
 



 

         

ين المراة والرجل من مظاهر العنف:االجور الغير متساوية ب-1   

 الوظيفي  

  الجماعي 

  االعالمي 

 ضد الذات 
                              

   يعرف العنف الرمزي على انه اشد انواع العنف وذلك النه عنف: -2

  الثقافي 

  تاريخي 

  نفسي 

 جسدي 

 

ارسها مجموعة يشير مفهوم الهيمنة االجتماعية الى السطوة االجتماعية التي تم-3

 دون غيرها من خالل:

 القوة المباشرة 

  العنف 

 منظومة من القيم 

 االقناع 

 

التعجيل :في الوصول الى المساواة الفعلية بين  تبنى معايير خاصة من أجل--4

 الرجل والمراة بحسب اتفاقية سيداو يعتبر:

 تمييز ايجابي 

 تمييز سلبي 

 اليعتبر تمييز 

 مخالفة القوانين واالنظمة 

 



 

 

يست مجرد الفاظ بل:تقد الكان هي لان اللغة بحسب ما يع-5  

 وسيلة للتواصل 

  وسيلة للوعي 

 وسيلة للمخاطبة 

  تعريفات مسبقة لالشياء                                                                  

  

 

يظهر عنف الدولة على المرأة من خالل:-6  

 

  التمييز في القوانين بين الجنسين 

  زيادة المشاركة االقتصادية للمراة 

 تاسيس المنظمات النسوية 

 ايجاد دور لرعاية الفتيات 

 

 

التي ركزت عليها سيمون دي ان من اهم االفكار -7

 بوفوار :

 ة كاخر البناء الثقافي للمرأ 

  البناء الثقافي للرجل كاخر 

  البناء الثقافي للمهاجر كاخر 

  البناء الثقافي للطفل كاخر 

 

مط من انماط العنف يحدث في اطار:العنف بين االشخاص ن-8  

  عالقات قوة غير متكافئة 

  متكافئةعالقات قوة 

  عالقات قوة متساوية 

  عالقات قوة متعادلة 



 

 

 

 

تفضيل انجاب الذكور على االناث من مظاهر العنف الذي يمارس في ضوء:-9  

  التمييز في القوانين بين الجنسين 

  الثقافة المهيمنة 

  المعتقدات الدينية 

  اختالف الجنسيات 

 

 

التي تتوجه اليها ما زالت االختصاصات المهيمنة بالنسبة للمجاالت -10

 الفتيات هي االختصاصات:

 

  العلمية 

 الطبية 

  الهندسية 

 االدبية 

 

 

احدى الدول التالية احتلت الترتيب االول لهشاشة العمل بين االناث:-11  

 

  سوريا 

  مصر 

  السعودية 

 االردن 

 

  

 



 

التمييز في الرعاية الصحية بين الرجل والمرأة عنف يمارس ضد المراة -21

 في مرحلة:

 

 قبل الميالد 

  الطفولة المبكرة 

  الشيخوخة 

 جميع المراحل العمرية 
 

يعد مفهوم الجنس من المفاهيم :-31  

 

  الثابتة بين الثقافات 

  المتغيرة بين الثقافات 

  التقليدية بين الثقافات 

  الحديثة بين الثقافات 
 

 ديالمراة ال تولد امراة بل تصبح امراة مقولة "للمفكرة الفرنسية سيمون -41

 بوفوار وتعني ان المراة هي نتاج:

 

  العلم والثقافة 

  التاريخ والثقافة 

 البيولوجيا والصراع 

 المنطق والثقافة 

 

تشكل الثقافة سلطة رمزية طاغية تتولى مهمة اقرار رؤية دون غيرها مقولة -51

  تعود ل:

 ميشيل فوكو 

 فرانتس فانون 

 مارغريت ميد 

 بيير بورديو 

 



 

الى ذلك الجزء المتوارث  ةيشير مصطلح الثقاف-16

 للسمات:

  المتعلمة في المجتمعات االنسانية 

  البيولوجية في المجتمعات االنسانية 

  المرغوبة في المجتمعات االنسانية 

  الغيرمرغوبة في المجتمعات االنسانية 
 

ان اشد انواع العنف ضد المراة هو ذلك العنف الثقافي العتيق المقنن  -71

عنه بورديو بالعنف : والمطبع او كما عبر  

 

  الجسدي 

 الرمزي 

  التاريخي 

 النفسي 
 

حول المدرسة ان المؤسسة التعليمية تعمل على يرى بورديو في ابحاثه -81

 اعادة انتاج الهيمنة من خالل اعادة انتاج :

 

  راس المال الثقافي 

 راس المال االقتصادي 

 راس المال المادي 

  راس المال التجاري 

 

 

سيداو"التمييز ضد المراة"بانه كل استبعاد او تفرقة او تقييد  تعرف اتفاقية-19

 ضدها بسبب:

 العرق 

  الجنس 

 الدين 

 الطبقة االجتماعية 
 



 

 يبني المجتمع مفاهيمه للذكورة واالنوثة بيولوجيا:-20

 صح 

 خطا 

 

 "النوع االجتماعي"من الفاهيم الثابتة بين الثقافات ك:يعد مفهوم الجندر -21

 خطا 

  صح 

 

 

الكان "اسم االب"على المنظومة السلطوية :الكبيرة التي تعمل من خالل  أطلق-22

 اللغة اقرار للقوة التي تتسم بها اللغة :

  صح 

 خطأ 
 

ان الزنجي ما كان ابدا زنجيا اال عندما وقع :استعماره من قبل االبيض "هي -23

 مقولة تعني ان القوي الذي يفرض رؤيته للتقسيمات االجتماعية هو:

 صح 

 خطأ 
 

ليس لالنسان طبيعة بل له تاريخ مقولة للويسان مالسون :وتعني ان االنسان -24

 :يبنى بيولوجيا 

  صح 

 خطأ 

 

 

 اعلنت اتفاقية سيداو النص على حق المراة بالمساواة مع الرجل في :-25

  الحق بالتصويت 

  الحق في نقل جنسيتها لزوجها 

  تمثيل حكومتها في المحافل الدولية 



 

 الشي مما ذكر 

 

 بدا االهتمام بموضوع العنف ضد المراة نتيجة لنشوء:-26

  الحركات النسوية 

 النظام االبوي الذكوي 

 الطبقات االجتماعية 

 الفروقات االقتصادية 
 

 

 

 سيداو هي وثيقة دولية صدرت عن االمم المتحدة تحت مسمى :-27

  سيداو هي وثيقة دولية صدرت عن االمم المتحدة تحت مسمىB79+ 

  اعالن دولي 

  اتفاقية دولية 

 عهد دولي 

 

 

 النوع االجتماعي مفهوم يدل على خصائص : -28

 بيولوجية 

 جتماعيةا  

  ثقافية وجسدية 

 موروثة جينيا 

 

مكتملة المقولة التي تفيد بأن مفهوم الطفل لم :يتحول الى ظاهرة سوسيولوجية -29

 اال مع قيام الثورة الفرنسية هي مقولة للمفكر/ة :

  فيليب اراس 

  سيمون دي بوفوار 



 

 بيير بورديو 

 مارغريت ميد 

 

 هي التي تتولى مهمة االقناع والتعبئة ما ان تم االعتراف بسلطة الناطقين بها:-30

 الثقافة 

 ة الحكم 

 اللغة 

  الحضارة 

 

 ان الرضيع ما قبل االوديبي يعيش ما يرى الكان يسميه بالعالم :-31

 االيديولوجي 

  الخيالي 

 الواقعي 

  الموضوعي 

 

الكاتب الذي تطرق أعماله الى ان الغرب تمكن من صياغة مفهوم الشرق وفق -32

 رؤيته ومشروعه هو:

 مارسال موس 

  دي سوسير 

  ادوارد سعيد 

 مصطفى حجازي 

 

تمتلك الثقافة سلطة رمزية طاغية وقدرة كبيرة على الحمل على االعتقاد بشرط -33

 االعتراف بسلطة:

 من ينطق بها 

 ها من يتحدا 

  من يتكلم لغتها 



 

  من ينطق ضدها 

 

يرى بورديو المدرسة وان دأبت على اظهار نفسها كاداة للمساواة للديمقراطية -34

 غير انها تبقى متورطة في اعادة انتاج بنية العالقات :

 ندرية والجنسيةالج 

 الطبقية والجندرية 

  الطبقية واالقتصادية 

 الطبقية واالثنية 

 

بديهيا ويفرض نفسه على الضحية والقاضي والجالد هو العنف الذي يبدو -35

 العنف:

 الجسدي 

 الرمزي 

  التاريخي 

 النفسي 

 

يتم التعبير اصطالحا عما هو مكتسب في سلوك االنسان بوصفه عضوا في -36

 المجتمع بمفهوم :

 التدريب 

  التعليم 

  الممارسة 

  الثقافة 

 

 مظاهر العنف :يعد التهميش وتفضيل انجاب الذكور على االناث من -37

  المجتمعي 

  الوظيفي 

  السياسي 



 

 االقتصادي 

 

 يعرف العنف الرمزي على انه اشد أنواع العنف النه عنف :-38

  ثقافي 

 تاريخي 

  نفسي 

 جسدي 

 

يعرف العنف على انه سلوك يتسم بالعدوانية يقع ضمن عالقات قوة غير  -39

 متكاملة بين:

 جماعات فقط 

 االنظمة فقط 

  االفراد فقط 

 ونظام االفراد والجماعات  

 

 العنف المبني على النوع االجتماعي:-40

  االدوار الجندرية 

  انعدام المساواة بين الجنسين 

 استغالل السلطة 

 جميع ما ذكر 

 

هو التمييز القائم على أساس الجنس الذي يحرم المرأة من ممارسة حقوقها -41

 المهنية واالجتماعية والقانونية:

  التمييز وعدم المساواة 

  العنف الجنسي 

  العنف المجتمعي 

  العنف الوظيفي 



 

 

 العنف الهادئ الالمرئي الالمحسوس :-42

  الرمزي 

 االجتماعي 

  االسري 

  الجنسي 

 

يدخل الطفل عبر المرحلة المرآتبة الى العالم الرمزي او ما يسمى بعالم اللغة -43

 الم:هي نظرية في علم التفس التحليلي تعود للع

 الكان 

 سوسير 

  لورامالفي 

 فانون 

 

 تستطيع مجموعة اجتماعية ان تمارس السطوة والتحكم بغيرها  اذا ما ملكت:-44

 الهيمنة 

  السلطة 

 القوة 

  كل ما ذكر 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


