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 أستاذ المقياس: بن البار موسى

 نظزية التقذيز: ثالثةالسلسلة ال

 التوزين األول -

 أعت عٍ األسئهخ انًىانُخ:

 فُى َزغهً انفشق ثٍُ انزمذَش انُمطٍ وانزمذَش ثفزشح ؟ -أ 

 يب هٍ ششوط انزمذَش انغُذ ؟ -ة 

إلَغبد فزشح انضمخ نىسظ انًغزًع غُش انًعهىو؟ ويبهٍ انحبنخ انزٍ ًَكٍ فُهب  يزً َزى اسزخذاو رىصَع سزُىدَذ -ط 

 اسزخذاو انزىصَع انطجُعٍ سغى يغهىنُخ رجبٍَ انًغزًع ؟

 را َمصذ ثذسعبد انحشَخ ؟ وضح ثًضبل.يب -د 

 التوزين الثاني -

 .088فكبٌ وسطهب هى  26، رى سحت عشىائُخ يُه حغًهب 526ورجبَُه  088يغزًع طجُعٍ حغًه 

 %.00%، 06%، 08أوعذ فزشاد انضمخ نىسظ انًغزًع غُش انًعهىو عُذ انًسزىَبد انزبنُخ:  -أ 

 حبنخ يًب سجك؟ كم يب هى طىل انفزشح فٍ -ة 

 يب هى رعهُمك عهً انُزبئظ انضالس؟ -ط 

 لثالتوزين الثا -

برا، حُش لبيذ أسز 0800رشغت إداسح عبيعخ انًسُهخ فٍ رمُُى عىدح انزعهُى يٍ يُطىس األسبرزح انجبنغ عذدهى 

اسزًبسح راد سهى نُكبسد انخًبسٍ عهً عُُخ عشىائُخ يٍ األسبرزح فىعذ أٌ  088خهُخ عىدح انزعهُى ثبنغبيعخ ثزىصَع 

 . 0.86ثبَحشاف يعُبسٌ  2.06يزىسظ انعُُخ هى 

 % نىسظ أسبرزح انغبيعخ غُش انًعهىو. 06أوعذ فزشح صمخ  -0

 التوزين الزابغ -

انًسبفشٍَ رشَذ رمذَش انًذح انًسزغشلخ يٍ طشف حبفالرهب فٍ خظ يحذد فمبيذ ثًعبَُخ ششكخ يخزصخ فٍ َمم 

 عشىائُخ إلحذي انحبفالد ورى رسغُم انفزشاد انزٍ رمضُهب خالل كم سحهخ ثبنذلبئك، فكبَذ كًب َهٍ:

088 ،082 ،00 ،05 ،088 ،081 ،09 ،02 . 

 انشحهخ.لذس َمطُب يعذل انفزشح انزٍ رسزغشلهب حبفالرهب خالل  -0

 لذس َمطُب االَحشاف انًعُبسٌ نهفزشاد انًسزغشلخ خالل انشحهخ انىاحذح. -2

% نًعذل فزشح عًُع انشحالد انزٍ  08ثبفزشاض أٌ فزشاد انشحالد رزجع انزىصَع انطجُعٍ، أوعذ فزشح صمخ  -8

 رمضُهب حبفالرهب يٍ َفس انخظ.
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 أستاذ المقياس: بن البار موسى

 التوزين الخاهس -

 عبيال َفضهىٌ انزمبعذ انًسجك .  01عبيال، وعذ أٌ  8588عبيال يٍ يصُع ثه  011فٍ عُُخ عشىائُخ حغًهب 

 % نُسجخ انعبيهٍُ انزٍَ َفضهىٌ انزمبعذ انًسجك. 06أوعذ فزشح صمخ  -أ 

 إرا كُب َشغت فٍ انحصىل عهً َصف طىل فزشح انضمخ انسبثمخ فًب هى حغى انعُُخ انًُبست نُفس انًعطُبد. -ة 

 التوزين السادس -

رشَذ إداسح يصُع الفبسط انزحكى فٍ عىدح اإلَزبط يٍ خالل ضجظ أوصاٌ أكُبس اإلسًُذ ودساسخ انزغُشاد 

كُسب، حُش وعذد أٌ  088انزٍ لذ رطشأ عهً أوصاٌ األكُبس انًخزهفخ، فمبيذ ثأخز عُُخ يٍ األكُبس حغًهب 

 كغ . 8.9االَحشاف انًعُبسٌ نهب هى 

 % نالَحشاف انًعُبسٌ ألوصاٌ أكُبس اإلسًُذ ثبنًصُع.  08زشح  صمخ انًطهىة : إَغبد ف


