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السؤال األول :ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )أمام العبارة الخاطئة في الجدول

( 5عالمات)

المخصص في دفتر اإلجابة:

 .1الفاعلية التنظيمية هي درجة تحقيق أهداف المنظمة بما في ذلك األهداف المعلنة نفسها وأهداف األفراد
)

والجماعات (

 .2إن جذور االهتمام بالسلوك التنظيمي يعود لنتائج الثروة الصناعية وما تبعها من نشؤ المنظمات
)

 .3الصناعية (.

 .4من الجوانب الهامة ذات الصلة الوثيقة بمفهوم الشخصية ،معرفة جوانب التشابه وجوانب االختالف بين
األفراد ) (.

 .5إمكانية التعلم غير متوفرة لكل إنسان ،وهذه اإلمكانية تقتصر علي فئة معينة (.

)

 .6االنتقاء اإلدراكي  ،تلك األمور المتعلقة بالتفكير والتفسير والتحليل واتخاذ الق اررات وهي تشكل في مجموعها
مفهوم الذكاء (

)

السؤال الثاني :اختر اإلجابة الصحيحة من بين الخيارات التالية ثم انقل اإلجابة في الجدول المخصص لذلك
( 5عالمات)

في دفتر اإلجابة:

 )2من وسائل الدفاع عن الذات :
أ) التحويل

ب) األنا العليا

 )1من محددات اإلدراك المتعلقة بالمدرك :

ج) األنا

د)ب+ج معا

أ) المصافي الحسية

ب) الدافع اإلدراكي

ج)المكانة

د) التباين

أ) تأثير المعلومات

ب) تعديل السلوك

 )3من أهم الطرق التي تؤدي إلي تغير االتجاهات :
ج) التغير في موضوع االتجاه

د) كل ما ذكر

 )4من التصنيفات الشائعة تصنيف الناس إلي أنماط جسمانية ونفسية ومن تلك األنماط :
أ)

ج)

الضعيف

الجسماني

ب) العضلي

د) العقلي
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 )5يمكن تعريف الشخصية علي أنها :
ب) هي التكامل المتميز للخصائص العضوية للفرد

أ) مجموعة من الخصائص أو السمات النفسية

ج) هي المجموع الكلي لسمات الفرد الجسدية والعقلية

د) كل ما سبق

السؤال الثالث :حدد ارلين الزرسون التصنيف الخماسي لنظريات الشخصية  ،أذكرها مع شرح أول نظرية ؟
( 4عالمات)

السؤال الرابع :ما هي أهم أسباب دراسة السلوك التنظيمي من وجهة النظر المعاصرة ؟

السؤال الخامس :أذكر ثالثة مع الشرح بإيجاز ألهم أشكال اإلدراك ( التشويه اإلدراكي )

انتهت األسئلة
مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح
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