
أسئهت انًشاخعتيذخم انٗ االعالح انغًعٛح

 ظهم )اخراس( اإلخاتح انصحٛحح يًا ٚهٙ:

ٚدة ذحذٚذِ لثم انذخٕل فٙ عًهٛح انرٕاصم يٍ أعظ ذحمٛك أْذاف االذصال..................... ُٚعذ  (1)
وخىد هذف )أ( 

وخىد دافع           )ة( 

وخىد انفعبل          )ج( 

 وخىد ثقبفت )د( 

إال أَٓا  ....................َٓا ُٚعّشف ضعاف انغًع تأَٓى األطفال انزٍٚ ذكٌٕ حاعح انغًع نذٚٓى تشغى أ  (2)

ذؤد٘ ٔظائفٓا تاعرخذاو انًعُٛاخ انغًعٛح أٔ دٌٔ اعرخذاو ْزِ انًعُٛاخ.        
قىيت )أ( 

قبصشة )ة( 

يعطهت تًبًيب )ج( 

 حسبست )د( 

ذج؛ ٚكٌٕ رنك خًذا عُذ ذحذثّ يع اٜخشٍٚ ٔعهٗ ٔذٛشج ٔاح ....................عُذيا َالحع أٌ صٕخ انطفم  (3)

يؤشًشا نٕخٕد إعالح عًعٛح نذّٚ.        
ينخفض )أ( 

يتىسظ )ة( 

يشىش )ج( 

 عبل )د( 

إنٗ يشكالخ فٙ االذصال..................... ذؤد٘ يظاْش انصًى انطثٛح أٔ االخرًاعٛح أٔ    (4)
اننفسيت )أ( 

االقتصبديت )ة(

انتشبىيت )ج( 

 الييتانك )د( 

ٚرأنف خٓاص لٛاط انغًع )األدٕٚيٛرش( يٍ ٔحذج انكرشَٔٛح إلصذاس األصٕاخ، ٔٔحذج اخرٛاس انرشدداخ (    5)

، ٔٔحذج ذغٛٛش انزتزتاخ، ٔٔحذج خشج انصٕخ. ....................انصٕذٛح  
انًعبشة )أ(  

 انًتغيشة )ة( 

انثببتت )ج(

 هىائيتان )د( 

يٍ أشكال انرٕاصم انشئٛغح. ....................انرٕاصم ٚعرثش    (6)
انًستقبهي )أ(        

اإلسشبدي )ة(

انثقبفي )ج( 

 انىخذاني )د( 

ٚمٕو كم فشد تٕضعٓا عهٗ أرَّٛ.................ٚخشج يٍ خٓاص األدٕٚيٛرش اندًعٙ عذد كثٛش يٍ انغًاعاخ   (7)
انفشديت )أ( 

 اندًبعيت )ة( 

انزوخيت )ج(  

 انصىتيت )د( 

 ....................ذأخز يٕالف ذٕاصم األفشاد انصى عٕاء يع انغايعٍٛ أٔ تٍٛ انصى أَفغٓى تشكم انرٕاصم  (8)

ٔانز٘ ٚرى تٍٛ شخصٍٛ فمظ.
انفئىي       )أ(   

انشخصي )ة( 

انتشكيزي )ج( 

 انسًعي ()د 
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انًثانغ  ....................ذرماعى األعش عٕايم يشرشكح فٙ ٔخٕد طفم أصى يُٓا؛ ضغٕط ذرًثم فٙ أخطاس   (9)

فٛٓا عهٗ انطفم.       
اإلعبقت )أ( 

انقسىة )ة( 

انضغىط )ج( 

 انحًبيت )د( 

عٕلٍٛ عًعًٛا.أحذ طشق االذصال نذٖ األطفال انً ....................ُٚعذ   (11)
انكالو انصىتي       )أ( 

نغت انحشكبث       )ة( 

انطشيقت انىصفيت  )ج( 

 انكالو انشقًي )د( 

،....................ٚركٌٕ انًعٍٛ انغًعٙ يٍ يكثف صٕخ نردًٛع األصٕاخ، ٔٔحذج ذكثٛش انصٕخ، ٔ  (11)

ٔتطاسٚح.
ييكشفىٌ )أ( 

بعت )ة(  ًّ س

وحذة تغزيت )ج( 

 وحذة ديح )د( 

ٚدة أٌ ٚرضًٍ تشَايح إعادج انرأْٛم انرعهًٛٙ ٔاألكادًٚٙ  إذاحح انفشصح نّ فٙ اخرٛاس ٔعٛهح   (12)

انًُاعثح نّ لثم انرحالّ. ...................  
انتحذث )أ( 

انفهى )ة( 

انتزكش )ج( 

 انىعي )د( 

انطفم انًعٕق عًعًٛا فًٛا ًٚكٍ أٌ ٚكرغثّ يٍ: خثشاخ ٔيٓاساخ ٔصعٕتاخ  ....................ٚهعة   (13)

ٔيشكالخ.
يستىي )أ( 

ندبذ )ة( 

ركبء )ج( 

 صًى )د( 

يعهى انصف انعاد٘. ...................ٚحراج األطفال انًعالٍٛ عًعٛا إنٗ يعهى ذفٕق لذساذّ ٔ(   14)
يؤهالته )أ( 

ايدببيبته )ة( 

سهبيبته )ج( 

يهبساته)د(      

رتزتح فٙ انثاَٛح انٕاحذج. ....................ٚرشأذ يذٖ ذشدد انصٕخ انثشش٘ يا تٍٛ  ( 15)
 (011 -311))أ(     

(0111 -311))ة(   

 (011 -311))ج(   

  (011 -311))د(    

 ....................يٍ يكَٕاخ انهغح  (16)

       اننطق(   )أ 

عهى  انهغت)ة(  

انبيبٌ في انهغت  )ج(  

 انصشف)د(   

اندضء انخاسخٙ انظاْش يٍ األرٌ، ٔيًٓرّ ذدًٛع انًٕخاخ انصٕذٛح ٔذضخٛى األصٕاخ  ....................ًٚثم  (17)

 انضعٛفح.
صيىاٌ األرٌ)أ(     
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طبهت األرٌ)ة(   

انسنذاٌ)ج(   

 انذههيز)د(    

ٚغرطٛع األطفال انصى اكرغاب كهًاخ يعثشج يٍ خالل يذاسعٓى إرا كاَد انكهًاخ انًغرخذيح فٙ انًذسعح  (18)

نهكهًاخ انًغرخذيح فٙ انًُضل َفغّ. ................... 
يختهفت    )أ(    

يحذدة)ة(  

يتشببهت         )ج(  

ينفصهت)د(   

....................نعًهٛح االذصال أْذاف عذج يُٓا  (19)
أهذاف اقتصبديت )أ(    

 أهذاف يعشفيت)ة(  

أهذاف نفسيت          )ج(  

 أهذاف إنسبنيت)د(   

عذد انطشق فٙ ير ...................ٚدة أال ٚمذو نألطفال انصى أ٘ تشَايح ذعهًٛٙ إال تعذ االَرٓاء يٍ   (21)

 انرٕاصم.     
بشنبيح نغىي شبيم )أ(    

بشنبيح كتببي         )ة(  

بشنبيح سيبضي      )ج(  

 بشنبيح يهني)د(   


