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الفصل الدراسي األول
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أجب عن األسئلة التالية:
( 01درجات )

السؤال األول ضع/ي عالمة صح أو خطأ :

 .1الوفاء بالعقود واجب (ملزم) ،ويلزم توثيقها كتاب ًة
 .2البد أن يكون العمل المهني غير منظماً (غير فوضوي) لكي يكون مهني ًا

 .3العمل في الدول المتقدمة مقدس الن المصانع والدوائر والدوواين الحكومية تعمل بتقنيه عاليه

 .4الرضا عن المهنة ينتج عنه سوء تكيف  ،وغير توازن..انفعال ويظهر الكثير من مظاهر الضجر والملل
واالستياء واإلحباط ...

 .5هناك فرق بين القيم الروحية والقيم االجتماعية فاألولى تستمد من الدين والثانية تستمد من الثقافة السائدة
ومن مراحل نمو الشخص وما يتلقاه من تربية

 .6مصادر التشريع في اإلسالم هي الكتاب والسنة والقوانين الوضعية

 .7العمل هو الطريق الوحيد لالحساس بالقيمة والنجاح  ،والمصدر االساسي لالمكانيات وموارد األمة الراقيه
والمتقدمة

 .8الرضا المهني يلعب دو ار كبي ار في ضبط سلوك العامل من حيث األخالقيات المهنية التي قد تأخد مسارين
إما حميدة أو مذمومة

 .9الموائمة ينتج عنها حالة من عدم التوافق النفسي والجسمي  ،وتتولد عادة من عوامل موجودة في العمل او
البيئة المحيطة به

 .11اإلحباط  ،ضعف األداء  ،قلة االنتاجية  ،قلق دائم  ،صراع كلها من الجوانب السيئة لضغوط العمل
(01درجات)

السؤال الثاني :اختار/ي اإلجابة الصحيحة:
 .0يحتوي عقد العمل على بنود هي كالتالي عدا واحدة :
أ) وقت العمل

ب) مراقبة العمل

د)أجرة العمل

د) نوعية العمل

 .2كافة الخطوات العلمية التي تؤدي إلى زيادة ونمو وثقافة العامل ويبني عمله على أساس علمي ....
أ) الخدمات التدريبية

ب) الخدمات االجتماعية

ج) الخدمات الترويحية

د) الخدمات التعليمية

 .3هو العمل المهني الجائز فعله أو تركه ..
أ) المستحب

ب) المكروه

ج) المباح

د) الواجب
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 .4الملل  ،اإلحباط  ،ضعف األداء  ،قلة اإلنتاجية  ..هي إحدى أشكال الضغوط في الجانب ..
أ) السيئ

ب) الحسن

ج) القبيح

د) ال شئ مما ذكر

 .5ما يتوافر لدى األعضاء من معلومات خاصة عن الزمالء العاملين أو المتعاملين ال يعرض إال علي األشخاص
المرخص لهم بذلك ..
أ) التكامل المهني
ج) العدل

ب) ال شئ مما ذكر
د) احترام السرية والخصوصية

 .6صور التفكير والتحليل واالستنتاج والتنبؤ والتحليل وهو ما اليمكن مالحظته من المحيطين بالفرد هي جودة العامل
أ) الظاهرة

ب) جودة السلوك

ج) الداخلية

د) الكفاءة الوظيفية

 .7لكي يكون العمل المهني أخالقيا البد أن يكون مشروعا والمشروعية تأخذ الصور التالية عدا واحدة ..
أ) واجب

ب) مستحب

ج) مكروه

د) مباح

 .8واجبات متالزمة مع اإلنسان وال يمكنه التخلي عنها كواجبه نحو ذاته ووطنه ووالديه ..
أ) العمل المهني المباح
ج) الواجبات العامة

ب) الواجبات الفردية
د) العمل المهني المستحب

 .9خلق جو صحي في المؤسسة بالتخلص من كافة وسائل التهديد  ،وخلق جو مهني امن خالي من االستغالل
الوظيفي أو المهني ..

أ) المساواة وعدم التحيز
ج) الثقة

ب) األمانة
د) االحترام

 .01شريعة المتعاقدين نتيجة االتفاق بين أحد الطرفين (العامل) بالعمل عند اآلخر (صاحب العمل) مقابل أجر معلوم
(معاوضة).

أ) مراقبة العمل
ج) تنظيم العمل

ب) عقد العمل
د) أجرة العمل
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السؤال الثالث :ضع/ي المصطلح المناسب:
( .0

(01درجات)

) هي الجهود الهادفة من قبل المنظمات أو المؤسسات المختلفة لتخطيط وتنظيم وتوظيف

وتوجيه األعمال الفردية والجماعية وتنسيق واشراف وتمويل ووضع معايير ومقاييس واضحة تكون مقبولة كهدف

يسعى إليه الجميع .

( .2

) وظيفة أو مجموعة من الوظائف المتشابهة  ،أو الواجبات أو المسؤوليات  ..التي تعود

بالنفع على صاحبها  ،وتحقق المصلحة الخاصة والعامة.

( .3

) ذلك التنظيم الخاص لخبرة اإلنسان بما يعمل على تكوين الضمير االجتماعي ،وتوجيه

( .4

) ذلك اإلنسان الذي يعمل كي يكسب قوته  ،وهو القوة اإلنتاجية واإلنسانية التي لها حقوق

السلوك في المواقف المختلفة وفق المعايير السائدة في المجتمع.

وواجبات .

( .5

) هو مجموعة القيم العليا التي تسعى المؤسسة أو عامليها إلى االلتزام بها أثناء ممارسة

العمل ،ويتم صياغتها بأسلوب "يجب" أو "سوف نلتزم" أو " يحظر" أو ما شابه ذلك ،ويحدد القواعد الواجبة في السلوك

المتوقع وفي السلوك المحرم أيضاً.
) الذي أمر به الشرع  ،ما لزم القيام به وتحتم أداؤه على كل فرد من أفراد المجتمع اإلنساني .
( .6
( .7
( .8

) األنظمة الرقابية البشرية على اختالف أشكالها ،وأنواعها .

) هي تلك العمليات التي تهدف إلى معرفة وتعيين وتحديد قدرات وميول العاملين في أي

مؤسسة  ،واإلمكانيات واألساليب واآلليات التي تستخدم في مؤسساتهم المهنية  ،وما يؤدي إلى توافقهم مهنيا بعيدا عن

الضغوط الجسمية والنفسية والعملية .

( .9

) كافة أشكال عدم التوافق االجتماعي والنفسي التي تنتاب الفرد والتي تؤدي إلى عدم الموائمة

بين متطلبات الحياة والموارد المتاحة ..
(.11

) توازن بين ما يعتقد العامل انه يعطي او يقدم لمهنته او وظيفته وبين ما يناله من تلك الوظيفة

من عائد او حوافز مادية او معنوية  ،تقاس بناء على مجهوده الذي يبذله .
السؤال الرابع تحدث/ي في النقاط التالية :

(  01درجات )

أ ) يحدد الميثاق األخالقي للمهنة القواعد الواجبة في السلوك المتوقع وفي السلوك المحرم أيضاً في ضوء

ذلك تحدث/ي عن الفوائد المترتبة على االلتزام بالميثاق األخالقي للمهنة  ،،بما ال يزيد عن خمس نقاط
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ب) من أكثر الديانات التي حثت على جودة العمل هي الديانة اإلسالمية  ،في ضوء ذلك تحدث/ي عن مميزات
الجودة في اإلسالم :

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................

.....................................................................................................................

السؤال الخامس أذكر/ي حسب المطلوب :

(21درجة )

(أ) يحتوي عقد العمل على بنود منها ( نوعية العمل ) ( ووقت العمل ) ووضع اإلسالم مواصفات ومبادئ
لكل منها  ،،،في ضوء ذلك اذكر/ي

 .0مواصفات العمل في اإلسالم

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................
.

 .2مبادئ وقت العمل في

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................

(ب) أذكر/ي أنواع الواجبات :

......................................................................................................................

............................................................................. .........................................
................................................................................................ ......................

(ج) إمكانيات المجتمع في تهيئة الظروف واألجواء المناسبة للعامل تجعله قادرين على العمل المنتج
واإلسهام االجتماعي  ،في ضوء ذلك أذكر/ي كافة الخدمات التي يقدمها المجتمع للعامل :

......................................................................................................................
......................................................................................................................

.................................................................................................. ....................
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......................................................................................................................

.............................................................................. ........................................
........................................................................................... ...........................

(د)اذكر/ي أنواع مراقبة العمل مع الشرح.
.................................................................................................. ....................
......................................................................................................................

.....................................................................................................................

انتهت األسئلة
مع تمنياتي للجميع بالتوفيق
أسئلة خاصة للغير متقدمين لالمتحان النصفي " والمقبولة أعذارهم "
أجب عن األسئلة التالية :
السؤال األول  :ضع المصطلح المناسب بين القوسين :

.1

(

.2

(

(  5درجات )

) هي الجهد المبذول فكريا أو بدنيا لتحقيق منفعة دنيوية مشروعة كانت أو ممنوعة .
) الصفات سلوكية إرادية،جبلية أو مكتسبة  ،مستحسنة بالفطرة والعقل والشرع ؛لما لها من

ِ
آثار خيرة في الدنيا واآلخرة.

( .3

) هي الصفات السلوكية الحسنة المطلوبة تحلية النفس بها في مجال العمل المهني المشروع

بعد تخليتها من الصفات السلوكية السيئة.
( .4

)الجهد اإلداري المبذول فكريا أو بدنيا لتحقيق منفعة دنيوية مشروعة فقط .

( .5

) هي صفات مستقرة في النفس البشرية فطرية ومكتسبة،ذات تأثيرات محمود أو مذموم على السلوك.

السؤال الثاني أجب عن األسئلة التالية :

(05درجة )

 )0تحدث عن أهمية األخالق باالسالم :

.................................................................................................................

.................................................................................................. ...............
.................................................................................................................
.................................................................... .............................................
........................................................... ......................................................
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)2ألخالقيات المهنة مقومات تعد هي المصادر األساسية المستمدة منها في ضوء ذلك أذكر المقومات الدنيوية
ألخالقيات المهنة مع الشرح .

..................................................................................................................................
......................................................... .........................................................................
..................................................................................................................................
............................................................. .....................................................................
......................................................................... .........................................................

 )3تحدث عن أهمية العمل في االسالم .

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

انتهت األسئلة

