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 الرشح؟ تعريف أو مفهوم ما س:

 العدوى شديد وهو التنفيس للجهاز املخاطية األغشية يصيب فريوس سببه معد مرض ج:

 ؟الرشح أسباب أو ما الرشح؟ عدوى تتم كيف أو الرشح ينتقل كيف س:

 للمرض املسبب بالفريوس مللوثا اهلواء استنشاق طريق عن .1

 بالرشح املصاب الشخص أدوات استخدام .2

 ؟الرشح أعراض هي ما س:

 صداع  -5متكرر  عطاس -4سعال   -3التنفيس  اجلهاز يف أمل -2األنف  سيالن -1   ج:

 )ممارسات مفيدة يف تدبري الرشح(تدابري الرشح  اذكر س:

 باستمرار احلرارة درجة قياس .1

 البيت يف الراحة .2

 خمفف ملحي بمحلول األنف تنظيف .3

 الصحي الورق استخدام .4

 الرشح؟ عىل احليوية املضادات تؤثر ال ملاذا س:

 احليوية باملضادات وليس الذاتية باملناعة عليه اجلسم ويتغلب فريويس مرض الرشح ألن ج:

 والفريوسات؟ البكترييا بني الفرق ما س:

 منهام كل تعريف ذكر يتم ج:
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 كترييا؟الب تعريف ما س:

 مفيد وبعضها لألمراض مسبب بعضها املجردة بالعني ُترى ال دقيقة حية كائنات  ج:

 الفريوسات؟ تعريف ماس:

 البكترييا من أصغر وهي املجردة بالعني ُترى ال لألمراض مسببة جدا دقيقة كائنات ج:

 املناعة؟ تعريف ما س:

 والفريوسات البكترييا لمث األمراض مسببات مقاومة عىل الذاتية اجلسم مقدرة ج:

 الشتاء فصل يف هبا اإلصابة تكثر ج:  باإلنفلونزا؟ صابنُ  فصل أي يفس:

 االنفلونزا؟ مفهوم ما س:

 للمصابني مضاعفات يف ويتسبب رسيعا التنفيس وينترش اجلهاز يصيب شديد معد فريويس مرض ج:

 واألطفال

 العدوى؟ تتم وكيف ؟االنفلونزا أسباب ما س:

 الشخص املصاب بسعال اهلواء بوساطة ينتقل الذي االنفلونزا فريوس حيمل هواء استنشاق ج:

 .وعطسه

 االنفلونزا أعراض اذكر س:

 الظهر وأسفل والقدمني الذراعني خاصة العضالت يف وأمل عام تعب  .1

 وتعرق قشعريرة مع احلرارة درجة يف ارتفاع .2

 صداع .3

 جاف سعال .4

 األنف يف احتقان .5
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 ؟االنفلونزا عالج ما س:

 الراحة .1

 بالعسل حمالة وخاصة الدافئة والسوائل الطبيعية العصائر مثل السوائل رشب من االكثار .2

 احلرارة درجة ولتخفيض االنفلونزا أعراض لتخفيف الطبيب باستشارة األدوية استعامل .3

 االنفلونزا رغم أهنا مرض فريويس ال ينفع معه املضاد احليوي؟ لعالج األدوية بعض نحتاج علل س:

 العضالت وأمل كالصداع :االنفلونزا أعراض لتخفيف .1

 احلرارة درجة لتخفيض .2

 ؟لإلنفلونزا مفيدة تدابري هي ما أو االنفلونزا، تدبري يف مفيدة ممارسات اذكر س:

 املاء يف االرساف عدم مع والصابون باملاء جيدا اليدين غسل .1

 الورقية املناديل باستخدام السعال أو العطاس عند والفم األنف تغطية .2

 املهمالت سلة يف ووضعها صحيحة بطريقة املستعملة الورقية املناديل من التخلص .3

 الدافئة والسوائل الطبيعية العصائر تناول من االكثار .4

 الكافية الراحة  .5

 األمحر والفلفل واجلزر مثل: الربتقال جو  أ بالفيتامينات غنية أطعمة تناول .6

 والرشح االنفلونزا أعراض بني قارن س:

 طبية خمربية فحوص بعمل إال االوىل املراحل يف التفريق ويصعب األعراض تتشابه :تنبيه

 االنفلونزا الرشح األعراض

 شديد نادر ارتفاع درجة احلرارة

 شديد نادر الصداع

 أسابيع 3إىل  2شديد ويستمر من  نادر التعب والشعور بآالم يف اجلسم
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 أحيانا دائم سيالن األنف والعطاس وأمل احللق

 شديد خفيف إىل متوسط السعال وضيق الصدر

 

 اللوزتني؟ التهاب تعريف أو مفهوم ما س:

 الفريوسات أو بالبكترييا كلتيهام أو اللوزتني إحدى إصابة عن ناتج مرض ج:

 اللوزتني التهاب أسباب اذكر س:

 بكتريية إلصابة اجلسم تعرض نتيجة .1

 فريوسية إلصابة تعرضه أو .2

 بالتحسس صابةاإل نتيجة أو .3

 ؟وعالماته اللوزتني التهاب أعراض ما س:

 البلع وصعوبة واحلنجرة احللق يف أمل  .1

 اجلسم حرارة درجة يف ارتفاع .2

 القيء إىل يؤدي وقد البطن يف أمل .3

 واحللق اللوزتني يف وامحرار تورم .4

 الفك حتت اللمفاوية الغدد انتفاخ .5

 املفاصل يف أمل .6

 هبام؟ صوداملق ما أو اللوزتان هي ما س:

 احللق جانبي عىل وتقعان شكلهام يف اللوز حبة تشبهان حلميتان كتلتان ج:

 االلتهاب؟ عند شكلهام يصبح كيف س:

 امحرارا لوهنام ويزداد تتضخامن ج:
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 ؟اللوزتني اللتهاب التدابري ما أو اللوزتني التهاب تدبري يف مفيدة ممارسات اذكر س:

 الكافية الراحة .1

 البابونج كمنقوع الدافئة والسوائل والربتقال، كالليمون الطبيعية العصائر لتناو من االكثار .2

 والزعرت

 دافئ ملحي بمحلول الغرغرة .3

 واملثلجات الباردة املرشوبات تناول عن االبتعاد .4

 الالزمة األدوية تناول مع األعراض استمرار عند الطبيب مراجعة .5

 الرشح مشكلة بريتد عىل يساعد الزعرت منقوع من كوب تناول علل س:

 التنفيس املجرى وحتسني الرشح أعراض لتقليل ج:

 اللوزتني بالتهاب للمصاب واملثلجات الباردة املرشوبات تناول جتنب علل س:

 االلتهابات من وتزيد العالج تؤخر ألهنا ج:

 االنفلونزا أو الرشح لتدبري احليوية املضادات استعامل عدم علل س:

 احليوية املضادات فيه يؤثر ال فريوس سببهام ألن ج:

 

 :   

 اإلنسان؟ جسم حرارة درجة تنظم كيف س:

 الدماغ يف املوجود احلرارة مركز بوساطة ُتنظم ج:

 الطبيعية؟ اجلسم حرارة درجة هي ما س:

 درجة مئوية °3.65-° 3665ترتاوح بني  ج:
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 ؟احلمى أسباب ما أو باحلمى؟ لإلصابة تؤدي التي األمراض ما س:

 اللوزتني التهاب -3االنفلونزا     -2الرشح   -1 ج:

 احلمى؟ مفهوم أو تعريف ما س:

 جسم املصاب من كثرية سوائل فقدان يسبب مما الطبيعي معدهلا فوق اجلسم حرارة درجة ارتفاع ج:

 ألخطار ويعرضه

 الصحة؟ عىل تؤثر التي باحلمى املصاب جسم هلا يتعرض التي األخطار ما س:

 العصبية التشنجات .1

 األطراف زرقة .2

 العينني وتأثر واألطراف العضالت ارجتاج .3

 الدم ضغط وارتفاع اجلفاف .4

 مرًضا؟ تعد احلمى هل س:

 صحية مشكلة وجود عىل ودليل عدة ألمراض عرض وإنام مرضا ليست احلمى ج:

د س:  اإلنسان جسم حرارة درجة قياس طرائق عدِّ

 لألطفال الرشج من -4اإلبط      حتت -3ن   األذ -2الفم    -1 ج:

 املستخدم؟ احلرارة ميزان أنواع ما س:

 االلكرتوين احلرارة ميزان -2الزئبقي     احلرارة ميزان -1  ج:
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 تدابري احلمىاحلمى،  تدبري يف مفيدة ممارسات اذكر س:

 احلرارة مصادر عن بعيد مكان يف املصاب يوضع .1

 شفتيه يغلق ينكرس، ال حتى عليه األسنان إطباق عدم مع املصاب سانل حتت احلرارة ميزان يوضع .2

  دقائق 3

 املصاب يرتدهيا التي الثقيلة املالبس نزع يتم الطبيعي معدهلا من أعىل احلرارة كانت إذا .3

 وأطرافه املصاب جبني عىل توضع هلا، اخلل إضافة ويفضل باردة ماء كامدات له توضع .4

 الالزم العالج وأخذ الطبيب مراجعة تمي احلرارة ارتفاع استمر إذا .5

 اإلنسان جسم حرارة درجة قياس يف استخدامه قبل الزئبقي امليزان رج وجوب علل س:

 سيليسيوس درجة 35 دون إىل الزئبق هيبط حتى ج:

 باحلمى املصاب وأطراف جبني عىل بادرة كامدات وضع تكرار علل س:

 بالتحسن املصاب ويشعر احلرارة درجة تنخفض حتى ج:

 الباردة الكامدات عمل أثناء املاء إىل اخلل إضافة علل س:

املصاب، حيث يعمل عىل تفتيح مسام  جسم حرارة درجة خفض وترسيع زيادة يف يساعد اخلل ألن ج:

 اجللد ونفاذ املاء والربودة

 :    

 الدواء؟ تعريف أو مفهوم هو ما س:

 الطبيب باستشارة املرض من للوقاية أو للعالج ُتعطى يةكيميائ مادة ج:
 

 احليوي؟ املضاد تعريف أو مفهوم ما س:

 قتلها أو والفطريات البكترييا نمو إيقاف عىل بمقدرته يتميز دواء ج:
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 وأشكاهلا األدوية أنواع اذكر س:

 الرشاب  -3الكبسوالت    -2األقراص   -1   ج:

 الطبية املراهم -6قطرات     ال  -5احلَُقن     -4       

 الطبيب استشارة دون األدوية تناول أخطار اذكر أو عدد س:

 املوت -3اإلدمان      -2التسمم      -1 ج:

 

 لألدوية، الصحيح غري االستخدام صور اذكر أو عدد س:

 الدواء استخدام إساءة حاالت اذكر أو     

 الطبيب استشارة دون األدوية تناول .1

 مجيعا األمراض تشفي األدوية أن االعتقاد .2

 اجلرعة وتكرار األدوية تناول بأوقات االلتزام عدم .3

 للعالج املحددة املدة إكامل عدم .4

 املخصص مكاهنا غري يف األدوية حفظ .5

 الصالحية انتهاء ومدة الدواء اسم عن البيان بطاقة إزالة .6

 استعامله. قبل فيها ورد بام اموااللتز دقيقة قراءة بالدواء املرفقة النرشة قراءة جيب :تنبيه
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 ما تعريف املنظفات الشخصية؟ س:

 ا للنظافة والعناية باجلسم طوال اليوم أو أثناء االستحامم شخصي  مواد تستعمل استعاماًل  ج:

 أمثلة عىل املنظفات الشخصيةاذكر  س:

 سائل تنظيف الشعر )الشامبو(    -3الصابون العادي واملعطر    -2   املاء -1 ج:

 معجون األسنان -5معجون احلالقة    -4    

 ما تعريف املنظفات املنزلية؟ س:

مواد تستعمل لتنظيف املنزل ومرافقه الداخلية واخلارجية وتشمل املواد املستخدمة يف تنظيف  ج:

 يات واملالبساألواين واألدوات املنزلية واألرض

 أمثلة عىل املنظفات املنزلية واستخدامات كل منهااذكر  س:

 سائل اجليل: للتخلص من الدهون العالقة عىل األطباق واألواين وتنظيفها .1

 الكلور: إلزالة البقع عن املالبس البيضاء وتلميع األواين الزجاجية وتعقيمها .2

 مسحوق الغسيل: لتنظيف املالبس وإزالة البقع عنها .3

 مزيل التكلسات )فالش(، منظف األرضيات: لتنظيف املرافق الصحية وإزالة التكلسات .4

 لتلميع املرايا والشبابيك والسطوح الزجاجية وامللساء ج:منظف الزجا .5

لتنظيف املرافق الصحية وتطهريها ووقف نشاط اجلراثيم املسببة لألمراض والقضاء  املطهرات: .6

 عليها

 التنظيف املنزيل بحذر ومراعاة التعليامت املدونة عليهاجيب استخدام مواد  -تنبيهات:

 يفضل استخدام قليل من حملول اخلل أو قشور الليمون بدال من الكلور -
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 ما تعريف تنظيف األواين املنزلية؟ س:

عملية تتفاعل فيها مادة التنظيف مع بقايا الدهون والطعام عىل سطوح األواين سواء كانت سائلة أو  ج:

 زيج بينهام مما يؤدي إلزالتها عن هذه السطوحصلبة أو م

وضح باختصار آلية تنظيف االواين املنزلية بسائل اجليل )مترين عميل ليس بحاجة للحفظ إنام  س:

 الفهم(

 ارتداء مريول العمل والقفازين )متطلبات الصحة والسالمة العامة( .1

 جتهيز املواد الالزمة للعمل .2

 رالوقوف معتدال دون انحناء الظه .3

 ترتيب األواين يف جمموعات متشاهبة .4

 إزالة بقايا الطعام باستخدام إسفنجة ثم التخلص منها .5

 نقع األواين امللتصق هبا الطعام يف ماء دافئ ثم فركها بالفرشاة .6

 ملء وعاء باملاء الساخن وشطف األواين بداخله للتخلص من بقايا الطعام ..

 صب ماء الشطف يف مصفاة اجليل .8

 ية مناسبة من سائل اجليل يف وعاء اجليل وضع ماء دافئ وكم .9

 تنظيف األواين باستخدام إسفنجة بعد غمسها يف وعاء اجليل .11

 وضع األواين املنظفة يف وعاء الشطف ثم نقلها ملصفاة األطباق .11

 تنظيف املجىل وتعقيمه باملطهرات .12

 تنشيف األواين باستخدام فوطة قطنية .13

 إعادة األواين ملكاهنا املناسب .14
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 ب احلذر عند استخدام سائل الكلورعلل جي س:

 ألنه يغري األلوان إذا انسكب عىل املالبس امللونة ج:

 علل جيب ارتداء مريول العمل املطبخ عند العمل س:

 للمحافظة عىل سالمة املالبس ونظافتها ج:

 علل جيب ارتداء القفازين عن تنظيف األواين س:

 ية املوجودة يف املنظفات املنزلية وحتى تبقى ناعمتنيحلامية اليدين من تأثري املواد الكيميائ ج:
 

 علل جيب الوقوف عىل نحو صحيح أثناء تنظيف االواين املنزلية س:

 للمحافظة عىل سالمة العمود الفقري والقدمني ج:

 علل: عدم املبالغة يف وضع كمية كبرية من سائل اجليل أثناء تنظيف االواين املنزلية س:

 لتوفري املاء -3حتى ال يبقى أثره عىل االواين املنزلية   -2ين من تأثريه  حلامية اليد -1 ج:

 

 علل: احلذر عند استخدام املنظفات املنزلية س:

س ألن اإلفراط فيها أو عدم االلتزام بالتعليامت املدونة عليها يرض اإلنسان والبيئة ويتلف املالب ج:

 ويغري لوهنا

 أخطار استخدام املنظفات املنزلية عىل اإلنسانعّدد  س:

 احلساسية وجفاف اجللد وتشققه .1

 التشوهات اخللقية للمواليد .2

 الصداع .3

 آالم الصدر .4
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 أخطار استخدام املنظفات املنزلية عىل البيئةعّدد  س:

 تلوث املياه اجلوفية نتيجة االستخدام الزائد للمنظفات .1

 هنار والسدود مما يرض باألحياء املائية والنباتات واإلنسانتلوث مياه األ .2

 اإلرضار بالرتبة الزراعية .3

 اإلرضار باألحياء الدقيقة التي تعيش يف الرتبة واملياه .4

 اذكر أمثلة عىل املنظفات املنزلية واملشكالت الصحية التي تسببها عند سوء االستخدام س:

 افهام، األمراض اجللدية وتشقق األظافرسائل اجليل: احلساسية وتشقق اليدين وجف -

 اإلرضار بالعني واجلهاز التنفيس، وحساسية اجللد ج:منظف الزجا -

 منظف البالط: احلروق، حساسية اجللد واإلرضار باجلهاز التنفيس، والغيبوبة -

 مسلِّك الرصف الصحي: احلروق وحساسية اجللد -

 منظف األفران: اإلرضار باجلهاز التنفيس -

 ل: حساسية اجللد وصعوبة التنفسمسحوق الغسي -

 الكلور: الربو، احلساسية، آالم الصدر، اإلرضار باجليوب األنفية -

السعال، الغثيان، الدوخة، العطاس الشديد، الشعور  ضيق التنفس، منظف األرضيات واحلامم: -

 بانسداد فتحتي األنف

 أخطار تعبئة املنظفات بالعبوات غري املخصصةبنّي  س:

 لتنظيف مع العبوات املوضوعة فيهاتفاعل مواد ا .1

 ا أهنا ماءالتسبب يف التسمم أو الوفاة نتيجة رشهبا اعتقادً  .2
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 اإلرشادات الوقائية للتخفيف من أخطار مواد التنظيف املنزيلعّدد  س:

 عدم خلط املنظفات بعضها ببعض .1

 هتوية املنزل جيدا عند استعامل املنظفات .2

 االلتزام بالتعليامت .3

 يدا عن متناول أيدي األطفالحفظ املنظفات بع .4

 ارتداء القفازين والكاممة أثناء استخدام مواد التنظيف .5

 استخدام املنظفات باعتدال وبشكل آمن .6
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 ما تعريف البنك؟ س:

 ءً مؤسسة اقتصادية متخصصة تعمل يف إدارة األموال حفًظا وإقراًضا وبيًعا ورشا ج:

 أقسام مؤسسات اجلهاز املرصيف يف األردنعّدد  س:

 البنك املركزي .1

 البنوك التجارية .2

 البنوك الصناعية .3

 البنوك اإلسالمية .4

 البنوك الزراعية .5

 الرشكات املرصفية .6

 ما تعريف البنك املركزي؟ س:

رجة بنك البنوك فهو رأس اهلرم يف اجلهاز املرصيف حيث يرشف عىل النشاط املرصيف ويراقب د ج:

 التزامه بالقوانني واألنظمة ويصدر أوراق النقد

 يف اململكة األردنية اهلاشمية مهام البنك املركزيعّدد أبرز  س:

 إصدار النقود بفئاهتا املختلفة .1

 القيام باألعامل املرصفية الالزمة للدولة .2

 االحتفاظ بحسابات البنوك األخرى .3

 تهااإلرشاف عىل البنوك العاملة يف اململكة ومراقب .4
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 بم يعرف البنك املركزي؟ س:

 بنك البنوك -2بنك احلكومة     -1 ج:

 متى تم إنشاء البنك املركزي األردين؟ س:

 1964يف أواخر اخلمسينيات وبارش أعامله يف  ج:

 ما تعريف أو املقصود بـ البنوك التجارية؟ أو ما هي خدماهتا؟ س:

ائع والقروض وحتويل العمالت إىل اخلارج من بنوك تقدم خمتلف اخلدمات البنكية: كقبول الود ج:

 األفراد واملؤسسات

 ما تعريف البنوك الصناعية؟ أو ما هي خدماهتا؟ س:

طويلة األجل إلنشاء رشكات  بنوك تقدم تسهيالت مالية مبارشة وغري مبارشة متوسطة األجل أو ج:

 صناعية وتطويرها

 ؟ما تعريف البنوك اإلسالمية؟ أو ما هي خدماهتا س:

بنوك تقدم خدمات إيداع األموال وتوظيفها وتنفيذ املعامالت البنكية وفق تعاليم الرشيعة  ج:

 اإلسالمية ونظام املرابحة خدمة للمجتمع وللتكافل اإلسالمي والعدالة

 ما تعريف البنوك الزراعية؟ أو ما هي خدماهتا؟ س:

بنوك تقدم خدماهتا إىل القطاع الزراعي عن طريق متويل املؤسسات الزراعية إلنشاء املرشوعات  ج:

 الزراعية وتطويرها ورشاء مستلزمات الزراعة كالبذور واألسمدة واستئجار اآلالت

 مثال: مؤسسة اإلقراض الزراعي
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 ما املقصود بـ مؤسسة اإلقراض الزراعي؟ س:

يالت واخلدمات املرصفية ملساعدة املؤسسات الزراعية واألفراد عىل مؤسسة ختتص بتقديم التسه ج:

 تسيري شؤوهنم واإلسهام يف التنمية الزراعية

 ما تعريف أو املقصود بـ الرشكات املرصفية؟ س:

 هي مؤسسات مرصفية )غري البنوك( تقدم خدماهتا للعمالء ج:

 ما الفرق بني البنوك التجارية والبنوك الصناعية؟ س:

 يتم ذكر تعريف كل منهام ج:

 بنّي دور مؤسسة اإلقراض الزراعي يف دعم القطاع الزراعي يف األردن س:

تساعد املؤسسات الزراعية واألفراد إلنشاء املرشوعات الزراعية ورشاء مستلزمات القطاع  ج:

 الزراعي 

 

 ما تعريف احلساب البنكي؟ س:

 ة بني البنك والعميل يف نطاق اإليداعات والسحوبات املرصفيةعالقة مرصفي ج:

 أنواع حسابات البنوكاذكر  س:

 حساب الوديعة -3حساب التوفري     -2احلساب اجلاري     -1 ج:

 ما املقصود بـ احلساب اجلاري؟ س:

نام يقدم البنك عقد بني املودع والبنك ال يتقاىض به العميل أي أرباح عن املبالغ التي أودعها وإ ج:

خدمات له مثل دفرت الشيكات، إيداع الراتب، البطاقة االئتامنية وتسهيالت ائتامنية كالقروض عند حد 

 معني
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 ما معنى اإليداع والسحب؟ س:

 اإليداع: وضع النقود يف البنك              السحب: أخذ النقود من البنك ج:

 ما السن القانونية لفتح حساب جار؟ س:

 سنة 18ر من أكث ج:

 ما املقصود بالبطاقة االئتامنية؟ س:

 بطاقة دفع وسحب نقدي متكن صاحبها من الرشاء باألجل عىل ذمة مصدرها ج:

 رشوط فتح حساب جار يف البنك وإجراءاتهعّدد  س:

 بلوغ العميل السن القانونية وإحضار البطاقة الشخصية .1

 تعبئة النموذج املخصص لفتح حساب جار .2

 عدة من بطاقات التوقيع وتثبيت توقيع العميل عليهاتعبئة نسخ  .3

بعد إمتام اإلجراءات حيصل العميل عىل بطاقة حساب جار يف أعالها اسمه وعنوانه ورقم  .4

 حسابه

 تعبئة نموذج للحصول عىل بطاقة الرصاف اآليل حسب رغبة العميل .5

 تنبيه: حيق للعميل سحب بعض أمواله أو كلها متى شاء
 

 املقصود بـ حساب التوفري؟ما تعريف أو  س:

عقد بني املودع والبنك حيث تودع املبالغ بقصد االدخار وجتميع األموال وختضع هذه احلسابات  ج:

جلوائز شهرية أو أسبوعية أو يومية يف معظم البنوك التجارية، وحتسب االرباح بعد يوم من اإليداع، 

 وال يمكن احلصول عىل دفرت شيكات
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 ؟التوفري مميزات حسابما س: 

 سهولة السحب من الرصيد واإليداع فيه أي وقت .1

 إمكانية فتح حساب مشرتك باسم أكثر من شخص .2

 إجراء حتويالت إليه من اخلارج .3

 احلصول عىل جوائز سحب دورية يف بعض البنوك .4

 ما تعريف حساب الوديعة؟ س:

 تفق عليها مسبًقا أو الحًقاعقد بني املودع والبنك ختضع املبالغ املودعة بموجبه إىل األرباح امل ج:

 اخلدمات التي تقدمها البنوك ألفراد املجتمع ومؤسساتهعّدد  س:

 فتح احلسابات بأنواعها املختلفة  .1

 منح القروض الشخصية وقروض السكن وقروض رشاء السيارات وغريها .2

 قبول الودائع .3

 حتويل األموال .4

 رشاء العمالت العربية واألجنبية وبيعها .5

 آليلخدمة الرصاف ا .6

 تسديد فواتري الكهرباء واملاء واهلاتف ..
 

 ؟فائدة النامذج املستخدمة يف البنوكما أمهية أو ما  س: 

 تسهيل األعامل اليومية .1

 توثيق األعامل يف السجالت .2

 إثبات حق البنك والعميل عند السحب أو اإليداع أو االقرتاض .3

 ذهنيا: تسهيل .. توثيق .. إثبات حتفظ
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 علل ختتلف النامذج املستخدمة يف العمليات املرصفية س:

 بسبب اختالف نوع اخلدمة التي يقدمها البنك للعميل ج:

 أنواع النامذج املستخدمة يف العمليات املرصفيةعّدد  س:

 نامذج فتح حساب التوفري -3نامذج اإليداع النقدي    -2الشيكات    -1 ج:

 ما تعريف الشيك؟ س:

أمر مايل مكتوب يطلب فيه الساحب )صاحب املال( من املسحوب فيه )البنك( أن يدفع مبلغا  ج:

 حمددا من املال إىل شخص معني أو إىل حامل الشيك

 ؟عنارص الشيكما البيانات الواجب توافرها يف الشيك، أو ما هي  س:

 كلمة )شيك(    .1

  أمر بدفع مبلغ معني من النقود .2

 اسم البنك املسحوب فيه )الشيك( .3

 مكان الدفع )فرع البنك(    .4

 تاريخ إنشاء الشيك  .5

 توقيع حمرر الشيك .6

 وضح كيفية فتح حساب توفري س:

 التوجه إىل فرع من فروع صندوق توفري الربيد يف منطقة سكن العميل .1

 يعطي املوظُف العميَل نموذجا لطلب فتح حساب توفري .2

 التوفري السن القانونية؟هل يشرتط لفتح حساب  س:

 ال يشرتط حيث ممكن للطفل أن يفتح حساب توفري باسمه لكن بمرافقة أحد والديه ج:
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 ما املقصود أو تعريف الرسم اهلنديس؟ س:

لتعبري عن األفكار ونقل املعلومات الوسيلة الرئيسة لالتصال يف العمل اهلنديس وإحدى طرق ا ج:

ن شكال يعرّب عن  ووصف األشكال باستخدام جمموعة من اخلطوط التي يتصل بعضها ببعض لتكوِّ

 الفكرة املراد توضيحها

 ما أمهية الرسم اهلنديس يف حياتنا؟ س:

عن  هو لغة التواصل بني املهندس )املصمم( والفني )املهني( فمن خالل الرسم يتم التعبري ج:

 املنتج الذي من خالله سيتم تنفيذه أو تصنيعه من قبل الفني أو مهني. التصميم أو

 ما املقصود أو تعريف خطوط الرسم؟ س:

 العنرص األسايس يف التفاهم والقراءة ونقل املعلومات باإلضافة إىل الكتابات ج:

 كيف يتم تقسيم خطوط الرسم؟ س:

 فلكل خط داللته واستعاملهُتقّسم اخلطوط حسب نوعها وسمكها  ج:

 أنواع اخلطوطعّدد  س:

 شكل اخلط السمك )ملم( قلم الرسم نوع اخلط

  .3H.2H 01 خط اإلنشاء

  HB 010 اخلط الظاهر

  HB 013 اخلط املخفي  
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 أدوات الرسم اهلنديس مع استخداماهتااذكر س:

 االستخدام واملاهية أداة الرسم

ويكون سطحها مستويا أملسا ويفضل  يها ورقة الرسم بأكثر من طريقةتثبت عللوحة  طاولة الرسم -.

 أن تكون مائلة

 وهو نوعان: ورق الرسم -2

 يرسم عليه مبارشة)فربيانو(:  ورق أبيض مصقول -أ

 

 يستخدم يف نقل الرسوم اجلاهزة)ورق الزبدة(:  ورق شفاف -ب

ل عىل نوعها عن طريق أحرف ، وُيستدتعطي خطوطا متجانسة ونظيفةاألقالم اجليدة  أقالم الرصاص -3

 وأرقام مكتوبة عليها

 أنواع أقالم الرصاص:

  يستخدم يف رسم اخلطوط الدكناء(: HB,F) قلم الرصاص املتوسط الليونة -أ

يستخدم يف بداية الرسم لسهولة (: H3 ,H6) قلم الرصاص األكثر صالبة -ب

 إزالته

 خطيطيستخدم يف الكتابة والت(: 2B,8B) قلم الرصاص األكثر ليونة -ج

 متحو الرسم بسهولة بدون أي كشط أو خدش يف الورقةاملمحاة اجليدة والنظيفة  املمحاة -4

 املسطرة ذات احلرف -0

 T 

سم( ويفضل أن تكون من البالستيك أو  20.، 00.، 00وهي ذات مقاسات خمتلفة )

 اخلشب.

، حيث توضع عىل نحو رسم اخلطوط األفقية عىل ورقة الرسمتستخدم يف  -أ

 ولة الرسم، رأسها عىل احلافة اجلانبية اليرسى لطاولة الرسمأفقي عىل طا

 كقاعدة ارتكاز ألدوات الرسم املختلفةوتستخدم أيضا  -ب

 مسطرة القياس -6

 

 

 إلنشاء املستقيامتستعمل ت -أ

جةتستعمل  -ب   لقياس األطوال إذا كانت مدر 
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 :وهي نوعانيفضل أن تكون املثلثات املستخدمة من البالستيك الشفاف  املثلثات -7

 (00، 40، 40زواياه الداخلية  ) -أ

 (00، 60، 30زواياه الداخلية ) -ب

 تستخدم لرسم اخلطوط العمودية واألفقية واخلطوط املتوازية

ُيصنع الفرجار من املعدن ويتألف من جزئني يتصل أحدمها باآلخر بوساطة مفصل  الفرجار -0

مدبب ويف اآلخر يمكن التحكم فيه لتحديد قياس فتحة الفرجار، يف أحد اجلزئني بروز 

 يثبت قلم الرصاص

: يبقى أحد طرفيه ثابتا واآلخر متحركا مع بقاء املسافة بينهام ثابتة أثناء فكرة الفرجار

 الرسم

 يستخدم يف رسم الدوائر واألقواس الدائرية

 أداة تصنع من البالستيك الشفاف املنقلة -0

 تستخدم يف قياس الزوايا املختلفة ورسمها

 أدوات الرسم؟كيف حتافظ عىل  س:

 تنظيفها بعد االستعامل .1

 حفظها يف علبة أو صندوق يف مكان مناسب .2

 استخدامها لغايات الرسم اهلنديس فقط .3

 تنبيهات:

 جيب جتنب الضغط عىل القلم أثناء الرسم حتى ال يرتك أثرا يصعب إزالته -

 مرونة املمحاة عامل رئييس يف جودهتا -
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رشادات التي جيب اتباعها لكيفية استخدام األدوات يف الرسم اهلنديس للحصول عىل رسم ما اإل س:

 دقيق ولوحة نظيفة؟ أو وضح كيفية تطبيق رسم هنديس باخلطوات

 تثبيت لوحة الرسم عىل طاولة الرسم بطريقة صحيحة .1

 جتهيز أدوات الرسم والتأكد من نظافتها وصالحيتها للرسم .2

صاص مع حركة اليد وبمستوى مائل عىل اللوحة مع عدم الضغط عىل قلم إمالة قلم الر .3

 أثناء الرسم الرصاص

 Tرسم اخلطوط األفقية باستخدام املسطرة  .4

 Tرسم األعمدة عىل املستقيم باالستعانة باملثلث ومسطرة  .5

 ما األدوات املستخدمة لرسم مربع؟ س:

 قلم رصاص -5ممحاة   -4(   31,61مثلث ) -T   3   مسطرة -2ورق رسم    -1 ج:

 ما األدوات املستخدمة لرسم دائرة؟ س:

 قلم رصاص -5ممحاة   -4فرجار   -3مسطرة مدرجة   -2ورق رسم    -1 ج:
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 أمهية عدد وأدوات النجارة اليدويةوضح  س:

 لتنفيذ أعامل النجارة .1

عتمد نجاح أشغال النجارة والصيانة اخلفيفة وجودة املنتج عىل العدد اليدوية للنجارة وكيفية وي .2

 استخدامها االستخدام الصحيح

 عىل ماذا تعتمد جودة األعامل اخلشبية؟ س:   

 دقة القياس أثناء العمل وضبط ذلك وكيفية استخدام باقي العدد اليدوية استخداما صحيحا ج:

 لقياس املستخدمة يف أعامل النجارة مع استخداماهتاأدوات اعدد  س:

 االستخدامات أنواعها، تعريفها األداة

 س:أنواع أدوات القيا أدوات القياس

: وهو رشيط صلب مرن مدرج ملرت املعدينا -.

يلف داخل علبة من املعدن أو البالستيك، معد 

 للقياسات الصغرية والكبرية وله أطوال خمتلفة

: تصنع من احلديد أو اخلشب الزوايا املختلفة -2

 أو لدائن البالستيك

 

 

 :نواع الزوايا املختلفةأ

 الزاوية القائمة -أ

 

 

 

 يستخدم يف القياس املبارش

 

 

 تستخدم يف ضبط استقامة القطعة -أ

ورسم الزوايا القائمة والزوايا  -ب

 األخرى وحتديدها

 

ضبط استواء السطوح تستخدم يف 

 وتعامد احلواف معها

 

تستخدم يف رسم الزوايا املختلفة بضبط 
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 الزاوية املتحركة -ب

 

 

 

 

 

 الشنكار -ج

 

 

 

 

 

 امليزان الكحويل -3

اجلزء املتحرك فيها مع قاعدة الزاوية 

 بواسطة برغي املعيار

 

 

يستخدم يف وضع اشارات )خطوط 

متوازية( عىل سطح القطع اخلشبية 

وحتديد املسافات من أجل القطع، 

وذلك بانزالق طرفه املدبب فوق القطع 

 خلشبية بحسب األبعاد املراد تنفيذهاا

 

يستخدم يف ضبط السطوح املستوية 

 أفقيا وعموديا

: هي أدوات خاصة لنرش األخشاب تعريفها أدوات النرش

وقطعها، تصنع من املعدن الصلب الرقيق وهلا 

 مقابض من اخلشب أو اللدائن.

 أنواعها:

 : منشار مسننمنشار التمساح -.

 

اق الظهر -2 شار مستطيل : منمنشار رس 

الشكل يتميز بوجود قطعة معدنية عىل 

احلافة العلوية غري املسننة لتقوية نصل 

 املنشار

 

 لنرش األخشاب وقطعها

 

 

 

يستعمل يف الشق الطويل والقطع 

 العريض لفصل القطع اخلشبية

 

 يستعمل يف نرش القطع اخلشبية الصغرية 
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أدوات املسح 

 والتصفية

 

 

 أنواعها:

 : أكرب الفارات حجاماج(الرابوخ )املسح -.

 

: أصغر من الرابوخ وأكثر فارة التنعيم -2

 استعامال

لتسوية السطوح اخلشبية وفق قياسات 

 حمددة

 

يستعمل لتنعيم السطوح اخلشبية 

 الطويلة

 

 تستعمل يف تنعيم السطوح اخلشبية

 

  أدوات القطع

 

 

 أنواعها:

 األزاميل -.

 

 

 

 املناقري -2

ها تستعمل يف تشكيل األخشاب وفرز

 وتفريغها وقطعها وحفرها

 

 

تستعمل لتفريغ األخشاب يف عملية 

التوصيل وإزالة األجزاء الزائدة يف 

 األخشاب

 

تستعمل يف أعامل النقر وذلك بالطرق 

 عليها لتفريغ اخلشب

يتكون املربد من مقبض خشبي أو بالستيكي ومن  أدوات الربد

جسم معدين صلب وله أشكال متعددة وعليه 

 نية بدرجات نعومة خمتلفةنتوءات معد

 

 

 

 

تستعمل لتشكيل األخشاب  -.

 التي يصعب الوصول إليها

م ولتنعيم السطوح عند استخدا -2

 املبارد الناعمة
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 :أقسام املبارد حسب شكلها

ط -.  مربد مبس 

 مربد مثلث -2

 مربد مربع -3

 مربد دائري -4

 مربد شبه دائري -0

 :أقسام املبارد حسب درجة نعومتها وخشونتها

 مربد خشن -.

 مربد متوسط اخلشونة -2

 مربد ناعم -3

 

 

 

 

 

 

 

 

  أدوات الطرق

 

 

 

 

 أنواع أدوات الطرق:

يتكون من رأس معدين ذي  الشاكوش: -.

أشكال وأوزان خمتلفة، ويد من اخلشب مثبتة 

 بالرأس

 :أنواع الشاكوش 

 لشاكوش العاديا -أ

شاكوش خملبي )شاكوش النجار( يتكون  -ب

أحد طرفيه من فكني معكوفني، والطرف 

 سطواينإ اآلخر

تستعمل يف الطرق عىل  -.

 األخشاب عند جتميعها

وللطرق عىل بعض األدوات  -2

 كاألزاميل واملناقري

لتثبيت األخشاب باستخدام  -3

 املسامري

 

 

 

 

 يستعمل لدق املسامري

 يستعمل فكيه املعكوفني خللع املسامري

نبيه: ال يستعمل الشاكوش إال إذا كان ت

 مثبتا جيدا باليد
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رأس صلب مصنوع من اخلشب أو  الدقامق: -2

 من اللدائن عىل شكل اسطوانة

 

 

يستعمل للطرق عىل  -.

 املشغوالت عند تركيبها أو فكها

وللطرق عىل بعض األدوات  -2

 كاألزاميل واملناقري

ستخدم الدقامق يف الطرق عىل يُ : ال تنبيه

 األجزاء املعدنية أو املسامري

وتتعدد حجومها تتعدد أشكال رؤوس املفكات  أدوات الفك والربط

 عىل حسب حجم الربغي وشكله

 أنواعها:

 : وأنواعه: املفكات -.

 املفك املصلب -املفك العادي ب -أ

 

: تصنع من املعدن أو اخلشب وتتنوع املرابط -2

 أشكاهلا وحجومها

 

 :أنواع املرابط 

 مرابط امللزمة )مرابط اإلطار( -أ

 F    املرابط املعدنية عىل شكل -ب

 F    املرابط اخلشبية عىل شكل -ت

 G    رابط املعدنية عىل شكلامل -ث

تستعمل لتثبيت الرباغي املستخدمة يف 

 ربط القطع اخلشبية وفكها

 

 

 لفك الرباغي وتثبيتها

 

 لربط قطع األخشاب وتثبيتها -.

لتجميع املشغوالت اخلشبية بعد  -2

 وضع الغراء عليها
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 ؟األدوات والعدد اليدوية الالزمة لعمل زاوية خشبية قائمة الزاويةما  س:

 مفك مصلب   -6شاكوش    -5منشار يدوي    -4مسطرة   -3مرت معدين   -2شب  خ -1 ج:

 زاوية قائمة -11قلم رصاص   -11مفصالت  -9براغي   -8مسامري   -.    
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