّغ ِب روش_ د                    اٌغٍّْٛ    _ ط                اٌجغطشِخ    _ ة                    اٌىجذح              _ أ

 

 ( :_اٌغٕذ٠ٚشبد ) ِٓ أُ٘ ١ِضاد اٌشطبئش _18

 ع١ّغ ِب روش_ د        رشػٟ أوضش األرٚاق   _ ط        ٌٙب ل١ّخ غزائ١خ  _ ة       عش٠ؼخ ٚعٍٙخ األػذاد _ أ

 



 

 

 :_ِٓ األِٛس اٌٛاعت ِشاػبرٙب ػٕذ اعزخذاَ اٌخجض فٟ أػذاد اٌغٕذ٠ٚشبد _ 19

 رخض٠ٓ اٌخجض فٟ دسعخ ؽشاسح اٌغشفخ _ ة                                ؽفع اٌؾجض فٟ أٚػ١خ ِؾىّخ األغالق     _ أ

  ع١ّغ ِب روش_ د                           ػذَ رغ١ٍف اٌخجض اٌّىغٛ ثبٌمششح ثبٌٕب٠ٍْٛ_ ط

 

 :_ ِٓ أُ٘ األِضٍخ ػٍٝ أٔٛاع اٌخجض _ 21

  ع١ّغ ِب روش_ ٖ           ػشثٟ    -د                  اٌزٛعذ  _ ط            اٌفشٔغٟ   _ ة               اٌشٚي          _ أ

 

 :_ االخشٜ فٟ اٌشطبئش  ِٓ األِضٍخ ػٍٝ اٌؾشٛاد_ 21

 ع١ّغ ِب روش_ د              اٌخؼشاٚاد    _ ط                 اٌٍؾَٛ ٚاٌذٚاعٓ  _ ة                         األعّبن    _ أ

 

 :_ِٓ أُ٘ أٔٛاع اٌشطبئش _ 22

  اٌغٕذ٠ٚشبد اٌجبسدح اٌجغ١طخ   _ اٌجبسدح اٌّشوجخ      ة اٌغٕذ٠ٚشبد_ أ

  ع١ّغ ِب روش_ د                اٌغبخٕخعٕذ٠ٚشبد _ ط  

 

 :_ذَ وبٍِخ أٚ رمطغ ألعضاء ؽخ ِضً اٌخجض اٌّىغ١ىٟ ٚرؼجأ ٚرمٟ٘ اٌزٟ رظٕغ ِٓ اٌخجض وج١ش اٌّغب_ 23

 جبسدح اٌجغ١طخ    اٌغٕذ٠ٚشبد اٌ_ اٌغٕذ٠ٚشبد اٌجبسدح اٌّشوجخ       ة_ أ

  عٕذ٠ٚشبد اٌٛسثبد_ د                عٕذ٠ٚشبد اٌشٛا٠خ   _ ط 

 

 :اٌشطبئش اٌزٟ رزىْٛ ِٓ خجض ِّذٚد ٠غطٝ ثطجمخ ِٓ اٌٍؾُ اٌغبخٓ ٠ٚغطٝ ثبٌظٍظخ _ 24

      عٕذ٠ٚشبد اٌٛسثبد_ ة                     عٕذ٠ٚشبد اٌشٛا٠خ _ أ 

  عٕذ٠ٚشبد عبخٕخ ِفزٛؽخ اٌٛعٗ_ د       عٕذ٠ٚشبد عبخٕخ ثغ١طخ   _ ط

 

 :_ِٓ أُ٘ األِضٍخ ػٍٝ (   club sandwich) رؼذ عٕذ٠ٚشبد اي _ 25

       اٌغٕذ٠ٚشبد اٌجبسدح اٌجغ١طخ  _ ة    اٌغٕذ٠ٚشبد اٌجبسدح اٌّشوجخ_ أ

 عٕذ٠ٚشبد اٌٛسثبد _ د             عٕذ٠ٚشبد اٌشٛا٠خ   _ ط

 

 :_رؼذ عبٔذ٠ٚشبد اٌج١ف ثشعش ِٓ أُ٘ األِضٍخ ػٍٝ _ 26

        عٕذ٠ٚشبد اٌٛسثبد_ ة                   عٕذ٠ٚشبد اٌشٛا٠خ  _ أ

     عٕذ٠ٚشبد عبخٕخ ِفزٛؽخ اٌٛعٗ _ د        عٕذ٠ٚشبد عبخٕخ ثغ١طخ_ ط

 



 

 

 :_ِٓ أُ٘ األعٙضح اٌّغزخذِخ فٟ ئػذاد اٌغٕذ٠ٚشبد _ 27

 ع١ّغ ِب روش_ د            عٙبص رؾ١ّض اٌزٛعذ  _ ط                   اٌغشي    _ ة           ؽٙبص اٌغٍّٕذس    _ أ

 

عبئً شفبف خف١ف غ١ش ع١ّه ٌٗ ؽؼُ ٚٔىٙخ ِىزغجخ ِٓ اٌٍؾَٛ ٚاٌط١ٛس ٚاألعّبن أٚ  _ 28

 :اٌخؼشاٚاد

 ال شٟء ِّب روش _ د                          اٌغٍطبد  _ ط                  اٌظٍظبد    _ ة                         اٌّشق_ أ

 :_ِٓ ِىٛٔبد اٌّشق _ 29

 ع١ّغ ِب روش_ د                   اٌخؼشاٚاد   _ ط                  اٌؼظُ    _ ة       اٌٍؾَٛ ٚاألعّبن ٚاٌذعبط   _ أ

 

 :_اٌّىْٛ األُ٘ فٟ ئػذاد اٌّشق ٘ٛ _ 31

 اٌجٙبساد ٚاٌزٛاثً _ د               اٌخؼشاٚاد_ ط                        اٌؼظُ_ ة          اٌٍؾَٛ ٚاألعّبن ٚاٌذعبط _ أ

 

 ٟ٘ ِبدح ثشٚر١ٕ١خ رزٚة فٟ اٌّبء ػٕذ اٌطٙٛ ٚػٕذِب رزٚة رزؾٛي اٌٝ ِبدح ع١الر١ٕ١خ رؼطٟ لٛاَ _31

 :ٌٍّشق

 ال شٟء ِّب روش_ د                 اٌجشٚر١ٓ      _ ط                       اٌىٛالع١ٓ_ ة                اٌغ١الر١ٓ            _ أ

 

 :_ِٓ أُ٘ أٔٛاع اٌّشق ؽغت اٌّىْٛ اٌشئ١غٟ _ 32

 ع١ّغ ِب روش_ د                   ِشق اٌذعبط   _ ط                  ِشق اٌٍؾُ  _ ة            ِشق اٌخؼشاٚاد    _ أ

 

 :_٠ظٕغ اٌّشق اٌجٕٟ ِٓ _ 33

 ال شٟء ِّب روش_ د              ػظبَ اٌغّه     _ ط                   ػظبَ اٌذعبط_ ة                     ػظبَ اٌجمش_ أ

 

 :_ ٠ظٕغ اٌّشق األث١غ ِٓ _ 34

 ال شٟء ِّب روش_ د                  ػظبَ اٌؼغً    _ ط                   ػظبَ اٌذعبط_ ة             ػظبَ اٌجمش      _ أ

 

 :_  ػٕذ أػذاد اٌّشق األث١غ ٠غت رمط١غ اٌؼظبَ ثؾغُ _ 35

 عُ 8_ 7ِٓ _ د                        عُ 11_8ِٓ _ ط           عُ         8_6ِٓ _ ة            عُ      9_8ِٓ _ أ

 

 :_اٌٛلذ اٌّطٍٛة ٌزظؾؼ١ش ِشق ػظبَ اٌؼغً ٚاٌجمش _ 36

 ال شٟء ِّب روش_ د              دل١مخ    45_31ِٓ _ ط              عبػبد 8_ 6ِٓ _ ة     عبػبد       4_3ِٓ _ أ



 

 

 :_اٌٛلذ اٌّطٍٛة ٌزظؾؼ١ش ِشق ػظبَ اٌذعبط  _ 37

 ال شٟء ِّب روش_ د           دل١مخ   45_31ِٓ _ ط             عبػبد   8_ 6ِٓ _ ة             عبػبد 4_3ِٓ _ أ

 

 :٠ىغت اٌٛعجخ سؽٛثخ ٚٔىٙخ الصِز١ٓ , ٟ٘ ِؾٍٛي غبٌجب ِب ٠ىْٛ وض١فب _ 38

 ال شٟء ِّب روش _ د                       اٌشٛسثبد _ ط                            اٌظٍظبد_ ة                  اٌّشق       _ أ

 :_ِٓ أُ٘ ِىٛٔبد االعبع١خ ٌٍظٍظبد اٌغبخٕخ _ 39

 ع١ّغ ِب روش_ د                 ػٕبطش إٌىٙخ   _ ط                ِٛاد اٌزضخ١ٓ     _ ة                     اٌغبئً    _ أ

 

 :_رزىْٛ ػغ١ٕخ اٌشٚ ِٓ _ 41

 ال شٟء ِّب روش_ د                 اٌطؾ١ٓ ٚاٌضثذح_ ط             اٌطؾ١ٓ ٚاٌض٠ذ  _ ة        اٌؾ١ٍت ٚاٌطؾ١ٓ    _ أ

 

 :_ػغ١ٕخ اٌشٚ ( أٌٛاْ ) ِٓ أُ٘ أٔٛاع _ 41

  ع١ّغ ِب روش_ د                           األشمش    _ ط                                    اٌجٕٟ      _ ة                        األث١غ         _أ

 

 :_ِٓ أُ٘ طفبد اٌظٍظبد اٌغ١ذح _ 42

 ع١ّغ ِب روش_ د            راد وضبفخ ِٕبعجخ  _ ط                                ؽؼُ ع١ذ  _ ة                 لٛاَ ِزّبعه  _ أ

 :_ِٓ أُ٘ أٔٛاع اٌظٍظبد اٌغبخٕخ اٌشئ١غ١خ _ 43

  ع١ّغ ِب روش_ د                 اٌجٕذٚسح              _ ط                   اٌجشب١ًِ            _ ة                      اإلعجب١ٔٛي   _ أ

 

 :_ ٟ٘ اٌظٍظخ اٌزٟ رظٕغ ِٓ اٌشٚ ِغ ِشق اٌغّه أٚ ِشق اٌذعبط _ 44

 اٌف١ٍٛر١ٗ_ د                    اٌجٕذٚسح        _ ط                              اٌجشب١ًِ   _ ة               اإلعجب١ٔٛي         _ أ

 

 :_اٌخؼشاٚاد , سة اٌجٕذٚسح , اٌشٚ اٌجٕٟ , ٟ٘ اٌّشلخ اٌزٟ رظٕغ ِٓ اٌّشق اٌجٕٟ _ 45

  اٌذِٟ عالط_ د                             اٌف١ٍٛر١ٗ _ ط                           اٌجشب١ًِ      _ ة           اإلعجب١ٔٛي       _ أ_ أ

 

 :_ػٍٝ طٍظخ اٌذِٟ عالط ( ٠شزك ) ِٓ األِضٍخ _ 46

 ط+أ_ د                           شٛع١ش        _ ط                               ٔبث١ٌٛزبْ _ ة                      اٌجشٚد١ٌض     _ أ

 

 :_ِٓ األِضٍخ ػٍٝ طٍظخ اٌجٕذٚسح _ 47

   اإل٠طب١ٌخ _ د                             شٛع١ش    _ ط                                      ٔبث١ٌٛزبْ_ ة              اٌجشٚد١ٌض        _أ_ أ



 

 

 :_٘ٛ عبئً ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ع١ّىب أٚ شفبف ٠ٚؼزجش فبرؾب ٌٍش١ٙخ ٌٚٗ ل١ّخ غزائ١خ _48

 ال شٟء ِّب روش _ د                        اٌشٛسثبد_ ط                        اٌظٍظبد       _ ة                   اٌّشق            _ أ

 

 -:ِٓ اٌّىٛٔبد األعبع١خ ٌٍشٛسثبد _ 49

  ع١ّغ ِب روش_ د       اٌّشق ٚاٌّبدح االعبع١خ _ ط            اٌّٛاد اٌّىضفخ_ ة              اٌّبدح اٌذ١ٕ٘خ_ أ

 :_رؼزجش اِضٍخ ػٍٝ اٌّبدح األعبع١خ فٟ طٕغ اٌشٛسثبد _ 51

 ع١ّغ ِب روش_ د                          اٌذعبط      _ ط                       اٌؾؼشاٚاد   _ ة                               اٌؾجٛة_ أ

 

 :_ِٓ األِضٍخ ػٍٝ اٌّٛاد اٌّىضفخ اٌزٟ رغزخذ٠ُ فٟ رىض١ف اٌشٛسثبد  _51

  ة+ أ_ د                             اٌؾ١ٍت     _ ط                               إٌشب         _ ة                           اٌطؾ١ٓ_ أ

 

 :_ٟ٘ اٌزٟ رزىْٛ ِٓ اٌغبئً ٚاٌّبدح اٌغزائ١خ ثؾ١ش ٠خزٍطبْ _ 52

  ال شٟء ِّب روش_ د          اٌشٛسثبد اٌّىضفخ_ ط         اٌشٛسثبد اٌخف١فخ   _ ة             اٌشٛسثبد اٌّظفبح_ أ

 

 :_اٌظٍجخ ٔبػّخ ِٕٚزششح فٟ اٌغبئً٘ٛ ِض٠ظ ِٓ اٌغبئً ٚاٌّٛاد اٌظٍجخ رىْٛ ف١ٗ اٌّٛاد _ 53

  اٌّؼٍك_ د                  اٌشٛسثبد     _ ط                             اٌظٍظبد _ ة                           اٌّشق       _ أ 

 

 :_ِٓ أُ٘ أٔٛاع اٌشٛسثبد _ 54

  ع١ّغ ِب روش_ د              اٌشٛسثبد اٌّؾ١ٍخ   _ ط              اٌخؼشاٚاد  _ ة          اٌخؼشاٚاد اٌّطؾٛٔخ    _ أ

 

 :_اٌّشق األث١غ اٌشفبف , اٌج١غ ,  اٌخؼشاٚاد, ٟ٘ اٌشٛسثخ اٌزٟ رزىْٛ ِٓ ِٓ اٌٍؾُ اٌّفشَٚ _ 55

 اٌشٛسثبد اٌّؾ١ٍخ _ د                 اٌىٛٔغ١ِٛخ_ ط                              اٌف١ٍٛر١ٗ    _ ة                    اٌىش٠ُ      _ أ

 

 :_ٟ٘ اٌشٛسثخ اٌزٟ رزىْٛ ِٓ ِشق اٌغّه أٚ ِشق اٌذعبط ٚرغّٝ ثبع١ّّٙب _ 56

 اٌشٛسثبد اٌّؾ١ٍخ _ د                اٌىٛٔغ١ِٛخ   _ ط                                   اٌف١ٍٛر١ٗ_ ة                           اٌىش٠ُ_ أ

 

 :_ٛسثبد ِٓ أُ٘ ػٛاًِ اٌغٛدح ٌٍش_ 57

 اعزخذاَ اٌّٛاد اٌغزائ١خ اٌطبصعخ _ ة                                     ئػبفخ و١ّبد ِٕبعجخ ِٓ اٌّٛاد اٌّىضفخ     _ أ

 ع١ّغ ِب روش_ د                                             ِشاػبح ئػذاد اٌّشق ئػذادا طؾ١ؾب       _ ط

 



 

 

 :٠ظٕف اٌضػزش ػّٓ ػبئٍخ _ 58

 ثزٚس   -د                                   ثزٚس -ط                        األص٘بس      -ة                                  االٚساقأ_ 

 :رظٕف اٌمشفخ ػّٓ ػبئٍخ  _ 59

 ٌؾبء إٌجبد  -د               ٔجبد ثشٞ      -ط                    األص٘بس           -ة                         االٚساق         أ_

 : ٠غزخشط اٌٍّؼ ِٓ ِظبدس ِخزٍفخ  ِٕٙب_ 61

 الشٟء ِّب روش  -د                        ة+أ   -ط                       ١ِبٖ اٌجؾش      -ة                    اٌظخٛس             -أ

 :٠ٕزظ اٌخً ِٓ ِغزؾؼشاد عىش٠خ ِضً _ 61

 الشٟء ِّب روش  -د                        ة+أ   -ط                     اٌزفبػ              -ة                              اٌؼٕت        -أ

 

 :ِٓ االِٛس اٌٛاعت ِشاػبرٙب ػٕذ ؽفع ٚرخض٠ٓ االػشبة ٚاٌزٛاثً _ 62

  ؽفظٙب فٟ اٚػ١خ صعبع١خ  -ة                                                      رغف١فٙب ع١ذا فٟ اٌٙٛاء  -أ

  ع١ّغ ِبروش -د          ٚػغ االطٕبف راد اٌشائؾخ اٌم٠ٛخ ثؼ١ذح ػٓ االؽؼّخ اٌغب٘ضح -ط

 

 :ِٓ االِٛس اٌّزجؼخ ػٕذ اعزؼّبي اٚ ششاء االػشبة ٚاٌزٛاثً  -63

 اْ رىْٛ راد ٌْٛ ؽج١ؼٟ ٚخب١ٌخ ِٓ اٌشٛائت  -ة                                        ػذَ ششاؤ٘ب ثى١ّبد وج١شح  -أ

  ع١ّغ ِبروش -د              رخض٠ٕٙب ثظٛسرٙب اال١ٌٚخ ٚؽؾٓ اٌؾبعخ ا١ِٛ١ٌخ فمؾ    -ط

 

 :اُ٘ خٍطبد االػشبة ٚاٌزٛاثً اٌّزؼبسف ػ١ٍٙب فٟ ثالد اٌشبَ  -64

  ع١ّغ ِبروش -د                       خٍطخ اٌزٛاثً اٌؼشث١خ    -ط         خٍطخ اٌضػزش   -ة                خٍطخ اٌىبسٞ  -أ

 

 :اٌخضاِٝ ِٓ االػشبة اٌزٟ رٕزّٟ ٚرظٕف ٌؼبئٍخ  -65

 زٚس اٌغ  -د                                         اٌضّبس          -ط                   االص٘بس  -ة                                 االٚساق -أ

 

 :اٌضَٛ ِٓ إٌجبربد اٌّغزخذِخ وّٛاد ٌٍٕىٙخ ٠ٚىْٛ ؽبصعب اٚ ِغففب ٠ٕٚزّٟ ي  -66

 اٌغزٚس   -د                                             االثظبي -ط               االص٘بس        -ة                             االٚساق     -أ

 

 : ٠غزخذَ اٌىشوُ فٟ ػذح ِأوٛالد ِضً اٌؾ٠ٍٛبد وبٌىٕبفخ ٚاؽجبق األسص وّبدح  -67

 الشٟء ِّب روش -د                       رؼطٟ سائؾخ   -ط                      ٍِٛٔخ  -ة                        ِٕىٙخ          -أ

 

 



 

 

 :اٌضػفشاْ ِٓ االػشبة اٌّشٙٛسح ػب١ٌّبً ٠ّٚزبص ة  -68

  ع١ّغ ِب روش -د                        غبٌٟ اٌضّٓ  -ػبٌٟ اٌغٛدح            ط  -ة                         ٔىٙخ ل٠ٛخ   -أ

 

 :ػٕذ اعزخشاط ٍِؼ اٌطؼبَ ٠ؼبف ٌٗ  -69

 ع١ّغ ِب روش -وشثٛٔبد اٌىبٌغ١َٛ ٚاٌّغ١ٕغ١َٛ       د -ط      ِٛاد ِؼبدح ٌٍزىزً   -ة                     ا١ٌٛد -أ

 

 :رزىْٛ خٍطخ اٌضػزش ِٓ  -71

 الشٟء ِّب روش  -د                صػزش , عّغُ  -ط        عّبق  , صػزش  -ة           عّبق, عّغُ , صػزش  -أ

 

 :ِٓ ِٛاد اٌذ٘ٓ اٌّغزخذِخ الػذاد اٌشطبئش  -71

 ة+أ  -د                             اٌىبرشأة    -ط                        اٌّب١ٔٛ٠ض   -ة                      اٌضثذح                    -أ

 

 :اْ اٌٙذف االعبعٟ ِٓ اعزخذاَ ِٛاد اٌذ٘ٓ فٟ اٌؾشٛاد  – 72

               ص٠بدح اٌم١ّخ اٌغزائ١خ -ة         اٌؾفبظ ػٍٝ اٌخجض ِٓ اٌزٚثبْ    -أ

  ع١ّغ ِبروش -د                              اوغبثٙب ؽؼُ افؼً -ط

 

 :رغزخذَ اٌّىغشاد فٟ اػذاد اٌؼذ٠ذ ِٓ االؽجبق ِٕٙب  -73

  ع١ّغ ِبروش -د            اٌظٍظبد ٚاٌشٛسثبد   -ط                          اٌؾ٠ٍٛبد -ة             اٌّؼغٕبد       -أ

 

 :_ِٓ أُ٘ أٔٛاع اٌّىغشاد _74

 ع١ّغ ِب روش_ د                                      اٌجٕذق  _ ط                          اٌغٛص   _ ة                        اٌظٕٛثش  _ أ

 

 : ِٓ أٛاع اٌّىغشاد اٌّغزخذِخ فٟ اٌّؼغٕبد ٚاٌظٍظبد ٚاٌؾ٠ٍٛبد_ 75

  ع١ّغ ِب روش_ د                                       اٌجٕذق  _ ط                         اٌغٛص    _ ة                          اٌظٕٛثش_ أ 

 

 :_ِٓ األِضٍخ اٌغٍطبد اٌّشوجخ _ 76

 ال شٟء ِّب روش_ د              اٌغٍطخ اإل٠طب١ٌخ   _ ط        اٌغٍطخ اٌشٚع١خ_ ة                        اٌخظ   _ أ

 



 

 

 مطالعة ذاتٌة  :_اٌٙذف األعبعٟ ِٓ اٌغٍطبد اٌزٟ رمذَ لجً اٌٛعجخ _77

           ئػطبء اٌٛلذ اٌىبفٟ إلػذاد اٌطجك اٌشئ١غٟ_ ة                     فبرؾٗ ٌٍش١ٙخ _ أ

 ال شٟء ِّب روش_ د                                    ة +أ_ ط

 

 :_رمذَ اٌظٍظبد اٌغبخٕخ _ 78

          ثغبٔت لطؼخ اٌٍؾُ _ ة      رٛػغ ثى١ّبد ل١ٍٍخ ػٍٝ ٚعٗ لطؼخ اٌٍؾُ  _ أ

 ة+أ_ د                                   ِٕفظٍخ فٟ طؾٓ عبٔجٟ _ ط

 

  

 :_ِٓ أُ٘ أٔٛاع األػشبة ٚاٌزٛاثً اٌزٟ رذخً فٟ اػذاد  اٌطؼبَ  _79

 ع١ّغ ِب روش_ د                      اٌخضاِٝ      _ ط                             اٌشجذ _ ة                        اٌشِٛش     _ أ

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أزٙذ االعئٍخ 

 ِؾّذ اٌؾغبٚٞ. أ



 

 

 ( 3/ م 1اسئلة موضوعٌة ) خدمة الطعام ؾ

 ضع دائرة حول رمز االجابة الصحٌحة :

 _ من أكثر البلدان المصدرة للشاي :_1

 د_ جمٌع ما ذكر                           ج_ الهند                              ب_ الٌابان                                    أ_ الصٌن      

 رؾ علٌها :__ من أهم أنواع الشاي المتعا2

 _ جمٌع ما ذكرد                       ج_ المنكه                          ب_ األخضر                                  أ_ األسود           

 _هو من أكثر أنواع الشاي شٌوعا وٌقدم مع شرائح اللٌمون أو النعناع :_3

 ء مما ذكرد_ ال شً                        ج_ المنكه                           ب_ األخضر                                          أ_ األسود

 _ٌعد الشاي من األشربة المرؼوبة فً بالدنا وذلك بسبب :_4

 _ جمٌع ما ذكرد        ج_ ٌحتوى على مادة منبهة                         ب_ لونه                                      أ_ نكهته       

 ي :_االتً توجد فً الش ) القابضة (_ تسمى المادة المنبهة5

 د_ ال شًء مماذكر                   الثٌوبرومٌنج_                              ب_ تانٌن                          أ_ الكافٌٌن     

 _ من االمور الواجب إتباعها عند اعداد مشروب الشاي ذو نكهة ومذاق جٌد :_6

  _ جمٌع ما ذكرد ماء ساخن فً ابرٌق التقدٌم  ج_ وضع   لٌان      ب_ تسخٌن الماء لدرجة الؽ           أ_ استعمال ماء نقً   

 _من االدوات المطلوبة فً خدمة تقدٌم الشاي :_7

  د_ جمٌع ما ذكر                       ج_ مصفاة شاي                                    ب_ ابرٌق                    أ_ مفرش       

 

 ع القهوة وتحضر بواسطة االت تحضٌر القهوة وٌقدم مع الحلٌب :__ تعد نوع من انوا8

 د_ ال شًء مما ذكر            ج_ القهوة التركٌة                             ب_قهوة سبرسو                 أ_ القهوة االمرٌكٌة

 _ من أكثر البلدان المنتجة للقهوة :_9

 _ جمٌع ما ذكرد          تٌنٌة       الج_ امرٌكا ال                            ب_ الحبشة                        أ_ الٌمن         

 



 

 

 _من أهم أنواع القهوة المتعارؾ علٌها :_11

 ما ذكر_ جمٌع د                       ج_ التركٌة                             ب_ سبرسو            أ_ القهوة سرٌعة الذوبان   

 _ من أكثر أنواع القهوة انتشارا :_11

 د_ العربٌة                            ج_ التركٌة                            ب_ سبرسو                 أ_ القهوة سرٌعة الذوبان   

وقها القلٌل من القرفة أو _ هً قهوة مفلترة وساخنة توضع فً فنجان قهوة ساخن ٌضاؾ لها الحلٌب ورؼوة الحلٌب وٌرش ف12

 بودرة الكاكو :_

  د_ كباتشٌنو                      ج_ التركٌة                                ب_ سبرسو                  أ_ القهوة سرٌعة الذوبان  

 _ من أنواع القهوة التً ٌتم تجهٌزها بالتسخٌن :_13

 د_ كباتشٌنو                          ج_ التركٌة                                   ب_ سبرسو            أ_ القهوة سرٌعة الذوبان   

 :_ة عند اعداد القهوة التركٌة ٌجب  _ للحصول على نكهة جٌد14

ج_                                                ب_ استعمال أدوات تحضٌر نظٌفة                                  أ_ استعمال الماء النقً   

 د_ جمٌع ما ذكرحفظ القهوة باوعٌة محكمة االؼالق             

 _ االوقات التً تقدم فٌها القهوة :_15

 د_ جمٌع ما ذكر              ج_ فترة العشاء                       ب_ فً المناسبات                                  أ_ الصباح     

 _من االوات المستخدمة فً تقدٌم القهوة االمرٌكٌة :_16

 د_ جمٌع ما ذكر                   ج_ سكرٌة                          ب_ابرٌق القهوة                             أ_ابرٌق حلٌب     

 _ ٌتم تحضٌر النباتات العطرٌة والطبٌة عن طرٌق :_17

  _ أ+بد            ج_ النقع البارد                                    ب_ الؽلً                           أ_النقع الساخن       

 _من االمثلة على النقع الساخن عند اعداد النباتات العطرٌة والطبٌة :_18

 د_ الحلبة                         ج_القرفة                           ب_ الٌانسون                                     _ الكركادٌةأ

 _ من االمثلة على الؽلً فً اعداد النباتات العطرٌة والطبٌة :_19

  د_ القرفة                    ج_ النعناع                                ب_ البابونج                                    أ_ الكركادٌه 

 



 

 

 المكان الذي ٌقدم خدمة المشروبات :__ٌسمى 21

 د_ ال شًء مما ذكر             ج_ ؼرفة الطعام                    ب_ ؼرفة التحضٌرات                        أ_ ؼرفة التقدٌم     

 _من االمثلة على المشروبات الباردة الفاتحه للشهٌة :_21

 د_ ال شًء مما ذكر                ج_الحلٌب                                   ب_ العصائر                  أ_ المشروبات الؽازٌة   

 

 _ من أهم أنواع المٌاه التً تقدم فً المطاعم :_22

 د_ ال شًء مما ذكر                      ج_ أ+ب                             ب_ الؽازٌة                                  أ_ المعدنٌة   

 _ من أكثر أنواع المٌاه انتشارا وشٌوعا :_23

 د_ ال شًء مما ذكر                       ج_ أ+ب                           ب_ الؽازٌة                                    أ_ المعدنٌة   

 _ تتكون المٌاه الؽزٌة من :_24

 ب_ ماء_ منكهات                                   ون    أ_ ماء+ ؼاز ثانً أكسٌد الكرب

 د_ جمٌع ما ذكر                    ج_ ماء+ ؼاز ثانً أكسٌد الكربون + منكهات 

 ٌحتاج اعداد العصائر الى :_ _25

 د_ جمٌع ما ذكر      واالدوات  ج_ نظافة المواد                 ب_ النظافة الشخصٌة                   أ_ الخبرة فً االعداد     

 _ االدوات االزمة لتقدٌم القهوة العربٌة :_26

 _ جمٌع ما ذكرد     ج_ الفناجٌن الخاصة                           ب_ موقد الفحم                                  أ_ الدلة          

 ٌعتمد تحدٌد انواع االطباق على البوفٌه على :  -27

  جمٌع ما ذكر -د               طرٌقة الخدمة  -ج                       نوع البوفٌه     -ب                           عدد الضٌوؾ   -أ

 _هن أهن انىاع الؼصبئر الوحؼبرف ػليهب :_82

 د_ جمٌع ما ذكر                  ج_ الكوكتٌل                          ب_ الصناعٌة                                   أ_ الطبٌعٌة      

 _ من العصائر الفاتحة للشهٌة :_29

 د_ ال شًء مماذكر           ج_ الكوكتٌل                           ب_ الصناعٌة                                            أ_ الطبٌعٌة

 



 

 

 _ من االمثلة على عصائر الكوكتٌل :_31

  د_ جمٌع ما ذكر      ج_ الفراولة والمنجا مع الموز والحلٌب            ب_ الموز والحلٌب         أ_ البرتقال والجزر            

 بوفٌهات  :_ال_ من أهم انواع 31

  د_ جمٌع ما ذكر                 ج_ الؽذاء والعشاء                  ب_ الفطور                       المناسبات     الحفالت و أ_

 _ الوقت المناسب لوجبة االفطار :_32

 صباحا  11-9د_                     صباحا 11-6ج_          صباحا     11-7ب_                           صباحا        11-8أ_ 

 _ ٌشمل بوفٌه االفطار على عدة انواع منها :_33

 د_ ال شًء مما ذكر              ج_ العربٌة والعالمٌة         ب_ العالمٌة فقط                                  أ_ العربٌة فقط        

 _ ٌعتمد تحدٌد شكل البوفٌه على :_34

 شًء مما ذكر د_ ال                         ج_ أ+ب    ب_ مساحة مدخل البوفٌه                                أ_ عدد المدعوٌن    

 تتطلب مهارة وجهد كبٌرٌن وذلك بسبب :_ ال _ ٌعتبر بوفٌه الحفالت من البوفٌهات الت35ً

 ب_ متفق على قائمة الطعام مسبقا              مدعوٌن    لأ_ تجهٌز البوفٌه قبل حضور ا

  د_ جمٌع ما ذكر                      ج_ متفق على شكل البوفٌه    

 االدوات المستخدمة لحفظ االطعمة وتسخٌنها فً البوفٌهات :__ من 36

 د_ جمٌع ما ذكر                        ج_ أ+ب             ب_ أجهزة كهربائٌة               أ_ وضع مادة مشتعلة تحت االناء    

 الخدمة فً البوفٌهات :_ا _ من اعمال موظفو37

 د_ ال شًء مما ذكر        ج_ تقطٌع بعض انواع اللحوم              ب_ رفع االطباق              أ_ سكب المأكوالت للضٌوؾ   

 _الهدؾ من استخدام البوفٌهات فً الفنادق :_38

 د_ أ+جج_ تقدٌم االطباق الباردة والساخنة والحلوٌات         ب_ هدؾ مادي       أ_ خدمة االعداد الكبٌرة من الضٌوؾ  

 البوفٌه فً الفنادق ل :_ _ تستعمل خدمة39

  د_ جمٌع ما ذكرب_ تقدٌم الخدمة        ج_ قلة االٌدي العاملة التً تقوم باالشراؾ علٌها                أ_ بساطتها وسهولتها    

 



 

 

 _ من أهم مهام  موظفً البوفٌهات اثناء الخدمة :_41

 ب_ تزوٌد البوفٌهات باالطعمة عند فراغ الجاطات                                 أ_ االجابة على استفسارات الضٌوؾ    

  د_ جمٌع ما ذكر                      ج_ تنظٌؾ بقاٌا الطعام على طاولة البوفٌهات   

 

 _ ٌتم فرش الطاوالت بكامل موادها قبل بدء الحدمة ومن هذه المواد :_41

  د_ جمٌع ما ذكر            ومزهرٌاتج_ منافض                ب_ شوك ومعالق وسكاكٌن                       ومباهرأ_ ممالح  

 _ ٌاخذ البوفٌه عدة اشكال منها :_42

 ما ذكرد_ جمٌع                                Lج_                                            Vب_                                    Uأ_ 

 _ من مٌزات خدمة البوفٌهات :_43

 ب_ تذوق عدد اكبر من اصناؾ الطعام                    أ_ استعمالها فً المناسبات والحفالت الكبٌرة      

 د_ جمٌع ما ذكر            ج_ سرعة الخدمة مقارنة مع انواع خدمة اخرى        

 _ ٌرمز لوجبة االفطار بالرمز :_44

 د_ ال شًء مما ذكر                      D+Dج_                                        B+B ب_                                    Bأ_ 

 _ من اهم انواع الفطور :_45

 د_ جمٌع ما ذكر                   ج_ الشرقً                               ب_ االنجلٌزي                      أ_ االوروبً          

 _من اهم محتوٌات الفطور االوروبً :_46

  د_ جمٌع ما ذكر           ج_ شاي او قهوة                            ب_ مربى وعسل                          أ_ خبز توست    

 _ ٌعود أصل الفطور االوروبً الى :_47

 د_ سوٌسرا                  ج_ اٌطالٌا                                            ب_ فرنسا                     أ_ امرٌكا        

 _ من اهم محتوٌات الفطور االنجلٌزي :_48

 د_ جمٌع ما ذكر             ج_ نوع من انواع اللحوم الحمراء او البٌضاء          ب_ البٌض            أ_ اللبن والجبن        

 



 

 

 من اهم محتوٌات الفطور االمرٌكً :__ 49

 د_ جمٌع ما ذكر               ج_ فاكهة الموسم                       ب_ اسماك مثل التونا                     أ_ لحوم بارده       

 _ من االمثلة على اللحوم الباردة :_51

 د_ جمٌع ما ذكر                  ج_ المرتدٌال                                   ب_ الحبش                        أ_ روست بٌؾ      

 _ من محتوٌات الفطور الشرقً :_51

  _ جمٌع ما ذكرد                 ج_ البٌض                              ب_ حمص وفول                       أ_ زٌت وزعتر        

 االفطار :__ من اهم مكونات بوفٌه 52

 د_ جمٌع ما ذكر          ج_ المربى والعسل                           ب_ منتجات الحبوب                   أ_ العصٌر البارد       

 فً رمضان :_ السحور_ من اهم مكونات بوفٌهات 53

 د_ جمٌع ما ذكر               ج_ فواكه طازجة                      ب_ جبنة بٌضاء ولبنة       أ_ عصٌر فواكه او قمر الدٌن     

 االقسام االخرى :_توفر الفنادق خدمة الطعام والشراب فً العدٌد من _ 54

 د_ جمٌع ما ذكر   ج_ الخدمة فٌى برك السٌاحة            ب_ الخدمة فً الكوفً شوب           أ_ الخدمة فً ردهة الفندق     

 طاعم الوجبات السرٌعة :__ من اسباب انتشار م55

 د_ جمٌع ما ذكر         ج_ ساعات العمل والرحة               ب_ العمل خارج البلد                       أ_ تؽٌر انماط الحٌاة     

 _ من اهم صفات طعام الوجبات السرٌعة :_56

 د_ جمٌع ما ذكرج_ تحتوي كمٌات كبٌرة من الدهون               ب_ ؼنٌة بالصودٌوم                      أ_ سرٌعة التحضٌر    

 _ عند تقدٌم خدمة الطعام فً المستشفٌات ٌراعى ما ٌلً :_57

 د_ ال شًء مما ذكر                  ج_ السن والمرض                  ب_ المرض فقط                           أ_ السن فقط      

 الحمٌات التً تقدم فً المستشفٌات :_ _ من اهم انواع58

 د_ ال شًء مما ذكر                             ج_ أ+ب               ب_ الحمٌات العالجٌة                     أ_ الحمٌات العادٌة   

 _ من اهم مهمات اخصائً التؽذٌة :_59

  بوضع قوائم الطعام     شتراكب_ اال                            أ_ االرشاد الؽذائً للمرضى   

 د_ جمٌع ما ذكر         ج_ ارشاد الطهاة بطرٌقة الطهو االزمة          

 _ من االمثلة على المؤسسات ؼٌر الفندقٌة التً تقدم خدمة الطعام :_61

 د_ جمٌع ما ذكر                    ج_ المستشفٌات                     ب_ المدارس                              المصانع         -أ

 _ ٌقدم الطعام فً المصانع بعدة طرق منها :_61

 د_ ال شًء مما ذكر                  ج_ أ+ب         ب_ انشاء مطبخ وقسم تموٌل                أ_ التعاقد مع شركات تموٌنٌة    



 

 

 الطائرات على :__ تعتمد طرٌقة خدمة الطعام فً 62

 د_جمٌع ما ذكر    ج_ درجة الراكب اولى او ثانٌة                ب_ نوع الرحلة                              أ_ مسافة الرحلة    

 _ ٌعتمد نوع الخدمة المقدمة فً السفن على :_63

 _جمٌع ما ذكرد     ج_نوع الرحلة اولى او سٌاحً      ب_ التسهٌالت الممنوحة                            أ_ طول الرحلة       

 _ٌجب تقدٌم الخدمة فً خدمة الطعام الخارجٌة بشكل ممتاز بسبب :_64

 د_ ال شًء مما ذكر                        ج_ أ+ب  ب_ عدم التسبب بخسارة مالٌة                 أ_ الحفاظ على سمعة الفندق   

 الشاي وٌحضر بتجفٌؾ اوراقه لمنع التخمر والتؽٌر باللون وٌعتبر اكثر صحٌا:__ ٌعتبر من اهم انواع 65

 د_ ال شًء مما ذكر               ج_ الشاي المنكه                     _ الشاي االخضرب                       أ_ الشاي االسود   

 :_ تسمى المادة المنبهة فً الكاكاو _ 66

 د_ ال شًء مما ذكر               الثٌوبرومٌنج_       التانٌٌن                      ب_                                  الكافٌٌنأ_ 

 _ تعد من اهم انواع القهوة وتحضر من حبوب البن المطحون خشنا وٌٌتمٌز بطعم ونكهة ممٌزة :_ 67

 القهوة سرٌعة التحضٌر  -د      القهوة االمرٌكٌة   -ج                     العربٌةوة ب_ القه                  أ_ القهوة التركٌة      

 _ ٌتلقى المضٌفٌن العاملٌن بمؤسسات الرعاٌة االجتماعٌة التدرٌب مع هذه الحاالت وٌجب ان ٌتصفوا :68

 الشًء مما ذكر -المؤهل العلمً         د -الشخصٌة القوٌة                   ج -ب                           اللطؾ والصبر -أ

 _ ٌجب الحرص على تقدٌم خدمة الطعام الخارجٌة بشكل ممتاز وبدون اخطاء وذلك ل :69

 ال شًء مما ذكر  -د               أ + ب  -ج  عدم التسبب بخسائر مالٌة          -الحفاظ على سمعة الفندق              ب -أ

 _ من وسائل الخدمة المستخدمة عللى متن السفن :71

 جمٌع ماذكر -دبوفٌه المأكوالت الباردة             -عربة تقطٌع اللحوم والحلوٌات          ج -الصوانً الفضٌة             ب -أ

 المادة المنبهة فً القهوة تسمى : – 71

 د_ ال شًء مما ذكر               الثٌوبرومٌنج_       التانٌٌن                      ب_                                  الكافٌٌنأ_  
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