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 دسجاخ ( 23)   السؤال األول:

 ) درخحبى (  اخحر االخبببت الخبطئة فقط هي العببرات الحبلية: -0

 يركٌٕ انجٓاص انُفغٗ يٍ:  - أ
 األَا -2االَا انغفهٗ    -0األَا انعهيا     -1انٓٗ      -2

 ) درخحبى ( الصحيحة فقط هي العببرات الحبلية:اخحر االخبببت  -4

 يٍ يشاحم َظشيح فشٔيذ نهًُٕ انُفغٗ: - ب
 انًشحهح انششجيح. -2انًشحهح انٓادئح     -0انكًٌٕ   يشحهح  -1يشحهح انشضاعح    -2

 يٍ َظشياخ انًُٕ: ) دسجراٌ ( -ج           
 .َظشيح جاٌ تياجيح نهًُٕ انًعشفٗ ) االذضاٌ انًعشفٗ ( -2
 انُفغيح االجرًاعيح السيكغٌٕ. انُظشيح -1
 َظشيح انرعهى االجرًاعٗ نثاَذٔسا. -0
 َظشيح فشٔيذ نهًُٕ انُفغٗ. -2

 اخحر االخببة الصحيحة فقط: ) درخحبى(  -3

 يٍ قائًح ْافجٓشعد نًطانة انًُٕ: - أ
 يٍ انًًٓاخ انًُائيح فٗ انًشاْقح:

 اٌ يًُٗ اْرًاياذّ االجرًاعيح -2
 ذؤيٍ نّ االعرقالل االقرصادٖ.اٌ يرٓيأ سإلخرياس عًم أٔ حشفح  -1
 أٌ يضيذ فٗ ذًُيح حغّ انعقهٗ ٔحغّ االخالقٗ. -0

 اسحبعذ االخبببت الخبطئة: ) درخحبى ( -2

 ( عُح : 21 – 6يٍ قائًح اسيكغٌٕ فٗ يطانة انًُٕ نًشحهح انطفٕنح انًرٕعطح )  - أ

 اٌ يرعهى انقشاءج ٔانكراتح . -2

 اٌ يطٕس يفاْيى تُاءِ حٕل راذّ. -1

 انجٕ. اٌ يركيف نرغيشاخ -0

 دسجاخ ( 23) ( أياو انعثاساخ انرانيح:  X( أٔ )  √ضع عاليح )   السؤال الثبًى:

 يعرثش عراَهٗ ْٕل يٍ سٔاد عهى انُفظ انًُٕ فٗ انعانى )    (. -2
 اْرى انفشيذ تيُيّ تانًُٕ انعقهٗ تانُغثح نألطفال )    (. -1
 ( .   قذو اسيكغٌٕ فٗ انغريُاخ َظشيح فٗ انًُٕ انُفغٗ االجرًاعٗ )  -0
 يعرثش جاٌ تياجيح يٍ سٔاد انًُٕ انًعشفٗ ٔانعقهٗ فٗ عهى انُفظ )    ( . -2
 يٍ األْذاف األٔنيح نهًُٕ انُفغٗ كيف َشتٗ أطفانُا تأفضم طشيقح )    (. -5
 عُذ تُاء َظشياخ فٗ انًُٕ انُفغٗ يجة يشاعاج األَظًح انعهًيح فٗ انعهٕو األخشٖ )   (. -6
 َقطح تذء )    (.انًُٕ انُفغٗ يعُٗ انرطٕس يٍ  -7
 يٍ دالالخ اعرًشاس انًُٕ اخرفاء يعانى قذيًح ٔاكرغاب يعانى جذيذج )   (. -8
 انًُٕ انُفغٗ ال يرأثش تانظشٔف انذاخهيح ٔانخاسجيح )    (. -9

 نٗ انشأط )    (.إانًُٕ يرخز اذجاْاً طٕنياً يٍ انقذييٍ   -23

نًشاْقح . َاقش ذهك انًشحهح يع كراتح سايك يٍ دساعرك نًظاْش ٔجٕاَة انًُٕ فٗ يشحهح ا  السؤال الثبلث:
 23)          ؟ْزِ انًشحهح فٗ يجال ذخصصك اختانجٕاَة انغهثيح ٔااليجاتيح ، ثى كيف َغرفيذ يٍ طاق

 دسجاخ (

نحاجاخ " نًاعهٕ " ٔفٗ حانح اذفاقك يع ياعهٕ اركش االعثاب ، أيا فٗ حانح ااركش ْشو    السؤال الرابع:
                                             انحاجاخ انخاص تك ، ثى اركش اعثاب االخرالف؟ االخرالف اكرة ْشو

 دسجاخ ( 23) 

 إرا لن جبحهح وأًث جحعلن ، فثوة خطأ هب؟!!!

                                                            
 أ.د/ صالح الذيي عبذ القبدر

  ًوىرج االخببة
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 انغؤال األٔل:اجاتح 
 
 يركٌٕ انجٓاص انرُفغٗ يٍ األَا انغفهٗ -أ  -2
 يشحهح انكًٌٕ  -1يٍ يشاحم َظشيح فشٔيذ نهًُٕ انُفغٗ: -ب  -1

 يٍ َظشياخ انًُٕ: ) دسجراٌ ( -ج
 َظشيح جاٌ تياجيح نهًُٕ انًعشفٗ ) االذضاٌ انًعشفٗ (. -2
 انُظشيح انُفغيح االجرًاعيح السيكغٌٕ. -1
 نثاَذٔسا.َظشيح انرعهى االجرًاعٗ  -0
 َظشيح فشٔيذ نهًُٕ انُفغٗ. -2

 
 يٍ قائًح ْافجٓشعد نًطانة انًُٕ:  -0

 يٍ انًًٓاخ انًُائيح فٗ انًشاْقح:
 ان ينمى اهتماماته االجتماعية (2
 ان يتهيأ رإلختيار عمل أو حرفة تؤمن له االستقالل االقتصادى. (1
 أن يزيد فى تنمية حسه العقلى وحسه االخالقى. (0

 
 ( عُح : 21 – 6يطانة انًُٕ نًشحهح انطفٕنح انًرٕعطح ) يٍ قائًح اسيكغٌٕ فٗ   -2

 اٌ يركيف نرغيشاخ انجٕ.االجاتح انًغرثعذج: 
 

 اجاتح انغؤال انثاَٗ:
 صح -2
 صح  -1
 صح  -0
 صح -2
 صح -5
 صح  -6
 صح  -7
 صح  -8
 خطأ  -9
 خطأ -23

 

 :نثاجاتح انغؤال انثا

وتكتٌفها األصهاث الٌفسيت الوشاهقت هى الويالد الحقيقى للفشد وسغن رلك فاى الوشاهقت فتشة ػىاصف وتىتشاث 

 وتسىدها الوؼاًاة واالحباط والصشاع والقلق والوشكالث وصؼىباث التىافق .

 وتٌتهى فتشة الوشاهقت ًظشيا حىالى الؼششيي هي الؼوش ولكٌها قذ ال تٌتهى .

 وهي سلبياث الوشحلت أيضاً استوشاس تىظيف الحيل الذفاػيت وػذم القذسة ػلى اتخار القشاس.
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االيجابياث تطىس الزكاء االجتواػى وتطىس الؼالقاث االجتواػيت وتبٌى الوفاهين االجتواػيت والثقافيت والبحث وهي 

ػي وجىد الزاث ) الكيٌىًت ( ويتن االستفادة هي طاقاث هزٍ الوشحلت فى البٌاء االجتواػى والٌفسى وتبٌى فلسفت 

 للحياة والؼول والوشاسيغ االجتواػيت.

 

 :شاتعناجاتح انغؤال ا

 

 هرم هبسلى
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذحقيق 

 انزاخ

 حاجاخ االحرشاو

 حاجاخ انحة ٔاالَرًاء

 حاجاخ االيٍ ٔانٕٓيح

 حاجاخ فغيٕنٕجيح
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 هرم الطبلب الشخصى
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقد تختلف حاجاتى مع حاجات ماسلو وذلك نظرا للفروقات 

 االجتماعية والثقافية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذحقيق انزاخ

 حاجاخ االحرشاو

 حاجاخ انحة ٔاالَرًاء

 حاجاخ االيٍ ٔانٕٓيح

حاجاخ 

 فغيٕنٕجيح


