
أسئهت انًشاجؼتىاء وحىمُت انقذراثب

 ظهم )اخخار( اإلجابت انصذُذت مما َهٍ:

انمذعى نالجخماع أن َكىن  انشزوط انىاجب حىافزها فٍ انمذعىَه نالجخماع،مه   (1)
أٍَقب   )أ( 

غٍش را صهت بًىضىػبث االجخًبع )ة( 

نٍس نه دساٌت بًىضىػبث االجخًبع )ج( 

بعاالجخًصهت بًىضىػبث نه  )د( 

انقذراث انثقافُت هٍ أدذي قذراث (     2)
 اإلَسبٌ )أ(    

انحٍىاٌ )ة( 

انجًبد )ج( 

انفشٌق )د( 

انخمكُه هى مىخ اإلوسان قذر أكبز مه االعخماد عهً  (3)
انغٍش )أ( 

انزاث )ة( 

انًسبػذاث )ج( 

انًؼىَبث )د( 

حصال انجُذمه خصائص اال  (4)

اسحفبع انخكبنٍف )أ(

اَخفبض انخكبنٍف )ة( 
انغًىض )ج( 

 انخؼقٍذ )د( 

انقذرة عهً انعمم االجخماعٍ  مه انقذراث  (5)
انشٌبضٍت )أ( 

انفٍُت )ة( 

االجخًبػٍت )ج( 

انؼهًٍت )د( 

انقذرة عهً إقىاع اِخزَه مه انقذراث  (6)

االجخًبػٍت )أ( 
انفٍُت )ة( 

انسٍئت )ج( 

انشدٌئت )د( 

انمىرد هى مصذر مادٌ أو معىىٌ َىخج عىه  (7)
ضش )أ( 

خٍش )ة( 

سىء )ج( 

ضشس )د( 
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مه خصائص االحصال انجُذ  (8)
انغًىض )أ( 

صٌبدة انخكبنٍف )ة( 

قُبعاإل )ج( 

انخؼقٍذ )د( 

أن َأحٍ بسهىكُاث انمهاراث االجخماعُت هٍ  قذرة انشخص عهً   (9)

ححظى بشضب وبقبىل اَخشٌٍ )أ( 
ٌسخهجُهب اَخشٌٍ)ة( 

اَخشٌٍ ٌكشههب)ج( 

ال ٌهخى بهب اَخشٌٍ )د( 

أهذافحذاول انمعهىماث هى أدذ   (11)
االحصبل )أ( 

انخًٍُت )ة( 

انخغٍش )ج( 

انخشبٍت )د( 

خصائص االحصال وضىح انمعىً مه   (11)
يءانشد )أ( 

انجٍذ )ة( 

انًطىش )ج( 

 انفبضم )د( 

مهاراث االحصال انجُذ مهاراثمه   (12)
انهغط )أ( 

انخطىٌص )ة( 

انخصُج  )ج( 

 اإلَصبثاالسخًبع و )د( 

خصائص االحصال مه مزاعاة انفزوق انفزدَت   (13)
انشديء )أ( 

انفشدي  )ة( 

انجٍذ )ج( 
انزاحً )د( 

ت انمعزفُت هٍ نب عمهُت انخىمُ  (14)
انخًٍُت انزاحٍت  )أ( 

اإلضشاف  )ة( 
انخؼبوٌ )ج( 

انصشاع  )د( 
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إدارة عمهُاث ، تمه دواعٍ االهخماو بانخىمُت انمعزفُ  (15)

انخثبقف وانؼىنًت  )أ( 

انصشاع )ة( 

انًُبفست )ج( 
انخؼبوٌ )د( 

اعاث هٍ انىسُهت انمثهً حزجع أهمُت االجخماعاث إنً أن االجخم  (16)

نهخىصم إنى انقشاساث )أ( 
نهىصىل إنى يحطت انىصىل )ة( 

نهخىصم إنى االػخشاضبث )ج( 

نهىصم إنى انخالفبث )د( 

ذ حىقُخاث حقزَبُت نبذء وإوهاء أَت مهمت مه مبادئ اإلدارة انفعانتَذذح  (17)
نهفٍ )أ( 

نهىقج )ة( 

نالسخهالك )ج( 

ػالٌنإل )د( 

مفهىو إدارة االجخماعاث إنً أدذ انىسائم  انمهمت نالحصال وانذٌ َخُخ انفزصت نجمُع َشُز   (18)

 األعضاء انمشاركُه إلبذاء 

يقخشحبحهى )أ( 
اسحٍبحهى )ة( 

ثشائهى )ج( 

 غضبهى )د( 

مه مبادئ اإلدارة انفعانت نهىقج  (19)
ػذو اسخغالل انىقج )أ( 

انىقج  ػذو حقذٌش )ة( 

وحذة قٍبدة انىقج )ج( 

إهًبل انىقج  )د( 

مه مبادئ اإلدارة انفعانت نهىقج  (21)
ػذو اسخثًبس انىقج )أ( 

ىقج انس ًباسخث )ة( 

حضٍٍغ انىقج )ج( 

 ػذو االهخًبو ببنىقج )د( 


