ﻗﻲ
ﻨﺪ
ﻔ
ﻟ
ا
ﺮ
ﻴ
ﺑ
ﺘﺪ
ﻟ
ا

ا
ﻟ
ﺨﻄ
ﺔ
ا
ﻟ
ﺠ
ﺪ
ﻳ
ﺪ
ة
|
8
1
20

ﻗﻲ
ﺪ
ﻨ
ﻔ
ﻟ
ا
ع
ﺮ
ﻔ
ﻠ
ﻟ
/
ﻧﻲ
ﺎ
ﺜ
ﻟ
ا
ﻔﺼﻞ
ﻟ
ا
ﺮ
ﻧﻲﻋﺸ
ﺎ
ﺜ
ﻟ
ا
ﻠﺼﻒ
ﻟ

ﻊ
ﺑ
ا
ﺮ
ﻟ
ا
ﻮى
ﺘ
ﻟﻤﺴ
ا

ﻠﻢ
ﻌ
ﻟﻤ
ا
د
ا
ﺪ
ﻋ
إ
وي
ﺎ
ﺠ
ﺤ
ﻟ
ا
ﺪ
ﺤﻤ
ﻣ
0787708
28
6/
07951
2236
7

أٓ .ؾٔذ اُؾغب١ٝ

رِخ٤ض اُٞؽذ ٙاال 4ّ ٠ُٝرذث٤ش ك٘ذه٢
أُخبصٕ ٝاُؼَٔ اُل٘ذه (٢من ص  9ل ص ) 43
طٓ : 1ب أُوظٞد ثٌَ ٓٔب : ٢ِ٣
أ) اداسح أُخبصٕ  ٢ٛ :االداسح اُز ٢رز ٠ُٞرٞك٤ش االط٘بف ٝاالؽزلبظ ثٜب عِٔ٤خ ُؾ ٖ٤ؽِجٜب
ب) اُزخضُ ٖ٣ـخ ٣ :ؼشف ثبُٞعِ٤خ أُ٘بعجخ ُِٔؾبكظخ ػِ ٠االط٘بف عٔ٤ؼٜب
ط) رٞط٤ق أُٞاد  ٞٛ :عشد رلظٓ ٌَُ ٢ِ٤بدح ٝٝطق عٞدرٜب ٝاعزؼٔبُٜب
د) رج٣ٞت أُٞاد ٣ :ؼ٘ ٢كشص أُٞاد ٝٝػؼٜب كٓ ٢غٔٞػبد سئ٤غ٤خ صْ روغٓ ًَ ْ٤غٔٞػخ آُ ٠غٔٞػبد كشػ٤خ
 )ٙرشٓ٤ض أُٞاد  ٞٛٝ :اعزخذاّ ؽشٝف ا ٝاسهبّ ا ٝاشبساد ُِذالُخ ػِ ٠أُٞاد أُخضٗخ
طٓ : 2ب اُـشع ٖٓ ػِٔ٤خ اُزخض ٖ٣؟ ٣زٔضَ ك ٢االؽزلبظ ثبالش٤بء ُؾ ٖ٤اُؾبعخ اُٜ٤ب
ط٣ : 3و ّٞاُـشع ٖٓ اُزخض ٖ٣ػِ ٠صالس اعظ سئ٤غ٤خ ارًشٛب ؟
ٝ -2ػغ ٗظبّ رظ٘٤ق ٝرج٣ٞت ٝرؾذ٣ذ آبًٖ رخض٘ٓ ٖ٣بعجخ
 -1اُزخط٤ؾ ٝر٘ظ ْ٤أُٞاد أُخضٗخ
 -3اُغ٤طشح ػِ ٠أُخضٝ ٕٝاُزؾٌْ كٚ٤
ط : 4رغؼ ٠اداسح أُخبصٕ ثبُل٘بدم اُ ٠رؾو٤ن ٛذك ٖ٤سئ٤غ ٖ٤٤ارًشٔٛب ؟
 -1ػٔبٕ رذكن أُٞاد
 -2االعزلبدح ٖٓ كشٝم االعؼبس
ط : 5ارًش اٝ ْٛاثشص أُٜبّ أًُِٞخ الداسح أُخبصٕ ٓغ ششػ ٓخزظش ٌَُ ٜٓ٘ب ؟
 -1رٞك٤ش اُ٘لوبد ٣ٝ :زْ رُي ثبالؽزلبظ ثأهَ هذس ٖٓ أُٞاد ثبُٔخبصٕ ٝػذّ رِلٜب ٝػٔبٕ رذكن أُخضٝ ٕٝاُؾلبظ ػِ٤خ ٖٓ
اُزِق ٝاُلوذإ
 -2اعزالّ أُٞاد  :ا ١اعزالّ عٔ٤غ ٓٞاد ٝادٝاد اُز٘ظ٤لٞاالعٜضح ٝاالصبس ٝرُي ػٖٔ ٗٔٞرط خبص ٣غٔٞٔٗ ( ٠رط اعزالّ
أُٞاد )
 -3اُلؾض ٝاُزلز٤ش  :رزؼِن ثؼٔبٕ عٞدح أُٞاد ٝاُزضاّ أُٞسد ٓٝطبثوخ أُٞاد ُِٔٞاطلبد
 -4رٞط٤ق أُخضٝ ٕٝر٘٣ٞؼٝ : ٚرُي ػٖ ؽش٣ن ادخبٍ اعٔبء أُٞاد ُغٜبص اُؾبعٞة ٝرظ٘٤لٜب ػٖٔ ٓغٔٞػبد سئ٤غ٤خ
ٝكشػ٤خ ٝرؾذ٣ذ ٓٞهؼٜب
 -5رغغ َ٤أُٞاد  :ا ١اػبكخ عٔ٤غ رلبط َ٤أُٞاد اُ ٠عٜبص اُؾبعٞة
 -6طشف أُخضٝ : ٕٝرُي ػ٘ذ رِو ٢اداسح أُخبصٕ ؽِج٤بد اُظشف ٖٓ االهغبّ أُخزِلخ رل٤ذ ثؾبعزٜب ُزِي أُٞاد
ٓ -7غي اُغغالد  :آ ١ؼشكخ أُٞاد ٝاػذادٛب ٤ًٔٝبرٜب أُٞعٞدح ٝأُظشٝكخ ثبُشعٞع اُ ٠اُغغالد ٝأُغز٘ذاد ٝأُِلبد
اُخبطخ كٜ٤ب ٓٔب ٣غ َٜػَٔ اداسح أُخبصٕ
 -8أُؾبكظخ ػِ ٠أُخضٝ : ٕٝرُي ثبرجبع ا٣ُٞٝبد اُغالٓخ ٓٝزبثؼخ أُخضٝ ٕٝأُؾبكظخ ػِ ٖٓ ٚ٤اُزِق ٝاُغشهخ ٝاُؼ٤بع
ٓ -9شاهجخ أُخضٝ : ٕٝروغْ اُ ٠هغٔ : ٖ٤أ) ٓشاهجخ ثطبهخ أُخض ٕٝك ٢عٜبص اُؾبعٞة
ة) ٓطبثوخ ٝاهؼ٤خ كؼِ٤خ ُِٔٞاد ٓٝوبسٗزٜب ثٔب ٞٓ ٞٛعٞد ك ٢عٜبص اُؾبعٞة
 -10عشد أُٞاد ٓ ٢ٛٝ :وبسٗخ االسطذح اُلؼِ٤خ ثبالسطذح اُذكزش٣خ ُِٔٞاد  ٖٓٝكٞائذ عشد أُخض: ٕٝ
ة) اُؾشص ػِ ٠رٞك٤شٛب ثبعزٔشاس
أ) ٓؼشكخ أٌُ٤بد أُزٞاكشح ك ٢أُخبصٕ
 ارًش ا ْٛخطٞاد ػِٔ٤خ عشد أُٞاد ٝكن ع٤بعخ اُغشد أُزجؼخ ثبُل٘ذم ؟ ( ٝصاس ) 2013/2012 ١دٝسح شز٣ٞخ ؟
ٓ -1وبسٗخ االسطذح اُذكزش٣خ ثبالسطذح اُلؼِ٤خ ُِٔٞاد
ٓ -2وبسٗخ االسطذح اُذكزش٣خ ٝاُلؼِ٤خ ثبالسطذح أُضجزخ ػِ ٠عٜبص اُؾبعٞة
 -3رطج٤ن اُ٤خ اُغشد اُذٝسٝ ١كن ع٤بعخ اُغشد أُؾبعج٢
 -4رطج٤ن اُ٤خ اُغشد اُٝ ٢ٓٞ٤االعجٞػٝ ٢اُشٜشٝ ١كوب ُغ٤بعخ اُوغْ
ط : 6ارًش ا ْٛاعشاءاد اعزالّ أُٞاد ؟
ٝ -1ط ٍٞاُلبرٞسح ُِل٘ذم
 -2اثالؽ ُغ٘خ االعزالّ ٝاُلؾض
 -3اُزأًذ ٖٓ رضج٤ذ آش اُششاء
 -4اُلؾض اُظبٛشُِٞٔ ١اد
 -5اخز٤بس ػ٘٤خ اُلؾض
 -6اثالؽ أُخبصٕ ثٔٞػذ ٝط ٍٞاُطِج٤خ
 -7اخز٤بس عٜخ اُلؾض
 -8كؾض أُٞاد
 -9اػذاد روش٣ش اُلؾض ٝػ٘ذٛب آب رٌٓ ٕٞطبثوخ ُِششٝؽ ا ٝؿ٤ش ٓطبثوخ ٣ٝزْ اُزظشف ؽغت اُغ٤بعخ أُزجؼخ ُِل٘ذم ًٔب ٞٛ
ٓٞػؼ ك ٢اُشٌَ ( )2-1طلؾخ 14

أٓ .ؾٔذ اُؾغب١ٝ
ط : 7ارًش ا ْٛأُؼِٓٞبد اُز٣ ٢ؾز ١ٞػِٜ٤ب ٗٔٞرط ثطبهخ أُخض ٕٝ؟
 -10سهْ أُغز٘ذ
 -1اعْ أُبدح
 -11اُٞاسد
 -2أُٞاطلبد
 -12أُظشٝف
 -3اُؾذ االدٗ٠
 -13اُشط٤ذ
 -4اُؾذ االػِ٠
ٓ -14الؽظبد
 -5اُشٓض
 -6اُٞؽذٙ
ٗ -7وطخ اػبدح اُطِت
ط : 8ارًش ا ْٛخطٞاد طشف أُٞاد أُخضٗٝخ ؟
 -1اػذاد اُوغْ أُؼ٘ ٢ؽِجب ٓخظٞطب ثظشف أُٞاد ٓٞظؾب أٌُ٤خ ٝاُظ٘ق ٝأُٞاطلبد
 -2روذٞٓ ْ٣ظق اُوغْ أُؼ٘ ٢اُطِت آُ ٢ذ٣ش أُخضٕ أُغؤ ٍٝػٖ اُظ٘ق أُطِٞة
 -3اػذاد آ ٖ٤أُخضٕ ٝاُؼبِٓ ٖ٤ك٤ًٔ ٚ٤خ االط٘بف أُطِٞثخ ثؼذ اُزأًذ ٓ٘زظؾخ اُزٞه٤غ ػِ ٠اُطِت ٓٝشاعؼخ االسطذح أُضجزخ ػِ ٠اُغٜبص
 -4رغِ ْ٤أٌُ٤بد أُطِٞثخ اُٞٓ ٠ظق اُوغْ أُؼ٘ٝ ٢رٞه٤ؼ ٚػِ ٠ؽِت االعزالّ
 -5رضج٤ذ ػِٔ٤بد اُظشف ك ٢عٜبص اُؾبعٞة
ط : 9ارًش ا ْٛأُؼِٓٞبد اُز٣ ٢ؾز ١ٞػِٜ٤ب ٗٔٞرط طشف أُٞاد أُخضٗٝخ ؟
 -9أُبدح
 -5أُغٔٞع
 -1اُوغْ
ٓ -10غزِْ أُٞاد
ٓ -6الؽظبد
 -2اُزبس٣خ
 - 7رٞه٤غ سئ٤ظ اُوغْ  -11أٌُ٤خ أُطِٞثخ
 -3سهْ اُطِت
 -12أٌُ٤خ أُغزِٔخ
ٞٓ -4عٞداد اُوغْ ٓ -8غؤ ٍٝأُخضٕ
ط : 10ارًش ا ْٛأُؼِٓٞبد اُز ٢رؾز ١ٞػِٜ٤ب هبئٔخ عشد ٓخضٕ ٓٞاد اُز٘ظ٤ق ؟
ط : 11ػذد اسثؼب ٖٓ كٞائذ اُزخض ٖ٣؟
 -1رٞك٤ش أُٞاد اُالصٓخ ك ٢ؽبٍ ص٣بدح ؽغْ اُؼَٔ
 -2رٞك٤ش أُٞاد ٝاالدٝاد ك ٢ؽبٍ ػذّ رٞاكشٛب ك ٢االعٞام
 -3ششاء ًٔ٤بد ٖٓ أُٞاد ٝاالدٝاد ك ٢ؽبٍ رٞاكشٛب ثبالعٞام ثبعؼبس سخ٤ظخ
 -4اُزخض ٖ٣اُغ٤ذ ُِٔٞاد ؽلبظب ػِٜ٤ب ٖٓ اُزِق ٝاُؼ٤بع ٝاُغشهخ
ط : 12ارًش ا ْٛاُخطٞاد اُٞاعت ٓشاػبرٜب ػ٘ذ رشر٤ت أُٞاد ٝاالدٝاد ك ٢أُخبصٕ ؟
 -1رٞك٤ش ٓغبؽخ ًبك٤خ ػِ ٠اُشكٞف
 -2كزؼ اُظ٘بد٣ن اُؾبكظخ ُِٔٞاد أُشاد رخضٜ٘٣ب صْ رلش٣ـٜب ػِ ٠عطؼ ٗظ٤ق
 -3ؽغبة أٌُ٤خ أُغزِٔخ ٝاُزأًذ ٖٓ ػذدٛب ٝطالؽ٤برٜب
 -4رشر٤ت أُٞاد أُغزِٔخ ٝٝػؼٜب كٜٗ ٢ب٣خ اُشف ( اعزخذاّ ٗظبّ )FIFO
 -5رذٓ ٖ٣ٝؼِٓٞبد اُظ٘ق ك ٢ثطبهخ أُخضٕٝ
طُ : 13زٞط٤ق أُٞاد كٞائذ ػذح ارًشٛب ؟
 -1رغٜٔٓ َ٤ٜخ اداسح أُشزش٣بد ك ٢اُؾظ ٍٞػِ ٠أُٞاد ثغشػخ ثبُغؼش ٝاُ٘ٞع أُطِٞة
ٓ -2غبػذح اداسح أُشزش٣بد ُِٔوبسٗخ ث ٖ٤اُؼطبئبد أُوذٓخ ٖٓ أُٞسدٖ٣
ٓ -3غبػذح أُٞسد ٖ٣ثبُزؼشف ػِٓ ٠ذ ٟاُزضآ ْٜثبُغٞدح أُطِٞثخ
طٝ : 14ػؼ ا ٝارًش ا ْٛؽشم ( ؽشائن ) رٞط٤ق أُٞاد ؟
 -1اُزٞط٤ق اُشبَٓ٣ٝ :ؼ٘ٝ ٢ػغ ٝطق ًبَٓ ُِٔبدح ٖٓ ؽ٤ش اُشٌَ ٝأُوبط ٝاُ٘ٞع
 -2اُزٞط٤ق ثبُؼالٓخ اُزغبس٣خ  ٞٛٝ :رؾذ٣ذ ػالٓخ رغبس٣خ ُِٔٞاد أُشاد ششائٜب
 -3اُزٞط٤ق ػٖ ؽش٣ن االداء  :ا ١هج ٍٞأُبدح ثؼذ خؼٞػٜب الخزجبس االداح
 -4اُزٞط٤ق ثبُشرجخ ا ٝاُظ٘ق  :ا ١رؾذ٣ذ ط٘ق أُٞاد أُشاد ششائٜب
 -5اُزٞط٤ق ثبُؼ٘٤بد  :ا ١هج ٍٞأُبدح ػٖ ؽش٣ن اخز٤بس ػ٘٤خ ُٜب ثششؽ ٓطبثوزٜب ُِظلبد
ط : 15ارًش ا ْٛكٞائذ اُزج٣ٞت ؟
ٓ -1ؼشكخ أُٞاد اُوبثِخ ُالشزؼبٍ ُؼضُٜب ٝٝػؼٜب كٌٓ ٢بٕ خبص
ٓ -2ؼشكخ ؽشًخ أُٞاد اُذاخِخ ٝاُخبسعخ ُِٔخضٕ
 -3رؾذ٣ذ ٜٓبّ اُوبئٔ ٖ٤ػِ ٠ػِٔ٤خ اُزخضٖ٣
 -4رغ َ٤ٜػِٔ٤خ اُغشد ٝر٘ظ ْ٤اٌُشٞف ٝاُؾغبثبد
 -5رغ َ٤ٜػِٔ٤خ اُز٘ظ ْ٤اُذاخُِِٔ ٢خبصٕ

أٓ .ؾٔذ اُؾغب١ٝ
طٝ : 16ػؼ ا ْٛؽشم ( ؽشائن ) اُزج٣ٞت ؟ ٓٝب اُٜذف ٖٓ ًَ ؽش٣وخ ؟ ٝػِٓ ٠برا ٣ؼزٔذ ًَ ٜٓ٘ب ؟
 -1اُزج٣ٞت ؽغت اُؾغْ ٣ :ؼزٔذ ػِ ٠ؽغْ أُٞاد ٜ٣ٝذف اُ ٠رٞك٤ش ظشٝف رخض٤٘٣خ ٓ٘بعجخ ٌَُ ٓبدح.
 -2اُزج٣ٞت ؽغت اٌُزِخ ٣ :ؼزٔذ ػًِ ٠زِخ أُبدح ٜ٣ٝذف ُزٞك٤ش ظشٝف رخض٤٘٣خ ٓ٘بعجخ ٝاسػ٤خ طِجخ
 -3اُزج٣ٞت ؽغت ؽج٤ؼخ أُٞاد ٜ٣ :ذف اُ ٠رٞك٤ش أٌُبٕ أُالئْ ٝاُٞعبئَ اُالصٓخ ُِؾلبظ ػِٜ٤ب ٖٓ اُزِق ٓضَ أُخبصٕ أُجشدح
ٞ٣ عذ اُؼذ٣ذ ٖٓ ؽشائن اُزج٣ٞت  ٢ٛٝعٔ٤ؼٜب رٜذف ٍ:
 - 3رغغ َ٤ؽشًزٚ
 -2رشر٤ج٤ُ ٚغ َٜرؼشكٚ
 -1ر٘ظ ْ٤أُخضٕٝ

 -4اُزؾٌْ كٚ٤

طٝ : 17ػؼ ا ٝارًش ا ْٛكٞائذ اُزشٓ٤ض ُِٔٞاد ؟
 -1عُٜٞخ ٓؼشكخ أُٞاد ٝآبًٖ ؽلظٜب  -2أُغبػذح ك ٢رغؼ٤ش أُٞاد
 -2عُٜٞخ ٓشاهجخ ؽشًخ أُٞاد ٓٝزبثؼزٜب
 -3عُٜٞخ ٝط ٍٞأُٞاد اُ ٠االهغبّ االخشٟ
 -4عُٜٞخ ػِٔ٤خ اُغشد
ط : 18ارًش ا ْٛؽشم ( ؽشائن ) رشٓ٤ض أُٞاد ك ٢أُخبصٕ ؟
 -1اُ٘ظبّ اُٜغبئ ٢اُجغ٤ؾ  :ا ١اعزخذاّ ؽشف ٛغبئٝ ٢اؽذ ا ٝاًضش ٣ذٍ ػِ ٠أُبدح
 -2اُ٘ظبّ اُشهٔ ٢اُجغ٤ؾ  :ا ١اػطبء سهْ ٌَُ ٓبدح ( رشه ْ٤أُٞاد )
 -3اُ٘ظبّ أُخزِؾ اُجغ٤ؾ  :ا ١دٓظ اُؾشٝف ٝاالسهبّ ثؾ٤ش رؼط ٠االثٞاة اُشئ٤غ٤خ ؽشٝكب ٝاالثٞاة اُلشػ٤خ اسهبٓب
ٗ -4ظبّ االُٞإ  :ا ١اػطبء ًَ ٓبدح ُٓ ٕٞخزِق ُغُٜٞخ رٔ٤٤ضٛب.
طٓ : 19ب٤ٓ ٢ٛضاد اُزشٓ٤ض ُِٔٞاد ؟
 -1ع َٜاالعزخذاّ  -2اهَ اػزٔبد ػِ ٠اُزاًشح  -3عُٜٞخ ؽلع أُؼِٓٞبد ٝاعزشعبػٜب  -4روِ َ٤اُغٜذ  -5ده ٚاًجش ٝهِ ٚاخطبء
 ػِٓ ٠برا ٣غبػذ ٗظبّ اُزشٓ٤ض ؟
 -1 اعزخذاّ االعبُ٤ت االُ ٚ٤ك ٢اُزغغ -2 َ٤أُشاهج ٚأُبُ -3 ٚ٤اعزخذاّ اُؾبعجبد االٌُزشٚ٤ٗٝ
طٓ ٞٛ ٖٓ : 20ذ٣ش أُخبصٕ ؟  ٞٛاُشخض أُغؤ ٍٝػٖ االششاف ٝاالداسح ُٔخبصٕ اُل٘ذم ٝاالششاف ػِ ٠اُؼبِٖٓ٤
طٓ : 21بٝ ٢ٛظ٤لخ أُٞظق أُغؤ ٍٝػٖ أُخبصٕ ؟ اعزالّ أُٞاد ٝاالدٝاد اُخبطخ ثوغْ اُزذث٤ش ٖٓ ٓخبصٕ اُل٘ذم اُشئ٤غ٤خ صْ ٣غِٜٔب
ُِؼبِٓ ٖ٤ك ٢هغْ اُزذث٤ش اُل٘ذه ٢ؽغت االط. ٍٞ
طٓ : 22ب ٢ٛاُطش٣وخ أُ٘بعجخ ُزالش ٢اُزجز٣ش ٝاالعشاف ك ٢اعزخذاّ ٓٞاد ٝادٝاد اُز٘ظ٤ق ٖٓ هجَ اُؼبِٓ ٖ٤ك ٢هغْ اُزذث٤ش اُل٘ذه ٢؟ ٢ٛ
إ رظذس اٝآش اُظشف ٖٓ هجَ ٓذ٣ش اُوغْ اٗ ٝبئجٝ ٚرُي ُؼجؾ عِ٤ًٞبد أُٞظل ٖ٤اص٘بء اعزؼٔبُٜب ٘ٓٝؼب العشاكٜب.
ط : 23ارًش ا ْٛاُظلبد اُٞاعت رٞاكشٛب ثبُٔٞظق أُغؤ ٍٝػٖ اداسح أُخبصٕ ؟
 -1اُخجشح اٌُبك٤خ
 -2أُؤ َٛاُؼِٔ ٢أُ٘بعت
 -3االٓبٗخ ٝاُظذم ك ٢اُزؼبَٓ
ٓ -4ؼشكخ ششٝؽ اُزخض ٖ٣اُظؾ٤ؾخ
 -5اروبٕ ػِٔ٤خ اعزالّ أُٞاد ٝاُزؼبَٓ ٓغ ٗٔبرط االعزالّ
 -6اروبٕ ػِٔ٤خ طشف أُٞاد ٝاُزؼبَٓ ٓغ ٗٔبرط اُظشف
 -7اُغشػخ ك ٢اعزخشاط أُؼِٓٞبد أُزؼِوخ ثبُٔبدح ثبعزخذاّ اُؾبعٞة
طٝ : 24ػؼ ٝظ٤لخ ػٔبٍ أُخبصٕ ؟٣زٔضَ ػِٔ ْٜكٗ ٢وَ أُٞاد عٔ٤ؼٜب ٝرشر٤جٜب ك ٢أُخبصٕ ٣ٝغت إ ٣زٔزؼٞا ثخجشح ًبك٤خ كٛ ٢زا
أُغبٍ.
طٝ : 25ػؼ ا ٝارًش ا ْٛاالعظ ٝأُؼب٤٣ش اُٞاعت ارجبػٜب ػ٘ذ رظٔ ْ٤أُخبصٕ ك ٢هغْ اُزذث٤ش اُل٘ذه٢؟
 -6رٞك٤ش اثٞاة آ٘خ ٓزو٘خ اُظ٘غ
 -1اخز٤بس ٓخبصٕ راد ٓغبؽخ ٓ٘بعجخ
 -7رٞك٤ش ر٣ٜٞخ ع٤ذح ٗٝظبّ رجش٣ذ
 -2رٞك٤ش اػبءح ع٤ذح
 -8رٞك٤ش ٓٔشاد ٝاعؼخ ث ٖ٤اُشكٞف
 -3اخز٤بس سكٞف ه٣ٞخ ٝصبثزخ
 -4رٞك٤ش اسػ٤خ ٓغز٣ٞخ عِٜخ اُز٘ظ٤ق  -9رٞك٤ش ٗظبّ رظش٣ق ٓبئ٢
 -10رٞك٤ش ث٤ئخ ػَٔ آ٘خ ُِؼبِٖٓ٤
 -5رٞك٤ش ٓظذس ٓ٤بٙ
 -11رٞك٤ش اٗظٔ ٚؽٔب ٚ٣ع٤ذُ ٙألثٞاة ٝاُ٘ٞاكز
طٓ : 26برا رشَٔ ػِٔ٤خ رغ٤ٜض أُخبصٕ ؟ رشَٔ االدٝاد ٝاالالد أُغزؼِٔخ ُؾلع أُٞاد ٝاُشكٞف ٝاُوٞاػذ ٝاالٝػ٤خ ٝاُـشف أُجشدح
ٝٝعبئَ اُغالٓخ

أٓ .ؾٔذ اُؾغب١ٝ
طٝ : 27ػؼ ا ٝارًش ا ْٛأُجبدٟء اُٞاعت ٓشاػبرٜب ػ٘ذ رغ٤ٜض أُخبصٕ ؟
 -1رٞك٤ش ٝعِ٤خ ُزخض ٖ٣أُٞاد  -2رٞك٤ش ٓغبؽبد ًبك٤خ ُغُٜٞخ اُؾشًخ
 3عُٜٞخ اُٞطُ ٍٞالط٘بف ٝأُٞاد
 4رٞك٤ش ٝعبئَ اُغالٓخ اُؼبٓخ ك ٢ؿشف اُزخضٝ ٖ٣أُالثظ اُخبطخ ثبُؼبِٖٓ٤
 5رٞك٤ش ٓؼذاد خبطخ ثـشف اُزخض : ٖ٣ػذد ا ْٛرِي أُؼذاد ؟ ٛبرق ٤ٓ -ضإ  -ػشثبد ٗوَ  -اُ ٚؽبعج - ٚاهالّ – ادٝاد كزؼ ػِت
ط : 28ؽذد ا ْٛاُؼٞآَ اُز ٢رض٣ذ ٖٓ كبػِ٤خ أُخبصٕ ؟
 -1أُٔشاد اُٞاعؼخ رغ َٜاُؾشًخ
 -2اُشكٞف ٝاالٝػ٤خ ٌٜ٘ٔ٣ب رؾَٔ أُٞاد
ٝ -3ػغ أُٞاد اُوبثِخ ُالشزؼبٍ ٝاُخطشح ثٌٔبٕ ٓغزوَ
 -4رٞك٤ش ٝعبئَ اُٞهب٣خ ٖٓ ٓخبؽش اُؾش٣ن ٝاُغشهخ
 -5رٞك٤ش اٗظٔخ اٗزاس ٌُٔبكؾخ اُؾش٣ن
ط٣ : 29ؤد ١اُزغ٤ٜض اُغ٢ء ُٔخبصٕ اُل٘ذم اُ ٠ػذح ٓخبؽش ارًشٛب ؟
 -1اطبثخ اُؼبِٓ ٖ٤اص٘بء اُزؾشى ٗٝوَ أُٞاد
 -2اططذاّ اُؼبِٓ ٖ٤ثبُ٘بهالد ٗز٤غخ ػ٤ن أُٔشاد
 -3ص٣بدح ًٔ٤خ أُٞاد ػِ ٠اُشكٞف رؤد ١الٗ٤ٜبسٛب ًٝغشٛب
 -4االعزخذاّ اُخبؽ٠ء ُِٔٞاد اُخطشح ٣ؤدُٞ ١هٞع اُؾٞادس
 -5اػبهخ ؽشًخ أُبسح ثغجت ػذّ اعزٞاء االسػ٤بد ٝاعزوبٓزٜب
 -6ػؼق اُ٤خ رظ٘٤ق أُٞاد ٓٔب ٣ؤد ١الخزالؽ االط٘بف
 -7طؼٞثخ رطج٤ن االعبُ٤ت اُؼِٔ٤خ ك ٢اُزشٓ٤ض ٝاُزشهْ٤
 -8طؼٞثخ اعشاء اُغشد اُذه٤ن
طٝ : 30ػؼ االٓٞس اُٞاعت ٓشاػزٜب ػ٘ذ ػِٔ٤خ رخض ٖ٣أُٞاد ؟
 -1ادخبٍ أُٞاد ُغٜبص اُؾبعٞة ٝرذٜ٘٣ٝب
 -2اعزخذاّ ٗظبّ ٓب ٣ذخَ اٝال ٣خشط اٝال
 -3رخض ٖ٣ثؼغ أُٞاد ثؼ٤ذح ػٖ اُؼٞء ٝاُشؽٞثخ
 -4رؾذ٣ذ اٝهبد خبطخ الخشاط أُٞاد ٖٓ أُخضٕ
 -5اُؾلبظ ػِ ٠عالٓخ أُٞاد ؽٞاٍ كزشح ٝعٞدٛب ثبُٔخضٕ
 -6اخز االؽز٤بؽبد اُالصٓخ ُِٞهب٣خ ٖٓ اُوٞاسع ٝاُؾششاد
ط : 31رخِق اػذاد أُخبصٕ ك ٢اُل٘بدم رجؼب الٓش ٖ٣ارًشٔٛب ؟
 -1ع٤بعخ اُل٘ذم ٤ًٔ -2خ أُٞاد أُخضٗخ
ط : 32ارًش ا ْٛاٗٞاع أُخبصٕ أُغزخذٓخ ك ٢هغْ اُزذث٤ش اُل٘ذهٌٓٝ ٢بٕ ًَ ٜٓ٘ب ٝ ،اعزخذآبرٜب ؟
ٓ -1خضٕ اُطبثن اُلشػ٣ : ٢غزخذّ ُٔغبػذح ٓغٜض ١اُـشف ك ٢اداء ػِٔ ْٜثغشػخ ٣ٝغش ٣ٝغزخذّ ُؾلع اُج٤بػبد ٝاُوشؽبع٤خ ٝاالعشح
االػبك٤خ ٞٓٝاد ٝادٝاد اُز٘ظ٤ق
ٓ -2خضٕ االصبس ٣ :غزخذّ ُزخض ٖ٣هطغ االصبس اُغذ٣ذح ا ٝأُغزؼِٔخ
ٓ -3خضٕ ٓٞاد اُز٘ظ٤ق ٣ :غت إ ٣غٜض ثشٌَ ع٤ذ ٖٓ ٗبؽ٤خ اُغذسإ ٝاالسػ٤خ إ رٌٓ ٕٞظوُٞخ ٓ ٖٓٝبدح اُغ٤شآ٤ي ٝرٞك٤ش ٓظذس
ُِٔ٤ب ٙكٜ٤ب
ٓ -4خضٕ اُوشؽبع٤خ ٞٓٝاد اُؼ٤ق ٣ :غزؼَٔ ُزخضٓ ٖ٣ب ٣غز ٌِٜٚاُؼ٤ق ٖٓ هشؽبع٤خ ٝطبثٝٝ ٕٞسم اُؾٔبّ ٝٝسم اُشعبئَ
ٓ -5خضٕ اُج٤بػبد ٞ٣ :عذ ث ٖ٤هغْ اُزذث٤ش ٝأُظجـخ ٣ٝؾلع ك ٚ٤اُج٤بػبد ثأٗٞاػٜب ٞ٣ٝعذ كٌٓ ٚ٤بٕ خبص الطالػ اُج٤بػبد اُزبُلخ
ٓ -6خضٕ االد اُز٘ظ٤ق ٣ :غت إ ٣ظْٔ ثشٌَ ع٤ذ ٖٓ ؽ٤ش أُغبؽخ ٝارغبع أُذخَ ُغُٜٞخ االدخبٍ ٝاالخشاط ٝرٞاكش ٓظذس ٖٓ اُطبهخ
ُلؾض االالد
ٓ -7خضٕ أُلوٞداد ٝأُٞعٞداد ٣ :ذ٣شٞٓ ٙظق أُلوٞداد ٝأُٞعٞداد ٣ٝؾز ١ٞػِ ٠ؿشكخ ٓجشدح ُزخض ٖ٣أُٞاد اُوبثِخ ُِزِق ٞ٣ٝعذ
ك ٚ٤خضائٖ ٝسكٞف
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ط : 33ػَِ ٓب : ٢ِ٣
 -1رخض ٖ٣أُٞاد ٝاالدٝاد ؽغت ٗٞػٜب كٓ ٢خبصٕ خبطخ ثبعزخذاّ اكؼَ اٗظٔخ اُزخضٖ٣
( اُزشٓ٤ض ٝاُزج٣ٞت ٝاُزٞط٤ق ):
أ) ُِؾلبظ ػِ ٠أُٞاد ٖٓ اُزِق ٝاُغشهخ ٝاُؼ٤بع
ب) ُغُٜٞخ اُٞط ٍٞاُٜ٤ب ػ٘ذ اُؾبعخ
ت) رغ َ٤ٜػِٔ٤خ اُغشد ٝاالؽظبء
 -2اعزشبسح أُٞظلٝ ٖ٤اخز اسائ ْٜػ٘ذ ششاء االدٝاد ٝأُٞاد اُخبطخ ثوغْ اُزذث٤ش اُل٘ذه: ٢
أ) ُٔؼشكز ْٜاُٞاعؼخ ثبٗٞاع ٝاعزخذآبد ًَ ٜٓ٘ب
ب) عُٜٞخ رو ْ٤٤أُٞاد ٝاالالد أُشاد ششائٜب ٝروذ ْ٣اُ٘ظؼ
 -3عشد ٓخض ٕٝثؼغ أُٞاد ٝاالدٝاد ٤ٓٞ٣ب ٝاعجٞػ٤ب ٝشٜش٣ب رجؼب ُِٔبدح اُخضٗخ :
أ) ُٔؼشكخ أٌُ٤بد أُزجو٤خ ك ٢أُخبصٕ ٝاُؾشص ػِ ٠رٞك٤شٛب ثبعزٔشاس
ب) ٝالٕ ثؼغ أُٞاد رغزِٜي ثشٌَ دٝس٢ٓٞ٣ٝ ١
 -4رزْ ػِٔ٤خ اُلؾض ٝاُزلز٤ش آب داخَ أُخبصٕ ا ٝػ٘ذ االعزالّ ا ٝػ٘ذ االسعبٍ اُ ٠اهغبّ اُل٘ذم أُخزِلخ :
ٝرُي ُِزأًذ ٖٓ طالؽ٤زٜب ُالعزخذاّ .
ٓ ٖٓ -5ؼب٤٣ش رظٔ ْ٤أُخبصٕ اخز٤بس سكٞف ه٣ٞخ ٝصبثزخ :
ٝرُي ُؼٔبٕ رؾِٜٔب الٝصإ أُٞاد أُٞػٞػخ ػِٜ٤ب
ٓ ٖٓ -6ؼ٤٤ش رظٔ ْ٤أُخبصٕ رٞك٤ش ٓظذس ٓ٤ب: ٙ
ٝرُي ُز٘ظ٤ق أُخضٕ ثبٗزظبّ
 ٖٓ -7أُخبؽش اُز ٢هذ رؾذس ك ٢أُخبصٕ اططذاّ االكشاد ثبُ٘بهالد :
ٝرُي ٗز٤غخ ُؼذّ ٝعٞد ٓٔشاد ٝاعؼخ
 ٖٓ -8أُخبؽش اُز ٢هذ رؾذس ك ٢أُخبصٕ اػبهخ ؽشًخ أُبسح :
ٝرُي ُؼذّ اعزٞاء االسػ٤بد ٝػذّ اعزوبٓزٜب
٣ -9غت رٞاكش ٓظذس ُِطبهخ داخَ ٓخضٕ االد اُز٘ظ٤ق :
ٝرُي ُلؾض االالد هجَ ػِٔ٤ز ٢االعزالّ ٝاُزغِْ٤
٣ -10ؾزٓ ١ٞخضٕ أُلوٞداد ٝأُٞعٞداد ػِ ٠ؿشكخ ٓجشدح :
ٝرُي ُزخضٝ ٖ٣ؽلع أُٞاد اُوبثِخ ُِزِق
 -11رزْ دائٔب ػِٔ٤خ اُلؾض ٝاُزلز٤ش داخَ أُخبصٕ :
ٝرُي ُِزأًذ ٖٓ طالؽ٤خ أُٞاد أُغزخذٓخ

اٗزٜذ االعئِخ ُِٞؽذح اال٠ُٝ
ٓبدح اُزذث٤ش اُل٘ذه٢
اُٞؽذح اال٠ُٝ
الفصبل الثاني

7032255970

أٓ .ؾٔذ اُؾغب١ٝ

اُزذث٤ش اُل٘ذه ٢أُغز ٟٞاُشاثغ ( اُٞؽذح اُضبٗ٤خ )
اُزظٔ ْ٤اُذاخُِِ ٢ل٘بدم( من ص  45ل ص  )55و ( من ص  83ل ص ) 87
طٓ1ب أُوظٞد ة -:
اُزظٔ ْ٤اُذاخِ: ٢خطخ رؼج٤ش٣خ رٜذف اُ ٠رؾغ٤ٛ ٖ٤ئخ أٌُبٕ ثبالعزلبدح ٖٓ عٔ٤غ اُؼ٘بطش أُزبؽخ  ٝر٘ظٜٔ٤ب  ٝرشٌِٜ٤ب
ٓز٘بعوخ ٓ٘غغٔخ رغبػذ ػِ ٠اُشؼٞس ثبُشاؽخ.
االُٞإ االعبع٤خ  ٢ٛ:االؽٔش  ٝاالطلش  ٝاالصسم.
االُٞإ اُلشػ٤خ ٓ ٢ٛ:ب ٘٣زظ ٖٓ ُ ٖ٤ٗٞا ٝاًضش ٖٓ االُٞإ االعبع٤خ ثجؼؼٜب ثؼؼب.
ط 2ارًش آ ْٛجبدئ اُزظٔ ْ٤؟
 -1االشٌبٍ ٝاُؾغّٞ
 -2االُٞإ
 -3اُ٘وؾ ٝاُخطٞؽ

ط 3ارًش ا ْٛاعجبة ػذّ رطٞس ط٘بػخ اُج٘بء  ٝص٣بدح االٛزٔبّ ثبُزظٔ ْ٤اُذااخِ ٢ثبُزشط٤جبد؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟
أُظْٔ اُذاخِ ٢ال ٣جذأ ػِٔ ٚاال ثؼذ االٗزٜبء ٖٓ أػٔبٍ اُج٘بء ٝػِٔ٤خ اُزظٔ ْ٤أُؼٔبسٛٝ ١زا أُل ّٜٞهبطش ال٣خذّ رطٞس
ط٘بػخ اُج٘بء ُؼذح اعجبة ارًشٛب ؟
.1
.2
.3
.4
.5

صرف الجزء االكبر من تكلفة البناء على عملٌة التشطٌب.
معظم االنظمة التً ٌتعامل معها المصمم الداخلً تحتاج الى الكثٌر من التنسٌق المبكر مع مصممً هذه االنظمة.
التنسٌق المبكر بٌن المصممٌن :الداخلً و المعماري ٌوجد تكامال و تناغما بٌن الفكرة التصمٌمٌة لكلٌهما وصوال الى تكوٌن بٌئة
متكاملة.
االقتصاد فً الكثٌر من النفقات بتوافر التفاصٌل الكاملة لما هو مطلوب عمله داخل المبنى.
حاجة المصمم الداخلً الى الكثٌر من الوقت فً اعداد الرسوم و المواصفات و اختٌار االلوان و المواد و االثاث و غٌرها و
البحث عن هذه العناصر فً االسواق ثم انتظار مرحلة التورٌد و التركٌب.

ط 4ارًش ا ْٛاالٓٞس اُٞاعت ٓشاػبرٜب ك ٢ػِٔ٤خ اُزظٔ ْ٤اُذاخِ ٢أُزؼِوخ ثبالشٌبٍ  ٝاُؾغّٞ؟
 .1تجنب وضع قطع الثاث الكبٌرة و الطوٌلة المرتفعة كالخزائن العالٌة و المقاعد ذات المسند العالً فً الغرف الصغٌرة ( علل )
حتى ال تبدو هذه الغرف مكتظة و ضٌقة.
 .2توزٌع قطع االثاث الكبٌرة داخل الغرف و عدم تجمٌعها فً منطقة واحدة ( علل ) لتحقٌق التوازن بٌن المساحات المتوافرة فً
الغرف.
 .3وضع قطع االثاث الصغٌرة فً الغرف الصغٌرة و بٌن قطع االثاث الكبٌرة فً المساحات الواسعة.

طٝ 5ػؼ ا ْٛاالعشاءاد اُز٣ ٢زجؼٜب أُظْٔ ػ٘ذ رشر٤ت هطغ االصبس ثبُـشف ًج٤شح اُؾغْ؟
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تقسٌم الحجرة بوضع حاجز من الخشب او القماش السمٌك القابل لألزالة او األزاحة وقت الحاجة.
وضع قطعة االثاث الكبٌرة مثل خزانة المكتبة لملئ المساحات الخالٌة.
نصب حاجز من الخشب باشكال مختلفة على ان ٌمتد من السقف الى االرض اوٌكون متوسط االرتفاع.
المهارة فً استخدام الوان الطالء؛( علل ) لألٌحاء بؤن الغرفة اكثر ضٌقا مما هً علٌه ,كصبغ السقف بلون فاتح و الجدران
بلون القاتم و ٌوحً ذلك بؤن الغرفة صغٌرة.
بناء حاجزمنخفض ٌقسم الغرفة مع عمل حفرة داخله؛ لتكون حوضا ممتدا للنباتات.
استخدام قطع االثاث و الكسسوارات؛ كاللوحات الفنٌة الكبٌرة المثبتة على الحائط  ,و تجنب استعمال القطع الصغٌرة التً تكاد ال
تظهر فً هذه المساحة الكبٌرة.
تقسٌم الغرفة الى مستوٌات ذات ارتفاعات مختلفة.

أٓ .ؾٔذ اُؾغب١ٝ
طٝ 6ػؼ ا ْٛاالعشاءاد اُز٣ ٢زجؼٜب أُظْٔ ػ٘ذ رشر٤ت هطغ االصبس ثبُـشف طـ٤شح اُؾغْ؟
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

أزالة االبواب  ,و وصل االماكن الفارغة التً ٌحول بٌنها حاجز ببعضها بعضا؛ كؤزالة احد جدران الغرفة الذي ٌفصلها عن
الصالة.
طالء الجدران بالوان فاتحة المعة؛ اذ انها تمنح شعورا باالتساع خالفا لاللوان القاتمة التً توحً بضٌق المساحة.
توسٌع النوافذ؛ عرضا و طوال و تركٌب احواض للنباتات حتى و ان كانت غٌر حقٌقٌة؛ فذلك ٌضفً على الغرفة مزٌدا من الضوء
و وحً باتساعها و ٌرٌح العٌن.
وضع لوحات فنٌة تحمل فً ذاتها عمقا وهمٌا ,او رسم اشكال ثالثٌة االبعاد على الجدران.
استخدام قطع اثاث فاتحة اللون ,تتناسب و لون طالء الجدران.
استخدام تحف و مستلزمات (اكسسوارات) قلٌلة ذات مقاسات صغٌرة ,و تجنب استعمال القطع الكبٌرة منها.
االستخدام االمثل لالنارة الطبٌعٌة و الصناعٌة و دراستها جٌدا.
استخدام المراٌا العاكسة.

طٝ 7ػؼ ا ْٛاالعشاءاد اُز٣ ٢زجؼٜب أُظْٔ ػ٘ذ رشر٤ت هطغ االصبس ثبُـشف راد اُغوق أُ٘خلغ؟
.1
.2
.3
.4

طالء الغرفة كلها بلون ( الجدران و السقف ).
تجنب عمل تصامٌم عمٌقة للسقف تقلل من ارتفاعه.
استخدام قطع اثاث ,او زراعة نباتات تمتد على نحو طولً فً المكان.
وضع خطوط او رسوم طولٌة على الجدار.

طٝ 8ػؼ ا ْٛاالعشاءاد اُز٣ ٢زجؼٜب أُظْٔ ػ٘ذ رشر٤ت هطغ االصبس ثبُـشف راد اُغوق أُشرلغ؟
.1
.2
.3
.4
.5

طالء سقف الغرفة بلون قاتم ثم تثبٌت مجموعة من الحبال الرفٌعة ذات اللون الفاتح على حائطٌن متقابلٌن بوساطة خشبة
عرٌضة بحٌث تشكل سقفا اخر تحت السقف االصلً.
عمل تصامٌم من الجبس للسقف او عمل اسقف مستعارة.
وضع سقف اخر من الخشب على شكل مربعات مفتوحة ٌتدلى منها مصباح اضافة الى النباتات.
استخدام قطع االثاث او زراعة نباتات تمتد على نحو عرضً فً المكان.
استخدام اضاءة موجهة من اعلى الى اسفل.

طٝ 9ػؼ ا ْٛؽشم رٞظ٤ق االُٞإ؟( ثٔبر رٞؽ ٖٓ ًَ ٢االُٞإ اُزبُ٤خ) ؟
 .1استخدام معظم المطاعم الوجبات الجاهزة االلوان االساسٌة( علل ) لالٌحاء للزبائن بسرعة الخدمات المقدمة لهم.
 .2تستخدم االلوان الباردة فً الفنادق و المستشفٌات( علل ) لألٌحاء بالهدوء .مثل االزرق الممزوج باالخضر ,اللون الوردي,
اللون البٌض الممزوج باالصفر الذي ٌوحً للضٌف الهدوء و الراحة .و ٌستخدم اللون االحمر بوصفه اكثر االلوان دفئا و
ٌوحً بالحٌوٌة و النشاط اال انه ٌبعث على االحساس بالضٌق و صغر المساحة اذا بالغ المصمم فً استخدامه لذا ٌفضل
مزجه باالبٌض كً ٌصبح اقل حدة و اكثر هدوءا .و ٌمكن استخدام اللون البرتقالً فً بعض مرافق الفندق لٌضفً جوا من
الحٌوٌة و النشاط .اما اللون االبٌض فٌستخدم فً الفنادق و الحمامات و المستشفٌات لالٌحاء بالنظافة و الحٌوٌة و الصحة.

ط 10ارًش ا ْٛرظ٘٤لبد االُٞإ رجؼب ُطج٤ؼزٜب ُ ٝؼ ٖ٤اُشائُٜ ٢ب؟
 .1االلوان الساخنة  :هو لون النار و تسمى اٌضا االلوان الدافئة ,تتدرج من اللون الصفر الى البرتقالً الى االحمر .تتسم باللمعان و
االثارة و التؤثٌر فً عاطفة المشاهد و تستخدم فً االماكن ذات التردد السرٌع كمطاعم الوجبات الجاهزة.
 .2االلوان الباردة ( الهادئة)  :تعزى الى لون البحار و االشجار و السماء ,تتضمن االزرق و االخضر و البنفسجً القرٌب من
االزرق .تستخدم فً المنازل و المستشفٌات و الفنادق و المنتجعات لتعطً شعورا بالهدوء و الراحة.
 .3االلوان المضٌئة  :هو االلوان االساسٌة مضاف الٌها اللون االبٌض لتبدو فاتحة .تستخدم فً طالء غرف النوم و القاعات العامة.
 .4االلوان الزاهٌة  :توحً هذه االلوان احٌانا الى العٌن ببعض النفور ,و انعدام التناسق و الذوق .فتخفف باللون الرمادي فٌصبح
اكثر جذبا و اثارة.
 .5االلوان الداكنة (القاتمة)  :توحً بالثقل و القوة مثل االسود و الكحلً الداكن و االخضر و االحمر الداكنان .تتسم بالفخامة و
الرتابة .تستخدم فً االماكن ذات الطابع الملوكً الممٌز.

أٓ .ؾٔذ اُؾغب١ٝ
طٝ 11ػؼ ا٤ٔٛخ اُخطٞؽ ؟
.1
.2
.3
.4

تعمل على تقسٌم الفراغات
تحدٌد االشكال
تجزئة المساحات
لها تؤثٌرا نفسٌا فً المشاهد

ط 12ارًش ا ْٛاٗٞاع اُخطٞؽ؟  ٝثٔبرا ٞ٣ؽٞٗ ًَ ٢ع  ٝا ٖ٣رغزخذّ؟( ٓ٤ض ث ٖ٤اٗٞاع اُخطٞؽ اُشئ٤غٝ ٚ٤أُغزو) ٚٔ٤
 .1الخط المستقٌم  :تنقسم الى انواع عدة منها ؟ ( ادكرها )
 الخط المستقٌم االففً ٌ :عطً شعورا باالستقرار النفسً ,و الثبات و االتزان ,و السكوت و االمتدادٌ .ستخدم فً االرضٌاتو السجاد و سطوح االثاث االفقٌة و االرائك العرٌضة و المناضد.
 الخط المستقٌم الرأسً ٌ :توافر فً الطبٌعة فً شجر النخٌل ,االعمدة ,االبراج ,و المآذنٌ .عطً شعورا بالثقة و الشموخ والسمو و االرتفاع.
 الخط المستقٌم المائل  :هو خط غٌر افقً او رأسً .و استخدامه ٌتطلب مهارةٌ .وحً بالسقوط و االنحدار او الصعود واالرتقاءٌ .منح للمرء شعورا بالتذبذب و التردد و التوتر و عدم االتزان.
 .2الخط المنحنى ٌ :قسم الى نوعٌن-:
 الخط الحلزونًٌ :وجد فً الطبٌعة فً القواقع البحرٌة ,و الدوامات ,و النباتات المتسلقةٌ .وحً بالحركة و السرعة والعمق.
 الخط المنحنً المتموج (المتعترج)ٌ :تكون من مجموعة خطوط منحنٌة و متصلة .نراه فً موج البحر ,و اثناء حركةالثعبانٌ .وحً بدوام الحركة و المرونة.
 .3الخط المنكسر  :نجده فً التشققات االرضٌة ,الزجاج المكسور ,و السماءٌ .وحً باالثارة و عدم االستقرار و القسوة و
المشاكسة و العنف.

طٝ 13ػؼ ا٤ٔٛخ اُ٘وؾ؟( ٝصاس) ١
.1
.2
.3
.4
.5

تعد ابسط عنصر فً الطبٌعة
عنصر مهم فً االعمال الفنٌة و التصمٌم
ٌمكن استخدامها فً العمل الفنً وفق حجوم خاصة.
ٌعطً احساسا بالقرب و العمق
زٌادة عددها داخل مساحة معٌنة ٌوحً بالنشاط.

ط 14ارًش ا ْٛاالعظ اُٞاعت ارجبػٜب ػ٘ذ رؼِ٤ن اُِٞؽبد  ٝاُظٞس كٓ ٢شاكن اُل٘ذم؟
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11

مالحظة ابعادالغرفة و جدرانها و شكلها
تجرٌب ترتٌب الصور على االرض اوال قبل تحدٌد القٌاسات على الحائط.
الحرص على عدم ظهور حامل اللوحة.
اختٌار العلو المناسب لتعلٌق الصور.
االهتمام باثاث الغرفة و تصمٌمها الداخلً.
وضع صورة كبٌرة فً الغرفة الضٌقة فعندئذ سٌالحظ ان الغرفة قد اصبحت اكثر اتساعا.
تناسب اطار الصورة مع حجمها على نحو ٌزٌد من قٌمتها و روعتها.
المحافظة على وجود مسافة مناسبة بٌن الصور و اللوحات عند تعلٌقها.
تعلٌق الصور فً صفٌن افقٌٌن.
مراعاة االنسجام و التناغم بٌن االطار و موضوع الصورة قبل المواءمة بٌن الصورة و الغرفة.
تضمٌن المكان صورة مائٌة ,لوحات زٌتٌة ,ملصقات ,صورا فوتوغرافٌة ,مصورات جغرافٌة ,و قصاصات من النسٌج المزٌن
بالرسوم و الصور.
س  22استنتج اربع فوائد تجنٌها الفنادق من تعلٌق الصور واللوحات فً ارجاء الفندق؟
 .2منح الضٌف شعورا بالراحة
 .1اضفاء لمسة جمالٌة على مرافق الفندق

 .3اعزوطبة اُضثبئٖ ٝرشؿ٤ج ْٜثبُخذٓبد اُل٘ذه٤خ

ٓ .4غبػذح هغْ اُزغ٣ٞن ك ٢عزة اُضثبئٖ

طٓ 15ب اُظٞس أُالئٔخ ٌَُ ٖٓ-:
 .1االستقبال  :اختٌار المناظر الطبٌعٌة او الزخرفٌة.
 .2صالة المطعم  :لوحة معبرة عن المطعم بحٌث تتضمن اذهارا ,فاكهة ,او منظرا طبٌعٌا مالئما.
 .3الممرات :لوحات فنٌة وتارٌخٌة وذات ابعاد ثالثٌة ولوحات توحً بجمال الطبٌعة

أٓ .ؾٔذ اُؾغب١ٝ

ػَِ-:
 .1تجنب وضع قطع االثاث الكبٌرة و المرتفعة فً الغرف الصغٌرة؟ حتى ال تبدو ضٌقة و مكتظة.
 .2عدم تجمٌع قطع االثاث الكبٌرة قً الغرف الصغٌرة فً منطقة واحدة؟ لتحقٌق التوازن بٌن المساحات المتوافرة فً الغرف.
 .3توافر المهارة العالٌة فً استخدام االلوان فً الغرف الكبٌرة؟ لالٌحاء بان الغرفة اكثر ضٌقا مما هً علٌه.
ٌ .4جب دهن سقف الغرف الكبٌرة بلون فاتح و الجدران بلون غامق؟ ألن ذلك ٌوحً بؤن الغرفة صغٌرة.
 .5طالء الجدران و دهنها بالغرف الصغٌرة بالوان فاتحة و المعة؟ النها تمنح الشعور باالتساع.
 .6استخدام مطاعم الوجبات الجاهزة االلوان االساسٌة؟ لتوحً للذبائن بسرعة الخدمة المقدمة لهم.
 .7تقوم م طاعم الوجبات الجاهزة بدهن مداخلها بااللوان االساسٌة ؟ لشعور الزبائن بعدم البقاء طوٌال و تلقً الخدمة بسرعة.
 .8تستخدم االلوان الهادئة كاالخضر و االزرق و االبٌض و الوردي فً المستشفٌات؟ لالٌحاء بالهدوء و الشعور بالطمئنٌنة.
 .9استخدام اللون االحمر فً الغرف الباردة؟ الن اللون االحمر ٌوحً بالدفئ و الحرارة و الحٌوٌة و النشاط.

 .11استخدام اللون البرتقالً فً معظم مرافق الفندق؟ النه ٌعطً تلك االمكنة جوا من الحٌوٌة و النشاط.
ٌ .11ستخدم اللون االبٌض فً الفنادق و المستشفٌات و المطابخ و الحمامات؟ النه ٌوحً بالنظافة و الحٌوٌة و الصحة.
ٌ .12مٌل االنسان عادة بالفطرة الى االلوان الفاتحة و الزاهٌة؟ النها تشعر بالفرح و السرور.

 .13تستخدم االلوان الساخنة فً مطاعم الوجبات السرٌعة؟ النها تتسم باللمعان و االثارة فً عاطفة المشاهد.

ٌ .14مكن تعلٌق السٌوف القدٌمة داخل اطر من الزجاج ؟ تعبٌرا عن العادات والتقالٌد االصٌلة
 .15عند تعلٌق اللوحات ٌجب الحرص بعدم ظهور حامل اللوحة ؟ وذلك كً ال ٌتشوه منظر الجدار واللوحة

 . 27استخدام االلوان الباردة فً طالء ( دهان ) الفنادق والمستشفٌات  :وذلك لتعطً شعور بالهدوء والراحة

٣ .28غت اُزؼبَٓ ثؾزس شذ٣ذ ٓغ اُ٘جبربد اُز ٢رزؼشع ُؼطش شذ٣ذ؟ ٝرُي خش٤خ كوذاٜٗب ٝرثُٜٞب ٞٓٝرٜب
 .29رؾزبط اُ٘جبربد اُذاخِ٤خ اُ ٠اُؼ٘ب٣خ اُذٝس٣خ ثأٝساهٜب ؟ ثـ٤خ اػطبءٛب أُض٣ذ ٖٓ اُ٘ؼبسح ٝاُغٔبٍ

اٗزٜذ اعئِخ اُٞؽذح اُضبٗ٤خ ُِٔغز ٟٞاُشاثغ /ف2
اػذاد  :أٓ .ؾٔذ اُؾغب١ٝ

أٓ .ؾٔذ اُؾغب١ٝ

اُٞؽذ ٙاُضبُض ( ٚاُزطٞس اُزو٘ ٢ك ٢اُؼَٔ اُل٘ذه ٖٓ) ٢ص (  ٍ 91ص ) 115
ٓ : ْٜاعز٘زظ ٓ /ب اُٜذف  /ر٘بكظ اُل٘بدم كٓ ٢ب ثٜ٘٤ب ػِ ٠آزالى ًَ ٓب  ٞٛعذ٣ذ كٓ ٢غبٍ االٗظٔ ٚاُزو٘ٚ٤
ٝاُجشٓغ٤بد أُزخظظ ٚالداس ٙاػٔبُٜب ؟ ( اعزخذاّ االٗظٔ ٚاُزو٘ ) ٚ٤؟؟؟؟؟
 .1رؾو٤ن اػِٓ ٠غز ٖٓ ٟٞاُغٞد ٙك ٢اُخذٓبد أُوذُِٓ ٚضثبئٖ
 .2رٞك٤ش اُذهٝ ٚاُغشػ ٚك ٢ا٣ظبٍ أُؼِٝ ٚٓٞرٞص٤وٜب ٝع ُٜٚٞاعزخشاعٜب
 .3رٞك٤ش اُٞهذ ٝاُغٜذ ٝأُبٍ
 .4رُٞذ اُشؼٞس ثبألٓبٕ ٝاُطٔأُٗ ٚ٘٤ذ ٟاُضثبئٖ
 .5رٞك٤ش االعزوشاس اُٞظ٤لُِ ٢ؼبِٓ ٖ٤ك ٢اُل٘ذم
طٓ 1ب أُوظٞد ة -:
 .1تقنٌة المعلومات  :هً مجموعة من البرمجٌات التً ٌستخدم بها الحاسوب و تعمل على حفظ المعلومات المهمة
المتعلقة بؤدارة قسم التدبٌر الفندقً و تشغٌله.
ط 2ارًش آضِخ ػِ ٠اُجشٓغ٤بد اُز٣ ٢غزخذّ ثٜب اُؾبعٞة؟
 .1برمجٌة فٌدٌلٌو ( ) fidelio
 .2برمجٌة نوفل ()novel
 .3برمجٌة اوبرا ()opera
ط 3ارًش ا ْٛأُؼِٓٞبد  ٝاُزوبس٣ش اُز ٌٖٔ٣ ٢اعزخشاعٜب ٖٓ ٛز ٙاُجشٓغ٤بد؟
 .1تقرٌر مجهز الغرف :و ٌتضمن-:
 اسم مجهز الغرفة ,رقم الطابق ,الٌوم و التارٌخ ,ارقام الغرف و حاالتها فً منطقة عمل مجهز الغرف. .2تقرٌر حركة االشغال :و ٌتضمن-:
 عدد الغرف المشغولة  ,الغرف المتوقع اشغالها ,الغرف المتوقع اخالإها. .3تقرٌر الزبائن المهمٌن جدا :و ٌتضمن-:
 اسماء الزبائن البارزٌن ,تارٌخ قدومهم ,ساعة وصولهم ,بٌانات عن احتٌاجاتهم ,و مالحاظات عن مناحً الخدمةالخاصة بهم.
 .4سجل المفقودات و الموجودات.
ط 4ارًش ا ْٛأُؼِٓٞبد أُزذاُٝخ ث ٖ٤هغْ اُزذث٤ش ٝاهغبّ اُل٘ذم االخش ٟثٞاعطخ رو٘٤خ االرظبالد؟
 .1اُزجِ٤ؾ ػٖ ؽبالد اُـشف
 .2رجِ٤ؾ هغْ اُظ٤بٗخ ػٖ ؽبالد االػطبٍ ثبُـشف
 .3رأٓ ٖ٤خذٓخ اال٣وبظ أُجٌش


ٓب اُٜذف ٖٓ رو٘٤خ ط٘بد٣ن االٓبٗبد ؟ ر٘ٔ ٢اُشؼٞس ثبُشػب ٝاُطٔأُٗ ٚ٘٤ذ ٟاُضثبئٖ

ٓب اُٜذف ٖٓ اعزخذاّ رو٘٤خ اهلبٍ االثٞاة ا ٝػِٓ ٠برا عبػذد ؟
 -1ؽَ ٓشٌِخ كوذإ ٓلبر٤ؼ اُـشف اُ٤ذ٣ٝخ
 -2رٞك٤ش االٓبٕ  -3كزؼ االثٞاة ٝاؿالهٜب

ط 5أ ) ارًش ا ْٛرؼِٔ٤بد اُغالٓخ اُؼبٓخ أُزؼِوخ ثجطبهبد أُلبر٤ؼ ؟(ٓزٞهغ )
 .1اعزالّ اُجطبهخ ٖٓ أُششف ٝاُزٞه٤غ ػِ ٠اعزالٜٓب
 .2اُزأًذ ٖٓ ربس٣خ اُزغِٝ ْ٤صٓ٘ٚ
 .3ػذّ اػطبء اٞٓ ١ظق أُلزبػ
 .4ػذّ كزؼ ؿشكخ اٗ ١ض َ٣اٞٓ ٝظق اال ثٔٞاكوخ االداسح
 .5اثالؽ أُغؤ ٍٝكٞسا ك ٢ؽبٍ كوذإ اُجطبهخ

أٓ .ؾٔذ اُؾغب١ٝ
ة) ػذد آ ْٛلبر٤ؼ اُـشف  ُٖٔٝرخظض ًَ ٜٓ٘ب ؟
 -1ثطبهبد ُلزؼ اهلبٍ ثبة ٝاؽذ ٝ :رخظض ُِؼ٤ق ؽٞاٍ كزش ٙاهبٓز. ٚ
 -2ثطبهبد ُلزؼ ٓغٔٞػ ٚاثٞاة ٝ :رخظض ُٔغٜض اُـشف ُلزؼ ػذد ٖٓ االثٞاة ك ٢اُطبثن ألؿشاع اُز٘ظ٤ق ُلزش ٙػِٔ. ٚ
 -3ثطبهبد ُلزؼ عٔ٤غ االثٞاة ٝ :رخظض ُٔذ٣ش اُزذث٤ش اُل٘ذه. ٢
طٓ 6ب اُٜذف ا ٝاُلبئذح ٖٓ اعزخذاّ رو٘٤خ عٜبص اُزِلبص اُزلبػِ ٢؟ ٓٝب  ٢ٛاُخذٓبد اُز٣ ٢وذٜٓب ؟
.1اعزخذاّ شجٌخ االٗزشٗذ
ٔٓ.2بسعخ االُؼبة االٌُزش٤ٗٝخ
.3اُزغٞم
.4االؽالع ػِ ٠كبرٞسح اُـشكخ
ٓ.5شبٛذح االكالّ
.6ػشع اُشعبئَ اُٞاسدح
ط 7ػذد ا ْٛاالعٜضح أٌُبُ٤خ أُزطٞسح أُغزخذٓخ ك ٢ؿشف اُ٘ضالء؟
.1عٜبص ر٘ش٤ق اُشؼش  .2اُضالعخ اُظـ٤شح  .3عٜبص ط٘غ اُوٜٞح ٌٞٓ .4اح اُجخبس .5عٜبص ر٘ظ٤ق االؽز٣خ  .6أُبٌ٣ش٤٣ٝق
ط 8ارًش ثؼغ االٓضِخ ك ٢اعزخذاّ رو٘٤خ رٞك٤ش اُطبهخ؟
 .1سثؾ اٗظٔخ أُلبر٤ؼ ٓغ ٗظبّ االٗبسح ٝاُزذكأح ثبُـشف
 .2سثؾ ػَٔ اُ٘ٞاكز ٝاُغزبئش ث٘ظبّ االٗبسح ٝاُزذكأح
 .3اعزخذاّ االشؼخ رؾذ اُؾٔشاء ك ٢رشـ َ٤ط٘جٞس أُ٤بٙ
 .4ا اعزخذاّ االشؼخ رؾذ اُؾٔشاء ك ٢رشـ َ٤عٜبص رغل٤ق اال٣ذ١
 .5اعزخذاّ ٓلبر٤ؼ اُزؼز ْ٤ك ٢ؿشف اُّ٘ٞ
 .6اعزخذاّ ٓظبث٤ؼ رٞك٤ش اُطبهخ

طٓ : 9ب اُٜذف ٖٓ اعزخذاّ رو٘٤خ رٞك٤ش اُطبهخ ؟
 -1اُؾذ ٖٓ ٛذس اُطبهخ
 -2رٞك٤ش االٓٞاٍ ٝأُظبس٣ق
 -3ص٣بدح االسثبػ
 -4اُؾلبظ ػِٞٓ ٠اسد اُطج٤ؼخ
ط : 10رؾون اُل٘بدم كٞائذ ًض٤شح عشاء اعزخذاّ رو٘٤خ اٗزاس ٝاؽلبء اُؾش٣ن اعز٘زظ صالس ٜٓ٘ب ؟( ٝصاسح ) 2012/2011
 -1رٞك٤ش االٓبٕ ٝاُغالٓخ اُؼبٓخ ُِضثبئٖ
 -2ؽٔب٣خ ٓٔزٌِبد اُل٘ذم ٝاُ٘ضالء ٖٓ اُؾش٣ن
 -3ؽٔب٣خ أُٞظل ٖٓ ٖ٤اخطبس اُؾشائن

ط 11اسعْ عذٝال رج ٖ٤ك ٚ٤اُٞإ اُطلب٣بد ٓٝؾز٣ٞبرٜب ٝاعزخذاّ ًَ ٜٓ٘ب ؟
اُِــــــــــــــــــــــــــــــــٕٞ

ٗٞع أُؾزـــــــــــــــــــ ٟٞاالعزخــــــــــــــــــــــــــــذاّ

اؽٔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش

ٓبئ٢

ٌٓبكؾخ ؽشائن االػشبة ٝاُٞسم ٝاالهٔشخ

اخؼــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش

ٛبُٕٞ

ٌٓبكؾخ ٓؼظْ اٗٞاع اُؾشائن

اث٤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ

سؿ١ٞ

ٌٓبكؾخ ؽشائن اُضٞ٣د

اصسم

ٓغؾٞم

ٌٓبكؾخ ؽشائن اٌُٜشثبء

اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٞد

دًٞ٣غ٤ذ اٌُشثٕٞ

ٌٓبكؾخ ؽشائن اُغٞائَ ٝاُـبصاد أُشزؼِخ

أٓ .ؾٔذ اُؾغب١ٝ
ط12:كٔ٤ب رزٔضَ رو٘٤خ اٗزاس اُؾش٣ن ؟
ٓ .1غغبد االعزشؼبس
 .2اعٜضح االٗزاس ٝاالخالء
ط : 12كٔ٤ب رزٔضَ رو٘٤خ اؽلبء اُؾش٣ن ؟
ٓ -1ششبد أُبء ك ٢االعوق
 -2ؽلب٣بد اُؾش٣ن
 -3خشاؽ ْ٤أُبء
ط 14ارًش ا ْٛاالدٝاد ٝاالعٜضح أُغزخذٓخ ك ٢رو٘٤خ اٌُبٓ٤شاد ( اُزغغٝ َ٤أُشاهجخ) ؟
 .1االد أُشاهجخ اُِ٤ِ٤خ ٝاُٜ٘بس٣خ
 .2عٜبص اُؾذائن ٝاالٓبًٖ أٌُشٞكخ االٌُزش٢ٗٝ
 .3عٜبص ًبشق اُؾشًخ
 .4عٜبص رغغ َ٤اُظٞس ٓٝوبؽغ االد ًبٓ٤شاد أُشاهجخ
 .5عٜبص ٓضٝد اُطبهخ االؽز٤بؽ٢

(اُذسط اُضبٗ)٢
ط 1أرًشأثشص كٞائذ االرظبٍ اُذاخِ٢؟ثبعزخذاّ شجٌخ اُؾبعٞة اُذاخِ٤خ ك ٢اُل٘ذم ؟( ٓزٞهغ )
.1
.2
.3
.4
.5

اختصار الوقت
تقلٌل الجهد المبذول فً نقل المعلومات
التقلٌل من االخطاء المحتملة عن طرٌق توثٌق المعلومات
توفٌر المصارٌف
تنمٌة الشعور باالمن و الطمؤنٌنة لدى الزبائن جراء استخدام انظمة الحرٌق و السالمة العامة المتطورة.

ٓبدح اُزذث٤ش اُل٘ذه٢
اُٞؽذح اُضبُضخ أُغز ٟٞاُشاثغ /ف2
( التطور التقني في العمل الفندقي)
اػذاد:
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