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  األٔلانتًزٌـــــــــــــــــــٍ 

 ضع عاليح فً انخاَح انًٕافقح نهدٕاب انصسٍر :  (1

  : اندٓبص انًغزؼًم نمٛبط انطبلخ انكٓشثبئٛخ 

 ش انفٕنطًز                                 انذُٚبيٕيزش                                           انؼذاد انكٓشثبئٙ                  

   ػذد دٔساد ػذاد ثبثززّ   ٔ   انؼاللخ ثٍٛ انطبلخ انكٓشثبئٛخ  : ْٙ 

                                                                                                            
 

 
 

 

 .  -   -انفٕنط  -   -انطاقح انكٓزتائٍح  –اندٕل  –اندذٔل أطفهّ تًا ٌُاطة يًا ٌهً : انقذرج انكٓزتائٍح أتًى  (2

 ........................... انتٕتز انكٓزتائً ........................ انًقذار انفٍشٌائً

 ............................ ...........................   ريش انًقذار

 انٕاط ........................... ............................ انٕزذج انعانًٍح

  انثاًَانتًزٌـــــــــــــــــــٍ 

 ٔيٕصم ٌتكٌٕ انتزكٍة انًًثم فً انشكم خاَثّ يٍ يٕنذ كٓزتائً ٔيصثاذ

 َالزظ أٌ إضاءج انًصثاذ ضعٍفح.  أٔيً ٔأيثٍزيتز ٔقاطع انتٍار. 

 أخت ثظسٛر أٔ خطأ ػهٗ اإلثجبرٍٛ انزبنٍٛٛ :   

 لذسرّ االعًٛخ.      ...........ٓشثبئٛخ انًغزٓهكخ يٍ طشف انًظجبذ أطغش يٍ انمذسح انك.......... 

 االعًٛخ.        .........انمذسح انكٓشثبئٛخ انًغزٓهكخ يٍ طشف انًظجبذ أكجش يٍ لذسر ّ ............ 

  .       ٚشٛش األيجٛشيزش إنٗ انمًٛخ   

 ٔيٙأػظ َض لبٌَٕ أٔو ثبنُغجخ نًٕطم أ - أ

 .      ثٍٛ يشثطٙ انًٕطم األٔيٙ. َؼطٙ   أزغت لًٛخ انزٕرش انكٓشثبئٙ  - ب

 انمذسح انكٓشثبئٛخ انًغزٓهكخ يٍ طشف انًٕطم األٔيٙ.   أزغت  - ج

  انثانثانتًزٌـــــــــــــــــــٍ 

 ٍ انتانٍٍٍ :فً آٌ ٔازذ يع اندٓاسٌٍ انكٓزتائٍٍ             فً تزكٍة يُشنً، عُذ تشغٍم فزٌ كٓزتائً  

، ٌُقطع انتٍار انكٓزتائً تهقائٍا يٍ طزف انفاصم            ٔثالخح              آنح تصثٍٍ  

 انكٓزتائً.

 : يؼطٛبد

  : ٙلًٛخ انزٕرش انفؼبل ثبنزشكٛت انكٓشثبئٙ انًُضن        

 : ٙانفبطم يضجٕط ػهٗ انمًٛخ انمظٕٖ نهشذح انفؼبنخ نهزٛبس انكٓشثبئ        

. زذد يؼهال خٕاثك، عجت اَمطبع انزٛبس انكٓشثبئٙ رهمبئٛب ػُذ رشغٛم انفشٌ فٙ آٌ ٔازذ يغ اندٓبصٍٚ انكٓشثبئٍٛٛ 1

 اٜخشٍٚ.

يٍ ثٍٛ األخٓضح انكٓشثبئٛخ انغبثمخ، زذد يؼهال خٕاثك األخٓضح انًًكٍ رشغٛهٓب فٙ آٌ ٔازذ دٌٔ أٌ ُٚمطغ انزٛبس . 2

 مبئٛب يٍ طشف انفبطم انكٓشثبئٙ.انكٓشثبئٙ فٙ انًُضل ره
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  انزاتعانتًزٌـــــــــــــــــــٍ 

 صم تظٓى كم يقذار فٍشٌائً يٍ انًدًٕعح األٔنى تٕزذتّ فً انُظاو انعانًً نهٕزذاخ فً انًدًٕعح انثاٍَح. .1

 

 

 

 

 

 

 

      اإلشارتٍٍ  فً تزكٍة كٓزتائً يُشنً، تى تشغٍم تصفح عادٌح فزٌ كٓزتائً نٕزذِ، ٌسًم .2

 نًذج َصف       

 .         طاعح  

 .            اػظ يذنٕل اإلشبسرٍٛ     

 .   ثى ثبندٕل      عبػخ  –بلخ انكٓشثبئٛخ انًغزٓهكخ يٍ طشف انفشٌ ثبنٕاط انط   أزغت لًٛخ     

 نشذح انزٛبس انكٓشثبئٙ انًبس فٙ انفشٌ انكٓشثبئٙ.   أزغت انمًٛخ انفؼبنخ     

 يمبٔيخ انفشٌ انكٓشثبئٙ.   أزغت لًٛخ     

 : نًغًٕذ ثٓب فٙ انزشكٛت انكٓشثبئٙ انًُضنٙ َْٙؼزجش أٌ انمذسح انكٓشثبئٛخ اإلخًبنٛخ انمظٕٖ ا    

           . 

 ؟ ػهم خٕاثك              ْم ًٚكٍ رشغٛم انفشٌ انغبثك فٙ آٌ ٔازذ يغ يذفأح كٓشثبئٛخ رسًم اإلشبسرٍٛ  

  انخايضانتًزٌـــــــــــــــــــٍ 

 أخة تصسٍر أٔ خطأ :  .1
 

 ح انكٓشثبئٛخ ْٙ انٕاط.                           انٕزذح انؼبنًٛخ نهمذس ........................... 

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

  ٚؼجش ػٍ لبٌَٕ أٔو ثبنؼاللخ                                .    .............................. 

  يٍ طشف خٓبص رغخٍٛ يمبٔيزّ    انطبلخ انكٓشثبئٛخ انًغزٓهكخ خالل انًذح    ْٙ  
     

 
       .

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

 اَقم اندًم انتانٍح عهى ٔرقح انتسزٌز ٔايأل انفزاغاخ تًا ٌُاطة : .2

 خ يٍ طشف خٓبص انزغخٍٛ إنٗ طبلخ ....................................................رزسٕل انطبلخ انكٓشثبئٛخ انًغزٓهك - أ

 ........................................ ............. ٔٚشيض نٓب ة.....انٕزذح انؼبنًٛخ نهطبلخ انكٓشثبئٛخ ْٙ ................ - ة

 .              اإلشارتٍٍ ٌٔسًم   َشغم تصفح عادٌح يظخُا كٓزتائٍا يقأيتّ .3

 .     ٔ      يبرا رًثم اإلشبسرٍٛ     

 نهزٛبس انًبس فٙ انًغخٍ انكٓشثبئٙ.   زذد انشذح     

 .  زغت انًمبٔيخ ا    
 انطبلخ انكٓشثبئٛخ انًغزٓهكخ خالل ْزِ انًذح.     عبػخ  –ازغت ثبنٕزذح ٔاط .      ٚشزغم انًغخٍ نًذح     

 

 

    اندٕل  أ

    انٕاط  ب

    األٔو  ج

     طاعح  –انٕاط  د

 1 انكٓزتائٍح انطاقح

 2 انًقأيح انكٓزتائٍح

 3 انقذرج انكٓزتائٍح
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  انظادصانتًزٌـــــــــــــــــــٍ 

نًذج      ، َزتط ْذِ انًكٕاج تًُثع تٕتزِ انفعال            تسًم يكٕاج اإلشارتٍٍ انتانٍح : 

 دٔرج كايهح.    دقٍقح يٍ االشتغال انفعهً فٍُدش قزص انعذاد    

 –انطاقح انكٓزتائٍح انًظتٓهكح يٍ طزف انًكٕاج خالل يذج اشتغانٓا تاندٕل ٔ تانٕاط    ةازظ .1

 .   طاعح 

 ثاتتح انعذاد.   اطتُتح قًٍح  .2

 .  ازظة شذج انتٍار انًار فً انًكٕاج ٔاطتُتح قًٍح يقأيتٓا  .3

  انظاتعانتًزٌـــــــــــــــــــٍ 

 ايأل انفزاغ تًا ٌُاطة :  .1

بنًٛخ نهطبلخ انكٓشثبئٛخ ْٙ ..................................... ٔٚزى لٛبعٓب فٙ رشكٛت يُضنٙ انٕزذح انؼ

 ........................................................ ٔرزسٕل ْزِ انطبلخ فٙ خٓبص انزغخٍٛ إنٗ اعطخ .........ثٕ

       ّ فً يٕصم أٔيً يقأيت       كٓزتائً شذتّ  تٍارًٌز  .2

 . ػظ انؼاللخ انًؼجشح ػٍ لبٌَٕ أٔو ثٍٛ يشثطٙ يٕطم أٔيٙ يمبٔيزّ ا    

 .انًغزٓهكخ يٍ طشف ْزا انًٕطم األٔيٙ  ػظ انمذسح انكٓشثبئٛخ ا    

  انثايٍانتًزٌـــــــــــــــــــٍ 

تصفح         ًذج ن             :  َشغم خٓاسا نهتظخٍٍ ٌسًم اإلشارتٍٍ انتانٍتٍٍ

 عادٌح. 

       اػظ انًذنٕل انفٛضٚبئٙ نإلشبسح  .1

 انًبس فٙ خٓبص انزغخٍٛ.  ازغت شذح انزٛبس انكٓشثبئٙ  .2

انًغزٓهكخ يٍ طشف ْزا اندٓبص   ، انطبلخ انكٓشثبئٛخ     عبػخ  –ثى ثبنٕاط     ازغت ثبندٕل  .3

 . خالل انًذح 

  انتاطع انتًٍـــــــــــــــــــٍ

 ٌتٕفز يُشل عهى عذج أخٓشج يُٓا : 
  يذفأج كٓزتائٍح تسًم اإلشارج                

  يكٕاج تسًم اإلشارج              

  يصاتٍر ٌسًم كم يُٓا اإلشارج           

  انًغدهزٍٛ ػهٗ انًذفأح ؟               يب ْٕ انًذنٕل انفٛضٚبئٙ نإلشبسرٍٛ .1

 شذح انزٛبس انكٓشثبئٙ انز٘ ًٚش فٙ انًذفأح ػُذ رشغٛهٓب ثظفخ ػبدٚخ.  أزغت  .2

 يمبٔيخ انًذفأح.  أزغت  .3

يب ْٕ انؼذد األلظٗ .            : ػهًب أٌ انمذسح انكٓشثبئٛخ انمظٕٖ انًسذدح نٓزا انًُضل ْٙ .4

مطبع انزٛبس انكٓشثبئٙ ؟ ػهم نهًظبثٛر انزٙ ًٚكٍ رشغٛهٓب فٙ آٌ ٔازذ يغ انًذفأح ٔانًكٕاح دٌٔ اَ

 خٕاثك

 .       َشغم انًذفأح ٔيظجبزب ٔازذ خالل يذح صيُٛخ   .5

 خالل ْزِ انًذح انضيُٛخ.    ثى ثبندٕل      عبػخ  –انًغزٓهكخ ثبنٕاط   أزغت انطبلخ انكٓشثبئٛخ     

 .        ػذد دٔساد لشص انؼذاد ػهًب أٌ ثبثززّ ْٙ :    أزغت     
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  انعاشزـــــــــــــــٍ انتًزٌــــ

 دقٍقح ٔتصفح عادٌح، األخٓشج انكٓزتائٍح اَتٍح :    تشغم طٍذج فً أٌ ٔازذ، نًذج 

  ًطخاٌ كٓزتائ               

 كٕاج كٓزتائٍح ي              

  يصثاذ           . 

 نهًكٕاح.  زذد لًٛخ انًمبٔيخ انكٓشثبئٛخ  .1

   انًغزٓهكخ فٙ انجٛذ خالل   انطبلخ انكٓشثبئٛخ اإلخًبنٛخ      عبػخ  -نٕاط أٔخذ ثب .2

     .  

  ػذد دٔساد انؼذاد.  أزغت  ،         ػهًب أٌ ثبثزخ انؼذاد انكٓشثبئٙ ْٙ  .3

  انسادي عشزانتًزٌـــــــــــــــــــٍ 

انًكزت انٕطُٙ نهكٓشثبء زًهخ "إَبسح" انزٙ رٓذف فٙ إطبس انًدٕٓد انٕطُٙ ناللزظبد فٙ انطبلخ، أطهك 

 إنٗ رغٛٛش يظبثٛر انزْٕح ثأخشٖ ألم اعزٓالكب نهطبلخ.

ثًؼذل عبػزٍٛ كم ٕٚو، رغبءل             ٚشغم شخض فٙ يُضنّ عزخ يظبثٛر نهزْٕح يزشبثٓخ   

غزخ ثأخشٖ الزظبدٚخ ْزا انشخض ػٍ انًبل انز٘ عٕٛفشِ خالل عُخ كبيهخ ثبعزجذال انًظبثٛر ان

          . 

 :     َؼطٙ     

  دسْى.     :  ْٕ      عبػخ  –ثًٍ انكٛهٕاط 

 ْٕ ٕٚيب.    :  ػذد أٚبو انغُخ 

 نإلخبثخ ػٍ رغبؤل انشخض ٔإلُبػّ ثبعزجذال انًظبثٛر، أخت ػٍ األعئهخ اٜرٛخ :

 ْٕح انغزخ.أٔخذ ثبنذسْى، انكهفخ انغُٕٚخ نزشغٛم يظبثٛر انز  .1

 كى عٕٛفش انشخض يٍ انًبل ػُذ اعزجذانّ خًٛغ يظبثٛر انزْٕح ثبنًظبثٛر االلزظبدٚخ ؟ .2

  انثاًَ عشزانتًزٌـــــــــــــــــــٍ 

. يٍ ثٍٛ    َظًذ ششكخ نهًُزٕخبد انكٓشثبئٛخ زًهخ إشٓبسٚخ نزسفٛض انًٕاطٍُٛ ػهٗ الزُبء انًظبثٛر 

فٙ رغٕٚك ْزا انًُزٕج، االلزظبد فٙ انطبلخ انًغزٓهكخ ٔرخفٛض انزكهفخ  انًضاٚب انزٙ سكضد ػهٛٓب انسًهخ،

 انًبدٚخ اإلخًبنٛخ، يمبسَخ يغ انًظبثٛر انؼبدٚخ، يغ َفظ خٕدح اإلضبءح. 
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 𝐋𝐄𝐃مصباح 

 ساعة 𝟖𝟎𝟎𝟎مدة الاشتغال : 

 درهم 𝟐𝟓الثمن : 

 مصباح عادي

 ساعة 𝟏𝟎𝟎𝟎مدة الاشتغال : 

 درهم 𝟒الثمن : 
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 رسمك يٍ طذق انًضاٚب انزٙ سكضد ػهٛٓب انسًهخ اإلشٓبسٚخ نهششكخ، يٍ خالل يمبسَخ :

 انضيُٛخ  يٍ طشف كم يظجبذ خالل انًذح    زٓهكخ ة انطبلخ انكٓشثبئٛخ انًغ        

  انزكهفخ انًبدٚخ اإلخًبنٛخ العزؼًبل كم َٕع يٍ انًظجبزٍٛ خالل انًذح انضيُٛخ        

 دسْى(.  عبػخ، يغ اززغبة انشعٕو، ْٕ  –)ثًٍ انكٛهٕ ٔاط 

 ساعة ؟ 0888ما عدد املصابيج العادية الالزمة خالل  .1
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