
أعئهخ انًشاخعخقضاٚا ثقافٛح يعاصزج

 ظهم )اختار( اإلجاتح انصحٛحح يًا ٚهٙ:

تشّٕٚ صٕرج اإلصالو نذٖ أتُائّ، ٚعتثز يٍ:  (1)
أثبس االعزششاق )أ( 

أعجبة االعزششاق )ة( 

وعبئم االعزششاق )ج( 

يشازم االعزششاق )د( 

ٕا انتُصٛز تثشٛزا: (2) ًّ يِٕ انًضتشزقٌٕ نًا ص
ألَه يٍ يذَُخ انُبصشح فٍ فهغطٍُ )أ( 

ألَه دٍَ انًغُر عهُه انغالو انصسُر )ة( 

إلخفبء غبَزهى يُه )ج( 

الَهضايهى فٍ يذَُخ يذَُخ انًُصىسح ثًصش )د( 

تذأخ حزكح انتُصٛز تٍٛ انًضهًٍٛ تعذ فشم انحزٔب انصهٛثٛح ْٔزًٚح انُصارٖ فٙ: (3)
عٍُ خبنىد عهً َذ صالذ انذٍَ األَىثٍ )أ( 

زصٍُ عهً َذ صالذ انذٍَ األَىثٍ )ة( 

زطٍُ عهً َذ صالذ انذٍَ األَىثٍ )ج( 

ثُذ انًمذط عهً َذ صالذ انذٍَ األَىثٍ )د( 

انحقذ انصهٛثٙ عهٗ انًضهًٍٛ يُذ تذاٚح اَتشار اإلصالو ٚعذ يٍ:  (4)
ثىاعث انزُصُش )أ( 

أهذاف انزُصُش )ة( 

غبَبد انزُصُش )ج( 

أثبس انزُصُش )د( 

يٍ انُاحٛح انضٛاصٛح خذو انًُصزٌٔ االصتعًار، ألٌ انذٔل االصتعًارٚح:  (5)
فٍ ثغط َفىرهب. اعزًذد عهً خهىد انشهجبٌ وانًجششٍَ )أ( 

صادد يٍ زمذهى عهً اإلعالو وانًغهًٍُ )ة( 

كبَذ رًذهى ثبنًبل وانًعىَخ نُشش انُصشاَُخ )ج( 

صهُجُخ )د( 

:كاٌ انتُصٛز عايالً يًٓاً فٙ (6)
رشىَه صىسح انمىيُخ وانىطُُخ )أ( 

كغش كم ثسث عٍ اإلعالو انسمُمٍ )ة( 

سدع كم خهذ نالعزمالل )ج( 

كغش كم دعىح نهىزذح اإلعاليُخ  )د( 
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يٍ أصانٛة انتُصٛز انًثاشز (7)
اإللُبع انفشدٌ وانىعظ انعبو فٍ انكُبئظ )أ( 

اإلعالو انزٌ َُشش صىسا يشىهخ عٍ اإلعالو )ة( 

دوائش انًعبسف وانكزت )ج( 

انخذيخ االخزًبعُخ وانصسُخ )د( 

، كاٌ يٍ:انًضهًٍٛ ٔإضعاف ٔالء كثٛز يُٓى نذُٚٓى إحذاث ردج تٍٛ (8)
آثبس االعزششاق )أ( 

آثبس انزُصُش )ة( 

وعبئم انزُصُش )ج( 

وعبئم انزغشَت )د( 

ٚعزف االصتعًار نغح تأَّ:  (9)
 فشض انغُبدح عهً األسض واعزغالنهب )أ( 

هًُُخ االيجشَبنُخ عهً انششق )ة( 

نعبنىيىخخ انزًذد انغشثٍ عهً ا )ج( 

عُطشح انغشثٍُُ عهً انعبنى اإلعاليٍ )د( 

ْٕ: أٔل يٍ َادٖ تانحزٔب انصهٛثٛح عهٗ انًضهًٍٛ (10)
انجبثب أسوثبٌ انثبٍَ )أ( 

انجبثب ثُذكزىط انغبدط عشش )ة( 

انشاهت خشثشد )ج( 

انشاهت دٌ كشًَىٌ )د( 

ًار نًا دخم:كهًح صاح تٓا أحذ قادج االصتع "ْا قذ عذَا ٚا صالح انذٍٚ" (11)
انمذط. )أ( 

ديشك )ة( 

انمبهشح )ج( 

اندضائش )د( 

ٚعتثز تغزٚة انعانى اإلصاليٙ َٔشز ثقافتّ تٍٛ انًضهًٍٛ يٍ أْى:  (12)
دوافع االعزعًبس )أ( 

عىايم انزُصُش )ة( 

آثبس االعزعًبس )ج( 

أعشاس االعزعًبس )د( 

:يٍ أْى آثار االصتعًار فٙ انعانى اإلصاليٙ (13)
إزُبء انُعشاد انمىيُخ )أ( 

إَشبء خبيعخ انمىيُخ انعشثُخ )ة( 

اَزشبس االعزششاق )ج( 

خهىد انىزذح اإلعاليُخ انًزجبطئخ )د( 
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، ْذا تعزٚف:إعادج صٛاغح ثقافح انعانى اإلصاليٙ ٔفق ثقافح انغزب ٔحضارتّ (14)
انزغشَت نغخ )أ( 

انزغشَت اصطالزب )ة( 

صطالزباالعزششاق نغخ وا )ج( 

نُظ رعشَفب نهزغشَت وال االعزششاق )د( 

فٙ أٔاخز:  ظٓزخ تذاٚاخ انتأثز تًظاْز انحضارج انغزتٛح (15)
انذونخ انغهدىلُخ )أ( 

انذونخ انعثًبَُخ )ة( 

االعزعًبس األوسوثٍ )ج( 

انسشوة انصهُجُخ )د( 

، عٍ طزٚقيفاًّْٛاتخذ انتغزٚة اتجاْا آخز نُشز أفكارِ ٔحًم انُاس عهٗ تثُٙ  (16)
انزشوَع وانزمزُم )أ( 

إَشبء يذاسط اإلسعبنُبد انزُصُشَخ )ة( 

ثث انفشلخ ثٍُ انًغهًٍُ )ج( 

انزشوَح نهفكش انغشثٍ )د( 

دٔر تُصٛز٘ تانغ، ٔيٍ أٔائم يٍ اتصم تٓا: إلرصانٛاخكاٌ ن (17)
انعثًبَُىٌ )أ( 

َصبسي انشبو)ة( 

انعشة )ج( 

انًغبسثخ )د( 

كاٌ يٍ: تجٓٛم انًضهًٍٛ تانهغح انعزتٛح حتٗ تُقطع صهتٓى تانقزآٌ انكزٚى (18)
أهذاف انزُصُش )أ( 

أهذاف انزغشَت )ة( 

أهذاف االعزعًبس )ج( 

أهذاف االعزششاق )د( 

يٍ ٔصائم انتغزٚة غٛز انًثاشزج:  (19)
ثُبء انكُبئظ )أ( 

اززالل انجالد اإلعاليُخ )ة( 

شىسحرمذَى انخجشح وانً )ج( 

َشش انهغخ األخُجُخ)د( 

ٚعتثز يٍ ش انًذارس انًذَٛح انتٙ تًجذ انفهضفح انغزتٛح ٔتجٓم انًضهًٍٛ تذُٚٓىٛأصت (20)
وعبئم انزغشَت انًجبششح )أ( 

وعبئم انزغشَت غُش انًجبششح )ة( 

أهذاف انزغشَت )ج( 

آثبس انزغشَت )د( 


