
أعئهت انًشاجعتانخٌجٍو ًاإلسشبد       

 ظهم )اختار( اإلجاتح انصحٍحح يًا ٌهً:

ٌعرف انتىجٍه واإلرشاد انُفسً تأَه عًهٍح تُاءج تهدف إنى يساعدج انفرد نكً................-1
 ٌفيى راحو-أ

 ٌذسط شخصٍخو-ة

 ٌحذد يشكالحو-ج

شخصٍخو ًٌحذد يشكالحو ٌفيى راحو ًٌذسط-د

ٌتضًٍ انتىجٍه انُفسً........-2
 عًهٍت اإلسشبد-أ

انعالج انًعشفً-ة

انعالج انغهٌكً-ج

 انخحهٍم اننفغً-د

اإلرشاد انُفسً ختاو عًهٍح.........-3
انخذسٌظ-أ

انعالج-ة

انخٌجٍو-ج

انبحث-د

انًرض. تطثٍقً عًهً ٌتُاول.............يٍ اشقاٌ, ثاٍَهًنهصحح انُفسٍح -4
 انٌلبٌت-أ

 انخشخٍص-ة

 انعالج-ج

انٌلبٌت ًانخشخٍص ًانعالج-د

اإلرشاد انُفسً ٌهتى تـ............-5
 غٍش األعٌٌبء-أ

 األعٌٌبء-ة

 انًشضً-ج

كم يبعبك خطأ-د

ٌقدو اإلرشاد انُفسً خدياته فً............-6
 انعٍبداث اننفغٍت-أ

يشاكض اإلسشبد اننفغً-ة

 تانًغخشفٍبث اننفغٍ-ج

 انًغخٌصفبث األىهٍت-د

إٌ انفرد وانجًاعح ٌحتاجىٌ إنى ............-7
 انخٌجٍو-أ

 اإلسشبد-ة

انخٌجٍو ًاإلسشبد-ج

 كم يبعبك خطأ-د

يٍ انتغٍراخ االجتًاعٍح انتً تحتاج إنى انتىجٍه واإلرشاد انُفسً..............-8
دخٌل األجيضة االنكخشًنٍت كم بٍج-أ

 صٌبدة انًخخشعبث-ة

 حغٍش بعض يظبىش انغهٌن-ج

 حغٍش اننظبو انخشبٌي-د
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نقد تطىر انتعهٍى وتطىرخ يفاهًٍه وأسانٍثه و........................-9
 طشلو-أ

 ينبىجو-ة

 أنشطخو-ج

طشلو ًينبىجو ًأنشطخو-د

يٍ تغٍراخ انعًم وانًهُح وانتً تحتاج إنى انتىجٍه واإلرشاد..............-11
 بعًحغٍش اننظبو االجخً-أ

 حغٍش اننظبو انخشبٌي-ة

 حغٍش اننظبو االلخصبدي-ج

حغٍش انبنبء انٌظٍفً ًانًينً-د

ٌتُاول انًستىي انًعرفً ألهداف انتىجٍه واإلرشاد انُفسً.........-11
انخفكٍش ًاإلدسان ًانًعبسف-أ

 االنفعبالث ًاالحجبىبث-ة

 حعذٌم انغهٌن ًحغٍٍشه-ج

 انمٍى ًانًببدئ-د

انعًهً انسهىكً ألهداف انتىجٍه واإلرشاد انُفسً...........ٌتُاول انًستىي -12
انخفكٍش ًاإلدسان ًانًعبسف-أ

 االنفعبالث ًاالحجبىبث-ة

 حعذٌم انغهٌن ًحغٍٍشه-ج

 انمٍى ًانًببدئ-د

انتىافق............ٌعًُ تحقٍق انسعادج يع انُفس وإشثاع انحاجاخ.-13

انًينً-أ

انشخصً-ة

انخشبٌي-ج

االجخًبعً-د

انتىافق...........ٌتى عٍ طرٌق االختٍار انًُاسة نهًهُح وانشعىر تانرضا وانُجاح فً انعًم.-14

انًينً-أ

انشخصً-ة

انخشبٌي-ج

االجخًبعً-د

انهدف انعاو انشايم نهتىجٍه واإلرشاد انُفسً هى تحقٍق انصحح..............-15
انبذنٍت-أ

انجغًٍت-ة

اننفغٍت-ج

االجخًبعٍت-د

تحسٍٍ انعًهٍح انترتىٌح عٍ طرٌقٌتى -16
 حشجٍع انشغبت عهى انخحصٍم-أ

 يشاعبة انفشًق انفشدٌت-ة

حعهى انطالة ييبسة انًزاكشة ًانخحصٍم-ج

 كم يبعبك صٌاة-د

ٌطهق عهى انًُهج..............انتحصٍٍ انُفسً.-17
انٌلبئً -أ

انخنًٌي-ة

انعالجً-ج

انطبً-د
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حدوث انًشكهح أو االضطراب أو انًرض. انىقاٌح..........هً يحاونح يُع-18
 األًنٍت-أ

 انثبنٌٌت-ة

 ين انذسجت انثبنثت-ج

ين انذسجت انشابعت-د

انىقاٌح..........هً يحاونح انتقهٍم يٍ أثر  إعاقح االضطراب أو يُع أزياٌ انًرض.-19
 األًنٍت-أ

 انثبنٌٌت-ة

 ين انذسجت انثبنثت-ج

ين انذسجت انشابعت-د

انىقائٍح.....تتضًٍ إجراءاخ اندراسح وانثحىث وعًهٍاخ انتقىٌى وانًتاتعح.اإلجراءاخ -21
انجغًٍت-أ

االجخًبعٍت-ة

اننفغٍت-ج

انصحٍت-د


