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  مطالبات التأمين (لخارج بريطانيا) 
 2022ابريل  30 لغاية 2021مايو  1تبار في الفترة ما بين الذي يتم طرحه لالخ  2022 2021سي لعامي اردلمنهج اللاستناًدا 

 
 المقدمة 

 
مادة مطالبات التأمين ب للتحضير المتحان  التم إصدار دليل االمتحان هذا من قبل قسم االمتحانات في معهد التأمين القانوني لمساعدة الط

(WCA) ، مع مفاتيح اإلجابة.بي ريجتيحتوي على امتحان و 
 

يجــب علــى الطــالب أن ال . وتجريبــيال االمتحــانمن الناحية المثالية، يجب أن يكون الطالب قد أكملوا غالبية دراساتهم قبل محاولة أخــذ 
الضــعف ط اقــ جب على الطلبة مراجعة أدائهم و بهــذا األســلوب يقومــون بتحديــد نــواحي وني .االمتحانيستغرقوا أكثر من ساعتين إلكمال 

  والمذاكرة. التي ينبغي التركيز عليها بشكل أكبر خالل ما تبقى من وقت الدراسة 
 
نه يجب أن  ، إال ألتأمينا مادة مطالبات ألسئلة امتحانالدليل هي أسئلة نمطية ومماثلة  الرغم من أن أسئلة االمتحان الواردة في هذاعلى و

من و. في أي عينة أو امتحان تجريبي المنهج الدراسية وكل جانب من جوانب ئيجز لاختبار كيس من الممكن نضع في االعتبار أنه ل
اءة قر وال ،االستفادة الكاملة من الخيارات الدراسية المتاحة ، فإنه يجب عليهموعلى نحو صحيح أجل ضمان استعداد الطلبة بشكل كامل

في وسعهم لإلطالع الدائم على أكبر قدر  هم أن يبذلوا ماعلي . كما ينبغيكامل المنهج الدراسيتغطية على أوسع نطاق ممكن لضمان 
، الواردة  مادة مطالبات التأمينممكن من التطورات والمستجدات في الصناعة وذلك من خالل قراءة الدوريات المدرجة في قائمة القراءة ل

 .وعلى غيرها من المصادر األخرى www.cii.co.ukاإللكتروني  معهد التأمين القانوني وعلى موقع، دليلبهذا الهج منالقسم في 
 

  معلومات أساسية عن االمتحان
  

الواردة في  تخضع   لاألسئلة  القانوني  التأمين  إلى ورقة االمتحان. وامتحانات معهد  تدقيق صارمة وشاملة قبل وصولها  يتم كتابة عملية 
رة مهنية وقدرات معرفية مارسين الذين يتمتعون بخبالم  ن صارمة من قبل نخبة مومبادئ توجيهية  ألسئلة في ضوء تعليمات وإرشادات  ا

عالقة.   ذات  واضحة  وفنية  بطريقة  السؤال  عن  لإلجابة  المطلوبة  المعلومات  جميع  توفير  لضمان  شديدة  بعناية  األسئلة  صياغة  يتم 
ً ء ااريم وتدقيق األسئلة من قبل هيئة مستقلة تضم مجموعة من المهنيين والخبكوبعد ذلك يتم تح   وموجزة.   لمؤهلين والمتدربين خصيصا

بمعهد التأمين القانوني مسؤولية كبير الخبراء وخبير تقييم  تولى  يوكإجراء نهائي،  لضمان دقة وصحة ووضوح األسئلة من الناحية الفنية.  
 الفحص والتدقيق النهائي.  

  
 موقع السيتم نشر السؤال المنقح على  ه الحالة،  ذه  لثفي موول مرة.  متحان ألب األمر تعديًال بعد نشر دليل االألحيان، يتطلافي بعض  و

 :اإللكتروني لمعهد التأمين القانوني
 
 /www.cii.co.uk/learning/qualifications/unit-insurance-claims-WCE ) قم بزيارة1
 على الجانب األيمن من الصفحة االمتحان"  اختر "تحديث دليل) 2
 

على   يجب  لالرجوع    الطالبكما  أحد  ل ولحصهنا  حوعلى  المعلومات  والث  القانون  في  التغييرات  والممارسةل  سيتم   تطبيق  ومتى 
 اختبارهم.

 
 المنهج الدراسي 

  
يجب أن و.  www.cii.co.ukالتأمين القانوني    دعلى الموقع اإللكتروني لمعه  (WCA)مادة مطالبات التأمين  يتم نشر المنهج الدراسي ل

وبطبيعة    يعتمد على أساس المنهج الدراسي، وليس على أي مادة دراسية معينة.   االمتحانن  أ  هماعتباريالحظ الطالب ويضعون في  
ف الجيد  األداء  والالزمة لضمان  المطلوبة  المعلومات  العظمى من  الغالبية  الدراسية ستوفر  المواد  فإن  أن معهد    يالحال،  االمتحان، إال 

 دراستهم.  لدعمة األخرى يعرجاد المالتأمين القانوني يوصي الطالب بمراجعة المو
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 اتالمهارنوعية 

 
تعليمية مستوى المهارة المطلوبة للطالب،   مخرجةوتحدد كل  .  متحانفي كل سؤال ا  اتم اختبارهيتم تحديد مستوى المهارة الذي  حدد  ي

ا تحديد  يعني  الذي  اختبار  األمر  يتم  الذي  فيه.الطالب  لمستوى  التعل  المرشحين  المخرجات  لموتبدأ  التأميندايمية  مطالبات  تؤدي و.  ة 
 .على ذلك فيما يلي أمثلة ومستويات المهارة المختلفة إلى أنواع مختلفة من األسئلة ، 

  
ة عن األسئلة القائمة على أساس الفهم، فإنه يجب أن يكون الطالب قادراً على ربط أجزاء من المعلومات معًا في عالقات لإلجاب  -  الفهم

سئلة "لماذا". ويمكن لألسئلة المحددة على أساس نتيجة الفهم أن تختبر إما المعرفة أو الفهم  ادة ما تطرح األوعالسبب والنتيجة.  
  أو كليهما. 
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 متحان معلومات عن اال

  
 سؤاال من أسئلة االختيار المتعدد. ومدة االمتحانات ساعتين.  75على مادة مطالبات التأمين يحتوي امتحان 

  
إبريــل  30لغايــة  2021مــايو  1هذا في الفترة مــا بــين  الوارد في دليل االمتحان مادة مطالبات التأمينلمتعلق بمنهج ا م عقد االمتحانسيت

2022.   
  

 معينة. رقابية طلبة على أساس الممارسة في بيئة غير خاضعة لتشريعات رقابية محددة من هيئة وسيتم اختبار ال
 
  أشهر على دخولها حيز التنفيذ. 3إال بعد مرور في  ت الطارئة في الصناعةراتغييسؤال عن اللن يتم ال ،عامةقاعدة وك
 

هم ودرايتهم بما يشكله عادة كل نوع من أنواع المنتجات المدرجــة عند التحضير لالمتحان، يجب على الطالب المرشحين التأكد من إدراك
عن القاعدة، حيــث أن أو تختلف االعتيادي تنحرف و في سياق عملهم أ لوا معها أثناءفي المنهج، والتأكد مما إذا كانت المنتجات التي تعام

 األسئلة الواردة في االمتحان تختبر المعرفة العامة عن المنتجات. 
 

باختيــار ، ويقوم الطالــب )A) ،(B) ،(C) ،(D(كل سؤال من أسئلة االختيار المتعدد مشكلة ما، يليها أربعة خيارات معنونة بحروف   يتناول
ال تُمــنح . والطالــبالصحيحة. وهناك إجابة صحيحة واحدة فقط لكل سؤال. و تمــنح عالمــة واحــدة لكــل جــواب صــحيح يختــاره  ة  اإلجاب

اختيار أكثر من جواب، أو في حالة عدم اختيــار أي جــواب. و ال يــتم mلب لجواب غير صحيح، أو في حالة عالمة في حالة اختيار الطا
  إلجابات غير صحيحة.  بالطاللة اختيار اقتطاع درجات في حا

  
بالبطارية أو    يسمح للطالب باستخدام اآلالت الحاسبة خالل االمتحان. وفي هذه الحالة يجب على الطالب استخدام آلة حاسبة صامتة تعمل

معادالت أو و  ول على بيانات أبالطاقة الشمسية وغير قابلة للبرمجة. ال يسمح باستخدام األجهزة اإللكترونية التي يمكن برمجتها للحص
  صيغ منظمة تنظيما أبجديا أو عدديا. يمكنك استخدام آلة حاسبة مالية أو علمية بشرط أنها تلبي هذه المتطلبات واألحكام. 

  
تحت أي ظرف من الظروف نزع ورقة من أوراق    طالبيسمح لل  الللطالب بكتابة المالحظات داخل صفحات أسئلة االمتحان. ويُسمح  

 ا لخارج غرفة االمتحان. ذهلة االمتحان وأخأسئ
 

 : أسئلة االختيار المتعدداالمتحانأسلوب 
    

   ماد األسلوب المنهجي.تأفضل أسلوب لالمتحانات التي تعتمد على أسئلة االختيار المتعدد هو اع
  

ة مقدمة بشكل واضح  ئلسلإلجابة على األ  انتقاء ألفاظ وعبارات األسئلة بعناية من أجل ضمان أن جميع المعلومات الالزمةيتم صياغة و
الطالب ألي   ا وحيويًا لإلجابة على أي سؤال، حيث أن إغفالا ضروريً أن الفهم الدقيق لمعنى السؤال يعد أمرً من نافلة القول،  ودقيق.  

عناية وكذلك ب القراءة السؤطالب اليجب على ولذلك، فإنه نقطة مهمة أثناء قراءة السؤال، فإن ذلك قد يؤدي إلى اختيار اإلجابة الخاطئة. 
  بل محاولة اإلجابة على السؤال.  خيارات قجميع ال

  
ً   ،السؤالفي  أن يوجه انتباهه الخاص لكل كلمة    الطالب يتعين على  و الحد الكلمات التي تكتب بالخط العريض البارز مثل    كتل  وخصوصا

معظم،   الرئيسي،  األدنى،  الحد  العادةاألقصى،  عادة.  في  او،  أكبيتم  بشكل  باستخدام علر  لتركيز  وإبرازها  السلبية  المصطلحات  ى 
   ، ال يمكن.ليسالحروف الكبيرة مثل 

  
حالة عدم قدرته على اتخاذ القرار بشأن سؤال ما، عليه أن يترك هذا    فيو  ، سؤال واحدفي  يمضي وقتا طويال    أن   الطالبال ينبغي على  

 ً   .  السؤال ويعود إليه الحقا
  
والتأكد من   ،استغالل الوقت المتبقي لمراجعة جميع اإلجابات مرة أخرى بشكل دقيق  الطالبعلى    غينب جميع األسئلة، يند اإلجابة على  ع

ً يأنه لم يغفل عن أي سؤال. إن تغيير اإلجابة غ   بين الرسوب والنجاح.  ر الصحيحة إلى إجابة صحيحة يمثل فرقا
  

  بعد االمتحان 
في حالة أن  وال توجد كوتا (حصة) محددة سلفاً لدرجات النجاح التي يتم منحها.  .  ئجكد من دقة النتادقيقة وصارمة للتأ  ةمراجعإجراء  يتم  

ً   الطالب  يتم تزويدوفإن هؤالء جميعا سوف يمنحون عالمة النجاح.    قد حققوا نقاط اجتياز االمتحان على أقل تقدير،  الطالبجميع     تلقائيا
الت  النتيجة التي تم تحقيهاى  إل شارة  ، واإلتحانحول أدائه في االم  وتغذية راجعة   بمالحظات ي تم اإلجابة عليها والنسبة المئوية لألسئلة 

 بشكل صحيح.



التأمين مطالبات مع التعامل
الغاية
المرتبطة المالية والعوامل والتسوية، والتقييم، الإشعار، ذلك في بما المطالبات، مع التعامل لعملية والفهم المعرفة توفير
.بها

* الامتحان في الأسئلة عددالتعليمية المخرجات ملخص

12.المطالبات مع التعامل لعملية العامة المبادئ فهم.1

13.بها المرتبطة والخدمات التأمين منتجات فهم.2

13.وإدارتها المطالبات اعتبارات فهم.3

13.الصلة ذات المطالبات وخدمات المطالبات مع التعامل إجراءات فهم.4

6.هيكلتها وكيفية المطالبات وظيفة فهم.5

10.المطالبات تسوية فهم.6

8.النفقات إدارة كيفية فهم.7

.اختبار كل في سترد التي للأسئلة الفعلي العدد بيان وليس للدراسة، إرشاديًا دليلاً استخدامه منه الهدف. مدمج مرونة عنصر على الامتحان مواصفات تحتوي*
.أعلاه المبينة الأسئلة عدد من سؤالين أو سؤال نقصان أو بزيادة التعليمية المخرجات من كلاً تختبر التي الأسئلة عدد سيكون ذلك، ومع

مهمة ملاحظات
.ساعتان الامتحان هذا مدة. متعددة اختيارات سؤال 75: التقييم طريقة•
.2022 أبريل 30 حتى 2021 مايو 1 من بدءًا المنهج هذا في الامتحان إجراء المقرر من•
عن المعلومات أحدث على للاطلاع الملكي التأمين لمعهد الإلكتروني الموقع إلى الرجوع المرشحين على يجب•

:الامتحان وموعد والممارسة القانون على تطرأ التي التغيرات
www.cii.co.uk/qualifications الإلكتروني الموقع زيارة يُرجى.1
المناسب المؤهل اختر.2
المتوفرة القائمة من وحدتك اختر.3
الصفحة من الأيمن بالجانب العلمي المؤهل تحديث اختر.4

2021 مايو نشر
WCA.محفوظة الحقوق جميع. الملكي التأمين معهد 2021©

https://www.cii.co.uk/qualifications
https://www.cii.co.uk/qualifications


.المطالبات مع التعامل لعملية العامة المبادئ فهم.1
.النافذة للمطالبة القانونية المتطلبات وصف1.1
.بالمطالبات المتعلقة الوثيقة شروط أنواع مختلف وصف1.2
تكون التي الداعمة والأدلة المستندية الأدلة ماهية وصف1.3

.بمطالبة الإخطار عند عادة مطلوبة
.تطبيقه وكيفية المباشر بالسبب المقصود شرح1.4

.بها المرتبطة والخدمات التأمين منتجات فهم.2
.المركبات تأمين وثائق واستثناءات وتمديدات ميزات وصف2.1
المنازل تأمين وثائق واستثناءات وتمديدات ميزات وصف2.2

السفر تأمين ووثائق الإلكترونية الأجهزة على التأمين ووثائق
.الممتدة والضمانات

الممتلكات تأمين وثائق واستثناءات وتمديدات ميزات وصف2.3
.المالي والتأمين التجارية

المسؤولية تأمين وثائق واستثناءات وتمديدات ميزات وصف2.4
.التجارية

.الصحي التأمين وثائق واستثناءات وتمديدات ميزات وصف2.5

.وإدارتها المطالبات اعتبارات فهم.3
.المطالبات إدارة به تضطلع الذي الدور وصف3.1
.الزبائن توقعات وإدارة الخدمية المعايير أهمية شرح3.2
.التأمين مطالبة في المختلفة الأطراف توضيح3.3
احتياطيات تخصيص وطريقة المطالبات تقدير أهمية شرح3.4

.المطالبات
.التأمين مطالبات على الاحتيال تأثير كيفية توضيح3.5
معاملة المطالبات إدارة بها تضمن قد التي الطرق وصف3.6

.منصفة بطريقة الزبائن
أو والشكاوى المنازعات حل بها يمكن التي الكيفية وصف3.7

.تصعيدها

وخدمات المطالبات مع التعامل إجراءات فهم.4
.الصلة ذات المطالبات

وثائق يخص فيما المطالبات مع التعامل إجراءات وصف4.1
.المركبات تأمين

وثائق يخص فيما المطالبات مع التعامل إجراءات وصف4.2
الإلكترونية الأجهزة على التأمين ووثائق المنازل تأمين
.الممتدة والضمانات السفر تأمين ووثائق

وثائق يخص فيما المطالبات مع التعامل إجراءات وصف4.3
.المالي والتأمين التجارية الممتلكات تأمين

وثائق يخص فيما المطالبات مع التعامل إجراءات وصف4.4
.التجارية المسؤولية تأمين

وثائق يخص فيما المطالبات مع التعامل إجراءات وصف4.5
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موجب . 1 ن عليها  ث من األخطار المؤمَّ ات الخطر هذه مس ان أحد مس ب خطر  حدوث خسارة و ب أ من مس س إذا 
ات  وري إث قة، فمن ال  الوث

Aعامل الذي ساهم  الخسارة. . ال 
B .  .ب األو للخسارة  الس
C . .ب األخ للخسارة  الس
D . ب ا للخسارة. الس  الم

  
ب . 2 س قة من مقره أو محله سوف ي طة  حالة ال ه  إخطار ال ن عل ن المنازل  ع األرجحفشل المؤمَّ ام مؤمِّ   ق
A .قة لغاء غطاء ال  .ب
B .ملها أ قة   .إلغاء الوث
C .ة س لغ ال ل م  .تقل
D .ة  .رفض دفع المطال

 
اتتتطلب معظم وثائق تأم . 3 المطال ن   المنازل إخطار المؤمِّ
A .ف المؤمن له ال  .عد حساب ت
B .ع وقت ممكن  .أ
C . يوما من الخسارة 14 غضون. 
D .  يوما من الخسارة  30 غضون. 

 
ه ذلك، يوجد واجب المؤمن 4 ان عل ، إذا  ف من الخسارة؟له  . م  التخف
A .  ف النظر عما إذا قة أم الإنه موجود دائما   .انت مذكورة  الوث
B.  .دا ه أ ن عل ن وال يتحمله المؤمَّ قع دائما ع عاتق المؤمِّ   إنه 
C .عد حدوث الخسارة د  ن ع وجه التحد  .فقط إذا طلب المؤمِّ
D .قة احة  الوث  .فقط عندما يتم النص عليها 

 
ة . 5 كة لسما عمل لدى  شار  موجب هذه قام مازن، وهو مس ة  مان. عند التعامل مع مطال قة تأم إ إ يع وث ، ب التأم

حة تقع ع عاتق ة صح ات أن المطال ة إث قة، فإن مسؤول  الوث
A .مان  .إ
B . ة التأم  .كة سما
C .ن  .المؤّمِ
D .مازن.  

 
ع أنه6 ــــح، فهذا  ط  قة ك ط  الوث ف   . عندما يتم تص
A . ق دفع قسط إضا مكن  .إزالته عن ط
B .ات القانون العام ند إ متطل  .س
C .قة وط الوث ا ضمن   .جاء كتاب
D .ة ة أول  .ينطبق فقط لف

 
ة إذا 7 ات حدوث خسارة مال وري فقط إث ، من ال قة تأم موجب وث ة  م مطال  . عند تقد
A .اري ان اعت ة ك المطال  .ان المتقدم 
B .ة س ند ال ة ب المطال  .تأثر المتقدم 
C .ض قة تع قة وث  .انت الوث
D . أثر رج قة   .تم إصدار الوث
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ة 8 له مس اه إ م الط من سطحه ودخول الم ت عاصفة  إزاحة ال س ل من إحدى العطالت،  ع من عودة جم ل أسب . ق
ب  ا للسجاد واألثاث. ما هو الس خا كب ا للخسارة؟تلط  الم

A .وع الط الم  .ال
B .التلطيخ. 
C . العاصفة. 
D .ل   .شغور الم

 
ط ينص ع . 9 قة تحتوي ع  ة لتأم ال قة تجار ه وث ن عل ن   عدم تركلدى المؤمَّ ل. إال أن المؤمَّ ارة طوال الل األدوات  الس

ن  تخذه المؤمِّ ارة. ما اإلجراء الذي س قة األدوات من الس ط وتمت  د بهذا ال ه فشل  التق  ؟ع األرجحعل
A .قة  .تجنب الوث
B .قة  .إلغاء الوث
C .ة  .دفع المطال
D .ة  .رفض المطال

 
ارت الخاصة تعرضت جنان لحادث تصادم . 10 قة تأم الس ارة طرف ثالث. من المرجح أن تتضمن وث ارتها مما أدى إ تلف س س

ً ع  مسؤوليتها عن الحادث دون الحصول أو ف  جب أال تع طا ينص ع أنها   بها 
A .ة المستقلة  .المشورة القانون
B . كة التأم ة من   .موافقة خط
C .طة ر حادث   .تق
D .ة للطرف الثالث ات للخسارة المال   .إث

 
موجب  11 حة  ات ال متثل لجميع الواج ان المطالب  قة. إذا  نه فشل  االمتثال لواجب ضم ، فما تأث ذلك ع  وث ، ل

ة؟  المطال
A .ة غ صالحة  .قد تعت المطال
B .د ات الزائدة قد ت  .المطال
C .ة س ل دفع ال  .قد يتم تأج
D .ة الحلول  .قد يتم تغي عمل

 
ة،  12 اء أو المل ات ال عض إث ، أو  صال أص م إ ات  حالة تأم المنازل ع تقد . لماذا من المحتمل أن ت إدارة المطال

مة معينة؟ ة ق المواد المفقودة أو التالفة ال تتجاوز عت ة تتعلق   لدعم أي مطال
A . وط قةلالمتثال ل  .الوث
B .قة ط المب  الوث س لغ تحمل ال ل التطبيق الدقيق لم سه  .ل
C .ات ة المطال س ة  ــــع عمل  .ل
D .ة للتحقق من لغ المطال   .صحة م

 
ة؟13 قة تأم الحوادث الشخص موجب وث ة السداد عن العجز ال المؤقت   . ما هو الحد األق المعتاد لف
A .26  ع  .أسب
B .52  ع  .أسب
C .104  ع  .أسب
D .208  أسابيع. 

  
ة14 قة تأم توقف العمل  المقام األول لتغط م وث  . تم تصم
A .الخسارة الناجمة عن الديون المعدومة. 
B .مة السهم  .الخسارة الناجمة عن انخفاض ق
C .خسارة األراح. 
D.  عات. خسارة  المب
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قة تأم  . 15 ع وث ن عليها؟ ما ن ارة المؤمَّ ر العر للس ال ما يتعلق  ارات ال توفر غطاء ف  الس

 A .شاملة. 
B .ات قانون المرور فقط  .متطل
C .الطرف الثالث فقط. 
D .قة ق وال   .الطرف الثالث مع الح

 
اط أو الضمان الخاص 16 شتمل ع إش قة تأم  ة وث ات الهندس قة ال من  . لدى إحدى ال ع الوث ة. ما ن ار الماد األ

قة؟  المرجح أن تكون هذه الوث
A .توقف العمل. 
B .ارات  .أسطول الس
C .ة المنتجات  .مسؤول
D .ة ة المهن  .المسؤول

 
اته، لم يتمكن من . 17 جة إلصا ات. ون د وتعرض لعدد من اإلصا ال لة مع األصدقاء، دخل مراد  شجار  العمل لمدة ستة خالل ل

ة ال تغ العجز  قة تأم الحوادث الشخص أن لدى مراد وث عد مرور عام ع الحادث. علما  ة إال  مطال أشهر ولم يتقدم 
لغ   م ب المحتمل لهذا؟   250المؤقت  ة مطالبته. ما هو الس س ن رفض  ن المؤمِّ ا، ل ه أسبوع  جن

A .قة وط وث موجب  ثاة  ة مس  .تأمينه المطال
B .ة رب العمل قة تأم مسؤول ة تحت وث  .تندرج المطال
C .المصلحة العامة اسة ة ضد الس  .المطال
D .قة ط المب  الوث س لغ التحمل ال ة ضمن م   .المطال

 
ة لن تغ .  18 ة شاملة ع الدراجات النار ار قة تأم مع    وث
A .  ب ة ال تص ار العرض     الدراجة النارة. األ
B . .ب الدراجة النارة ار المتعمدة ال تص    األ
C . .(خالف رسوم العالج الطارئ ة ( ف الطب ال     الت
D . .قة الدراجة النارة واإلخفاق  استعادتها   

 
م أو 19 ما يتعلق، المشورة أو التصم ة الناشئة عن، أو ف قة التأم ال تغ المسؤول المواصفات المقدمة من حامل . ما  وث

ل رسوم؟ قة لطرف ثالث مقا  الوث
A .ة أراب العمل  .مسؤول
B .ة المنتجات  .مسؤول
C .ة ة المهن  .المسؤول
D .ة العامة   .المسؤول

 
ات التجارة؟ . 20 قة تأم الممتل د الموردين المحددين إ قسم توقف األعمال  وث  ما هو الغرض من تمد
A .ار المؤمنة  مقر المورد المحدد خسارة األراح الناتجة عن األ ما يتعلق  قة ف ض حامل الوث  .لتع
B . . جة لإلعسار الما ام تعاقدي ن ال خسارة األراح الناتجة عن فشل المورد المحدد  الوفاء  ما يتعلق  قة ف ض حامل الوث  لتع
C . خسار ما يتعلق  ض مورد مس ف قةلتع ر مؤمن  مقر حامل الوث  .ة  األراح ناشئة عن 
D .جة لحدث مؤمن  مقره شأ ن ــح ت ال طة  ة وأي خسارة مرت ار الماد األ ما يتعلق  ض مورد مس ف  .لتع

 
قة تأم األمراض؟. 21 لغ السماح األ شيوعا  وث   ما مدة م
A .3  .ام  أ
B .7  .ام  أ
C .21  .يوما   
D .28  .يوما    
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قة تأم  . 22 ارات األخرى لوث ادة الس د أو ملحق ق ه  إطار تمد ن عل ه المؤمَّ ة، إن وجدت، ال يتمتع  ما هو مستوى التغط
ارات ذات الغطاء الشامل؟  الس

A .ةلن يتم توف ال  .تغط
B ة  .شامل. تغط
Cة  .الطرف الثالث فقط . تغط
Dة قة . تغط ق وال   .الطرف الثالث مع الح

 
ة و  . 23 ائ ه عض األدوات ال شف أن  ام وأ اح أحد األ نة  ص س ه نقدا قد   500وصل المدير لمستودع مخازن لمعدات ال جن

ف ستكون ردة   قة. ك قة تأم ال موجب وث ة  مطال طة وتقدم  قة لل طة عن ال الغ ال ة ب ا قت. وقام م نُ ع  فعل المؤمِّ
ة؟ األرجح  ع هذه المطال

A .ملها أ ة   .رفض المطال
B .وقة فقط ة عن النقود الم  .دفع المطال
C .ة فقط ائ ه ة عن األدوات ال  .دفع المطال
D .امل ال ة   .دفع المطال

 
ة رب العمل إلزا . 24 ة المتحدة، ال تجعل تأم مسؤول خالف الممل       ع جميع األعمال التجارة؟ ما  الدولة، 
A . .     الص
B . .الهند    
C . .هولندا    
D . .جمهورة أيرلندا   

 
ه هو أن . 25 ن عل ة ضد المؤمَّ مطال ة  التعامل مع المفاوضات مع الطرف الثالث الذي يتقدم  ن المسؤول ة لمؤمِّ س ة الرئ الم

مكنه ن   المؤمِّ
A .  داد من ة مع الطرف الثالثدائما ضمان االس س ل ال  .خالل الحلول ق
Bض. ال د من دفع الحد األق للتع  .تأ
C . .ن مكن التقدم بها ضد المؤمِّ ات ال   الحد من عدد المطال
D .ة مالئمة س اتها ومواردها للحصول ع   .استخدام خ

 
كة التأم عن التقدير الدقيق 26  داخل 

ً
ات المعلقة؟ . من المسؤول عادة ة للمطال لفة النهائ  للت

A .تواري ق اال  .الف
B .ات  .معال المطال
C . ق الما  .الف
D .مقميو الخسائر.  

 
ل األجل . 27 ن ع جميع عمالئها؟ الرئ ما هو التأث ط ال الناجح ضد المؤمِّ   لالحت
A .ات وقتا أطول للمعالجة ة المطال س ستغرق   .سوف 
B .الغ التحمل أع  .ستكون م
C .ستكون أقساط التأم أع. 
D .ة ب أ انتقائ كون المكت  .س

 
ات مجموعة من معاي الخدمة، يتم ذلك 28  . عندما ت إدارة المطال

ً
 من أجل إدارة  عادة

Aتدفق الما . ال. 
B .توقعات العمالء. 
C .ة  .مؤثرات الخطر المعن
D .التعرض للخطر.  
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ف ي 29 شف عن هذا التضارب، ك اإلضافة إ ال الهما طرف  نفس الخسارة.   ألثن من المؤمن لهم 
ً

ط أنه وك . أدرك الوس
ة؟  ط التعامل مع المطال  لهذا لوس

A ال المطالبت . الحصول ات واحد إلدارة   .معالج مطال
B .ل طرف ة   .الطلب من معالج منفصل إلدارة مطال
C. ن الخاص بهم ة مع المؤمِّ ا تع عليهم التعامل م ن عليهما أنه س ل من المؤمَّ لغ   .أ
D عدم المشاركة . ً الخسارة أو ه الذي أخطرك  ن عل ة المؤمَّ   .إال  إدارة مطال

 
له منذ  . 30 اته. إال أنه قام مؤخرا    6متلك جمال م ه أي تأم ع محت كن لد عد  سنوات ولم  له و ات م ة ع محت اء تغط

ة؟ امل  هذه المطال التحقيق ال ن  قوم المؤمِّ ب المحتمل أن  ة عن غسالة مكسورة. ما هو الس مطال ع أراد أن يتقدم   أسب
A .ات مة المحت  .للتحقق من ق
B . د من أن عمر الغسالة أقل من  .سنوات 10للتأ
C .ال محتملة ات احت  .هناك مؤ
D . كون هناك تأم مزدوج   .قد 

 
لفة إصالح المقدرة مالي  . 31 ب عند هطول األمطار. وقد تجاوزت ت اتب والذي تم االنتهاء منه مؤخرا لل تعرض مب شاهق للم

قر أي من  ف أو  ع . إذا لم  اإلهمال ضد عدد من المقاول كة تأم المطور  ة، فقد  من الجنيهات. وقد أدعت  المسؤول المقاول 
ة  لة وتجنب اإلجراءات القضائ ن محاولة حل المش ح المؤمِّ  ق

Aالف  .فصل فيها. 
B .م  .التحك
Cال  .وساطة. 
D .الحلول.  

 
ة  32 ات الحاالت الفرد اط د احت  . اإلدارة المسؤولة عن تحد
A توارة. اإلدارة  .اال
B ات. إدارة  .المطال
C ة. اإلدارة  .المال
D التدقيق الداخ . إدارة.  

 
ة مقارنة  33 ال قة تأم المنازل أقل احتماال أن تكون احت ة الزجاج من وث موجب قسم تغط ات  جعل المطال . ما العامل الذي 

ات من فئات التأم األخرى؟ د من المطال  العد
A .قة ل الوث  .المعاينة ق
B .ة عد المطال  .المعاينة 
C .ة س قة ال  .ط
D .ة ة المعن   .الجداول الزمن

 
ن (ب). 34 قة مع المؤمِّ ارة تقودها سارة، ال لديها وث س قة، آدم،  عد أن اصطدم حامل الوث ة  ن (أ) مطال من الذي  .تل المؤمِّ

ة؟  عت عادة الطرف األول  هذه المطال
A .آدم. 
B . .(أ) ن   المؤمِّ
C .(ب) ن  .المؤمِّ
D .ساره.  
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ا العلم ع  35 ث يتم تطبيق احت ات ح ة معالجة المطال ة عمل أنواع التأمينات الشخص ات التأم المختصة  عض  بع  . ت
ات عند اإلخطار  ا العلم؟عض أنواع المطال ف يتم حساب احت  األول. ك

A . شائمة عمدا ة ال ال تكون متفائلة أو م ة المحتملة للمطال مة النهائ م دقيق للق  .تقي
B .نارو الحالة األسوأ ل س ا لتمث دو ات  ضعه معالج المطال لغ الذي   .الحد األق للم
C . ضعه معالج لغ الذي  ةالحد األد للم ل د من المعلومات التفص ا ح تتوفر م دو ات   .المطال
D .ا مة المشتقة إحصائ  .متوسط الق

  
شأن. 36 ه  ن عل ن والمؤمَّ اع ب المؤمِّ جة ل ة ن اس ق الق قة تأم الح موجب وث م   قد يتم تطبيق بند التحك
A .ة ة المطال مة المطال لغ أو ق  .م
B .مة القسط لغ أو ق  .م
C .قة  .غطاء الوث
D .قة د الوث   .وط تجد

 
اسم. 37 ة معروفة  ة. هذه العمل لفة المحتملة للمطال الت ما يتعلق  لغ من المال ف ص م قوم بتخص ة،  ن مطال  عندما يتل المؤمِّ
A .ة س  .ال
B . ا  .وضع االحت
C .الحطام. 
D .ة س   .ال

 
ة المعتادة ال تحدث 38 ات التجار ة معالجة المطال دة  عادة . ما المرحلة من عمل ة جد عد اإلخطار األو عن مطال ألول مرة 

ة؟ ة المطال ل دوري طوال ف ش  وتتكرر 
A .اوى  .التعامل مع الش
Bتفاوض. ال. 
Cداد  .. االس
D .ا المناسب لغ اإلحت د م   .تحد

 
ة؟  الرئ  ما هو الخطر. 39 اف ات غ  اط ن الحت ص المؤمِّ  لتخص
A .ل أم المظالم  .غرامة من ق
B .ات ة المطال س ة   س ط ال  .عدم القدرة ع تطبيق 
C .اماته ال  .عدم القدرة ع الوفاء 
D .ب ة  ال ادة كب   .ز

 
دها  الشارع مما أدى إ  40 قة تأم اآلالت. سقط هاتف رشا المحمول من   ةاألجهزة الصغ  و تصدع شاشة الهاتف. لدى رشا وث

فعل خط المساعدة  كة التأم للحصول ع المساعدة. ماذا س خط المساعدة الخاص   ؟ع األرجحوقامت اإلتصال 
A . قة والعطلإشعار قة تغ فقط ال أن الوث  .رشا 
B .ل ع الفور د  .أرسال رشا هاتف 
C .ن المنازل  المقام األول  .إحالة رشا إ مؤمِّ
Dندات الداعمة. أ ة والطلب من رشا إرسال المس ل المطال  .خذ تفاص

 
ارات . 41 قة التأم الس ة لوث ف المتعلقة  العادةغ ملحق أو إضافة النفقات القانون ال  الت
A . ة عن ا ة ن ة المسؤول هالدفاع عن مطال ن عل  .المؤمَّ
B .ن انتهاك العقد مع المؤمِّ ة  عة المطال   .متا
C .ن ة عن المؤمِّ ا داد ن عة االس   متا
D .ه ن عل ة عن المؤمَّ ا ة الخسارة غ المؤمنة ن عة مطال   .متا
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قة . 42 أن لدى عصام وث د، علما  خرة الت ب أ ب  س لغ من العمر عام إ تلف  زر المملوك من عصام والذي ي تعرض الف
دال الطعام الذي   مة أس د وق زر جد ف ة  ة تتضمن المطال مطال ه تقدم عصام  . وعل ا زر ق د ف تأم المنازل ال تتضمن تمد

ن فسد وعن األجر الذي خ  دفعه المؤمِّ ة سوف  ر. أي جزء (أجزاء) من المطال ب وقته الذي قضاه  التعامل مع ال س ع  ه 
 ؟األرجح

A .الغذاء المدلل فقط. 
B .د فقط زر الجد  .الف
C .د فقط  .الغذاء مدلل والمجمد الجد
D .د واألجور المفقودة زر الجد  .الغذاء الفاسد ، الف
  

قة تأم  . 43 الهما وث أن لدى  ارتها، علما  ار متوسطة لس ب  أ س ينة و ارة ب ارته للخلف صدم س س عود  ان جابر  عندما 
مته  ط ق س لغ تحمل  ارات ذات غطاء شامل تحتوي ع م ه. ما  المؤسسة ال  250س ة   من المرجحجن ينة للمطال أن تعينها ب

ط؟ س لغ التحمل ال  م
A . ة الخسائر س  .كة 
B .م الخسائر  .كة تقي
C .ن  .المؤمِّ
D .داد الخسائر غ المؤمنة   .كة اس

  
كة تصليح الزجاج معتمدة من  . 44 دال الزجاج المكسور من  له، تحطمت إحدى النوافذ وتم أس ذ آدم أعمال البناء  م أثناء تنف

كة التصليح  ن. من  الجهة ال ستقوم  ل المؤمِّ دال الزجاج المكسور؟ ع األرجحق رسال الفاتورة لها عن أس  ب
A .آدم. 
B .ن آدم  .مؤمِّ
C .البناء. 
D .ن البّناء   .مؤمِّ

  
ض؟45 ة التع قة تأم توقف العمل، ماذا تمثل ف موجب وث ة   . عند التعامل مع مطال
A .ة الغ عن المطال  .المدة القصوى لإل
B .ة ة المطال س ة و المطال  .المدة القصوى ب اإلشعار 
C . كة نظر فيها  ة ال س خسارة األراح. الحد األق للف ة تتعلق   التأم  مطال
D .دة ة جد م مطال ة وتقد ة مطال س   .المدة القصوى ب 

  
ن؟ . 46 ة للمؤمِّ دا ه  ال ن عل بته المؤمَّ جب أن ي ف، ما الذي  التوظ ما يتعلق  قة تأم الدائن ف موجب وث ة  م مطال  عند تقد
A .جاد عمل  .لقد حاول إ
B . أجر أقلأنه قد تو  .العمل 
C .عمل  .انه ال 
D .عن إنهاء عمله ً ان مسؤو  .أنه 

  
ة مما أدى إ تأخ  إتمام البناء.  47 جة لذلك تتطلب الوضع أعمال عالج ة، ون ل ا ه شاف عي ارات تم ا . أثناء بناء موقف للس

قة ال   ة. ما  الوث مطال حتمال التقوم  كةالتأم ب خطار  ه قام المهندسون المعمارون المعنيون ب ب  من المرجحوعل ستج أن 
ة؟لهذه المطا  ل

A .توقف العمل. 
B .ة المنتجات  .مسؤول
C .ة ة المهن  .المسؤول
D .ة الطرف الثالث   .مسؤول
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ات التجارة ال 48 ع تأم ع الممتل اتها؟ عادة.  أي ن تها مطال س  ما يتم استخدام مصلح معتمد ل
A  افة األخطار. تأم. 
B ق واألخطار الخاصة. تأم  .الح
C .زجاجتأم ال. 
Dقة. تأم ال.  

  
؟ من المحتملإ أي طرف . 49 ا ل م ش ة الزجاج األما المكسور  ة مطال س الدفع ل ارات الخاص  ن الس قوم مؤمِّ  أن 
A .قة  .حامل الوث
B .قة ل حامل الوث  .وك
C .كة إصالح الزجاج. 
D .مسوي الخسائر. 

  
ار جهة التصليح، ما تأث ذلك  . 50 اخت قة  ً من السماح لحامل الوث د ن مجموعة من المصلح المعتمدين  ستخدم المؤمِّ عندما 

 ذلك ع سعر وجودة أعمال التصليح؟ع سعر وجودة أعمال التصليح؟ 
Aجودة. أرتفاع  األسعار وأرتفاع  ال. 
Bجودة. انخفاض  األسعار وأرتفاع  ال. 
C وانخفاض  الجودة. أرتفاع  األسعار. 
D .انخفاض  األسعار وانخفاض  الجودة.  

  
موجب   . 51 ه فعله ع الفور  جب عل ارة، فما الذي  ارته ومن ثم تعطلت الس قة التأم بوضع الوقود الخطأ  س إذا قام حامل وث

ارات ذات الغطاء الشامل؟ قة تأم الس  وط وث
A .ة العطل مزود خدمة أو تغط  .اتصل 
B .خدمات الطوارئ  .اتصل 
C . ارات المح مصلح الس  .اتصل 
D .ارات ن الس مؤمِّ خط المساعدة الخاص    .اتصل 

  
قة تأم المنازل. ما  . 52 ة كجزء من وث ن خط مساعدة للمشورة القانون ن والفرد الذي   ع األرجحيوفر المؤمِّ العالقة ب المؤمِّ

م المشورة؟  قوم بتقد
A .ن عمل لدى المؤمِّ ا  شار مديرا كب كون المس  .س
B .ن عينها المؤمِّ د  كة تعه ل  شار من ق تم التعاقد مع المس  .س
C .ن ع أساس مستقل ل المؤمِّ شار هو أقرب محا للمؤمن له يتم دفع رسوم ثابتة له من ق كون المس  .س
D. ن كون المحا الداخ للمؤمِّ شار س  .المس

  
كون الشخص 53 اته. من س ضان يؤثر ع ممتل ه  حالة حدوث ف طالب  جب أن  د مما  قة التأم غ متأ المناسب  . حامل وث

ة عنه؟  ا ة ن ة المطال س  للتفاوض ع 
A .مسوي الخسائر. 
B .م الخسائر  .مق
Cط. ال  .وس
D .داد الخسائر غ المؤمن عليها ل اس   .وك

  
ب. أي جهة  54 جة إنفجار األناب ل ن أثاث الم ات لحقت  قة تأم المنازل تخص تلف موجب وث ة  ات مطال . تل معالج المطال

ر؟  ُيرجح م ال ات لتقي ع معالج المطال  أن 
A .وارث داد خسائر ال  .كة اس
B .مسوي الخسائر. 
C .ة الخسائر  .معاين مراق
D .م الخسائر   .مق
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مبيوتر) هو. 55 عتمد ع ال ات المحوسب (نظام   الهدف الرئ لنظام المطال
A .دقة ات  ل المطال ل تفاص  .سج
B .ة ال ات االحت د المطال  .تحد
C . المساعدة  حساب أقساط التأم.  
D .ات المراقب  .ضمان االمتثال لمتطل

  
ضمان إعداد نظام . 56 ن  ام المؤمِّ ة ق قة للخسارة؟ما أهم اب الدق ات الخاص بها لمعرفة األس   المطال
A .لة قة المقا وط الوث ام و أح د من أن الخسارة مشمولة  ب من التحقق والتأ  .لتمك المكت
B . سع ام وال وط واألح ار الخطر وال ات  اخت سع من عكس اتجاهات المطال ب وفرق ال  .لتمك المكت
C .وط األ منفعة دي التأم بهدف الحصول ع ال ة إ مع املة عن االتفاق قة و م معلومات دق ن من تقد   .لتمك المؤمِّ
D . انات صناعة التأم ة ودعم جمع ب الغ للجهة الرقاب ات اإل ة متطل  .لتلب

  
؟  . 57 ل تنظ مع كة التأم جراء اعتماد ه ة ال تعود ع  س   ما  الفائدة الرئ
A . .ة م ات التنظ فاء المتطل    ضمان اس
B . . سطة للموظف الموه ة م س وضع خطط مهن     ت
C . .كفاءة كة  ال     التمك من تحقيق أهداف العمل الخاصة 
D . ة للم ف اإلجمال ال ل الت   ؤسسة. تقل

 
ة توقعات العمالء؟  . 58 ة الالزمة لتلب س ات، ما  الخصائص الثالث الرئ د للمطال م نظام جد   عند تصم
A . .د ة والوصول المق ة الشخص ة وحذف المعلومات الُمعرفة لله ة التنافس     الم
B . .انات ة الب ة وخصوص ل انات التفص م المعقد والحصول ع الب    التصم
C .ة. فعال ار والموثوق ف واالبت ال     ة الت
D . .ال ة، ومنع االحت فة الخدمة الذات انات، ووظ     دقة الب

  
ات 59 كة التأم  الحلول؟ من المحتمل . أي مجال أختصاص  قسم المطال عة حقوق  متا شاط المتعلق   أن يتعامل مع ال
A .ام اإلل ق االمتثال  .ف
B .ال  .وحدة االحت
C .داد  .وحدة االس
D .ل ق إعادة التأه  .ف

  
ض قدره . 60 حد تع ة العامة  قة المسؤول انت مهملة ومنحت 1,000,000لدى لو وث مة أن لو  ه. وقد وجدت المح جن

مة  ق ضات  ة تع ؟ 2,000,000مقدم المطال ة العامة الذي تتعامل معه لو ن المسؤول دفع مؤمِّ جب أن  م  ه.   جن
A .500,000ه  جن
B .1,000,000 ه  جن
C .2,000,000   ه  جن
D .3,000,000  ه   جن

  
مة . 61 ق له  ات م ار  محت قة 12,000تعرض جعفر أل موجب وث ة  مطال ه تقدم  له. وعل شب  م ق  ب ح س ه  جن

لغ التأم فيها  لغ م ات المنازل وال ي ه. وخالل  20,000تأم محت ل جن ات م مة محت ن أن ق شف المؤمِّ قات، أ التحق
انت  ق  ل الح لغ  30,000جعفر ق ن م جة لذلك، عرض المؤمِّ ه. ون قة  8,000جن ط أو بند الوث ة. ما هو  ة المطال س ه ل جن

ة؟ ة المطال س قه   ن بتطب  ال قام المؤمِّ
A . ة س  .ط ال
B .ط المشاركة. 
C . نقذاتبند  .المس
D ط  .الحلول. 
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داد نفقاتها من طرف ثالث مهمل  62 كة التأم  اس عرف حق  ُ  . 
A .م  .التحك
B .المشاركة. 
Cال  .وساطة. 
D .الحلول.  

  
لغ . 63 متها م انيها وال تجاوزت ق قة التأم ع م موجب وث ة  ل ض عن خسارة  ة للتع مطال مة  قة. تقدمت ك التأم  الوث

ة ؟ س لغ ال ة، فما هو الحد األق لم ة بنجاح ع هذه المطال س  إذا تم تطبيق بند ال
A . لغ التأم  .م
B . مة المب  .ق
C .ف إعادة البناء ال  .ت
D .ر ف ج ال ال   .ت
  

قلل من. 64 ن الحطام، فإن هذا  يع المؤمِّ  عندما ي
A . لغ همستوى م ن عل ط للمؤمَّ س  .التحمل ال
B .ة ال ات االحت  .احتمال المطال
C .دة ة المتك ة النهائ لفة المطال  .ت
D .داد الخسائر غ المؤمن عليها  .اس

  
مة . 65 ق لغ سماح  قة التأم م لغ مجموعها  2,500تتضمن وث عد خسارة  ه. و لغ، إن وجد، الذي   10,000جن ه، ما هو الم جن

دفع ة؟س المطال ما يتعلق  ن ف  ه المؤمِّ
A .ء  .ال 
B .2,500   .ه  جن
C .7,500  .ه   جن
D .10,000  .ه  جن

  
ق. 66 اهظ الثمن شاشته مكسورة عن ط ة نافذة لجهاز لو  ة مطال س قوم مؤمن أدوات ب      من المرجح أن 
A . . ب إلصالح الجهاز اللو ت    ال
B . .ة ة نقد س     إصدار 
C . .ر      ج ال
D . . دال الجهاز اللو      اس

 
لتا الس . 67 رت  ة وت ارة ناد ارة أولجا مع مؤخرة س . اصطدمت س املة ووافق المؤمن     ارت أنها حالة خسارة  ارة أولجا  ت س اعت

ة مطالبتها.  س ة أولجا النافذة؟   ع  عد دفع مطال متلك الحطام        من 
A . .أولجا    
B . .مؤمن أولجا     
C . .ة      ناد
D . .ة      مؤمن ناد

 
ن دفاع القانون العام عن اإلهمال . 68 ستخدم المؤمِّ ة مقدمة من أي من أطراف عقد سوف  المساهم فقط عند الدفاع عن أي مطال

؟   التأم
A .األطراف األو. 
B .ة  .األطراف األو والثان
C . ة و األطراف  .الثالثةالثان
D .األطراف الثالثة. 
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ة . 69 ه أنظمة متطورة لمراق ان لد دقة إذا  تائجه  بؤ ب ن قادر ع الت  المؤمِّ
A . األداء الما. 
B .ال  .االحت
Cب. ال. 
D .ة وتوكوالت الرقاب   .ال

  
ن؟ . 70 ف المؤمِّ ال ا أي جانب من ت ل م ش قلل  داد المحتملة قد تمت سوف  ات االس د من أن جميع عمل  إن التأ
A .ات المعادلة اط  .احت
B .ب ات ال  .مست
C .ف الحلول ال  .ت
D . ةأقساط التأم غ س   .المك

 
ة؟. 71 ة، فما هو التأث المحتمل ع نتائجه المال شاطا واتخذ اإلجراءات المناس ل أ  ش اته  ة مطال ن  مراق دأ المؤمِّ  إذا 
A .  ةسوف  .تكون متقل
B . تحسنتسوف. 
C .ع حالهمتظل س. 
D .سوء   .سوف 

  
جراءات . 72 ة و ج ات اغة اس ة؟من المسؤول عن ص كة التأم اليوم ات   مطال
A .ات  .مدير المطال
B . المدير الما. 
C .ق س  .مدير ال
D .تتاب  .مدير اال

  
ة للتعامل معها عادة أن .................. . 73 ات مطل ة والمعرفة المتخصصة لمدير المطال  . ما تكون الخ
A . دي التأم دة من مع ات المس  .المطال
B .ات المعقدة  .المطال
C .  ات ال الغ عنها المطال ن لم يتم اإل دها ول  . تم تك
D .د   .الحطام المس

  
م قدمت. 74 ة تتعلق  تم لغ مطال م ها  األصل  ارة اش ة عن س ل لغ ق 5,000خسارة  ه وال ت ه.  3,000اآلن  متها جن علما  جن

ات الشاملة تحتوي  قته لتأم المرك مة عأن وث ق لغ تحمل  ات مبتدهذا وقد عرض  جنيها.  150 م م أ ع  معالج مطال ة   تم س
لغ قدره صا  ه و  5,000م له جن مالذي ق ة ع الفور  تم ب من مطال م . ما مقدار ال  ؟تم

A .150  ه  جن
B .2,000   ه  جن
C .2,150  ه  جن
D .4,850  ه   جن

 
ل األهداف المحددة ح يتمكنوا من  . 75 انتظام التقدم الما مقا ة وتراقب  ات داخل ان ات التأم م  تضع 
A .ة ال ات االحت  .ردع المطال
B . النتائجتوقع. 
C .ب ل ال  .تقل
D . د تعي ةوتحد ات المناس اط  .االحت

 
 



ل  االمتحان  دل
 

 المغطاة  التعليمية  والمخرجات  التجريبي  امتحان  إجابات

 

ة السؤال  ج التعل  اإلجا ة السؤال  المخ ج التعل  اإلجا ة السؤال  المخ ج التعل  اإلجا  المخ
ج التعل  ج التعل  1المخ ج التعل  3المخ  6المخ

1 D 1.4 25 D 3.3 59 C 6.3 
2 D 1.2 26 A 3.1 60 B 6.2 
3 B 1.2 27 C 3.5 61 A 6.2 
4 A 1.2 28 B 3.2 62 D 6.3 
5 A 1.1 29 B 3.1 63 A 6.2 
6 C 1.2 30 C 3.5 64 C 6.3 
7 C 1.1 31 C 3.7 65 D 6.2 
8 C 1.4 32 B 3.1 66 A 6.1 
9 D 1.2 33 C 3.5 67 B 6.3 
10 B 1.2 34 A 3.3 9  سؤال
11 A 1.2 35 D 3.4  
12 D 1.3 36 A 3.7  ج التعل 7المخ

 B 3.4 68 C 7.4 37 سؤال   12
 38 D 3.4 69 A 7.3 

ج التعل   C   3.4 70 B 7.2   39      2المخ
13 C 2.5 15   71 سؤال B 7.2 
14 C 2.3  72 A 7.1 
15 A 2.1  ج التعل 4المخ 73 B 7.1 
16 A 2.3 40 D 4.2 74 C 7.2 
17 A 2.5 41 D 4.1 75 B 7.3 
18 C 2.1 42 D 4.2 8  سؤال
19 C 2.4 43 D 4.1  
20 B 2.3 44 B 4.6 
21 B 2.5 45 C 4.3 
22 C 2.1 46 C 4.3 
23 C 2.3 47 C 4.4 
24 B 2.4 48 C 4.6 

سؤال   12 49 C 4.1 
 50 B 4.6  

15  D 4.1  
52 B 4.6 

35  B 4.6 
54 B 4.6  

سؤال   51
    

ج التعل  5المخ
 55 A 5.1 

56 B 5.1 
57 C 5.2  

  58  C 5.1  
سؤال  4   
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