
 اختخ اإلجابة الرحيحة واألكثخ دقة مؽ الخيارات التالية لكل بشج اختباري:

 السدئؾل عؽ إعجاد الخظة السالية السجرسية: .1
.A .مجيخ السجرسة 
.B .امين الرشجوق 
.C .عزه المجشة السالية 
.D (C & B.) 
 ما يمي صحيح بالشدبة لمدشة السالية عجا: .2

.A  السجرسية بجاية يهليه وتشتيي بشياية يهنيه.تبجأ الدشة السالية 

.B .يبجأ الفرل األول بجاية يهليه ويشتيي بشياية ديدسبخ 

.C .تبجأ الدشة السالية السجرسية بجاية يهنيه وتشتيي بشياية مايه 

.D .يبجأ الفرل الثاني بجاية يشايخ ويشتيي بشياية يهنيه 
 السالية:ما يمي مؽ جؾانب السرخوفات في الخظة  .3

.A .االجتساعي 

.B .اإلداري 

.C .التعميسي 

.D .جسيع ما سبق 
 ما يمي صحيح في الخظة السالي عجا: .4

.A .ُيعج مجيخ السجرسة الخصة السالية 

.B .يشاقر أعزاء المجشة السالية الخصة ويقخونيا 

.C .ال يحق لسجيخ السشصقة التعميسية إجخاء تعجيالت عمى الخصة السالية 

.D .يعتسج مجيخ السجرسة الخصة السالية ويخسميا لسجيخ السجرسة 
 تتكؾن المجشة السالية في السجرسة مؽ عجد ال يقل عؽ: .5

.A 2 

.B 3 

.C 5 

.D 7 
 

 



 فتح أو إقفال الحدابات البشكية وإضافة أو إلغاء تؾاقيع معتسجة تتؼ بسؾافقة مؽ:صالحية  .6
.A .مجيخ السشصقة التعميسية 
.B .مجيخ السجرسة 
.C .رئيذ بخنامج التخبية والتعميم أو من يشهب عشو 
.D .السداعج اإلداري لسجيخ السشصقة التعميسية 
 عسمية الدحب مؽ حداب السجرسة في البشػ يدتؾجب تؾقيع: .7

.A .مجيخ السجرسة وعزه المجشة السالية 

.B .مجيخ السجرسة 

.C .أمين الرشجوق 

.D  السجرسة والسداعج اإلداري لمسشصقة.مجيخ 
 الحج األعمى لمذيكات التي يتؼ سحبيا مؽ حداب السجرسة في البشػ: .8

.A 777 .شيكل 

.B 1777 .شيكل 

.C 1577 .شيكل 

.D 2777 .شيكل 
 السبمغ السدسؾح االحتفاظ بو في صشجوق السجرسة لجى اميؽ الرشجوق: .9

.A 1577 .شيكل 

.B 1477 .شيكل 

.C 1277 .شيكل 

.D 1777 .شيكل 
 يجب أخح مؾافقة مجيخ السشظقة التعميسية إذا زاد مبمغ الذخاء عؽ: .17
.A 377 .شيكل 
.B 577 .شيكل 
.C 777 .شيكل 
.D 277 .شيكل 
 

 

 



 أي أمخ شخاء يديج عؽ .... شيكل يدتؾجب مؾافقة رئيذ البخنامج أو مؽ يشؾب عشو:  .11
.A 577 
.B 777 
.C 1777 
.D 1577 
 ما يمي مؽ شخوط الفاتؾرة عجا: .12
.A .يجب أن تحسل تاريخ اإلصجار 
.B .كتابة البيانات بقمم رصاص 
.C .إغالق الفاتهرة في نيايتيا 
.D .وجهد ختم وتهقيع السهرد عمى الفاتهرة 
 البشػ:الفتخة القانؾنية السدسؾح بيا لرالحية الذيكات وبعجىا ال يسكؽ صخفو مؽ  .13
.A .شيخ واحج 
.B .ثالثة أشيخ 
.C .ستة أشيخ 
.D .تدعة أشيخ 
 شيكل فإنػ تحتاج إلى ما يمي عجا: 0011عشج شخائػ لسالبذ شتؾية لمظمبة بسبمغ  .14
.A .مهافقة مجيخ السشصقة التعميسية 
.B  3عخض سعخ عجد. 
.C .فاتهرة وسشج قبس مختهمين 
.D  التخبية والتعميم أو من يشهب عشو.مهافقة رئيذ بخنامج 
 يفزل اإلبقاء عمى ندبة .... مؽ اإليخادات في نياية الدشة السالية الستخجاميا بجاية العام: .15
.A 5 – 17 .% 
.B 17 – 15 .% 
.C 15 – 27 .% 
.D 27 – 25 .% 
 

 

 



 بجاية العام الججيج: شيكل فإّن السبمغ الستبقي الستخجامو 00111إذا كانت إيخادات مجرستػ  .16
.A 1877 – 2777 .شيكل 
.B 977 – 1877 .شيكل 
.C 2777 – 3677 .شيكل 
.D 1777 – 1577 .شيكل 
 فإّن الحج األدنى مؽ عجد عسال السقرف ىؾ:‘ طالب 0011مجرسة عجد طالبيا  .17
.A 2 
.B 3 
.C 4 
.D 5 
 الؾكالة حال نقص عجد الظمبة بسقجار:يحق لستعيج السقرف السظالبة بتعؾيض مادي مؽ  .18
.A 3 .% 
.B 5 .% 
.C 17 .% 
.D 15 .% 
 ما يمي يجب أن يتؾفخ في السقرف السجرسي عجا: .19
.A .ثالجة 
.B .شفاية حخيق 
.C .سخان كيخبي 
.D .غاز 
 ما يمي مسشؾع بيعو في مقرف السجرسة عجا: .27
.A .البهضة في شيخ سبتسبخ 
.B الغازية. السذخوبات 
.C .العمكة والمبان 
.D .بحور الذسذ والبصيخ 
 

 

 



 ما يمي مدسؾح بيعو في السقرف السجرسي عجا: .21
.A .البدكهيت والذهكهالتة السغمفة 
.B .السعجشات السغمفة 
.C .الفدتق معبأ في أكياس 
.D الذيبذ. 
 ما يمي مدسؾح شخاؤه مؽ صشجوق السجرسة عجا: .22
.A  الشطافة التي ال تهفخىا الجائخة.مهاد 
.B .ىجايا لمسعمسين في يهم السعمم الفمدصيشي 
.C .مياه شخب لمصمبة حال عجم تهريجىا 
.D .ىجايا لمصالب الستفهقين 
 يخفع مجيخ السجرسة طمب السؾافقة عمى الخحمة السجرسية قبل مؾعجىا عمى األقل بـ : .23
.A .يهمان 
.B .أربعة أيام 
.C أسبهع. 
.D .شيخ 
 أقرى مبمغ يدسح بجسعو مؽ الظمبة نغيخ السذاركة في الخحمة السجرسية ىؾ: .24
.A 17 .شيكل 
.B 12 .شيكل 
.C 15 .شيكل 
.D 27 .شيكل 
 ُيدسح بتشغيؼ الخحالت في: .25
.A  نهفسبخ. –أكتهبخ 
.B  أبخيل. –مارس 
.C  أبخيل. –نهفسبخ 
.D (A&B.) 
 

 

 



 عجد مؽ الظمبة يسكؽ أن يذارك في الخحمة السجرسية في خط سيخ واحج:أقرى  .26
.A 257. 
.B 377. 
.C 357. 
.D 477. 
 يجب أن يخافق كل حافمة في الخحمة السجرسية ... معمسيؽ إضافة إلى مدئؾل الباص: .27
.A 1 
.B 2 
.C 3 
.D 4 
 عجد أولياء األمؾر في السجمذ السجرسي: .28
.A 2 
.B 3 
.C 4 
.D 6 
 عجد اجتساعات السجمذ السجرسي يجب أال تقل عؽ ... اجتساعات في العام الجراسي: .29
.A 3 
.B 4 
.C 5 
.D 6 
 يعتبخ تقييؼ السجمذ غيخ نذط إذا حرل عمى: .37
.A 5 – 8 
.B 3 – 4 
.C 1 – 2 
.D 4 – 6 
 

 

 



 االخترار الحي يجل عمى السجمذ السجرسي: .31
.A SSU 
.B PTA 
.C IEA 
.D AMT 
 أقرى تقجيخ يحرل عميو السجمذ السجرسي في التقييؼ: .32
.A 6 
.B 8 
.C 17 
.D 12 
 أكبخ عجد يسكؽ أن يتكؾن مشو السجمذ السجرسي: .33
.A 8 
.B 9 
.C 12 
.D 14 
 االخترار الحي يذيخ إلى السشحى الستسخكد حؾل السعمؼ: .34
.A MTC 
.B TCA 
.C TSA 
.D ISA 
 ما يمي مؽ محاور السشحى الستسخكد حؾ السعمؼ ) حيادية السشاىج ( عجا: .35
.A .التفكيخ الشاقج 
.B .التخكيد عمى ىجف التعمم 
.C .إعصاء مداحة لمستعمسين لمبحث واالستقراء 
.D .التهاصل والتعاون 
 

 

 



 يتؼ إرسال معمؼ يؾمي بجيل لسعمؼ دائؼ إذا كانت اإلجازة: .36
.A 3 .أيام فأكثخ 
.B 4 .أيام فأكثخ 
.C 6 .أيام فأكثخ 
.D 7 .أيام فأكثخ 
 ما يمي تعتبخ قخارات إدارية عجا: .37
.A .التهقيف عن العسل بال راتب 
.B .عجم التخقية 
.C .عجم االختيار لهضيفة 
.D .تخفيس أو تغييخ االستحقاقات 
 مخاجعة لقخار إداري مؽ تدمؼ اإلشعار الخظي بالقخار:السجة الدمشية والتي يسكؽ خالليا طمب  .38
.A 37 .يهم 
.B 67 .يهم 
.C 97 .يهم 
.D 127 .يهم 
 السيمة السسشؾحة لمسؾعف لخفع دعؾى أمام محكسة األونخوا لمسشازعات بعج تدمؼ مخاجعة القخار: .39
.A 37 .يهم 
.B 67 .يهم 
.C 97 .يهم 
.D 127 .يهم 
 الدمشية لخفع استئشاف لسحكسة األمؼ الستحجة لالستئشاف:السيشة  .47
.A 37 .يهم 
.B 67 .يهم 
.C 97 .يهم 
.D 127 .يهم 
 

 

 



 لمتبميغ عؽ اختالس لسستمكات الؾكالة يجب أن تبمغ: .41
.A .السدئهل السباشخ 
.B .مجيخ اإلقميم 
.C .مكتب أخالقيات السيشة 
.D .مجيخ دائخة السهارد البذخية 
 تقجيؼ الخجمة اإلندانية بغض الشغخ عؽ الجشذ أو الجيانة: .42
.A .اإلندانية 
.B .عجم التحيد 
.C .االستقاللية 
.D .الحيادية 
 التأكج مؽ أّن جسيع السدتفيجيؽ يدتظيعؾن الؾصؾل إلى حقؾقيؼ: .43
.A .اإلندانية 
.B .الشداىة 
.C .عجم التحيد 
.D .الحساية 
 مؽ سؾء السعاممة يسكؽ أن يدبب األذى لدالمة الظفل:فعل متعسج  .44
.A .االستغالل 
.B .اإلساءة 
.C .اإلىسال 
.D .العشف 
 عسمية تحجيج السخاطخ وتقييسيا وترشيفيا حدب األولؾية: .45
.A .األمن والدالمة 
.B .الحساية 
.C .إدارة السخاشخ 
.D .القبهل 
 

 

 



 لألونخوا أن تتستع بسثمث األمؽ ويتكؾن مؽ:مؽ سياسة األمؽ والدالمة  .46
.A  رصج األضخار. –خصة اإلخالء  –التقخيخ 
.B   رصج األضخار. –التقخيخ  -اإلبالغ عن الحهادث 
.C  الخدع. –الحساية  –القبهل 
.D  خصة اإلخالء. –خصة التهاصل  –التقخيخ 
 مخاحل دورة إدارة األداء مختبة: .47
.A  السخاجعة والجعم. –التغحية الخاجعة  –التخصيط 
.B  التغحية الخاجعة. –السخاجعة والجعم  –التخصيط 
.C  التغحية الخاجعة. –التخصيط  –السخاجعة والجعم 
.D  التخصيط. –التغحية الخاجعة  –السخاجعة والجعم 
 أداء:معمسًا، أقرى عجد يسكؽ أن يحرل عمى تقجيخ أفزل  03مجرسة عجد معمسييا  .48
.A 9 
.B 17 
.C 11 
.D 12 
 لسجة تتخاوح بيؽ: .O.T.Iتدتسخ فتخة الحؾار غيخ الخسسي لمسؾعف في مدار  .49
.A 37 – 67 .يهمًا 
.B 37 – 97 .يهمًا 
.C 67 – 97 .يهمًا 
.D 97 – 127 .يهمًا 
 يذيخ إلى: .O.T.Iاالخترار  .57
.A .أفزل أداء 
.B .األداء الستسيد 
.C .يمبي التهقعات بذكل كامل 
.D .قابل لمتحدن 
 

 

 



 لمسؾعف سارية السفعؾل وال تتؾقف إال: عيجة السستمكاتتبقى مدئؾلية  .51
.A .إذا تم نقل السستمكات إلى عيجة شخز آخخ 
.B .إذا تم شصب السستمكات بذكل رسسي 
.C .إذا بقي السدئهل في نفذ السؤسدة 
.D (A&B.) 
 اإلمكانات السادية والبذخية في السجرسة لتحقيق األىجاف السشذؾدة: عسمية تؾعيف .52
.A .اإلدارة التعميسية 
.B .اإلدارة السجرسية 
.C .اإلدارة التخبهية 
.D .اإلدارة باألىجاف 
 ما يمي مؽ السيام اإلدارية لسجيخ السجرسة عجا: .53
.A .رعاية شئهن العاممين 
.B .إدارة الذئهن السالية 
.C .تشطيم االترال والتهاصل مع اإلدارة 
.D .تشسية العاممين ميشيًا 
 إدارة االجتساعات وتشغيسيا تقع ضسؽ: .54
.A .شئهن العاممين 
.B .تشطيم االترال والتهاصل 
.C .شئهن الصمبة 
.D .تشسية العاممين ميشيًا 
 ما يمي مؽ ميسات إدارة شئؾن الظمبة عجا: .55
.A  المجان واألنذصة السجرسية.تشطيم عسل 
.B .تشطيم التذكيالت السجرسية 
.C .رعاية الشطام واالنزباط السجرسي 
.D .تشطيم االمتحانات السجرسية وإدارتيا 
 

 

 



 الدؤال الثاني:

 أجب حدب السظمؾب

  السجرسة لمتخظيط السجرسي الفّعالما ىي الكفايات الالزمة لسجيخ 
..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................. 

 :كيف تترخف في السؾاقف التالية 
ة صباحًا الحغت وجؾد جدؼ مذبؾه في ساحة السجرسة. ما ىي عشج تفقجك لمسجرس .0

 إجخاءاتػ؟
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..............................................................................................
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.............................................................................................. 

 شاىجت معمؼ يزخب طالبًا داخل الغخفة الرفية. .2
..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................
.......................................................................................... 

 بالتهفيق

 أخهكم : دمحم إبخاىيم أبه زيج

 


