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 الوحدة االولى ) تنظيف الغرف (
 عدد انواع الغرف المتعارف عمييا عالميا ؟ 1س

 ثالثيةالغرفة ال–  4   المزدوجة الغرفة – 3    .غرفو ذات سريرين مفردين – 2  المفردة الغرفة – 1

 RL.SUجناح ممكي : – ج      EX.SU       عادي:جناح  – ب           S.Tجناح صغير ) استديو ( : – االجنحو : وتقسم :    أ – 5

 ؟ الفارغةاذكر جميع حاالت الغرف  :2س

 /غرفة تحت التصميح /      غرفة معطمة /   غرفة تم اخالؤىا /   غرفة غير جاىزة  /   غرفة جاىزة

    : اذكر جميع حاالت الغرف المشغولة ؟3س

  غرفة فييا امتعة والسرير غير مستعمل/غرفة يطمب نزيميا عدم االزعاج  /  باحكام غرفة مغمقة/ غرفة مشغولة وغير جاىزة  /غرفة مشغولة وجاىزة

                    غرفة ضيافة بال مقابل/      .غرفة فييا شخص ميم/   .غرفة فييا نزيل اقامتو طويمة/ غرفة سيغادر نزيميا متأخرا عن موعد األخالء 

 ان ليمة مبيتو ىي االخيرة غرفة اخبر نزيميا خمي   /  غرفة استخدام يومي   /  غرفة استخدام دا

 ىي مقاسات كل من األسرة التالية مع كتابة اصطالح كل منيا بالمغة االنجميزية: ما 4س

  140Double Bed*200سرير مزدوج     single Bed 200*100     2  سرير مفرد 1

 Queen size bed     200*160             /Kings size bed       :     200*200سرير ممكي بأنواعة3

  - والديكور - الطبيو :  ومن انواعيا   :الوسادة (4 الستارة القصيرة (3  راسية السرير (2(قاعدة السرير  1  يات األسرة ؟: اذكر أىم محتو 5س

 و ( غطاء الفرش8( المحاف والبطانيات  7    شرشف السرير (6  كيس المحاف (5 ووسائد السرير 

   اذكر ستا من ميزات عربة الطوابق ؟ : 6س

        بالجدرانمزودة باطار مطاطي جانبي لمنع احتكاكيا .4   منظرىا الجميل و النظيف.3    األمان عند استعماليا. 2  قابميتيا لمحركة السريعة.1

 زوده بكيسين من الكتان واحد لمنفايات واالخر لمبياضات المتسخو . م7 فييا رفوف مناسبة ومألمة لمواد الغرف. 6    مصقولة لمنع الصدأ والتأكل.5  

 ) االستئذان ( ؟عند دخول الغرفةاذكر أىم اإلجراءات و األمور الواجب إتباعيا من قبل مجيز الغرف  : 7س

 الثالثو و وكرر ذلك لممره دمة تنظيف طرح خ نتظر االستجابة ثم عرف عن قسمك و( ثانية ثم اقرع الباب ثانية وا 15-10وانتظر من ) ( أقرع الباب1

 وان كانت الغرفو معتمو اشعل االنارهوافتح الباب بيدوء واذكر اسم النزيل  (أدخل الغرفة بيدوء 2

ن وان كا وان كان نائما غادر الغرفو بيدوء واذا كان الضيف موجود اعتذر لو واسألو عن انسب وقت لتنظيف الغرفة (تأكد من خمو الغرفة والحمام3

 بالحمام وبامكانو سماعك اعتذر منو وغادر الغرفة

 ) ميم ( مييز ؟؟؟؟الغرفة ؟ عند البدء و القيام بتنظيفيتبعيا مجيز الغرف  أنيجب  إجراءات: عدد ثمانية 8س

 .منافض وسالل النفاياتوتنظيف ال نزع الشراشف المتسخة.2      و الغرفو           ثم فتح النوافذ لتيوي.تخفيض درجة التدفئة او التبريد 1
 تيب مقتنيات الضيف مع مراعاه حجم الترتيب المطموب تر .  .4                   ووضع الحرامات والوسائد  فرش السرير بالشراشف النظيفة.3
   ثاث والسطوحالبدء بمسح الغبار عن األ  .6                                          . .اغالق النوافذ وتعديل درجة التدفئة5
 والتأكد من كل شيء نظيف ومرتبفحص الغرفة لممرة األخيرة   .8                                          التنظيف بواسطة المكنسة الكيربائية.7



 

 غرفة النزيل التي يقوم بيا مجيز الغرف ؟ ثالجةتفقد  خطوات أىماذكر  :8س

  تسجيل اي كمية ناقصة في الثالجةفتح الثالجة و  . 2  الثالجة  لتفقداألستئذان و  القاء التحية عمى الضيف عند الدخول.  1

 (   )   محتويات الثالجة واغمقيا بيدوء  تعويض النقص وترتيب .       3 

  عند االنتياء من تنظيف الغرفة ؟ إتباعياالواجب  األمور: 9س

 (أغطية السرير و الشراشف مرتب4  ستائر مغمقة عمى النحو المناسب(ال3       ( التدفئة معتدلة      2 ( النوافذ مغمقة1

 (المرايا والسطوح المعة                 7(التمفاز والتجييزات تعمل جيدا 6    (األنوار تعمل جيدا ونظيفة5 

 ة ؟: يعتبر الحمام من أىم مرافق الغرفة اذكر أىم الخطوات األساسية لتنظيفو مع شرح مختصر لكل خطو 10س

 (تنظيف جدران الحمام واالرضيات4  ( تنظيف حوض األستحمام 3    (تنظيف المغسمة2    ( تنظيف المرحاض والشطافة1

 عدد اىم مرافق الغرفة  ) الحمام  /  الباب الزجاجي  /  الشرفة  (

  لغرف ؟التي يقوم مجيز الغرف بتنظيفيا في ممرات ا و المحتويات األجزاءو  األشياء أىم: اذكر  11س

     .تنظيف فتحات التكيف وطفايات الحرائق3   السجائرتنظيف منافض .2ومقابض االبواب   مسح أبواب الفندق من اي بصمات.1

 . التأكد من اناره مخرج الطوارىء7 تنظيف ابواب المصاعد والممرات.6 ونباتات الزينة مسح الموحات والصور.5 تنظيف الجدران من اي بقع.4

  ؟ بالخدمة المسائية لمغرف التي يقوم بيا مشرف الطوابق الميامشرا من عدد ع: 12س

   جية واحدةترتيب السرير بثني الشرشف من  (2ازالة اي شيئ من ممتمكات الضيف عن السرير (1

 جو الغرفة رش معطر (7  (اشعال الضوء الجانبي 6 تفريغ سالل القمامة (5  تزويد الغرفة بأكواب نظيفة (4  تنظيف المنافض (3

 ( ترتيب الصحف والمجالت 11  ( تفقد البياضات وورق الحمام10  ( وضع قائمو الطعام9 وضع قطعة شوكوالتو (8 

 ؟من وجود قسم الصيانة في الفندق  األساسيةالفائدة ما    /استنتج: 13س

  وزياده االنتاج( 5         ( تقميل التكمفو 4        ( تقميل حوادث العمل3اطالة عمرىا األنتاجي ( 2المحافظة عمى التجييزات والمباني (1

 ) ما الفرق (الوقائية و الصيانة العالجية و متى تجرى كل منيما ؟ بالصيانةما المقصود  : 14س

 ) تسرب في مواسير المياه (صيانة و  اي شيئ داخل الفندق تعطلالصيانة العالجية: ىي التي تتم بشكل فوري عند 

 ) تشحيم / تزييت / دىان / تنظيف (او سنوي  ياو شير  يية: تتم ىذه العممية بشكل دوري اما اسبوعالصيانة الوقائ

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  



 

 تنظيف األثاث واألسقف والجدران/  الوحدة الثانية  
 

 ) قوية  / متينة  / مريحة / تتناسب مع ديكور واثاث الغرفة ( ( شروطيا)  عدد   .األسرة1س

 مة في غرف النوم في الفندق؟.أذكر أىم أنواع الخزائن المستخد2س
 ج . الخزائن الصغيرة )الكوميدينا(        صمن الجدار  ب.. مصممة         أ.  .خزانة منفصمة عن الجدار              

 ؟:أذكر صفات أو الشروط الواجب توافرىا في الخزائن المنفصمة أو المصممة ضمن الجدار في غرف النوم في الفندق؟3س

 عمى عدة من عالقات المالبس احتوائيا -4سم    60يفضل أن يكون عمقيا -3تحتوي عمى رفوفا وأدراجا متعددة -2يجب أن ذات حجم مناسب -1  
 

 .ما ىي أنواع الطاوالت المستخدمة في غرف النوم ؟     الدائري، البيضوي ،المستطيل، المربع  4س

 .يوفر الدفئ      4.يعطي الراحة و األمان 3.يمتص الصوت     2.يطفي عمى المكان منظرا جميال1  ؟السجاد في الفنادق فوائدأذكر أىم :  5س

 
 .مقاومة العفن 3. .جودة الصبغة لضمان ثبات المون 2.ارتفاع الوبر)الشعيرات(   1م الميزات التي تعطي لمسجاد قيمة أكثر؟   .عدد أى6س
 %100.خيوطيا مصنوعة من الصوف الخالص 4   
 

 .أذكر أىم أنواع السجاد وميزات كل نوع ومثال واحد لكل منيا؟7س
 ل ويمتاز بالمتانو وغالء السعر وجمال الشكوالتبريزي ي .السجاد اليدوي:السجاد العجمي و االفغان1
 ) ليس لو وبر( المبرد ) لو وبر طويل وناعم ( القطيفةفي بالدنا مثل  ة. السجاد المصنوع اليا وتصنع منو البسط المنتشر 2
 مة (سات كبيرة ونقوش والوان عديدة ويستخدم لتغطية المساحات الطويا) يتوافر في اشكال ومق.الموكيت 3
 

 اضفاء لمسة جمالية (  5  ( عزل الصوت4   وحجب الضوء( 3  ( لتعتيم الغرفة2( لتغطية النوافذ 1  .لماذا تستخدم الستائر أو ما اليدف ؟ 8س

 ومعدني، بالستيكية ، ذات شرائح رأسية ، ذات قطعتين  المستخدمة في غرف ومرافق الفندق؟ قماشية عادية ، أنواع الستائر.أذكر أىم 9س

 نوع االثاث وطرازه    -3.حجم النوافذ 2 وجودة في الغرفةوعدد النوافذ الم.مكان النافذة 1 الستائر ؟ اختيار.أذكر أىم األمور الواجب مراعتياعند 10س

 ة اليدف من استخدام الغرفة ىل ىي غرفة نوم او صال -4                                                                  
 . ليا اثر جمالي الغرفة4.الخفاء عيوب     3  . الخفاء بابا غير مستعمل 2.تفصل الغرفة الى أركان عدة  1 .أذكر أىم استخدامات القواطع؟11س
 

 زة التبريد و التكيف وما أىم أنواعيا وأذكر استخدامات كل نوع ؟ اليدف الرئيس :ي.ما اليدف الرئيسي من استخدام أج12س
 :تستخدمو بعض الفنادق في الطقس الحار لخفض درجة الحرارة و تقميل الرطوبة في الغرف  بريد اليواء وتنقيةأجيزة ت.1 
 :يستخدم لخفض درجة حرارة المكان عندما يكون الطقس حارا  .جياز تكيف اليواء2
 

 االضاءءة الجيدة في الغرف؟  شروط.أذكر أىم 13س

 (استعمال ضوء جانبي معمق لزيارة نسبة االضاءة         3 (استعمال مصدر معتدل االضاءة 2   (توفير كمية كافية من الضوء في الغرف  1
 ( ان تكون مظالت االضاءه مناسبو مع الوان اثاث وديكور الغرفو 5    (استعمال االضاءة عنصر ميم في خطة التصميم أو الديكور4
  



 

 ثاث و التجييزات ؟أذكر أىم أنواع الصاالت و محتويات كل نوع من اال   14س
 .صاالت االفراح و المناسبات و االفراح :تحتوي عمى طاوالت وكراسي و أراضييا مغطاة بالسجاد و فييا ستائر 1

 مكبرات صوتومعدات ايضا مثل :  تجييزاتتحتوي عمى   / طاوالت  و كراسي وستائر و سجاد تحتوي.صاالت االجتماعات و المؤتمرات :2
    اجيزة تسجيل حاسوب واضاءهواجيزة عرض  شاشاتو 
 .صاالت الجموس االمامية )الردىة( تحتوي عمى الكنب و السجاد و الستائر والصور والتحف 3
  

 المستخدمة في الفنادق وميزات كل نوع ولماذا يستخدم ؟؟ ألسقفاأذكر أىم أنواع   15س

  قمة الصيانةو  تركيبيا سريعو  العازل لمصوت(االسقف المستعارة :ىي من البالط 1 
     بمة لمدىنقا -ناعمة المممس ه -د تمتص الصوت -مقاومة الحريق ج -مقاومة الرطوبة ب-: أومن خصائصيا(أسقف ألواح الجبس :2
 

 زات و سمبيات كل نوع ان و جد؟أذكر أىم أنواع المواد التي تغطي ييا الجدار ومي   16س
 : قابمية لمتمف ،ارتفاع السعر و تكمفة الصيانة   السمبيات  سيولة تنظيفة ووفرة ألوانة وزخارفو :يتصف بسرعة تركيبة و  االيجابيات:ورق الجدران(1
 الحرارة الحرارة العالية تحمل درجات -4ل عمره االستيالكي  طو-3عدم عيش البكتيريا عمية ،-2بسيولة تنظيفة  -1يمتاز السيراميك : *(2
 وسريع الجفاف امكانية الحصول عمى درجة المون المطموب  وافر تركيبات متعددة،مقاومة لمرطوبة:سيولة تنظيفو،تايجابياتو:*   الدىانات(3

 *(ينجم عن عممية الدىن اتساخ االرضيات    *(تحتاج الجدران و االسقف الى اعادة دىنيا كل سنة  سمبياتو                  

  )سؤال ميم جدا من الجدول (انواع السطوح :   17س
 الجمود : :السطوح الزجاجية  :السطوح المعدنية  :وتقسم  االخشاب

 الحديد : يمتاز : طبيعية : وتقسم الى 
بقوه تحممو وسيولة صيانة 
األجزاء التالفة منو وامكانية 

 دىنو وتمبيسو

الشفاف ) العادي (: يستخدم في 
 النوافذ واالبواب

: وتؤخذ من  الجمود الطبيعية
يات الحيوانات وتجرى عمييا عمم

 خاصة ل : الحد من تفسخيا 
 زيادة مرونتيا

)ميزاتيا ( انخفاض سعرىا ،سيولة  لينة
 الحصول عمييا،سيولة تشكيميا مثل السويد

الممون : يستخدم ألغراض الزينة 
 والديكور 

)ميزاتيا( بارتفاع السعر وحاجتيا صمبة 
لمميارة في تشكيميا ويصنع منيا االثاث 

 والبموطالفاخر مثل خشب الجوز 

 االلمنيوم : يمتاز :
بالمتانة والجمال     وسيولة 

التشكيل وايصال الكيرباء 
 والحرارة

 خفة وزنو 

المنقوش ) المبزر ( : يستخدم في 
واجيات األبنية ل : تشتيت الضوء 

 وحجب الرؤية نسبيا 

 
: ىي خميط من  الجمود المصنعة

الكاوتشوك والمطاط الممزوج واقل 
الطبيعية واقل مرونة من الجمود 

 تحمل 
 : االبميكاج )خصائصو ( :ميم مَصنعة 

 العنصر االساس في صتاعة قيعان األدراج
 ال تنكمش وال تتاثر باالجواء المتقمبة

 سيولة تشكيميا بأدوات النجارة اليدوية
 (افضل اعمال لصق القشرة )الفورمايكا 

المسمح : يستخدم في األماكن التي 
 تتطمب حماية خاصة 

 
 أذكر أىم طرق قواعد اجراءات تنظيف االسقف المغطاة بالدىان الجبس ياستخدام : 18س

 المنفضة ) المعسفة ( المكنسة الكيربائية
 طع األثاث ق ة (تغطي1
 (احضار السمم ووضعة في المكان المراد تنظيفو2 
 (توصيل المكنسة بالكيرباء   3
: الفمتر ، الوصالت  (التأكد من جاىزية المكنسة الكيربائيةمن حيث4

 والممحقات ، تعري االسالك
 ( البدء بالتظيف بجميع االتجاىات والزوايا6(الصعود عمى السمم 5

 
 ( تغطية قطع األثاث جميعيا في الغرفة بمقماش1
 (احضار السمم و وضعة في المكان المراد تنظيفة2
 ( البدء بتحريك المنفضة عمى السقف باتجاه واحد3

 



 

 ) االرضيات (       ثةالوحدة الثال
 قارن بين األرضيات الصمبة وشبو الصمبة من حيث ميزات كل نوع والمكان المناسب إلستخداميا  ؟ 1س 

 االرضيات شبو الصمبة االرضيات الصمبة
بالط يصنع من الخزف الصيني بعد حرقو باألفران  ىو: السيراميك

د والزجاج الخاصة في درجة حرارة عالية يطمى من مزيج من الحدي
 الممون

: تعتبر من األرضيات شبو الصمبة تصنع من المدائن األرضيات المطاطية
الحرارية بأشكال متعددة وتمتاز بسيولة التركيب والصيانة وامكانية 

 تمميعيا وعزليا لمحرارة والصوت وتستخدم في المكاتب وممرات الموظفين
بتو وقوة التحمل : بالط مصنوع من الصخور الصمبة ويمتاز بصالالرخام

 وىومن اجمل أنواع البالط يستخدم في قاعات االستقبال
:قطع من البالط تصنع من األلياف الزجاجية األرضيات الزجاجية

الصمبة بسمك مناسب وتمتاز بجماليا وتعدد الوانيا وعدم امتصاصيا 
 لمسوائل وتستخدم لتجميل مداخل الفنق قاعات االنتظار

ي من االرضيات شبو صمبة وتصنع من االخشاب :ى االرضيات الخشبية
الصمبة مثل السنديان والصندل وتمتاز بامتصاص األصوات وعزل الحرارة 

 سيمة الخدش لدى يجب سقميا جيدا وتنظيفيا وتمميعيا  
:بالط يصنع من المعدن عمى ىيئة الواح مثل الحديد األرضيات المعدنية

ويستخدم في األماكن التي والستانمس ويمتاز بصالبتة وقوة التحمل 
 يستخدم فييا اليات ثقيمة مثل قسم الصيانة

:تعتبر من األرضيات شبو الصمبة وىي رخيصة األرضيات األسفمتية
وتتكون من مواد بترولية مخموطة بقطع من الحجارة الرممية وتستخدم 

 في مواقف األرضيات
الحجر ىو قطع من الرخام والجرانيت والشحف و الرضيات الحجرية:.ا

 الرممي ويمكن استخدام ىذه األرضيات في المناطق الخرجية في الفندق 
: تصنع من مواد الفنيل المطاطي المرن والمركب وتمتاز أرضيات الفنيل

بامتصاصيا لألصوات والصدمات وتتوفر عمى شكل روالت ويمكن 
:ىو بالط يصنع من قطع الرخام الصغير مع االسمنت لموزايكولبالط اا تمميعيا وطالئيا وتستخدم في الصاالت الرياضية ومالعب األطفال

 ويمتاز بصالبتو وسيولة تنظيفة وعد امتصاصو لمسوائل 
  مالحظة : االرضيات العشبية ) الترتان ( تستخدم في الحدائق / حول البرك / المالعب 
  سجاد والموكيت ؟  الصمبة / شبو الصمبية / العشبية / ال الرئيسيةمالحظة : انواع االرضيات 

 عن األرضيات ؟ إزالة الغبار واألوحال: أذكر أىم الطرق المستخدمة في 2س

 الشفط بالمكنسة الكيربائية: باستخدام المكنسة الكيربائية -4    الفرك 3    المسح - 2    الكنس -1

 عن األرضيات ؟ إزالة السوائل والدىون: أذكر أىم الطرق المستخدمة في 3س

 الشامبو  -4    التطيير  -3     الكشط – 2    التجفيف - 1
 ءات المتبعة في كل مما يمي :: وضح االجرا4س

 صقل االرضيات :  -1  
 ج. تركيب المباد الخاص بصقل األرضيات  ب.تجفيف األرضية جميعيا    قميا جيدا وشطفيا بالماء الساخنصأ. تنظيف سطح األرضية المراد 

 ه.تشغيل الماكنة وصقل األرضية عمى نحو منظم ومرتب    مية مناسبة من مادة الصقل د.رش السطح المراد صقمو بك

 تشميع االرضيات: - 2
 ج.طمي األرضية بالمادة الشمعية باستخدام ممسحة خاصة   ب.تجفيف األرضية تجفيفا جيدا    أ. تنظيف السطح المراد تشميعو بماء الساخن

   ه. ترك األرضية لتجف تماما و.تكرار الطمي مرة ثانية   حو منظم ومرتبد.تمرير الممسحة من ابعد نقطة وعمى ن

 :تمميع االرضيات  -3
 ج.مسح سطح األرضيات بالمممع باستخدام الماكنة الخاصة   ب. تجفيف األرضية جيدا   أ. تنظيف السطح المراد تمميعو جيدا بماء ساخن



 

   األرضيات ومبدأ عمل كل جياز إن وجد؟المستخدمة في تنظيف  األجيزة: أذكر أىم انواع 5س

 .الجياز متعدد األغراض4   . جياز غسل السجاد وصقل األرضيات.3   . جياز شفط الماء2:   .جياز شفط الغبار1
 
 

 جياز غسل السجاد وصقل األرضيات وتمميعيا؟ مكونات: أذكر أىم 6س 

 (فرشاة التنظيف5   (حامل المباد4    ال الماء لمفرشاة(ذراع ايص3    (مفتاح التشغيل واألقفال2     (ذراع التحكم1

 المستخدمة في تنظيف األرضيات وأنواعيا؟ األدوات: أذكر أىم 7س

 .المجرود6   .األوعية5   .عربة المسح4     .أداة الكشط3    .المكانس والفراشي2   .الفوط والمماسح1

 ؟؟؟؟ االرضيات بعدة ميزات ) اذكرىا ( اليدوية المستخدمة بتنظيف  (  تتميز االدوات)    8س*

 ( تستخدم لمتنظيف العادي السريع 4( التحتاج لحيز لتخزينيا  3( سرعة نقميا من مكان الخر  2(بسيطة االستخدام  1
 

 ستخدام مواد تنظيف األرضيات؟)يكرر (( عند اتعميمات السالمة العامةأذكر أىم األمور الواجب إتباعيا )   9س

 .خزن مواد التنظيف في أماكن أمنة3  .تجنب العمل في منطقة فييا ليب مفتوح 2  ئما في منطقة جيدة التيوية . العمل دا1
 .احفظ المواد في عمبتيا األصمية 7 .أقراء التعميمات المدونة عمى العمبة6   .ارتداء الكمامات5    .أرتداء القفافيز الطويمة لحماية األيدي4

لمستخدمة في تنظيف األرضيات واستخدامات كل مادة وانواع األرضيات المستخدمة من أجميا تمك المواد والمادة ا المواد: أذكر أىم  10س

 ) ميم جدا (األساسية المصنعة منيا المادة؟
 .منظف األرضيات العام: يستخدم في غسل األرضيات وازالة معظم البقع والشحوم1

 قولة وىو مصنوع من مواد طبيعية غير ضارة بالبيئة. منظف محايد:يستخدم في تنظيف األرضيات المص2

 .منظف السجاد و الموكيت :يفضل استخدام مواد عديمة الرغوة لتسييل ازالو وشفط الماءعنيا3

 .مواد الصقل: مواد مذيبة مصنوعة من مربات كيميائية تستخدم لصقل االرضيات4

 ع االرضيات .مواد التمميع:تصنع من مواد زيتية نافذة تستعمل في تممي5

 .مواد التطيير والتعقيم: مواد كيميائية تستخدم لمقضاء عمى البكتيريا والجراثيم وتستخدم لتعقيم السطوح واالرضيات6

 .المواد المعطرة : مواد كيميائية سائمة تستخدم الضفاء لمسة جمالية ورائحة عطرة لالرضيات7

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 املىلىب  ن والّمل الٙىذقياملخاص /     جذبير ٘ىذقي  2ٗالىخذه الاولى 

 الذسط الاو٥ : اداسة املخاصن 
ً ِلى زالر اظغ سئِعُت ار٠شها ؟ 1ط  : ًٝىم الٕشك مً الخخٍض

ب  -2الخخىُي وجىٍُم املىاد املخضهت    -1  العُىشة ِلى املخضون والخد٢م ُ٘ه   -3  ولْ هٍام جفيُٚ وجبٍى

 

 ٘ين سئِعُين ار٠شهما ؟: حععى اداسة املخاصن بالٙىادٛ الى جدُٝٞ هذ 2ط

 الاظخٙادة مً ٘شوٛ الاظّاس/             لمان جذ٘ٞ املىاد                              

 ؟ سة املخاصن : ار٠ش اهم وابشص املهام املى١لت الدا 3ط

ّه  - 4 الٙدق والخٙخِؾ  -3  اظخالم املىاد  -2  جى٘ير الىٙٝاث  -1 ُٚ املخضون وجىَى ـٗش املخضون  -6د حسجُل املىا -5 جـى

 حشد املىاد - 10  مشاٜبت املخضون -9املداٍ٘ت ِلى املخضون  -8  مع٤ السجالث  -7

 

 مىابٝت واُّٜت ّ٘لُت  ب(  مشاٜبت املخضون : وجٝعم الى ٜعمين : أ( مشاٜبت بىاٜت املخضون في الحاظىبجٝعم   4ط

 

ٞ   5ط  ؟ بّت  بالٙىذٛ ظُاظت الجشد املخ ار٠ش اهم خىىاث ِملُت حشد املىاد ٘و

ذة الّٙلُت للمىاد  ت باالـس ذة الذ٘تًر ذة املثبخت ِلى حهاص الحاظىب/       مٝاسهت الاـس ت والّٙلُت باالـس ذة الذ٘تًر  مٝاسهت الاـس

ٞ ظُاظت الجشد املداظبي  ٝا لعُاظت الٝعم/      جىبُٞ الُت الجشد الذوسي ٘و  وبُٞ الُت الجشد الُىمي والاظبىعي والؽهشي ٘و

 

م املعدىذ -/     : ار٠ش اهم املّلىماث التي ًدخىي ِليها همىرج بىاٜت املخضون ؟اظم املادة 6ط الحذ /  الىاسد -/    املىاـٙاث  ٜس

لى/ املفشوٗ /  الادوى ُذ /  الحذ الِا  الشمض                                                   /  الـش

 ضوهت ؟املىاد املخ ـٗش خىىاث: ار٠ش اهم 7ط

دا ال٢مُت والفىٚ واملىاـٙاث -1 ا بفٗش املىاد مٌى  اِذاد الٝعم املّني ولبا مخفـى

ٚ الٝعم املّني الىلب الي مذًش املخضن املعإو٥ ًِ الفىٚ املىلىب -2  جٝذًم مٌى

ىاٗ املىلىبت بّذ الخأ٠ذ مً -3 ذة امل و جصحت الخىُْٜ ِلى الىلب  اِذاد امين املخضن والّاملين ُ٘ه ٠مُت الـا  ثبخت الاـس

ُّه ِلى ولب الاظخالم -4  حعلُم ال٢مُاث املىلىبت الى مىٌٚ الٝعم املّني وجٜى

 جثبُذ ِملُاث الفٗش في حهاص الحاظىب -5

 

 التي ًدخىي ِليها همىرج ـٗش املىاد املخضوهت ؟ املّلىماث: ار٠ش اهم 8ط

خ   /    املادة -/املجمُى   -/الٝعم     / م الىلب /  معخلم املىاد -/ مالخٍاث -/الخاٍس ُْ سئِغ الٝعم -/ ٜس  ال٢مُت املىلىبت   -/ جٜى

 التي جدخىي ِليها ٜائمت حشد مخضن مىاد الخىٍُٚ ؟ املّلىماث: ار٠ش اهم  9ط

ُّه   اظم املادة / الىخذة / ال٢مُت املخىا٘شة / ال٢مُت املعتهل٢ت / ظّش الىخذة / الُٝمت ال٣لُت /اظم امين املخضن وجٜى

ً ؟ ىائذ٘: ِذد اسبّا مً  10ط  الخخٍض

ادة حجم الّمل ير املىاد الالصمت في خا٥ ٍص  جى٘ير املىاد والادواث في خا٥ ِذم جىا٘شها في الاظىاٛ/      ج٘ى

ت/ ؼشاء املىاد والادواث في خا٥ جىا٘شها باالظىاٛ باظّاس سخُفت ً الجُذ للمىاد خٙاٌا ِليها مً الخلٚ والمُاُ والعٜش  الخخٍض

 

 ث الىاحب مشاِاتها ِىذ جشجِب املىاد والادواث في املخاصن ؟: ار٠ش اهم الخىىا 11ط

ىٗ  ٕها ِلى ظىذ هٍُٚ/       جى٘ير معاخت ١اُ٘ت ِلى ال٘ش نها زم جَٙش  ٘خذ الفىادًٞ الحاٍ٘ت للمىاد املشاد جخٍض

الخُاتها  ( FIFO) اظخخذام هٍام جشجِب املىاد املعخلمت وولّها في نهاًت الٗش /   خعاب ال٢مُت املعخلمت والخأ٠ذ مً ِذدها ـو

ً مّلىماث الفىٚ في بىاٜت املخضون -1  جذٍو



 

ب وجشميز املىاد (  الذسط الثاوي ) الخىـُٚ والخبٍى
ُٚ املىاد  12ط  ِذة ار٠شها ؟ ٘ىائذ: لخـى

ت بالعّش والىُى املىلىب -1 اث في الحفى٥ ِلى املىاد بعِش  حعهُل مهمت اداسة املؽتًر

اث للمٝاسهت بي -2  ن الّىائاث املٝذمت مً املىسدًًمعاِذة اداسة املؽتًر

 معاِذة املىسدًً بالخّٗش ِلى مذي التزامهم بالجىدة املىلىبت  -3

 

ٛ : وضح او ار٠ش اهم   13ط ُٚ املىاد ؟ وش  ) وشائٞ ( جـى

ت /  الؽامل ٞ الاداء / بالّالمت الخجاٍس  بالُّىاث / بالشجبت او الفىٚ / ًِ وٍش

 

ب ؟  ٘ىائذ: ار٠ش اهم   14ط  الخبٍى

ت خش٠ت املىاد الذاخلت والخاسحت للمخضن /    ت املىاد الٝابلت لالؼخّا٥ لّضلها مّ٘ش  مّ٘ش

 حعهُل الخىٍُم الذاخلي /  حعهُل ِملُت الجشد وجىٍُم ال٢ؽىٗ والحعاباث/   جدذًذ مهام الٝائمين ِلى ِملُت الخخٍضً

 

ٛ : وضح اهم   15ط لى وش ٝت ؟ ِو ب ؟ وما الهذٗ مً ١ل وٍش  مارا ٌّخمذ ١ل منها ؟ ) وشائٞ ( الخبٍى

ب خعب الحجم         ب خعب ال٢خلت  /      الخبٍى ب خعب وبُّت املىاد  /       الخبٍى  الخبٍى

 

 الترميز للمىاد ؟ ٘ىائذ: وضح او ار٠ش اهم   16ط

ت املىاد واما٠ً خٍٙها  ا  ظهىلت مشاٜبت خش٠ت املىاد ومخابّته/    املعاِذة في حعّير املىاد/      ظهىلت مّ٘ش

ى٥ املىاد الى الاٜعام الاخشي   ظهىلت ِملُت الجشد/        ظهىلت ـو

 

ٛ : ار٠ش اهم  17ط  ) وشائٞ ( جشميز املىاد في املخاصن ؟ وش

مي البعُي /    الىٍام الهجائي البعُي   هٍام الالىان /   الىٍام املخخلي البعُي /  الىٍام الٜش

 

 الذسط الثالث ) هٍام املخاصن (
 الىاحب جىا٘شها باملىٌٚ املعإو٥ ًِ اداسة املخاصن ؟ الفٙاثهم : ار٠ش ا18ط

ً الصحُدت الاملام بؽشوه /     الاماهت والفذٛ في الخّامل  الاخاوت بفٙاث املىاد والادواث /    ؼشوه الخخٍض

 رج الفٗشاجٝان ِملُت ـٗش املىاد والخّامل مْ هما/   اجٝان ِملُت اظخالم املىاد والخّامل مْ همارج الاظخالم

 

 الىاحب اجباِها ِىذ جفمُم املخاصن في ٜعم الخذبير الٙىذقي؟ واملّاًير: وضح او ار٠ش اهم الاظغ  19ط

 جى٘ير ابىاب امىت مخٝىت الفىْ -6اخخُاس مخاصن راث معاخت مىاظبت       -1

ذ  -7جى٘ير الاءة حُذة                           -1 ت حُذة وهٍام جبًر  جى٘ير تهٍى

ت وزابخت                 اخخُاس ٘س -2 ٗى  -8ىٗ ٍٜى  جى٘ير ممشاث واظّت بين ال٘ش

ت ظهلت الخىٍُٚ    -3 ير اسلُت معخٍى ٚ مائي -9ج٘ى  جى٘ير هٍام جفٍش

 جى٘ير بِئت ِمل امىت للّاملين -10جى٘ير مفذس مُاه                           -4

 جى٘ير اهٍمه خماًه حُذه لألبىاب والىىا٘ز -11

 

 

 



 

 املخاصن ؟ ججهيزار٠ش اهم املباديء الىاحب مشاِاتها ِىذ  : وضح او  20ط

ً املىاد     -1 ى٥ لالـىاٗ واملىاد -3    جى٘ير معاخاث ١اُ٘ت لعهىلت الحش٠ت -2جى٘ير وظُلت لخخٍض  ظهىلت الـى

ً   -5  جى٘ير وظائل العالمت الّامت  -4 ِشباث  -ميزان     -ِذد اهم جل٤ املّذاث ؟  هاجٚ  ) جى٘ير مّذاث خاـت بٕٗش الخخٍض

 (ادواث ٘خذ ِلب –اٜالم        -اله خاظبه   -هٝل  

 

ذ مً  21ط  املخاصن ؟ ٘اِلُت: خذد اهم الّىامل التي جٍض

ُت ًم٢نها جدمل املىاد/    املمشاث الىاظّت حعهل الحش٠ت ىٗ والاِو  ولْ املىاد الٝابلت لالؼخّا٥ والخىشة بم٣ان معخٝل / ال٘ش

ت  جى٘ير وظائل الىٜاًت ٞ والعٜش ٞ/    مً مخاوش الحٍش  جى٘ير اهٍمت اهزاس مل٣ا٘دت الحٍش

 

 ملخاصن الٙىذٛ الى ِذة مخاوش ار٠شها ؟ الخجهيز الس يء: ًإدي  22ط

 اـابت الّاملين ازىاء الخدٟش وهٝل املىاد -1

 اـىذام الّاملين بالىاٜالث هدُجت لُٞ املمشاث -2

ىٗ جإدي النهُاسها و٠ -3 ادة ٠مُت املىاد ِلى ال٘ش  عشهاٍص

 الاظخخذام الخاوىء للمىاد الخىشة ًإدي لىُٜى الحىادر -4

 اِاٜت خش٠ت املاسة بعبب ِذم اظخىاء الاسلُاث واظخٝامتها -5

ىاٗ -6  لّٚ الُت جفيُٚ املىاد مما ًإدي الخخاله الـا

ُم -7  ـّىبت جىبُٞ الاظالُب الّلمُت في الترميز والتٜر

 ـّىبت احشاء الجشد الذُٜٞ -8

ًشاِتها : وضح الامىس الىاحب م 23ط  املىاد ؟ ِىذ ِملُت جخٍض

نها -1  ادخا٥ املىاد لجهاص الحاظىب وجذٍو

 اظخخذام هٍام ما ًذخل اوال ًخشج اوال -2

ً بّن املىاد بُّذة ًِ المىء والشوىبت -3  جخٍض

اث خاـت الخشاج املىاد مً املخضن  -4  جدذًذ اٜو

 الحٙاً ِلى ظالمت املىاد وىا٥ ٘ترة وحىدها باملخضن  -5

اًت مً الٝىاسك والحؽشاثاخز الاخخُاواث الالصم -6  ت للٜى

 

 الذسط الشابْ ) اهىاُ املخاصن املعخخذمت في ٜعم الخذبير الٙىذقي (
 : ار٠ش اهم اهىاُ املخاصن املعخخذمت في ٜعم الخذبير الٙىذقي وم٣ان ١ل منها ، واظخخذاماتها ؟ 24ط

عخخذم لحَٙ البُالاث والٝشواظُت : ٌعخخذم ملعاِذة مجهضي الٕٗش في اداء ِملهم بعِش مخضن الىابٞ الٙشعي-1 عش َو ت َو

 والاظشة الالاُ٘ت ومىاد وادواث الخىٍُٚ

ً ٜىْ الازار الجذًذة او املعخّملت  مخضن الازار-2  : ٌعخخذم لخخٍض

ير مفذس للمُاه ٘يها ب: ًجب ان ًجهض   مخضن مىاد الخىٍُٚ-3  الجذسان والاسلُت ان ج٢ىن مفٝىلت ومً مادة العيرام٤ُ وج٘ى

ابىن ووٛس الحمام ووٛس الشظائل  خضن الٝشواظُت ومىاد المُٚم-4 ً ما ٌعتهل٢ه المُٚ مً ٜشواظُت ـو  : ٌعخّمل لخخٍض

ىحذ ُ٘ه  ًىحذ بين ٜعم الخذبير واملفبٕت: مخضن البُالاث  -5 دَٙ ُ٘ه البُالاث بأهىاِها ٍو الح البُالاث ٍو  م٣ان خاؿ اـل

 ت واحعاُ املذخل لعهىلت الادخا٥ والاخشاج وجىا٘ش مفذس الىاٜت لٙدق الاالثاملعاخ ان ًفمم: ًجب  مخضن الاث الخىٍُٚ-6

ً املىاد الٝابلت للخلٚ  مخضن املٙٝىداث واملىحىداث -7 ت مبردة لخخٍض دخىي ِلى ٔ٘ش : ًذًشه مىٌٚ املٙٝىداث واملىحىداث ٍو

ىحذ ُ٘ه خضائً وس٘ىٗ   ٍو



 

    الخفمُم الذاخلي للٙىادٛ    ) الىخذة الثاهُت (

 الذسط الاو٥ ) مباديء الخفمُم الذاخلي ( 
 ار٠ش اهم مبادئ الخفمُم ؟   1ط

 الىٝي والخىىه  -3    الالىان   -2       الاؼ٣ا٥ والحجىم  -1

ادة الاهخمام بالخفم   2 ط  ُم الذااخلي بالدؽىُباث؟ ؟ار٠ش اهم اظباب ِذم جىىس ـىاِت البىاء و ٍص

ملُت الخفمُم املّماسي وهزا املٙهىم ٜاـش الًخذم جىىس ـىاِت املفمم الذاخلي ال ًبذأ ِمله الا بّ ذ الاهتهاء مً أِما٥ البىاء ِو

 البىاء لّذة اظباب ار٠شها ؟

 الاهٍمت التي ًخّامل مّها املفمم جدخاج الى الخيعُٞ املب٢ش.. 2  ـٗش الجضء الا٠بر مً ج٣لٙت البىاء ِلى ِملُت الدؽىُب. .1

 الاٜخفاد في ال٢ثير مً الىٙٝاث..   4           ًىحذ ج٣امال و جىأما  ينالخيعُٞ املب٢ش بين املفمم. 3

ذ في اِذاد الشظىم و املىاـٙاث و اخخُاس الالىان و املىاد و الازار .  . 5    خاحت املفمم الذاخلي الى ال٢ثير مً الٜى

 ظإا٥ سئِس ي ؟  ؟الؼ٣ا٥ و الحجىماملخّلٝت باار٠ش اهم الامىس الىاحب مشاِاتها في ِملُت الخفمُم الذاخلي    3ط

لت في الٕٗش الفٕيرة. .1  ججىب ولْ ٜىْ الثار ال٢بيرة و الىٍى

 جىصَْ ٜىْ الازار ال٢بيرة داخل الٕٗش و ِذم ججمُّها في مىىٝت واخذة  .2

 ولْ ٜىْ الازار الفٕيرة في الٕٗش الفٕيرة و بين ٜىْ الازار ال٢بيرة في املعاخاث الىاظّت. .3

 ؟٠بيرة الحجمءاث التي ًدبّها املفمم ِىذ جشجِب ٜىْ الازار بالٕٗش وضح اهم الاحشا 4ط

 لْ ٜىّت الازار ال٢بيرة مثل خضاهت امل٢خبت مللئ املعاخاث الخالُت.و  -2  جٝعُم الحجشة بىلْ خاحض مً الخؽب او الٝماػ. -1

 سان بلىن الٝاجم.العٝٚ بلىن ٘اجذ و الجذ . ده4ً  هفب خاحض مً الخؽب ًمخذ مً العٝٚ الى الاسك. --3

اث راث اسجٙاِاث مخخلٙت.ئ -6اظخخذام ٜىْ الازار و ال٢ععىاساث؛ ١اللىخاث الٙىُت ال٢بيرة  -5 ت الى معخٍى  ٝعُم الٕ٘ش

 ؟ـٕيرة الحجموضح اهم الاحشاءاث التي ًدبّها املفمم ِىذ جشجِب ٜىْ الازار بالٕٗش    5ط   

ت  .1 ل الاما٠ً الٙأس  الء الجذسان بالىان ٘اجدت المّتو -2  أصالت الابىاب ، و ـو

 ولْ لىخاث ٘ىُت جدمل في راتها ِمٝا وهمُا، او سظم اؼ٣ا٥ زالزُت الابّاد ِلى الجذسان. -4   جىظُْ الىىا٘ز؛ ِشلا و وىال  -3

 اظخخذام جدٚ و معخلضماث )ا٠ععىاساث( ٜلُلت راث مٝاظاث ـٕيرة، و. -6 اظخخذام ٜىْ ازار ٘اجدت اللىن، -5

 اظخخذام املشاًا الّا٠عت. -8    ذام الامثل لالهاسة الىبُُّت و الفىاُِت و دساظتها حُذا.الاظخخ -7

 

 ؟ العٝٚ املىخٙنوضح اهم الاحشاءاث التي ًدبّها املفمم ِىذ جشجِب ٜىْ الازار بالٕٗش راث    6ط

ت ١لها بلىن ) الجذسان و العٝٚ (. .1  ل مً اسجٙاِه.ججىب ِمل جفامُم ِمُٝت للعٝٚ جٝل  -2  والء الٕ٘ش

 ولْ خىىه او سظىم وىلُت ِلى الجذاس.  -4   اظخخذام ٜىْ ازار، او صساِت هباجاث جمخذ ِلى هدى وىلي في امل٣ان. -3

 ؟العٝٚ املشجْٙوضح اهم الاحشاءاث التي ًدبّها املفمم ِىذ جشجِب ٜىْ الازار بالٕٗش راث    7ط  

ت بلىن ٜاجم  .1  الجبغ للعٝٚ او ِمل اظٝٚ معخّاسة. ِمل جفامُم مً -2  والء ظٝٚ الٕ٘ش

 اظخخذام ٜىْ الازار او صساِت هباجاث جمخذ ِلى هدى ِشض ي  -4 ولْ ظٝٚ اخش مً الخؽب ِلى ؼ٣ل مشبّاث مٙخىخت. -3

 اظخخذام الاءة مىحهت مً اِلى الى اظٙل. -5 

 

يأتي سؤال كل دورة 

امب السؤال الرئيسي 

او من االسئلة 

الفرعية لحجوم 

 الغرف



 

ج مً مالخٍت ) الالىان الاظاظُت هي : اخمش / اـٙش / اصسٛ (   اما ) الالىان الِٙش * ُت : ٘هي مٍض

 لىهين اظاظُين ( 
 ار٠ش اهم جفيُٙاث الالىان جبّا لىبُّتها و لّين الشائي لها؟  8ط

  الالىان الذا٠ىت )الٝاجمت( -5    الالىان الضاهُت -4   الالىان املمِئت   -3   الالىان الباسدة ) الهادئت( -2    الالىان العاخىت .1

 الىٝيوضح اهمُت  الخىىهوضح اهمُت 

 جدذًذ الاؼ٣ا٥. 2  حّمل ِلى جٝعُم الٙشأاث .1

 لها جأزيرا هٙعُا في املؽاهذ. 4   ججضئت املعاخاث. 3

 ِىفش مهم في الخفمُم. 2 حّذ ابعي ِىفش في الىبُّت .1

ٞ حجىم خاـت. .3  ٌّىي اخعاظا بالٝشب و الّمٞ.4ًم٢ً اظخخذامها ٘و

ادة ِذدها داخل معاخت مُّىت ًىحي باليؽاه.. 5  ٍص

ُت / اًً حعخخذم / بمارا جىحي ؟ ٜ   9ط  اسن / ِذد / اهىاُ الخىىه الشئِعُت / الِٙش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الذسط الشابْ ) جىٍُم الفىس واللىخاث في مشا٘ٞ الٙىذٛ املخخلٙت (

 ار٠ش اهم الاظغ الىاحب اجباِها ِىذ حّلُٞ اللىخاث و الفىس في مشا٘ٞ الٙىذٛ؟ 10ط

ت و حذسانها و  .1 ب جشجِب الفىس ِلى الاسك اوال ٜبل جدذًذ الُٝاظاث ِلى الحائي.  .   2    ؼ٣لها مالخٍت ابّادالٕ٘ش  ججٍش

 اخخُاس الّلى املىاظب لخّلُٞ الفىس..   4    الحشؿ ِلى ِذم ٌهىس خامل اللىخت.. 3

ت و جفمُمها الذاخلي... 5 ذ مً ُٜمته. 6  الاهخمام بازار الٕ٘ش  ا و سوِتها.جىاظب اواس الفىسة مْ حجمها ِلى هدى ًٍض

 حّلُٞ الفىس في ـٙين اُ٘ٝين..  8  املداٍ٘ت ِلى وحىد معا٘ت مىاظبت بين الفىس.. 7

ت.. 9  مشاِاة الاوسجام و الخىأم بين الاواس و مىلُى الفىسة  ٜبل املىاءمت بين الفىسة و الٕ٘ش

 ٛ؟ اظخيخج اسبْ ٘ىائذ ججىيها الٙىادٛ مً حّلُٞ الفىس واللىخاث في اسحاء الٙىذ 11ط 

 . مىذ المُٚ ؼّىسا بالشاخت 2            الٙاء ملعت حمالُت ِلى مشا٘ٞ الٙىذٛ .1

ُبهم بالخذماث الٙىذُٜت 3  . معاِذة ٜعم الدعىٍٞ في حزب الضبائ4ً     . اظخٝىاب الضبائً وجٔش

 



 

  الىخذه الثالثه ) الخىىس الخٝني في الّمل الٙىذقي (

 الذسط الاو٥ ) الاهٍمت الخٝىُت املعخخذمت في ٜعم الخذبير الٙىذقي (
 

 ار٠ش امثلت ِلى البرمجُاث التي ٌعخخذم بها الحاظىب؟    1ط

 (opera)بشمجُت اوبشا    (novelبشمجُت هى٘ل  )  ( fidelioبشمجُت ُ٘ذًلُى ) 

ش التي ًم٢ً اظخخشاحها مً هزه البرمجُاث؟ 2ط ش منها ؟ ار٠ش اهم املّلىماث و الخٝاٍس  ومارا ًخممً مّلىماث ١ل جٍٝش

: و ًخممً: -1 ش مجهض الٕٗش ام الٕٗش و خاالتها  -جٍٝش خ، اٜس م الىابٞ، الُىم و الخاٍس ت، ٜس  اظم مجهض الٕ٘ش

ش خش٠ت الاؼٕا٥:  -2 ْ اخالؤها. -و ًخممً:جٍٝش  ِذد الٕٗش املؽٕىلت ، الٕٗش املخىْٜ اؼٕالها، الٕٗش املخٜى

ش الضبائً املهمين حذا: و ًخممً: -3 ىلهم، بُاهاث ًِ اخخُاحاتهم،  -جٍٝش خ ٜذومهم، ظاِت ـو  اظماء الضبائً الباسصًٍ، جاٍس

 بُاهاث املخّلٝت باملٙٝىداث واملىحىداث داخل الٙىذٛ ومشا٘ٝه الخاسحُت .: السجل املٙٝىداث و املىحىداث -4

 ار٠ش اهم املّلىماث املخذاولت بين ٜعم الخذبير واٜعام الٙىذٛ الاخشي بىاظىت جٝىُت الاجفاالث؟ 3ط

ىا٥ بالٕٗش -2  الخبلُٖ ًِ خاالث الٕٗش -1  خذمت الاًٝاً املب٢ش جأمين   -3  جبلُٖ ٜعم الفُاهت ًِ خاالث الِا

  ؟   جىمي  الؽّىس بالشلا والىمأهِىه لذي الضبائًما الهذٗ مً جٝىُت ـىادًٞ الاماهاث 

 املٙاجُذ ؟ خّلٝت ببىاٜاثاهم حّلُماث العالمت الّامت امل( ار٠ش    4ط

خ الدعلُم وصمىه -2   اظخالم البىاٜت مً املؽٗش والخىُْٜ ِلى اظخالمها ٚ املٙخاح -3 الخأ٠ذ مً جاٍس  ِذم اِىاء اي مٌى

ل او مىٌٚ الا بمىا٘ٝت الاداسة -4 ت اي هٍض  ابآل املعإو٥ ٘ىسا في خا٥ ٘ٝذان البىاٜت -5   ِذم ٘خذ ٔ٘ش

 

 ( ِذد اهم مٙاجُذ الٕٗش وملً جخفق ١ل منها ؟ 5ط

 بىاٜاث لٙخذ اٜٙا٥ باب واخذ  : وجخفق للمُٚ وىا٥ ٘تره اٜامخه . -1

شاك الخىٍُٚ لٙتره ِمله . -2  بىاٜاث لٙخذ مجمىِه ابىاب : وجخفق ملجهض الٕٗش لٙخذ ِذد مً الابىاب في الىابٞ أٔل

بٝى مّه ازىاء ٘ترة جىاحذه بالٙىذٛ . الخذبير الٙىذقي . بىاٜاث لٙخذ حمُْ الابىاب : وجخفق ملذًش  -3  ٍو

 

 ما الهذٗ او الٙائذة مً اظخخذام جٝىُت حهاص الخلٙاص الخٙاِلي ؟ وما هي الخذماث التي ًٝذمها ؟ 6ط

ٛ 3 . .مماسظت الالّاب الال٢تروهُت2 ..اظخخذام ؼب٢ت الاهترهذ1 ت- 4  . .الدعى  .الاواُل ِلى ٘اجىسة الٕ٘ش

 . اِادة ِشك البرامج واًٝا٘ها . 8 حّٗش اوؽىت الٙىذٛ وبشامجه.   -7  .ِشك الشظائل الىاسدة - 6  .الا٘الم .مؽاهذة5

 

 ِذد اهم الاحهضة ال٢مالُت املخىىسة املعخخذمت في ٔٗش النزالء؟ 7ط

 . املا٢ًشو6ٍُٚ .حهاص جىٍُٚ الاخزًت5. م٢ىاة البخاس 4. حهاص ـىْ الٝهىة  3. الثالحت الفٕيرة  2.حهاص جيؽُٚ الؽّش 1

 

 ار٠ش بّن الامثلت في اظخخذام جٝىُت جى٘ير الىاٜت؟ 8ط

 سبي ِمل الىىا٘ز والعخائش بىٍام الاهاسة والخذ٘أة -2  سبي اهٍمت املٙاجُذ مْ هٍام الاهاسة والخذ٘أة بالٕٗش -1

 اص ججُٙٚ الاًذيا اظخخذام الاؼّت جدذ الحمشاء في حؽُٕل حه -4  اظخخذام الاؼّت جدذ الحمشاء في حؽُٕل ـيبىس املُاه -3

 اظخخذام مفابُذ جى٘ير الىاٜت -6      اظخخذام مٙاجُذ الخّخُم في ٔٗش الىىم -5

 



 

ير الىاٜت ؟:  9ط  ما الهذٗ مً اظخخذام جٝىُت ج٘ى

ٚ  -2    الحذ مً هذس الىاٜت-1 ير الامىا٥ واملفاٍس ادة الاسباح -3   ج٘ى  الحٙاً ِلى مىاسد الىبُّت   -4   ٍص

 

ٞ اظخيخ 10ط  ج زالر منها ؟: جدٝٞ الٙىادٛ ٘ىائذ ٠ثيرة حشاء اظخخذام جٝىُت اهزاس واوٙاء الحٍش

ٞ  -2 ائً جى٘ير الامان والعالمت الّامت للضب -1 ٙين مً اخىاس الحشائٞ-3 خماًت ممخل٣اث الٙىذٛ والنزالء مً الحٍش  خماًت املٌى

 

اتها واظخخذام ١ل منها ؟اسظم حذوال جبين ُ٘ه الىان الىٙاًا 11ط  ث ومدخٍى

ـــــذام هُى املدخـــــــــــــــــــىي  اللــــــــــــــــــــــــــــــــىن  ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  الاظخخــ

ؽاب والىسٛ والاٜمؽت مائي اخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش  م٣ا٘دت خشائٞ الِا

 م٣ا٘دت مٍّم اهىاُ الحشائٞ هالىن  اخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش

ىي  ابُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  م٣ا٘دت خشائٞ الٍضىث ٔس

ٛ  اصسٛ  ٣ا٘دت خشائٞ ال٢هشباءم مسحى

 م٣ا٘دت خشائٞ العىائل والٕاصاث املؽخّلت دًى٠عُذ ال٢شبىن  اظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىد

 

خخذمها ٜعم الامً او ما الاحهضة التي ٌع ار٠ش اهم الادواث والاحهضة املعخخذمت في جٝىُت ال٣اميراث ) الدسجُل واملشاٜبت( ؟ 11ط

 للحٙاً ِلى امً الٙىذٛ والنزالء ومشاٜبت مدُىه ؟

ت .1  الاث املشاٜبت اللُلُت والنهاٍس

ت الال٢ترووي .2  حهاص الحذائٞ والاما٠ً امل٢ؽ٘ى

 حهاص ١اؼٚ الحش٠ت .3

 حهاص حسجُل الفىس ومٝاوْ الاث ١اميراث املشاٜبت .4

 اص مضود الىاٜت الاخخُاويحه .5

 

 اهمية التواصل التقني بين الاقسام العاملة في الفندق  )الدرس الثاني(
ْ (   1ط  أر٠شأبشص ٘ىائذ الاجفا٥ الذاخلي؟باظخخذام ؼب٢ت الحاظىب الذاخلُت في الٙىذٛ ؟) مخٜى

ذ -1 ير املفاٍسٚ -4الخٝلُل مً الاخىاء  - -3 جٝلُل الجهذ املبزو٥ في هٝل املّلىماث  -2        اخخفاس الٜى  ج٘ى

ٞ و العالمت الّامت املخىىسة.   -5       جىمُت الؽّىس باالمً و الىمأهِىت لذي الضبائً حشاء اظخخذام اهٍمت الحٍش

 أ. مدمذ الحجاوي 

   2020 دساظت خاـت  2+1ُذًً ٘فل مّم٢ثٚ 


