
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنك أسئلة في مادة قضايا مجتمعية

 العنف ضد المرأةقضية 

 



 

  الفرقة األولى عام                                                                                                              

   المادة : قضايا مجتمعية                                                                     قسم المناهج وطرق التدريس 

 2022-2021العام الجامعى :                                                                            وتكنولوجبا التعليم  

 امتحان مادة قضايا مجتمعية        

 

 أقرأ كل سؤال بدقة واختار إجابة واحدة فقط :         

 السؤال األول : اختيار من متعدد:       

   ................. يشمل العنف األسرى -1

 كل ما سبق -اإلساءة الجسدية           د -ج            ياالنتهاك المالى أو االقتصاد -اإلساءة النفسية      ب-أ

 .................يقصد بكل سلوك أو فعل موجه إلى المرأة يقوم على الشدة والقوة واإلكراه  -2

 السيطرة -العنف                د -عدم تحمل المسئولية                       ج -الكره                   ب -أ
 

يقصد بالقوة التى يستخدمها النظام االجتماعى ممثال بهياته لمنع حدوث العنف بين األفراد وإلخضاع اآلخرين  -3

  ...................إلرادتهم 

 اإليذاء -الطمع                     د -السلبية                      ج -القهر                           ب -أ

 .....للعنف ضد المرأة أسباب .................. -4

 كل ما سبق-داقتصادية                   -اجتماعية                         ج -تعليمية                 ب -أ

  من أشكال العنف ضد المرأة ................ -5

 كل ما سبق -د             العنف النفسي -ج                 العنف اللفظى     -العنف الجسدى         ب -أ

 :  ئة إلى نفس وكرامة اإلنسانيمن أشكال العنف يشمل كل األعمال المسشكل  -6

 العنف الجسدى -د                   العنف النفسي-العنف الصحى             ج -العنف االقتصادى             ب -أ

  ...من معوقات تمكين المرأة سياسياً ...................... -7

 السرية في تبادل المعلومات-ب                                 محاربة المرأة العاملة          -أ

 عدم وضوح أهداف اإلدارة للعاملين-قلة الموارد المالية                                                د-ج



 .............. من الجهود المبذولة للحد من العنف  -8

 كل ما سبق -قوانين حماية المرأة          د-ج     جهود المجلس القومى للمرأة    -الجهود الدولية          ب -أ

  ....................... أهداف تمكين المرأة من  -9

 قلة الموارد المالية -استقالل المرأة وحريتها في اتخاذ القرارات                            ب -أ

    الدعم اإلعالمىعدم كفاية  -ضعف مهارة المرأة العاملة                                                د-ج

 يقصد بمحاولة الشخص جعل شخص ما معتمداً ماليا عليه عن طريق السيطرة الكاملة على الموارد المالية:   -10

 العنف ضد المرأة   -اإلساءة الجسدية         د   -أو االقتصادى      ج االنتهاك المالي -لنفسية        باإلساءة ا -أ

 :ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة :  الثانىالسؤال 

 مشكلة عالمية                                         )        ( ييمثل العنف األسر -1

 يقتصر العنف ضد المرأة على ثقافة معينة أو إقليم معين                 )        ( -2

 عنيف عدائي أو مؤذ أو مهين        )        ( فعل ييقصد بالعنف ضد المرأة أ -3

 لألوضاع االقتصادية دور كبير في حدوث العنف ضد المرأة           )         ( -4

 من الخدمات التي تقدم لضحايا العنف ضد المرأة بيوت اإليواء        )        ( -5

 )        (ال يوجد في الدستور المصري مادة تنص على حماية المرأة            -6

 من أهداف تمكين المرأة توفير المصادر والمعلومات المساندة للمرأة لصنع القرار المناسب  )    ( -7

 من معوقات تمكين المرأة قيادياً ، عدم كفاية الدعم اإلعالمى                )       ( -8

 ة )     (األلم بالمرأيشير العنف الجسدى إلى استخدام األيدى واألرجل أو أي أداة من شأنها إلحاق  -9

 تدنى مستوى التعليم من األسباب الصحية للعنف ضد المرأة         )        ( -10

 

 

 



 

 مفتاح التصحيح

 اإلجابة الصحيحة م اإلجابة الصحيحة م

 إجابة السؤال الثانى )صح أم خطأ( إجابة السؤال األول )اختيار من متعدد(    

 √ 1 د 1

 X 2 ج 2

 √ 3 أ 3

 √ 4 د 4

 √ 5 د 5

 X 6 ج 6

 √ 7 أ 7

 X 8 د 8

 √ 9 أ 9

 X 10 ب 10

                                                          

                


