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؟ اهب حرصم  ةدام  يأ  نأ  ةفرعم  يننكمي  فيك    : لاؤس
a. ةيلديص نم  اهتيرتشا  اذإ  مادختسالا  ةنمآ  ةداملا  نوكت  .
b. تاطشنملا نم  ٍِلاخ   " ةرابع اهتوبع  ىلع  لمحت  تناك  اذإ  مادختسالا  ةنمآ  ةداملا  نوكت  ".
c. تاتابنلا نم  ةعنصم  تناك  اذإ  مادختسالا  ةنمآ  ةداملا  نوكت  .
d. ةروظحملا داوملا  ةمئاق  يف  ةحضوملا  داوملا  نم  ةدام  يأ  نمضتت  مل  اذإ  مادختسالا  ةنمآ  ةداملا  نوكت 

در : d. ةروظحملا داوملا  ةمئاق  يف  ةحضوملا  داوملا  نم  ةدام  يأ  نمضتت  مل  اذإ  مادختسالا  ةنمآ  ةداملا  نوكت 
ريغ تنك  اذإ  .ةروظحملا  لئاسولاو  داوملا  ةمئاق  نم  ققحتلا  ىلع  صرحاف  كلذ ، رمألا  مزلتسا  وأ  ةدام  يأ  لامعتسا  تدرأ  اذإ    : حرشلا

ةيلودلا ةلاكولل  بيولا  عقوم  ىلع  ةمئاقلا  ىلع  عالطالا  كنكمي  .ةروشملا  امهنم  بلطاو  بيبطلا  وأ  ينالديصلا  ىلع  ةمئاقلا  ضرعاف  دكأتم ،
تاطشنملا ةحفاكمل   (WADA)، تاطشنملا ةحفاكمل  ةينطولا  ةمظنملل  بيولا  عقوم  ىلع  وأ   (NADO) يلودلا داحتالا  وأ  كب ، ةصاخلا   (IF)

ةروشملا بلطو  يلودلا  داحتالا  وأ  تاطشنملا  ةحفاكمل  ةينطولا  ةمظنملاب  لاصتالا  كلذك  كنكمي  امك  .كيدل  .

؟ ةيئاذغلا تالمكملا  مادختسا  نامأ  ىدم  ديدحت  نكمي  فيك    : لاؤس
a. مادختسالا ةنمآ  ةيئاذغلا  تالمكملا  عيمج 
b. ةيئاذغلا تالمكملا  مادختسا  نامأ  ىدم  ةفرعم  كنكمي  ال 
c. بيبطلا كل  اهاطعأ  اذإ 
d. ةنمآ اهنأ  قصلملا  ىلع  ًابوتكم  ناك  اذإ 

در : b. ةيئاذغلا تالمكملا  مادختسا  نامأ  ىدم  ةفرعم  كنكمي  ال 
ام اًمئادو  .يئاذغ  لمكم  يأ  يف  ةدوجوملا  تانوكملا  / داوملا نم  دكأتلا  كنكمي  اذل ال  ةيماظن ، ةباقرل  عضخت  تالمكملا ال  ةعانص    : حرشلا

حجرألا ىلع  اهنإف  كشلل ، وعدت  ةروصب  ةديج  ةوبعلا  ىلع  ةدوجوملا  تاءاعدالا  تناك  اذإ  .ةصاخلا  كتيلوؤسم  ىلع  تالمكملا  مادختسا  نوكي 
ةضايرلا لاجم  يف  ةروظحم  ةدام  نمضتت  !

؟ يرابتخا نكمي  له    : لاؤس
a. ئدتبم يننأل  ال ،
b. ًايلود تاسفانملا  يف  كراشأ  يننأل ال  ال ،
c. يضاير يأ  رابتخا  نكمي  معن ،
d. رطاخملا ةيلاع  ةضاير  ربتعت  اهسرامأ ال  يتلا  ةضايرلا  نأل  ال ،

در : c. يضاير يأ  رابتخا  نكمي  معن ،
رابتخا نكمملا  نم  اذل ، .لودلا  عيمج  يفو  تاضايرلا ، عاونأ  عيمج  يف  نييضايرلا ، عيمج  ىلع  تاطشنملا  ةحفاكم  نيناوق  قبطت    : حرشلا
يضاير يأ  .

؟ تاطشنملل ّيطاعت  تبث  اذإ  اهل  ضرعتأ  يتلا  تابوقعلا  ام    : لاؤس
a. تاطشنملا يطاعت  ىلع  تابوقع  ضرف  متي  ال 
b. ًائدتبم تنك  اذإ  تابوقع  ضرف  متي  ال 
c. ةداملا كاطعأ  نم  ىلع  كلذ  دمتعي 
d. ةايحلا ىدم  فاقيإ  ىلإ  ريذحت  نم 

در : d. ةايحلا ىدم  فاقيإ  ىلإ  ريذحت  نم 
نالعإلاو ةيلام ، تابوقعو  تاضايرلا ، عيمج  يف  تاسفانملا  يف  ةكراشملا  نم  نامرحلاو  جئاتنلا ، داعبتسا  تابوقعلا  نمضتت  دق    : حرشلا
ةبكترملا ةفلاخملا  ةحادف  ىدم  ىلإ  ًادانتسا  كلذ  لكو  تاطشنملا ، ةحفاكم  نوناقل  ككاهتنا  نع  يمازلإلا  .

؟ يب صاخلا  بيبطلا  وأ  بردملا  ةبقاعم  نكمي  له    : لاؤس
a. طقف نييضايرلا  ةبقاعم  متت  ال ،
b. طقف نيبردملاو  نييضايرلا  ةبقاعم  متت  ال ،
c. نييضايرلا معد  يلوؤسمو  نييضايرلا  عيمج  ىلع  تابوقع  ضرف  متي  معن ،
d. تاطشنملا يطاعت  ىلع  تابوقع  ضرف  متي  ال  ال ،

در : c. نييضايرلا معد  يلوؤسمو  نييضايرلا  عيمج  ىلع  تابوقع  ضرف  متي  معن ،
تابوقعلل ءاوس  دح  ىلع  نييضايرلا  معد  ولوؤسمو  نويضايرلا  ضرعتي  نوناقلا ،)  ) تاطشنملا ةحفاكمل  يملاعلا  نوناقلا  بجومب    : حرشلا

وأ قيرفلا ، ءاضعأ  دحأ  وأ  ليكو ، وأ  ريدم ، وأ  نرمم ، وأ  بردم ، يأ  وه  يضايرلا  معد  لوؤسم  .تاطشنملا  ةحفاكم  نوناق  كاهتنا  ببسب 
متي نيذلا  وأ  ةيضايرلا  تاسفانملا  يف  نيكراشملا  نييضايرلا  عم  لماعتلا  وأ  جالعلا  ميدقتب  هلمع  قلعتي  بيبط  دعاسم  وأ  بيبط  وأ  فظوم ،

ةكراشملل مهدادعإ  .
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؟ نييضايرلا نم  يأ  مسج  يف  داوملا  ىدحإ  دوجو  ةيلوؤسم  لمحتي  نم    : لاؤس
a. يضايرلا بيبط 
b. يضايرلا بردم 
c. يضايرلا
d. ةداملا يضايرلا  ىطعأ  نم  ىلع  كلذ  دمتعي 

در : c. يضايرلا
اذإ وأ  أطخلا ، قيرط  نع  ةروظحم  ةدام  يأ  مادختسا  دنع  ىتح  همسج ، يف  ةدوجوملا  داوملا  ةيلوؤسم  اًمئاد  يضايرلا  لمحتي    : حرشلا
نم ةبسنب 100 % ًادكأتم  يضايرلا  نكي  مل  اذإ  .ةقلطملا  ةيلوؤسملا  أدبم  مساب  كلذ  ىلإ  راُشيو  .ةنمآ  اهنأ  ًايعدم  ةداملا  رخآ  صخش  هاطعأ 

يلودلا داحتالا  لاؤس  وأ  ةروظحملا ، ةمئاقلا  نم  ققحتلا  لبق  اهلوانتي  الأ  هيلعف  ةداملل –  ينوناقلا  عضولا  نم  وأ  تانوكملا   ((IF ةمظنملا وأ 
تاطشنملا ةحفاكمل  ةينطولا   (NADO) هيدل .

؟ ةيودألا دحأب  يجالع  بيبطلا  ىلع  نيعت  ول  اذام    : لاؤس
a. ةروظحم ةدام  ىلع  يوتحي  ءاودلا  ناك  اذإ  امم  ققحتلا  بيبطلا  ىلع  بجي 
b. ًانمآ ربتعي  بيبطلا  همدقي  ءيش  يأ 
c. بيبطلا أطخ  كلذف  بيبطلا ، يل  اهاطعأ  يتلا  ةداملل  ةيباجيإ  يرابتخا  ةجيتن  تناك  اذإ 
d. مزلي ام  لك  لوانت  يننكمي  هنإف  ةيبط ، بابسأب  قلعتي  رمألا  ناك  اذإ 

در : a. ةروظحم ةدام  ىلع  يوتحي  ءاودلا  ناك  اذإ  امم  ققحتلا  بيبطلا  ىلع  بجي 
مدع عم  ةروظحم ، ةدام  ىلع  لعفلاب  يوتحي  ناك  اذإو  .ةروظحم  ةدام  ىلع  يوتحي  ءاودلا  ناك  اذإ  امم  ققحتلا  بيبطلا  ىلع  بجي    : حرشلا

ءابطألا فرعي  .جالعلا ال  رربت  يتلا  قئاثولا  ميدقت  عم  ةيجالعلا  ضارغألل  ءافعإلا  بلط  يضايرلا  ىلع  بجيف  نكمم ، رخآ  جالع  يأ  دوجو 
تاطشنملا ةحفاكمل  ةددحم  نيناوقل  عضختو  يضاير  كنأ  بيبطلا  رابخإ  كيلع  بجي  كلذل  ءارجإلا ، اذه  ةرورضلاب  .

؟ تاطشنملا يطاعت  نع  فشكلا  زكرم  ىلإ  يتقفارم  هراتخأ  صخش  يأ  وأ  يبردمل  حاتي  له    : لاؤس
a. معن
b. طقف ًائدتبم  تنك  اذإ 
c. طقف بودنم  روضح  تاطشنملا  يطاعت  نع  فشكلا  لوؤسم  بلط  اذإ 
d. تاطشنملا يطاعت  نع  فشكلا  زكرم  ىلإ  يضاير  يأ  ةقفارم  اًقلطم  نكمي  ال 

در : a. معن
زكرم ىلإ  قيرفلا ، بيبط  وأ  قيرفلا  لوؤسم  وأ  بردم ، وأ  نيدلاولا ، دحأ  لثم  قفارم ، باحطصا  ةبغرلا  بسح  نييضايرلل  حاتي    : حرشلا

عطتسي مل  اذإ  .تاطشنملا  يطاعت  نع  فشكلا  زكرم  ىلإ  رصُقلا  نييضايرلا  صاخشألا  دحأ  قفاري  نأ  بجي  .تاطشنملا  يطاعت  نع  فشكلا 
ىلع لوصحلا  يضايرلل  قحي  امك  .هقفاريل  صخش  رايتخا  تاطشنملا  يطاعت  نع  فشكلا  لوؤسمل  قحي  هنإف  يضايرلا ، ةقفارم  دحأ 

اًحاتمو ًايرورض  كلذ  ناك  اذإ  مجرتم ، وأ  يوغل  دعاسم  .

؟ تاطشنملا يطاعت  نع  فشكلا  ءارجإب  هل  حمُسي  يذلا  نم    : لاؤس
a. تاطشنملا ةحفاكم  ةمظنم  نم  اًحيرصتو  ةيوه  تابثإ  تادنتسم  كلتمي  يذلا  تاطشنملا  يطاعت  نع  فشكلا  لوؤسم 
b. بردم يأ 
c. بيبط يأ 
d. ةطرش طباض  يأ 

در : a. تاطشنملا ةحفاكم  ةمظنم  نم  اًحيرصتو  ةيوه  تابثإ  تادنتسم  كلتمي  يذلا  تاطشنملا  يطاعت  نع  فشكلا  لوؤسم 
هيلع نيعتيو  .تاطشنملا  يطاعت  نع  فشكلا  ةيلمع  ءارجإب  تاطشنملا  يطاعت  نع  فشكلل  دمتعم  لوؤسمل  ىوس  حمُسي  :  ال  حرشلا

تاطشنملا يطاعت  نع  فشك  ءارجإب  هتفلك  دق  تاطشنملا  ةحفاكم  ةمظنم  نأو  تاطشنملا  يطاعت  نع  فشكلا  لوؤسم  هنأ  تابثإ  .

؟ ومنلا ىلع  تاطشنملا  يطاعت  ةيلمع  رثؤت  له    : لاؤس
a. ومنلا ةيلمع  ىلع  ةرشابم  ةطشنملا  داوملا  رثؤت  دق  معن ،
b. طقف ةياغلل  ئيس  لكشب  بابشلا  بح  روهظ  ىلإ  يدؤت  ال ،
c. طقف ًانس  ربكألا  صاخشألا  يف  رثؤت  ال ،
d. طقف ةيلخادلا  ءاضعألا  ىلع  رثؤت  ال ،

در : a. ومنلا ةيلمع  ىلع  ةرشابم  ةطشنملا  داوملا  رثؤت  دق  معن ،
ةفاضإلاب .ةصاخ  يندبلا  ومنلا  ىلعو  ةماع  ومنلا  ةيلمع  ىلع  ريثأتلا  وه  راثآلا  هذه  دحأو  .تاطشنملا  يطاعتل  ةيبناجلا  راثآلا  ددعتت    : حرشلا

ةيبلس ةيحص  بقاوع  نم  اهل  امل  ًايئزج  ةطشنملا  داوملا  رظح  متي  .ةلمتحملا  تاباجتسالا  ءزج  يف  ةروكذملا  ىرخألا  ةيبناجلا  راثآلا  عيمج  ىلإ 
ةداح .
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؟ رابتخالل عوضخلا  ضفر  يننكمي  له    : لاؤس
a. ال
b. ةيلئاع تامازتلا  يدل  ناك  اذإ  معن ،
c. ةياغلل ًالوغشم  تنك  اذإ  معن ،
d. ةيسردم تامازتلا  يدل  ناك  اذإ  معن ،

در : a. ال
 - رابتخالا ةيباجيإ  ةبوقع  سفن  ضرف  ىلإ  ضفرلا  يدؤي  دقف  .تاطشنملا  يطاعت  نع  فشكلل  عوضخلا  ضفر  نييضايرلل  قحي  :  ال  حرشلا

ضفر تاطشنملا  ىطاعتي  يذلا  يضايرلل  ةطاسبب  حيتي  ضفرلاف  .ةضايرلا  عاونأ  عيمج  ةسرامم  نع  لمتحم  فاقيإ  لاثملا  ليبس  ىلع 
ةبوقعلاو ةيلوؤسملا  نم  برهتلاو  رابتخالل  عوضخلا  .

؟ تاطشنملا يطاعت  ةحفاكم  لوح  اهب  قوثوم  تامولعم  ىلع  روثعلا  يننكمي  نيأ    : لاؤس
a. تاطشنملا ةحفاكمل  ةيملاعلا  ةلاكولا  تاطشنملا ، ةحفاكمل  ةينطولا  تامظنملا  ةيلودلا ، تاداحتالا 
b. تنرتنإلا
c. مسجلا ءانبو  ةضايرلا  تالجم 
d. يئاقدصأ

در : a. تاطشنملا ةحفاكمل  ةيملاعلا  ةلاكولا  تاطشنملا ، ةحفاكمل  ةينطولا  تامظنملا  ةيلودلا ، تاداحتالا 
ةيلودلا تاداحتالا    : حرشلا  (IF)، تاطشنملا ةحفاكمل  ةينطولا  تامظنملاو   (NADO)، تاطشنملا ةحفاكمل  ةيميلقإلا  تامظنملاو 

(RADO)، نع فشكلا  هجوأ  عيمجب  ةقلعتملا  تامولعملاب  نييضايرلا  دوزت  نأ  نكمي  ةينطولا ، تاداحتالاو  ةينطولا ، ةيبملوألا  ناجللاو 
ضارغألل ءافعإلا  تابلط  ميدقتو  مهدوجو ، نكامأ  ميدقتو  ةروظحملا ، ةمئاقلا  لوح  ةلئسأ  نع  ةباجإلا  كلذ  يف  امب  تاطشنملا ، يطاعت 
ةيجالعلا  (TUE). تامولعملل اًردصم  اًضيأ  تاطشنملا  ةحفاكمل  ةيملاعلا  ةلاكولا  ربتعتو  .

؟ تاطشنملا يطاعت  نع  فشكلا  متي  فيك    : لاؤس
a. ةنيع ميدقت  يلع  نيعتي  هنأب  تاطشنملا  يطاعت  نع  فشكلا  لوؤسم  ينرطخي 
b. رعشلا نم  ضعب  ميدقت  نيعتي 
c. ىنميلا ةبكرلا  ىلع  رسيألا  عوكلا  نوكي  نأ  ىلع  يمدق  عباصأ  ىلع  فوقولا  نيعتي 
d. قبس ام  عيمج 

در : a. ةنيع ميدقت  يلع  نيعتي  هنأب  تاطشنملا  يطاعت  نع  فشكلا  لوؤسم  ينرطخي 
فشكلا زكرم  ىلإ  هقفارتس  .كتلباقمل  تاطشنملا  نع  فشكلا  لوؤسم  يتأيس  تاطشنملا ، يطاعت  نع  فشكلل  كرايتخا  دنع    : حرشلا

مث نم  ًابوكو .) نيتجاجز  مضت  ةبلع   ) كتنيع عمجل  ةعومجم  راتختسو  ةيقرولا ، لامعألا  نم  ليلقلا  مامتإ  متيس  ثيح  .تاطشنملا  يطاعت  نع 
ميدقت ًانايحأ  كنم  بلُطي  دق  كصخي .) لوبلا  نأ  نم  دكأتلل   ) سنجلا سفن  نم  صخش  مامأ  بوكلا  يف  لوب  ةنيع  عضول  مامحلا  ىلإ  هجوتتس 

مث .امهقالغإو  كرايتخا  امهيلع  عقو  نيتللا  نيتجاجزلا  ءلمو  تاطشنملا ، يطاعت  نع  فشكلا  زكرم  ىلإ  ةدوعلا  كنكمي  ٍذئدنع  .مد  ةنيع 
ةياغلل لهس  رمألا  تيهتنا ! دق  نوكتو  ةيقرولا ، لامعألا  نم  ليلقلا  !
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