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"المهم ال سهل اال ما جعمته سهالً  ..جوكل على هللا و أجب بذون جفصيل ممل و ال اخحصبر مخل .

أجب عن األسئمة التالية:

السؤال األول-:

ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحية أو ( )xأمام العبارة الخاطئة :

) (-1يوجد اختالف بين مفهوم األخالق ،ومفهوم اإلتيكيت عمى الرغم من التقارب في المعنى بينهما.
 )(-2ال تتطمب المصافحة جهداً ألدائها إذا كان الشخص ال يمم بقواعد وأسموب المصافحة السميم.،
) (-3يعرف االتيكيت عمى انه فن التصرفات الراقية و األنيقة و االنسجام مع البيئة المحيطة .

)(-4االسماء الثنائية تساعد عمى عدم الخمط غير المتعمد ،والوظائف الصحيحة هي األساس في تنظيم
المدعوين في حاالت الوالئم.

) (-5إذا تحدد موعد النتهاء المأدبة في بطاقة الدعوة ،فيجب االنصراف خالل نصف ساعة من الموعد
المحدد دون حاجة إلى تنبيه.

السؤال الثاني  :اكتب المصطمح العممي:
( .1
( .2
.3

) إنها المغة الصامتة التي تفهمها الشعوب عمى اختالف لغتها فيه سمة الشخص الودود
) تعتبرمن أهم قواعد السموك البشري ،فهي السموك الذي يمنحك القدرة عمى التعبير عن نفسك وتعريف اآلخرينبسجاياك

( ) استخدمت الكممة لمداللة عمى البطاقات التي توزع عمى المدعوين في القصور الممكية لمتقيد بالتعميمات

المدرجة عميه.
(4

) .تمكين السموك وتدعيمه عن طريق الرموز والتوجيهات الشفوية فيكافأ الفرد باالستحسان أو التوبيخ في

حالة الفشل في أداء السموك المرغوب فيه.
(5

) هي حق التقدم أو األولوية بين األشخاص الدولية الدبموماسية والحكومية والعاممين في الهيئات الرسمية

استناداً إلى القواعد واألعراف الدولية المحمية.

السؤال الثالث :
أ.ما هىي المبادئ الرئيسية لتنظيم الحفالت؟
ب .اذكر طرق اكتساب المباقة والمياقه االجتماعية ؟اذكر سبعة منها
ج .هناك ستة أنماط لكيفية تعميم السموك  :اذكرهما ؟
د .ماهى انواع الدعوات مع شرح كل مأنهما؟

انتهت األسئلة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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