
 

 

  فا ا نا     / 01009019119   على مؤمنإعداد . أ  

   
١  

: وة اه ااا  
  

  أما .  ً   - س : د اد اة 
 ا :  "   ا    ت ف ا ا  ه 

 ا ا  ه ه او ط ن ."         
 اع إلىرة الذاكعلماء النفس قسمأم   ى من حیثاوا كما یلى وھى ا:   

  ة ااى  – (اة ا ةاى –اا ة طاا (  

  د اة ا ( ا ا) ؟ : د اس
: الخارجي  من العالم )لمعلوماتللمدخالت الحسیة ( اتمثل المستقبل االول  - ١           ا.  

  التي وخصائصھا والمثیرات المعلومات كمیة كبیرة من استقبال من خاللھا یتم   -٢                 
  .)اللمســـ   التذوقـــ  ـــ الشم البصر - السمع كھ (فالمختل الحواس عبر،ل معھا مانتع                   

  

  و ذ : " –  ااة ة اى "  ١س
  )  ا )    ات  مى  ا:  ااة ة  ٢س
: ا  
   ه اره  – "ن المعلوماتیخزتفي عملیھ  ا ام ھي" -١ 

  المدي واالحتفاظ بھا  ةقصیر ةالي الذاكر من ( الذاكرة الحسیة) ات فیھا م الفرد وقی -  ٢

     . ةقصیرزمنیة لفتره       
    ؟: )اه ا( المدي ة قصیر ةتعرف الذاكر - ٣ 

 ٢(جـ(  على تحتوي ألنھات م )الحظھ) تلكفي حالیآ ما تفكر بھ  أى  

  من تخزین المعلومات وتتعامل مع المثیرات التى  تعد الذاكرة قصیرة المدى  )٢جـ( -٤
  )ثانیھ ٣٠:  ٢حوالى( محدوده والنھا تحتفظ بالمعلومات لفتره زمنیھطویل تعامًال فعاًاللفترة لتخزین ل تاجتح ال 

 

   ) ا:  ث ا   ات ا ااه ط اى(  ١س
  اذ :–   ااة ط اى د  اظ  ٢س
: ا       
  و.جیدا    معلومات التيلتحتفظ با - ١ 

  طویلھ المدية عندما تنتقل المعلومات من الذاكره قصیره المدي وتستقر في الذاكر ایحدث  -٢

  . حیاتھ طوال ات ادفیھ تجمع تاره عن مكان عب ھي -٣

وربطھا / تنظیمھا /  لھا ء معنياعطا/ تفسیر المعلومات (  :ىوظ ااة ط ا )٢(جـ -٤
 .) ذه المعلومات حتفظ بھنلكي  ھا لوتحلی/ بغیرھا 

  

 ا   ىا ة طاا  : رة  –سه ا   
 ١          :ا-  كمیات لتسع ت : ا من المعلومات . هدو 

                             ٢-  واالمعلومات بھا تدوم : اات  لمدى الحیاة .وقد تمتد  ز 

                                :  الخ .االكالت المفضلھ /عنوانك /اسمك.... 

                               ٣ -  تزعلي تخزن المعلومات  : اور ر ذ     

                                :  ریاضیةصورة شخص او حفظ نظریة 
ولكن یمكن استرجاعھا اذا حاول  نتيجه النسيانه الذاكرة في ھذ ات و -٤

  . مثًالقى االمتحان  حل سؤال لتذكر كالتركیز الشدید  الفرد عمل شیئ السترجاعھا 

 ر  آآآآآآوى 

2015 

 مهم جداً



 

 

  فا ا نا     / 01009019119   على مؤمنإعداد . أ  

المتحا   الجتمالعلم  فيليلة    نفس 
٢  

   ؟  اظ   ة ط  ا : و ١س
 : ا  ةاا  تى اا ل ط :  

١-  ا
ا  

من یمكننا  في الذاكره قصیرة المدى تكرارالمعلومات في اذھاننابمعنى 
  االحتفاظ بالمعلومات في الذاكره طویلة المدي

: ي لھافتستدعي قاعدة نحویة البد من االستدعاء الحر عندما  

٢ -  ا
ا  

ربط المعلومات المراد تذكرھا مع شئ معروف سابقا ومخزن في عن طریق 
   الذاكره طویلة المدي

 : باألماكن التي تعرفت علیھم فیھا صربط تذكرا ألشخا  

٣- ا  
تنظیم المعلومات علي اساس العناصر المشتركھ التي تجمع بینھا فذلك  بمعنى 

  علوماتاالحتفاظ بالممن یزید 
 : تذكر األشكال الھندسیة یكون عن طریق الخصائص المتشابھة فیما

  بینھا من حیث عدد األضالع والزوایا
    

  .: رن  أماع ااة اث   ( ا / اوا /  ا ) ١س
  

   ا  اة (اوا)  ا  مع ااة
ة ااة   ا (ودة )  ام   ( ات) ره  

ااة ة 
  اى

  ) وات٩-  ٥وده (
)  ات  ٧اىو(  

د     ام 
وا ا .  

  ر ذ ورز  ات   دة   ة ( ودة)  ااة ط اى
  

   ؟ ان : ف ١س
: ن :  اا -   

   "رة  اء أو اف    اض     ت أو اتدا او   ان "   
   وھو غالبًا یرتبط بالذاكرة طویلة المدى وقد یصاحب الذاكرة الحسیة والذاكرة قصیرة المدى  

    ذ ؟ اذ را– ا ر و ر :   ان إ ١س
  اح ه اره. - :  ا  ان  و ة اب٢س
 ن دا اا أ:ر ا (خل /تشويه/تد   (كبت)ا ر(تضا

  اد المختزنة فى الذاكرةنتیجة لعدم استخدام المو مع مرور الوقت یحدث  اؤل  -١

٢- یحدث عن طریق تخزین المعلومات بطریقة غیر صحیحة أو غیر مالئمة   ا  أخطاء  
  .اللغة (اإلنجلیزیة) فيالتھجى للكلمات               

٣-  نسیانھو  ار ع وراءه دوا نتیجة لرغبة الفرد عدم تذكر مواقف مؤلمة مر بھا  

٤- اا   یحدث نتیجة تداخل المواد المختزنة مع بعضھا البعض:إ ذ الكف الالحق و الكف الراجح  و) (  

  ا ا -ب)  ا اا - أ)
   ننسى الكلمة الجدیدة  علناأن الكلمة القدیمة تجھو   علنا ننسى الكلمة القدیمة أن الكلمة الجدیدة تجھو 

 

االنجلیزیة  مة كلال نااذا تعلم :مثالschool الفرنسیة  ھبعدھا بقلیل الكلم ناثم تعلم ecolE یترتب على ذلك فقد   
 ) م ا ة  ا( بالكف الراجعویسمي ذلك  Echool فنقول نسي االولينالثانیة و ةتذكر الكلمنأن  ) أ

  نسي الجدیدة ن ناالكلمة القدیمة جعلتف(  بالكف الالحقیسمي ذلك و   scooleفنقول نسي الثانیةنتذكر الكلمة االولي ون ان وإما)ب

2015

2015 



 

 

  فا ا نا     / 01009019119   على مؤمنإعداد . أ  

المتحا   الجتمالعلم  فيليلة    نفس 
٣  

 /ءا :ما دهاءات اا  
  اد.  ا-  د اد ء  و؟:  ١س
  : : اء ره  ؟٢س

  : دفك اء واا ف و  

  "ة ا  ا ا واك ادف ذى ا ال  ا "   ار 

٢:د  ءا ا  
  لدى الفرد.  ارة ا االذكاء ھو  -  ١
  .للفرد  فى جمیع نواحى النشاط المعرفى  ك ھو -٢
  فى المواقف المختلفةالفرد تصرفات  یلعب دورا رئیسیا فى و ا مت ا یعد من -١
  .الظروف المتغیرة و ا  ا علىیساعد الفرد  -٢

 .ااد  ى:  ا ا  س م اء ١س

١-    ظ ھي اختبارات تعتمدا  
  في األسئلة واإلجابة عنھا 

تسمیةاالشیاء(كلب،فیل،قطھ)  :ل
  ح  الطفل عندما یجیب علیھاوینج

٢-     وفیھا یطلب من الفرد ا 
  معین

الخروج من متاھة أو ترتیب  ل:
  إشكال(البازل) والمكعبات

٣-  راتالباحث فیھا  ئیھی  اا  في الحیاة
  العملیة ویرى كیفیة التصرف فیھا

عندما یطلب من مجموعة من اإلفراد ل:
  على ضوء ظروف موقف معین تصرفال

 

  . ؟: و   ب م ذء اد١س
    ل  –   ا  : ا ا وا٢س

  ءا م ط   :  

  

  
  ٠٠٠٠=  ١٠٠×                             =نسبة الذكاء عن طریق و تحسب    
  

  
  

    سنوات . ٩سنوات وعمره العقلى  ٦: إذا كان طفل عمره الزمنى  ٢مثال ٢جـ
)١٥٠=  ١٠٠   =       ×نسبة ذكائھ تكون     (عبقر

  
  

  

   أ– .  د اد  : ١س
  )  ا : اى ر  ت ا ا ر  ( ٢س

  

  ق اء " :اا  ل ى  ل   "  
اجتم�اعى )  /نفسى  /عقلى المختلفة(جسمى/بین مستویات النضج تباطاریوجد  ھنأب متفوق عقلیًایتمیز ال -١

   بدرجة عالیة و مرتفعة
والتمیز على  یرغب فى التفوق /مثابر  /وارادة قویة / یتمتع بمیول خصبة /  اكثر اتزانا( ھ من صفات -٢

 شدید الثقة فى النفس) / االخرین
 ره یحصل المنھج الدراسى فى زمن اقل من غی المتفوقالطالب  -٣

 

ا ا  ا ا  
ویختلف من  المستوى العقلى للفرد فى سن معینھو 

  والوراثة  نمو العقلى والبیئةالا الستمرارتبًعسن الخر
ھو سن الفرد منذ لحظة المیالد حتى الوقت الذي 

  یحسب فیھ السن 

٩  

٦  

  العمر العقلى
  الزمنىالعمر 

 مهم جداً

 مهم جداً

2015 

 



 

 

  فا ا نا     / 01009019119   على مؤمنإعداد . أ  

المتحا   الجتمالعلم  فيليلة    نفس 
٤  

  . و ذ–  دا ا  اى ا –: ١س
   ةا ر  - ١   أاع واا د ام ا دا  

                                         ٢ –   دور و ا ا اث اا   
                                        ٣ –   تا   دو ا   

  .  اما-   ا د اد : ١س
 ا ا:  " ى اا  و ء اأ  درات ا  را   

  ك ا د"ء وارات ( ا وا وا وا )و  ا
:  ت و إ ر اا ا و (   أو  أو ورا) إ و  

    .ا ا ا–   رن  ا ا ا : ١س
  ا  :    (ت ا ا ا   ت ا ا(٢س

  

  اى اول
    

١  
  

- ) ذ اوح م٧٠: ٥٥. (  
- . ا  در   
- اا ا  ا   
- ا  ن  م     
-  قا  لاا  ا رل ا   

امى ا  
  
  

- ) ذ اوح م٥٤: ٤٠. (  
- اءة واا    
  رات   ا  اظ  -
-   ى إ  ا م  ات ٩  

ى اا  
٢  

- ) ذ ٣٩: ٢٥م(  
   ودةرات ا اي(م و) وا -
-  رات ا     
 - ا ت ا   ا  

اى اا  
()     

 ١  

- )  ا ذ ٢٥م(  
    -  ا  ا  

- وا ا  لا  ا    
  
  

  ا . ا : د دور او  ر ١س
    ا وا ا ت ا و  : ط  ذ-   

١ - ارس اء ا٢                                إم - ا ت ا ج  
                        ٣ -  وا ا ر ا  

٤ - ة ا  وات اوا ء اة أا ا ا  
  د اد "ردم " اءات اده.: ١س
  .   ذ؟ اذ را"  :–ردم "ة اء اا ى اد ٢س

 )١٩٨٣عام ( .أنواع ) ٧ (نر في الذكاءات المتعددة مندتتكون نظریة جار )١
 )من الذكاءات الشخصیة واعدی ٢–بالفنون  واتعلقی ٣–كنماذج فى المدارس  قیمھماتم ت ٢( )٢
٣( اء اة ا  كل فرد أطلق علیھا اسم  ویؤكد على وجود العدید من القدرات العقلیة المستقلة لدى

ءات اا . 
 ا ع وا  ا    د ا رات وا   ى انو )٤

  

 مهم جداً



 

 

  فا ا نا     / 01009019119   على مؤمنإعداد . أ  

المتحا   الجتمالعلم  فيليلة    نفس 
٥  

ء اا  رن  :س ى .  – اء اا  
 

  

ا ا )ا ء اي  )اء اا  
 العلمى التفكیر (على  قدرة الفرد في   یتمثلو -١

 ي الریاضیاتاستخدام األرقام والرموز فو /المجرد 
  علماء الفیزیاء والریاضة:  و)و الفیزیاء 

 وفھم المعاني /الجمل  وتركیب یتمثل في (تكوین -١
 )والتعبیر بطالقة

  والمحاضرین الشعراء واألدباء وأھاللخطابة: و
  

  .) ا             اء(       اء ا   :س
 اء ا:قى یشدة اإلحساس بالموس(یتمثل فيیمثل الذكاء الموسیقى نمطًا مستقًال من الذكاء و

   .ويتداخل مع القدرة اللغوية. والموسقیین العازفین  :عندظهر يو )واالحساس بنغمات وطبقات الصوت

  .اء ا اى -:  اء ام١س
  ؟واره ا ء ا:ا ا  ا٢س

    

  الذكاء احلركي واجلسديـ  ٢جـ  الذكاء املكاني

المالحظةوالتصوي( فيفي موھبة الفرد یتمثلو  
 والرسم) ومعرفة األشكال /األلوانمعرفة و /

 مستخدمي  المھندسین والمالحظین:و
  فى الجووالبحر والمالحیینالخرائط 

ویتضمن كلھ أو جزء منھ استخدام الجسم یتمثل في  
 ویتداخل وقد یظھر)الحركات الجسدیة -االشارات استخدام( 

 )مع القدرة الموسیقیة
 طیب جراح)/مدرب ریاضي /رسام /نّحات/ (خیاط و     

  .اء ا - اء ارن   :١س
  .     "ن" ام   ء مت ا  :٢س

 

  اء الشخصیالذک
  الشخص ) ( الذکاء داخل

:مشاعره لشخصیة للفرد وادرك الفرد ل الداخلیھ یتمثل في معرفة الجوانب
 . وتصرفاتھ وانفعاالتھ وفھم سلوكھ

كاتب قصص)رجل أعمال/ كاتب قصص / مخترع/باحث علمي( ويظهرعند/  

  األفراد بینالذکاء 
  الذکاء االجتماعی ) ( 

  )2/3جـ(           

و دوافعھم ومشاعرھممعرفة و -الفروق الفردیة بین األفراد  ( معرفة ثل فيیتم 
 ).التعامل والتواصل معھم كیفیة 
 المعالجین النفسیین  -القادة السیاسیین  -رجال الدین ( عندويظهر( 
٢ظ ا   : على أھمیة الذكاء الشخصي  (جولمان)یؤكد

و  اآلخرین بناء على معرفتنا لذاتنا لتواصل معا یساعد الفرد على واالجتماعي وذلك
   ء امایسميالذكاء الشخصي والذكاء بین االفراد) فھم االخرین. والجمع بین(

    

   ه اره -)  اماع  اء١٩٩٩/٢٠٠٠:اف "ردم " م ا ام(١س
 

 ر فدأى  ) ٣ ( مءات أذ  ٢٠٠٠ / ١٩٩٩ و :  
نباتات  من بنا في دراسة الطبیعة وتصنیف األشیاء المحیطة ھویتعلق بالمواھب :ذكاء التعرف على الطبيعة -١

  .وغیرھا  وازھار وثمار وحیوانات
 وتأثیرھا على األحداث بالخالق ویرتبط بقوة االعتقاد واإلیمان  :ذكاء الروحانيةأو اإلهلامية -٢
واالھتمام  یر والتأمل فى الوجود واإلعجاز فى خلق الكونلوجود  ھو دراسة علم اوالتفكو الذكاء الوجودي: -٣

 بقضایا الحیاة
 ى ا دهءات اا  ح ذا  م :؟س        :ط  

 التدریب المستمر على إجراء عملیات حسابیھ ھ من خاللتیمكن تنمی  الذكاء الرياضي -١
  متعددة ومتفاوتة في صعوبتھا

السماح للطفل باإلبداع في مختلف الفنون  ھ من خاللتیمكن تنمی  الذكاء املكاني -٢
  وتزوید الطفل بأدوات الرسم

  اشتراك الطفل في االنشطھ الریاضیة  ھ من خاللتیمكن تنمی  الذكاء احلركي واجلسمي -٣
ع الطفل على النشاطات االجتماعیة تشجی ھ من خاللتیمكن تنمی  الذكاء االجتماعي -٤

  والمناقشة وحل المشكالت 

2015 

 مهم جداً

 مهم جداً



 

 

  فا ا نا     / 01009019119   على مؤمنإعداد . أ  

المتحا   الجتمالعلم  فيليلة    نفس 
٦  

  

  :-    د اد وق اد ١س
 "  ت اا   وا وا ا اا   ادا"  

  . )القصیر توسط الطول//مالطویل (فمنھم في النمو الجسمى یوجد اختالف بین االفراد :١ل 
  والضعیف). الذكاء/ متوسط /الذكى(فمنھم  القدرات العقلیھفي  یوجد اختالف بین االفراد :٢ل
  فمنھم االنبساطي واالنطوائي . سمات الشخصیة في یوجد اختالف بین االفراد :٣ل 

  و ذ : -   اوق اد  ااد ة  ١س
  )  ا   )    اا     وا ارا واء راتا : س٢س
  )  ا رات اد و ا  :     )ا ه ٣س
:دوق اا   
١-   رات وا  دا     عقلیةالو االصفات الجسمیة سواء في 

  نسب الذكاء والطول تختلف من فرد الخر  مثلوالوجدانیة والشخصیة 
فلیس من     ا ة   ارات وات ا د )٢ـج(  -٢

، فاألفراد  درجة عالیة من الذكاء ودرجة مرتفعة في القدرات الخاصةالضرورى أن یكون الفرد لدیھ 
 في مقدار ما لدى كل فرد من قدرات وسمات الشخصیة وكذلك في الفرد الواحد یختلفون فیما بینھم 

غالبیة ابمعني (  س اء وارات ا  ام  رة  إا)٣ـج(  -٣

 )عقول  او ضعاف عباقرهوقلة من االفراد اما  –في المتوسط یقعوا  األفراد

  .د دا اد واا: د   ود وق ١س
    .   ذ ؟ اذ را –   ااد : ارات   ا أو  ٢س
اد اا دا دوق اا.  

 .  رت وبل ال توجد عن الفرد الواحد بنفس الدرجھ  اارات   )١

٢( ت اوا رات اع ا في الفرد الواحد م  و   

٣(  بین االفرادالفروق  و و  ستمرالمبالتدریب امع التقدم فى العمر  و. 
  

   ذ :– ك وق د  ا   ١س
  )  ا  ( ار  امث  ال :٣س  ) :وى ا  ا ارا( ٢س

رما ر  وث  اما  

    وق   ا  اء ا  ا اء

ا 
ا  

  ا ق ار
  ا ل

  ثمق ا   رةوا ا
  وا  اان

 اادات
ا(ا)  

 رق ا  ل اا
ا زر اى وار اوا  

 ا ا  ثمق ا
ا زر اة وااوا  

رار   اق ا ات وا  نت واا  ثمق ا  لوا
وا  

ا ال ا  ار أ   ال
ما وا  

 ل اا ا ث أما 
ا وا دوا وا  

 مهم جداً
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    .را  ا  إظر اوق اد  ااد: د   أن ا ١س
  

 ١ –   راا  
 في األفراد و بین إظھار الفروق الفردیة وتحدید ذكاء  اكدت االبحاث علي ان للوراثة دور كبیر في

 . الخصائص الجسمیة كالطول والوزن
االخویة  أكثر من التؤام  ھناك تشابة في الصفات بین التؤام المتماثلة (من بویضة واحدة منقسمة) : ١ل

  (من بویضتین).
 خوة االشقاء .م االخوین اكثر من االوائوھناك تشابة في الصفات بین الت :٢ل
  وھناك تشابة في الصفات بین االخوة االشقاء اكثر من االخوة الغیر اشقاء . :٣ل

 :س ادا  دوق ار اإظ  ا   ل .   
٢ –    (رحم االم) بالبيئة الرحميةیتأثر الفرد قبل المیالد  -١         ا . 

  جعل الفرد یكتسب طابعا معینا تفاألسرة والمدرسة والحي واألصدقاء  بالبيئة الخارجية وبعد المیالد -  ٢
  .الكثیر من المیول واالتجاھات والخبرات  الفردفي اكساب  البیئھؤثرتذلك ك و فى شخصیتھ      

  أن الذین تربوا فى الغابات وسط الحیوانات نجدھم یسیرون على أربع بمعنى اطفال الغابة  ل:
  سلوكھم أشبھ بسلوك الحیوانات          

  .و  -:ا  ارا وا  دور   اظر اوق اد  اادس
   .ااد   وا  ا  اوق اد  ا ا  ارا :س
٣ -  وا راا  ا  

                                        م  ا دا  ادات ا  راوا   
                                       أ ات واه ا  أو   

  .ا اء   وا و      ه   ا ث اد ذء : ١ل 
  :  ث اد  ا اات  ض م او  و ا  ه و ه.٢ل 

 ا م  :مة اا   
    

  

  : د اد  ا ؟   ١س
 النمو  و ر ا  أ  ):   ادة ا أ   ا ا  مفهو 

(    

  ا ا ؟  :- د اد    ا١س
  . ه اره – و و :ا   ود٢س
 فى علم النفس تعريف النمو:  
"   ا ات اا  تا    ف و و ا وا 

" ل اا إ  
 ما يتضمنه التعريف : ٢ـج/  

  ا    اى اماوا  ا  أ وا وا  

 ا د    و      ن  

 ا    ا مو ا و ا و ا ا اما...  

  ا  ل ا  ة أي    ا ا   

 .یختفي سلوك" الحبو"عند الطفل لیحل محلھ المشي عل القدمین:  مثال
  ود / ٣  ا ا  وا  ت اوا راا اا. 

خد 

بالك 

ووآآآ

 ىو

 مهم جداً

2015 
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    اات اظ ا؟ -  اات ا ا :١س
   ا  (    (      :اات اظ   و ا ٢س

١- ا) أو ا ات ا(  ٢- ا  ) أو ا ظات ا(  

والشكل  الحجم فيیحدث  الذيالنمو  ھو
  ویمكن مالحظتھ 

 مالحظة  :     الطولزیادة   

   زیادة الوزن  
                ظھور األسنان  

الجسمیة (الوظائف  فيیحدث  الذيالنمو  ھو
یمكن وال  )والعقلیة واالجتماعیة واالنفعالیة

علیھا عن  ملولكن  تھا(مالحظتھا)رؤی

  أو األداء  السلوك  فيریق التغیر ط
:   لیس مرئي ولكن نستد للغة الطفل تعلم

  الكالم علیھ من خالل 

    ذ؟اذ را  - :ا١   س
  

 النمو عملية تغري مستمرة : - ١
 من مرحلة إلى أخري ینتقل یمتد و بمعنى ان النمو عملیة تغیر مستمر. 
 ادات( بین تفاعللي ویقوم النموعا ورث ا  ي     ض ات و

و ا و م د ( 
    في كل مرحلةما یؤھلھ للنضج واإلنسان یكتسب في عملیة النمو . 

 

  .د  ق اره  :   –   وق د  ت ا  ااد ١س
  .  ذ؟اذ را-  اا ا: ت ا   ااد ٢س
 توجد فروق فردية يف معدالت النمو: - ٢
  ادتوجدا  د وق  و ا و ا ا الخا.......  
  توجد اد اا وق دا ا  ا ا ازي  مأو ا أو ا ا ا   
 و دة د  و ان ما  ا . 

  ال یشترط ان یكون الشخص مثل صدیقھ تمامآ في الطول او الذكاء او الوزن. :ل  

  د  ق اره ل.  - : ام ا ر   ا ١س
 يل جوانب النمو يف االرتباط مع بعضها البعض :مت -٣

                                ذؤه   ا و انالحظ انھ  :ل

  .   ا ا و ام ا او ادى لطفل وا      
  ) ا:       )      ت ا    ااد   ا ا ١س
خر : -٤ لي  لنمو من مرحلة   تختلف سرعة 

   )وا اة و اا ا ا(في  النمو الجسمي  یكون  ل:

  ختلف من مرحلھ آلخرىت سرعة النمو اذن )ا اة و ا  )ویكون 

   ه اره.- و: ا  ات ط ١س
 يسري النمو يف اجتاهات طولية وعرضية : -٥
 و  ر ها   ا : 

     من اعلي السفل فنمو الرأس یسبق نمو القدمین :طأ) 

  یبدأ من الصدر (المنتصف) ثم یتجة الي االطراف(الید). :)ب
  

 دئ اا   ال  ٢٠١٥ 

 مهم جداً
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  د  ذ: –  .  ا  ا إ اص١س
  )  ا :    ا  ا وا إ ا (   ٢س
 يسري النمو من العام ايل اخلاص: - ٦
  تستجيب للعمل بشكل جزئى ثم تبدأ أعضاء معینة أو وظائف خاصة يستجيب للمواقف بشكل كلي الطفلأن  

  فقط أوالعضو الذى یرید تحریكھ یحرك یدیھبعد ذلك ثم  یحرك جسمھ كلھ عندما یرید ان یلتقط شیئًاالطفل  : ١ل
  منسقا للیدین و الرجلین. أخذ شكالییكون مشى الطفل في البدایة حركة غیر منتظمة وبعدھا   : ٢ل
  . رأسھ ورقبتھ فقطیحرك یتعلم أن  مث جسمھ تف بكلیلفأنھ  یلتفت إلى مصدر صوت عندما الطفل : ٣ل

  يفرق بين امه وبقية النساءوابيه وبقية الرجال ثم بعد ذلك  يقول مثآل كلمة ماما وبابا الي شخصوعند ما یتعلم الكالم : ٤ل 

    ارا  ا وارء امم ؟ : و١س
ثة - ١  قحة على مئات اآلالفوتحتوى البویضة المل المنوي باتحاد البويضة األنثوية بالحيوانتبدأ حیاة الفرد لو

 . ""الجيناتبالمورثات اومن الجزیئات الدقیقة التي تعرف 
تنقل صفات اآلباء و األجداد لألبناء في النواحي الجسمیة و العقلیة واالنفعالیة "الجينات"و.  

  : و   ا  ا وارء ؟١س
   ه ارة   –ض  اد ًءا  ا ا و ا :  ا اع ا ات ا  ٢س
  المجموع الكلى للمثیرات التي یتعرض لھا الفرد ابتداء من البیئة الرحمیة و حتى الشیخوخة. ھى : ةــــالبيئ -٢

١- اا :  اض التي تؤثر في حیاتھ فیما بعداألمرو  اكتساب بعض االنفعاالتذات تأثیر كبیر على الجنین في 

٢ - ا :  
٣- ا تأثیر كبیرعلى النمو االجتماعي مو المجتمع ) لھ االصدقاء ( األسرة وتشمل  :ا .    
٤- ا ا: ھا تأثیر كبیر في تشكیل میول الفرد واتجاھاتھ ل    

  : و   ذء اد  ا وارء ؟١س
 االخرین عن تمكنھ من النمو بصورة تختلفوالتي الفرد  االستعدادات العقلیة التي یولد بھاوالقدرات ھوالذكاء :- ٣
بما یحقق لھم تمیزا عن األبناء المتخلفین عقلیا البيئةفاألبناء األذكياء اوالعادين يمكنهم التكيف مع الذات و  
   ويتأخر النمو الجسمي للمتخلفين :. 
 تأخرهم في المشى و ضبط التبول والتبرز وانتشار بعض العيوب الجسميةیظھر ذلك في و .  
 القصور في نضجهم االجتماعيما یعانى المتخلفین من وك . 
 یمكنھم من الحیاة مع اآلخرین و مهني خاص مدارس خاصة بمستوى تعليميو یؤھلون في.   
  د  ق اره :–.ازات اد  وا  ا  ١س
  :ا ا :أ) م اازات اه ار   اغ.٢س
  .ر اه ا وا  اغ:    :٣س
  كبیر على النمو تأثیرلھا لھرمونات التي تفرزھا الغدد ا:  دد الصماءإفرازات الغ -٤

 ل١: رة اغ  و المسئولة عن التمثیل الغذائي : اا  رة ااز اإ مدي ا :   
  .و   ا  ا   اض  دى إ ا و  ا ا   ال

 ل ٣ب + ج٢ج٢:) و ا ة اا(  ر    غ؟ا   
د اا    ا غن ا ر  ا وإذا غن ا   ذا .  

  ذو:–  اء دور  وأ  ا  ا وارء امم ١س
  )  ا      و   )  ا اء ٢ :ًس
   :م  دور  وأ  ا  ا : الغذاء -٥
١.   ا  ء  ا و . 
٢.  ا   زا .  
٣.  م  اض اا  ا  تا. 

 مهم جداً

 مهم جداً
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١٠  

 بجيو  
ً
.                   االهتمام بالغذاء كم

ً
 وكيفا

ً
 ا

  التى یمر بھا الفرد والمرحلة العمریة طبیعة العمللیناسب  یجیب تنویع الغذاء:ًكيفا◄ 
ا◄ 

ً
  كالسمنة . سلبي بشكل تؤثر على النمو قد  الغذاء أو نقصھ فى زیادةال:كم

    : :   ات ا   ء ا ١س
٦- ا :أن ١ج ت إراا  ا  تا   ء ا   ن و

  مالزمة البنت المها  -١ :  و ذ؟ ا أ  ا (ذا )
  لالبنعها تشجي بدرجة تفوق املستمر على الكالم أو املشى االم التشجيع-٢                                       

 مما ا ا  
  

     ذ ؟اذ را: –   اا او  ا أ  اا اة ١س
علل" فھى أشبھ بالمنزل الذى یبنى على أساس حل األولى من النمو أھم من المراحل األخیرة تعد المرا".

  قوىفیكون أھم من الطوابق العلیا . 
 .حل العمر التالیةامر فى ىطبیعالالسوى ونموال ھاالنمو السوي في المرحلة الجنینیة یترتب علی ولذلك -١
لبيئية -٢ تعط�ل   تضر بعملیات النمو و االرتقاء التالیة ضررا بالغ�ا وق�د    بعده مباشرةأو  قبل الميالدالسیئة  لظر 

  النمو الجسمي و العقلي لدى الطفل .
  و ذ  –ا ) أ  ة اد  :   اد (١س

١- . ا  ن ا راا اس اأ إم  
٢- .  اوا و ا ا   
٣- . ا   اا أ أم  
٤-  ا ة ا   و ه ا  و ات اا  ن  و ا  . 

  و ذ -  ا  ا   ة ا: ١س
  ا ة   ا  ا    :  

  صحة األم . -٢    نوع الغذاء الذي تتناولھ األم أثناء فترة الحمل  -١ 
  تنافر فصیلة دم األم و األب. - ٤                                   ن األم وقت الحمل .س -٣       

  الحالة المزاجیة و العاطفیة لألم . -٦                                 التعرض لألشعة السینیة -٥
  تناول الكحولیات و التدخین -٨               تزاحم األجنة ( في حالة وجود توائم) . -٧
 و المواد الكیماویة . تناول العقاقیر الطبیة أثناء الحمل -٩

 ااااا  ظ :  الوراثة و الھرمونات و الغذاء و البیئة االجتماعیة و ثقافة المجتمع و المناخ و الساللة و
  تؤثر على نمو الجنین ) قیصریةطبیعة الوالدة ( عادیة أو 

  

    ذ؟اذ را :-ى ا أن او  ا  اب امث دون ار١س
  )  ا :مع ا  رث  ط ا و اب(  ٢س
العلم على أن نوع اجلنني يتوقف على األب وليس على األم يؤكد :  

  )  X X(  إذا كان الحیوان المنوي یحمل كروموسومات من نوع نثى نيلجن یكون  - أ

  ) Y Xنوي یحمل كروموسومات من نوع ( كان الحیوان الم إذا كر نيلجن یكون - ب
 األم ولیس جنس الجنین صفة تورث عن طریق األب أن أي.  
 معآ لكن شكل الجسم و حجمھ و مظھر الوجھ ولون البشرة و العینین یرجع لألبوین.  

   ات ا ااء   اطل -أ )        :  :١س
  .ات ا و  اواج –ب)                                            

  اب)   ا وrh  : إذا ن  ا )  ا ا :  ٢س
 

  اكتشف علماء الوراثة من خالل أبحاثھم أن أحد مكونات الدم)rh (  
 ن إذا    و ا  باا ن ذ دى إ   
                              اضطراب في توزیع األوكسجین -١
  عدم نضج خالیا الدم  -٢ 
          و تدمیر كرات الدم الحمراء في جسم الجنین . - ٣

 آآويخلي بالك 

 يووخلي بالك آآو

 اا  دى ا  
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  قد یؤدى كذلك إلى حدوث تلف في المخ و ضعف عقلي -٤ 
  مما یعرض الجنین لإلجھاض أو الموت - ٥
 ااااا  ظ :  و یمكن اكتشاف)rh(  
    .لدى الزوجین وعالجھ rh ذلك بفحص الدم مسبقا ومعرفة  -١
 و في حالة اكتشاف الحالة بعد الحمل یمكن تغییر دم الجنین . -٣

  . :   ا ا   ا اة و ا اة١س
   ا ل ا :  : ر ط ار اا٢ س

  

  ) ١٢:   ٦(ا ا  ا اة  )ات  ٦:   ٢(   ا ا  ا اة
  بالسرعةیمتاز النمو الجسمي  - ١
 ثانیھیتضاعف وزن الطفل فى نھایة السنة ال -٢

  .  ثالث أمثال وزنھ عند المیالد
  .ضالتیزداد الطول وتنمو الع -٣
تؤثر صحة الطفل الجسمیة على نموه الجسمي  -٤

   . و العقلي
تزید قدرة الطفل على تخزین المعلومات التى  -٥

  یحصل علیھا من العالم الخارجى وتفسیرھا .

  . یأخذ معدل النمو الجسمي فى التباطؤ -١

٤-  األص��ابعكعض��الت تنم��و األعض��اء الدقیق��ة   ٢ 

  .  بنضوج الجھاز العصبي
دریب الطف����ل عل����ى األعم����ال الدقیق����ة  ت���� ج����بی -٣

    كالكتابة و قص األوراق و اللعب بالصلصال
یجب أن یتاح للطفل فرص�ة التعبی�ر ع�ن نش�اطھ      -٤

الجس��مى و خاص��ة البن��ین ال��ذین یج��دون ل��ذة كبی��رة  
    .ة العنیفھ في ممارسة األلعاب العضلی

   ا  ل اات  - ب ا م دى   .   -: أ : ١ س
  )  ا    م   (   ام ط  :  ٢س
  )(أى المحسوسةما قبل العمليات العقلية(العيانية).علیھا  اسم مرحلة " جان بیاجیة " یطلق  -١

  علي حواسھ . فیھاالطفل یعتمد أى ان  
    خیر..الخفال یمكنھ التفكیر فى األمور المعنویة المجردة  كالحق و ال :  ا م دي  )أ(١ـج-٢

  .التي یراھا بحواسھبل یفكر فى األمور     
 )وجھة نظر األخرین من  ھاعدم إدراكادراك االشیاء من خالل ذاتھ و( : ه  ل اات )ب(١ـج٣

  

  .لعصي حصان تخیل الطفل ل مثل ) الياللعب الخي( م  ا   ٢ـج -٤

  .بمعنى أنھ یعتمد على الصور البصریة   ي  التخیل -٥

٦-  ا ه  إ   و اا  أ م   .  

 فإذا رأى سیارة تصدم شخص و تلقیھ أرضا فإنھ یروى لألخرین أنھ رأى سیارة تصدم شخصا فإذا : ل

  توھمى في ھذه المرحلة لعب السبب فى تسمیة اللعب ھذا ھوو في الھواء لیسقط على الشجرة . ص یطیرخبالش
  : د أ  ا ا   ا اة ؟ ١س
   د  ق ارة   –إ  ار ا ادة    اه ار:  ٢س
  یزداد النمو العقلى نتیجة لنمو المخ والجھاز العصبي ویصبح إدراك الطفل أكثر دقة ویتطور . -١
  )االنتباة والتذكر والتخيل والتفكير(من أھم العملیات العقلیة في ھذه المرحلة  -٢

و یعتمد على  مجردًا فیستطیع الطفل أن یفكر تفكیرًا : ات ا ادة  إ ر  ٢ـج-٣

یعرف بعض القیم و .(العدل والظلم)  المدركات الكلیة ولكن بصورة محدودة ویمكنھ أن یدرك بعض المفاھیم

  (األمانة والصدق) . مجردة ال خالقیةاال

٤-ا سن السن أقوى منھا عند افى النصف األول من المرحلة حتى أن الذاكرة فى ھذ  آ 
  الذي یساعدة علي التذكرمن المرحلة  بدأ عنصر الفھم  فى النصف الثانيیوالرشد. 

٥-   تخیل مرتبط بالواقع و مقید بقوانین الطبیعة وبما یمكن أن یفعلھ اإلنسان بالفعل:  ا  

 مهم جداً
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المتحا   الجتمالعلم  فيليلة    نفس 
١٢  

  ة ؟ : د أ  ا ا   ا و  ا ا١س
   ا–    )     (   ا اة ما :  ا   ٢س
 : ا   م�ن   اساس�یھ  ویرتبط ارتباط�ا وثیق�ا ب�األم الت�ى تش�بع حاج�ات        -یعجز الطفل عن االعتماد على نفسھ

  .بالكباء ثم یتعود الطفل رؤیة بقیة أفراد األسرة و یتفاعل معھم   حنان ودفء
:ةا ا یحاول الطفل أن یقوم ببعض الخدمات الشخصیة لنفسھ  -١ تغییر مالبسھ  /    

   .لذاتھ ًاتأكیدبنفسھ وربط حزائھ 

بمعنى أنھ قد یلعب مع األخرین ف�ى  ( د ھذه المرحلةفلعبھ فى  ماا سن المھدإذا كان لعب الطفل فى  -٢ـج 

یرفض أن یشارك غیره فى و لنفسھ حظتھم ولكنھ یحتفظ بلعبھمكان لوحده و قد یتبادل معھم الحدیث و یستجیب لمال
  ).لعبة جماعیة 

  .(كاألب أو األم) فى التفكیر و السلوك و المشاعر ا  ادواریتعلم الطفل أن  -٣
  

  : د أ  ا ا   ا اة ؟١س
  و ذ–  ة ا ا :   ا   ا ا ٢س
عالقات اجتماعیة مع أفراد خارج  وتكوینـ   م     ال و اد  ا ٢ـج -١

  .  من ناحیة اخري األسرة
  تقالید و القیم .و تحقیق أھدافھ فیشعر باالنتماء لھا و یكتسب العادات و ال   اا ویشعر   -٢

  .فى فریق  ًاعضو واصبحبمعنى أنھ یستطیع أن یشارك فى األلعاب الجماعیة.  ن  : ا ـ٢ـج -٣

 ا و ر ا  ا ا .  
  

اذ س: : ء ه اره – ط  ار اا ره ام "  ": ١س
ا   –  ا ؟  –ا   

-    ةا ا :     الطفول�ة الص��اخبة "علیھ�ا علم�اء ال��نفس مرحل�ة    تتص�ف بش��دة انفع�االت الطف�ل ل��ذا أطل�ق" 
  نتیجة الثورة االنفعالیة التى تصاحب طفل ما قبل المدرسة االبتدائیة 

 ١   أمرة اا  :  

  سواء فرح او حزن او عضب كلھا شدیدة.فعاالت فكل انفعال عنده شدید، الحدة فى االن -١
   .التقلب الفجائي من حالة الفرح الشدید إلى حالة الغضب الشدید -٢

 ٢أ أرةب ا ما :   

 .فى تأكید ذاتھ ة الطفلرغب )أ 
  عدم قدرتھ على التآجیل او االنتظار فال یعترف اال بالحاضر )ب 
 األسرة طفل جدید فى تیجة مولدن )ج 
  مرة اا  اا ا  و العواطف لدیة . األنا األعلىاالجتماعي و تكوین ( و الطفل العقلى لنمو وذلك و (                   

  : إذ أ  ا ام  ا اة ؟١س
  ء ارة ام  ط ار اا : د أ اا ا   إم ٢س

1-  ا ا ه  وءمت ابم تفسر:              : وا  
الن ھذه المرحلة تتوسط م�رحلتین كالھم�ا عنی�ف م�ن الناحی�ة  االنفعالی�ة ھم�ا الطفول�ة المبك�رة و المراھق�ة و ك�أن انفع�االت             

   .انفعاالتھ ره استراحة تھدأ فیھاالطفل تمر بفت
٢ - ٢- ا  مرة اء اإم  ت ا اا :  

   . أن ن  دا م ا اراه ا  ا ا إ  )أ
  . ا ا دل ا ار اا و ر ام  ار و  )ب
   ا    أا ا و هامت ا   دات ام ام  )جـ

  .ازل   ر ار ا و ا اي أ  ا  )د

 أن    ملحوظة ه ا  موء اا     ة  و   ا م
.ام  ها ط   أن ا ا و  

  

2015 

 مهم جداً
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١٣  

 اا    
      

   ا:–. ق   اا و اغ  ١س
 : لعالقة بينهم لبلو  هقة  لمر   لفر بين 

اا:    وا وا وا ما ا  لما   ا ا   
 م اء ا وال وظ  ا وام و غ   م      : اغ 

 و اا  وا . 
  . د اد  ا : ١س
 اا :  "ا  ف غا  و ل اا غ وا  ة

" اا   ا وا وا دوف اوا ا  

  تقریبآ. )١٢سن ( تصل البنت فى  ) و ١٣سن ( یصل الولد للبلوغ فى و  
  :د ا اا اه   اا.١س
  ذو    -   اا ا وا ا ض  اا : اا٢س
 ؤثرة على املراهقةاملعوامل ال ١/٢ج:   

  الثقافیة واالقتصادیة التى یتأثر بھا المراھق العوامل البیولوجیة (العضویة) و مرحلة المراھقة ھى محصلة التفاعل بین -١
  ضج المراھق والبیئة من( التغذیة والمناخ  ). ھناك عالقة وثیقة بین ن -٢

  أطفال المناطق الحارة یصلون لمرحلة المراھقة قبل سكان المناطق الباردة :ل
 حاالت المرض والضعف العام للمراھق قد تؤدى إلى تأخر النضج الجنسي لھ.   -٣
  نوع الساللة التى ینتمي لھا المراھق  -٤

   اا:.د ا ا ا١ س
  )  ا   اا: ) ا  ا وم٢ س
ية   -١ لمرحلةبد (النھا تبدأ بالنضج الجنسي) ولكن من بدایة مرحلة المراھقةان نحدد  السھلمن :  نهاية 

 یدة تبین ذلك وانمااك عالمات ھناكیس ول الشخصیةالنضج فى جمیع جوانب النھ تتمثل في  الصعب تحدید نھایتھا
 مرحلة الرشدل الدخول وتعد المراھقھ ھى بوابةخالل سلوك المراھق وطبیعة شخصیتة. یستد علیھ منوالنضج 

  د  ق اره ل. –: طل  اا وف ا ١س
هقه طو مرحلة -٢  مرحلة من عالمات انتھاءالن  ظروف المجتمععلى  مرحلة المراھقةتعتمد طول  :لمر

 نفسھ )  المراھق ( اى یعول واالستقالل االقتصاديھقة الوصول للنضج االمر
ل فى الریف ینضج قبل غیره فى المدینة ألنھ یستطیع أن یعول نفسھ مبكرا  المراھق. 
   ه اره.  -: اا ا  د وا١س

  اا دأ      اا أ  

حدد فیھا تتمثل اخطر مرحلة عمریة حیث ی -١
   المراھق الي حد كبیر . مستقبل

یمر فیھا بكثیر من الصعوبات ویعانى من  -٢
  .الصراعات والقلق

 ھقة أشبھ بعنق الزجاجة فى الحیاة النفسیةاالمر -٣
  .ب)(من مر بھا بسالم یضمن حیاة مستقرة فى الغال

  لمجتمعة ھى الفترة إلى یبدأ فیھا الفرد العطاء - ١
 ثمارھا المراھق أفضل ثروات المجتمع التى یجب است -٢
الثروات المادیة لیست وحدھا سبب التقدم ولكن  -٣

ایضآ یجب استغالل طاقة الشباب الن عدم استغاللھا 
    .ستكون طاقة مدمرة وھدامة للفرد والمجتمع

   اا  اا  د–   اا  .    ب  - :   : أ ٢س 
بصورة غیر متناسقةخاصة ان كان نتیجة النمو الجسمي المتزاید  :يشعر المراهق بالخجلأ/٢ـج . 

  كالطول او شاربھ مثآل . المراھق إخفاء ما یعتقد انھ یسئ إلى مظھره ویحاول 
ب٢ـجیشعر وسرعان ما  كأصتدامھ باثاث البیت اثناء سیره ،فى أول المرحلة  :ر دقيقةحركة المراهق قد تكون غي

  المرحلة فى نھایةفي النمو الحركي باإلرھاق ألقل مجھود بسبب التغییرات الجسمیة ولكنھ یصل إلى االستقرار 
  

 مهم جداً
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١٤  

  :د اد ات ا  أر ا  اد؟١س
١. ات اا " ا ا اوو  ة ال م  م  اا م ه اا "  

 نو .ن و  ا إذا  ك  اءن  أ ة م  ا  

نو      . م   م اذا و ة اا   م   ن واا

  ه ا ا ون

  د أ  ا ا   اا ؟  :١س
  : د أ  ا  ا ا ى اا؟٢س
  رة اا  ا اى  -رة اا  ا اد .   ب –:   : أ ٣س
١- العمليات الصورية (المجردةمرحلة علي مرحلة المراھقة طلق جان بیاجیھ ی : ا.(  

(قضیة  واالستنباط (االنتقال من دراسة جزئیات الي حكم عام)بنوعیھا االستقراء القدرة االستدالليةلدیھ تنمو  .١
 جدیدة من قضایا اخري).

  العدالة والفضیلة ) ( فاظ مجردة مثللأ فھموینتیجة النمو اللغوي  التفكير المجردیظھر لدیة القدرة على وأ/٣ ـج .٢
اكتشاف مواطن الصحة و هدون نقد من اي شخص شئأي فال یقبل  التفكير النقديیظھر لدیھ القدرة على /ب٣ـج .٣

  ، وھذا منسجم مع حالتھ المزاجیة واالنفعالیة في ھذه المرحلة . ًاغالب من الخطأ 
   ه اره -ه واى:  رة اا  امه   ا١س

  

  رة اا  امة   (اه و اى) امه:-٢

 هموضوع  یركز على اى ان المراھق بمعنى: اه ط.  

 ىا: علیشمل  انتباھھ یتسع ان المراھق بمعنى  أ ا م   

    ذ ؟ إذ را -   ا ا  ا  :  اا   ا١س

ا ()  اا  ()  
 ىا عا  (  ات) اي  
و ع اا    و  دةا 

ظا.  

 ىاا ع ط )  ات(   
   هوا   أن  د

  .  و دة 

    ذ ؟ إذ را  :– .رة اا  ا ١س
   ه اره  -:ا ا  ح ذو٢س
٤-:فخیالھ خصب  كتاباتھ عمق یظھر ذلك فىوتتسع قدرة المراھق على التخیل  ا  

البتكاریة ھم اساسآ لدیھم قدرة تخیلیة.واصحاب القدراة ا   
فى  سخیال المراھق خصب لدرجة انھ قد ینغمفا وھى ویستلذ بھا  أ ح ذو:          

   .ایجابى  ودورھاكون حافز لھ تف والمذاكره دفعھ للعملفت   ا -ا١

 ٢ -    ھروب من الواقع  أحالمھ  فتكون ومذاكرتھ ھعمل ھملیو لساعات طویلة افیھ سینغمف  

   ه اره.  -وا واه  :امت اا  ه١س
  ةتتسم انفعاالت المرأھقة وا یحتج او یعترض علي وعندما  كبیرةتكون ثورتھ  وینفعلفھو عندما یثور

 )  االنفعال مع سبب ھحجم انفعالعدم تناسب ( ویظھر العنف في أنفعاالتھ في  .ًاساخط شيء یكون
  ولذلك فأنفعاالت المراھٍق  یغضب بسرعھ ویفرح أیضا بسرعة كالطفلفھو .  

    ذ؟اذ را:–. امت اا م   ١س
 

 أن سبب الفرح  ھق متقلبة فالمراھق سرعان ما ینتقل من حالھ الفرح إلي حالھ الحزن إذأ تصوراأنفعاالت المر
 والتي تكون مؤثرة علي انفعاالتھ  )مثل خرباته وذكرياته ذاتية داخليه عوامل(هي  ذلكوالسبب في  ، قد زال

 من حجمھا  أكبر التافھ من األمور حجمًا تعطىھي التي  ذات املراهقن اال أ. 

 خلي بالك آآوي

 مهم جداً

 مهم جداً
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١٥  

  د  ق ارة : –  .  امت اا ب ١س
هقة لمر  : يتذبذب املراهق يف سلوكه فال تٍستطيع أن تصفة بأنه  : تتمييز  بالتذبذ نفعاال 
 متدين  أو ملحد . -٢                                   إجتماعي أو أنطوائي . .١
 مطيع ألهله أو معاند لهم .-٤                      محب لزمالئه ورفاقه أو كاره لهم .  -٣
 يحدد اتجاهاته ومواقفه ازاء االشخاص واألفكار أو شخص لم يحدد اتجاهاته بعد . شخص -٥
 یتصرف حسب ما تملیھ علیھ حالتھ األنفعالیة ألرأھنھفي السلوك  فالمرھق ھنا متذبذب 
  ا . ر  :  : ا ا ا  ١س
: (لسلبي لموقف    لتمر ( 

  المتمرد  من المجتمع ، یتمثل في الثورة والتمرد ویشمل ھذا السلوك لٍسلبيموقف اقد یأخذ المراھق 
  النادي وكافة المؤسسات االجتماعیة التي یتعامل معھا المراھق، المدرسة ، ( األسرة . ( 
   ، ويعتقد المراهق أن نصائح األباء والمعلمين تدخًال في شئونه الخاصه و فالتمرد ینصب علي كل صور السلطة
يكون رد الفعل لديه هوالثورة والتمرد والعناد  لذلك زالون يعاملونه كما لو كان صغير واليعطونه ما ٍيستحقه من المعاملةالي

 ونجد كثیر من المراھقین یرفضون من األباء ما یقبلونھ من األصدقاء والزمالء ، والرفض الي رأي بدون تفكير

  .؟ا :   :  ا واماء  ا ١س
: النطو   لشعو بالخجل 

وقد  ، نتيجة التغيرات الجسمية  المفاجئةیة المرحلھ الشعور بالخجل واألنطواء علي النفس اینتاب المراھق في بد 

  یشعر بالذنب من بعض التصرفات أواألفكار التي الیرضى عنھا. 
  :د أ ا  ات ام   اا . ١س
  د  ق ارة  :–  ك د  اا   إمت اا ٢س
اب اوراء ا ا اا   كاي ا تم :و   

في الوقت الذي یعاملھ فیھ والدیھ  وبين رغبته في أن يعامل معاملة الشخص الكبيرالصرا ع في نفس المراھق  -١
 كان طفال  صغیرآ ، ویزد د ألمر تعقید إذ كان األباء بالفعل من النوع المتسلط  الذي یتحكم في أبنائھ . لمیھ كما لو ومع

مثلة في العادات تالم اروبین الموانع  وبين دوافعه الجنسية التي تستفزهالصراع في نفس المراھق  -٢
 . ) األنا األعلي(ممثلة فى  دا موانعو والتقالید والقوانین الوضعیة والدینیة ، 

، وبین میلھ الشعوري أوالال  وبين رغبته في االستقالل عن والديه واعتماده علي نفسه الصراع في نفس المراھق-٣
 والمال) االمان(في شعوري إلي االعتماد علیھما 

أوالجسمیة أواالجتماعیة  ف قدراته العقلية،وقد يقابل ذلك ضع رغبته في تحقيق ذاته وتأكيد شخصيته في كثير من المواقف - ٤ 
 بسبب العوامل السابقة ریاضیا ولكنھ الیستطیع أو المراھق ان یتفوق دراسیا  یریدفقد معآ أوالمادیة أو بعضھا أو كلھا 

  اذ ا ا ال. –:ل اا  ا    اان ام  ١س
 

و ال اا  مان اا    :ل  وذ 

أنھ  إیحائھعن طریق تشجیعھ علي األشتراك في كل أوجھ النشاط و :مساعدة المراهقة علي زيادة ثقته بنفسه .١
  . یریده  فوق في أي مجالیتیستطیع أن یثبت نفسھ و

الي أحالم الیقظة كلما واجھتھ صعوبھ وذلك وللجوء  :مساعدة المراهق علي التخلص من االستغراق الزائد في الخيال .٢
 مھما كان .االمكان محتمال  بأن نجعل واقعھ بقدر

بأن نشجعھ علي االعتماد علي نفسھ وأن نسند إلیھ ما یستطیع  :مساعدة المراهق علي أن يحقق االستقالل النفسي .٣
لھ الفرصة مرة ونعطي صحیح أو لم یتصرف التصرف ال أخطأأن یتحملھ من مسئولیات وأال نحاسبھ بعنف أذا 

  . االعتماد علي نفسھ مره اخريحتي الیفقد أخري 
في بعض  رأیھ وأخذوأنھ أھل للثقة  :معامله المراهق خاصًة في النصف الثاني من المرحله معامله الشخص الكبير .٤

  أي مسموع ویجب أن یكون لھ دور ورحوارات المشاركتھ فى والمسائل التي تخصھ أوتخص األسرة أو المدرسة 
الجتماعي يتحقق :٢ج للمراھق في أواخر المراھقة حیث یخفف المراھق من العدوانیة و  :النفعالي التز 

  االندفاع والتھور ، ویبتعد عن األعمال الصبیانیة ویخضع لمعاییر الكبار وطریقة معیشتھم .

2015 

 مهم جداً

 مهم جداً



 

 

  فا ا نا     / 01009019119   على مؤمنإعداد . أ  

المتحا   الجتمالعلم  فيليلة    نفس 
١٦  

ت/ اا /ا :ه اا  
        

    ذ؟اذ را ؟ – ا    م:  ا١ س
  )  ا       :ا اء   و  د  (    ٢س
  ؟  وذلك بسببتعريف حمدد ليس من السهل تعريف الشخصية... :-          

                                    .            لھ مقابل مادى اومحسوس لیس  دالشخصیة  -١
   .السلوك الظاھر من خالل یستدل علیھ من  ااالشخصیة  -٢
   .ؤثر كل منھا على األخری) انفعالیھ - یھ عقل - یھ (جسم عدة جوانبإلى   الشخصیة  -٣
لنظر للشخصية -٤ لعلما فى    . ة من خاللھافكل یؤمن بوجھة نظر معینة یرى الشخصی ختال 

   ب ا ا:–   .ف ا  ٢س
  ع   اد    ا " "        :الشخصية كمثري  -١
 ویؤكد ھذا التعریف على ما یحدثھ الفرد فى اآلخرین  
: لفرد في اآلخرین فقط  نظرتھ السطحیة للشخصیة المنحصره في تأثیر ا  - ١یعاب على ھذا االتجاه 

 یجعل للفرد شخصیات متعددة بناء على قدرتھ فى التأثیر على اآلخرین  -٢                                   
  ینكر التنظیم الداخلى للشخصیة  -٣                                   

   ب ا ا :- .ف ا١ س
  ا اد اة ات ا  ا ا   " :ستجابةالشخصية كا - ٢

   .یؤكد ھذا التعریف على النمط (الشكل )الذى تتخذه استجابات الفرد في المواقف المختلفة    "وآ ي
 : تصوره للفرد على انھ سلبي أثناء تفاعلھ مع البیئة - ١ یعاب على ھذا االتجاه  

  في المواقف المختلفة  یغفل تعدد استجابة الفرد لنفس المثیر -٢
  یركز على االستجابات كمظھر موضوعي -٣                              
  تأكیده على الفردیھ الممیزه لكل شخصیة -٤                              

   .ات ا ا و :–ف ا  دا ١س
"  ا اى  ر  ات واار  :الشخصية كتنظيم داخلي -٣

"   ا ا  ا ا د ىوا و و اد وا  
 تحدد أسلوب یؤكد ھذا التعریف أن الشخصیة تنظیم متكامل من الجوانب الجسمیة والعقلیة والمزاجیة المتفاعلة والتى

  الفرد في التعامل مع اآلخرین 
خالل أثاره تنظیم ككل أو بعض منھ بشكل مباشروإنما یستدل علیھ من عدم إدراك ھذا الاالجتاه:يعاب على هذا

  أونتائجھ   
  :یؤكد على التنظیم المتكامل للشخصیة وأبعادھا - ١ : مميزاته  

    

 ا ا .ات  -:ف ا  ارت١س
  و ذ- . ا  "ارت" ة ت٢س

 د اب اد أ ا وا ة اا  دا  ا ا "
 "   اا   

٢: لشخصية تتميز باالتى لتعريف      يتضح من هذ 

   من األفراد فى الكالم والكتابھ المشي والمشاعر   هك اى د إنوالتميز: الفردية -١

  إلى حد ما ولكنھا قابلة للتغیر نتیجة للتعلم الجدید  وجمیع أنشطة الفرد  التنظيم : -٢

 التى تظھر في ت اد  در  ات واار ابمعنى أن : التكامل -٣

وھى   صفات لیست الشخصیھ كلھا . فالشخصیھ ھى كل متكامل متفاعلمعظم المواقف. ومجموع ھذه ال
  اكبر من مجموع أجزائھ الذى یحدد أسلوب الفرد الفرید

 مهم جداً

2015 



 

 

  فا ا نا     / 01009019119   على مؤمنإعداد . أ  

المتحا   الجتمالعلم  فيليلة    نفس 
١٧  

   ذ؟اذ را  :- ت ا  م وا١س
  )  ا  ).  ن ر  ء ا: ات اه  ٢س

   الصحة والجمال والقامة وسالمة الحواس وسرعة الحركة ....الخ   مسات جسمية -١

الذكاء والقدرات العقلیة والثقافة والمعارف العامھ وفكرة الفرد عن نفسھ    مسات عقلية أو معرفية - ٢
  وادركھ للناس و الواقع 

مسات وجدانية  -٣
  وانفعالية

ومن ھده  س واالندفاعیةالحالة المزاجیة واالستقرار االنفعالي وضبط النف
   اومنھ ماھو  ادىو  ز االصفات ما 

  والمعتقدات والقیم وقد تكون شعوریة أوال شعوریة   تكالرغبات والمیول واالتجاھا  مسات دافعية -٤

اعي واالشتراك في النشاط االجتم االجتماعیة الحساسیة للمشكالت   مسات اجتماعية -٥
  وكذلك السمات الخلقیة مثل(الصدق أو الكذب) وموقف الفرد من السلطة

وھى مكون  قفتأثیرھا فى عدد كبیر من الموایظھر  وه ات  م : ا ا ظ٢ج
  یؤدیھ الفردالتى تتوقف على طبیعة العمل أو الموقف الذي  و   ات اة رئیسى فى بناء الشخصیھ

  

   )  اما موا ا ا    "  " ى :س  ا  ( 
لجسمية: - ١ ألنما    بناء على ما یتمیز بھ األفراد من خصائص جسمیة  کرتشمر ) وضعھا ( نظرية 

 ا اموا ا ا  و  دو ر إأ ام س إا و :    
 ا  ا  أو ا ا  

شخص متقلب الوجدان بین االنشراح 
ممتلئ البدن قصیر ھو واالنقباض و

  عریض الوجھ 

شخص یمیل إلى االنطواء واالنسحاب 
من المواقف االجتماعیة ویتمثل فى 

  الجسم الطویل الرفیع طویل األطراف 

یا وأشبھ متزن وجدانشخص 
بالنحیل ولكنھ قوى العضالت 

  ممتلئ الجسم نسبیا
  
  

   ه ارة . –: ى " ام " أن ا ن   أد ١س
لنفسية: -١ ألنما    كل منھا یتكون من قطبین   ثالثة أبعاد یرى ( أیزنك ) إن الشخصیة تتكون من نظرية 
 االنبساط مقابل االنطواء :  -١
 ما:   متساھل –لدیھ میول اجتماعیة  –متفائل   –شخص مرح    
 :اءممتشدد   –متشائم  –منعزل  –شخص خجول اجتماعیًا  ا  
 االتزان مقابل العصابیة :   -٢
 : مان ایشیر إلى السلوك المتوافق نفسیًا واجتماعیًا ویكون مستقر انفعالیًا  ا  
  : لسلوك الذى یتسم باالختالل فى التوافق وعدم االستقرار والقلقتشیر إلى نمط اا  
 الواقعیة مقابل الذھانیة :  -٣
 : اشخص یصدر استجابات تتفق مع الواقع  ا  
 : میصدر استجابات مضادة للواقع وال یلتزم شخص ا  
   ه ارة     –: ى " و " أن ا ن   م  اع دا  ١س
  )  ا  و م ر   ا ( "وام ا " ا٢:" س
تتصارع ثالثة عن الثبات حیث  نابعد ما یكویم دینامیكي فى صراع دائم ومستمرتنظ "فروید "الشخصیة عند

  نظم داخل النفس البشریة وھى كما یلى : 
: ا ١/٢ 

  جزء ال شعوري هو "
                                         یستمد طاقتھ من اللذات والغرائز المولود بھا الفرد
  اللذةوالمبدأ االساسى ھو السعي الدائم نحو تحقیق   

: ما 
  " وهو جزء شعورى 

  ینمو مع الفرد نتیجة الخبرات التى تعرض لھا  
  لواقعوظیفتھ ھو ضبط "الھو" وفقا ل  

     "الواقعالمبدأ المسیطر علیة ھو  

 : ا ما٢ 
  " هو جزء ال شعورى "

  

  یتمثل فى الجانب الخلقى ویشمل األوامر والنواھى األخالقیة التى تعلمھا الفرد  
  وظیفة" االنا األعلى" ضبط" االنا" والسیطرة علیھ وتوجیھھ نحو القیم األخالقیة  
 "غیر واقعى مثالى ال یسعى الى اللذة بل إلى الكمال و"االنا األعلى  

  

 يوووخلي بالك آآو

2015 

2015 



 

 

  فا ا نا     / 01009019119   على مؤمنإعداد . أ  

المتحا   الجتمالعلم  فيليلة    نفس 
١٨  

 ا   ثو  ت " وأ "  دا   : رة  –سه ا   
  )  ا وادراك ا ك ا  دا   : س     ا  (  

الجت -٤ لتعلم    من أنصارھا العالم ( ألبرت باندورا)   :  ماعينظريا 
  تركز على المحددات البیئیة للسلوك  .١
  الشخصیة ھى محصلة لتفاعل الفرد مع البیئة التى یعیش فیھا  .٢
  ویتحدد سلوك الفرد وفقا للتعلم وتحدث الشخصیھ في محیط اجتماعى  .٣
  تختلف شخصیة األفراد وفقًا لتاریخ حیاتھم  .٤
بمالحظة سلوك اآلخرین وبإدراكھ للنتائج المترتبة علیھا ویتوقع لو صدر منھ فشخصیة الفرد تنمو  .٥

  ھذا التصرف ینطبق علیھ نفس النتیجة  
إذا رأى الطفل األب یلقى السالم على شخص ما ووجد ھذا الشخص یرد التحیة بابتسامة وود  :مثال

  نفس النتائج لو قام بنفس السلوك ویحاول أن ( یتبین) رد الفعل إذا كان من الممكن أن ینطبق علیھ 
  وبھذه الطریقة یتعلم الطفل أسالیب سلوكیة جدیدة  

ت وال واا  
  اه )  ا و –ا  و ا )  اق  –: د اد  ا ١س
  ا :  "  دا م  اد دا  ااق     م 

" وا ا ه  م  د ل د وك ا  
 : ألخر لمفاهيم  لميل      لفر بين 

الرغبه  -١
  وامليل

:رغب عن )  /ھى مفھوم لھ جانب ایجابى وأخرى سلبى ( رغب فى  الرغبه
 معین ویتمثل في تطلع الفرد للحصول أو التخلص من شئ 

أوسع  من حیث المدى فال ینتھي بمجرد تحقیق الھدف كالرغبة . :لــيـامل  

االجتاه  - ٢
  وامليل

محاید ) –سالب  –ھو مفھوم لھ ثالث جوانب ( موجب :االجتاه  
لیس لھ إال جانب واحد ھو اإلیجاب ، فاإلنسان ال یمیل الى ما یرفض أوما یكره امليل  

  )  ا   ع (   س :  ال ف ا
  )  ا  س :  ال  اء   ال (   

 

 المیل والنوع :  
 : عادة یمیلون الى النشاط الجسمى والعمل المیكانیكى واألعمال الیدویة الشاقة الرجال   
 : الجتماعیھو التدریس والخدمھ اعادة تمیل الى الفن واألدب الموسیقى  النساء  
النساء میول  لدیھم میول تشبھ بعض الرجال لدیھم میول تشبھ میول الرجال وھناكبعض النساء  ھناك

  ( المیول الموسیقیة والفنیة واالقناعیة)  الجنسین المیول التى یتساوى فیھا ومن
  

   م ا :–  ف ات ا ١س
   ه ارة  –ل ث مت أ : ن اه   ٢س

  

 ت اا   :- "  ا ره ومد وأا   دة ت 
  "   اه ا ف   

 : الساسية لالتجا   ٢جـ لمكونا 
 نحو الدیمقراطیة الفرد تجاة ا معلوماتھ مثل و ویتضمن معتقدات الفرد وقیمھ ومعارفھ :ريفـــاجلانب املع -١

  

ع واالنفعالى ) یشیر الى المكونات العاطفیة المتعلقة بالشئ موض –( الوجدانى  اجلانب العاطفى: -٢

  الشحنة الكامنة خلف االتجاهاالتجاة من حب وكراھیة وھى 
 ضوع االتجاه     مو نحو الشئ اورد فعل الشخصیتضمن االستعدادات السلوكیة  :اجلانب السلوكى -٣

  اتجاة الفرد المؤید لعمل المرآة یجعلھ یشارك في المؤتمرات ل                   

 ركز معايا لو سمحت

 مهم جداً



 

 

  فا ا نا     / 01009019119   على مؤمنإعداد . أ  

المتحا   الجتمالعلم  فيليلة    نفس 
١٩  

   ه ارة   -:  ات ا د  ا  ١س
     اغ   رة    د وع اة  .١
٢.    اا   ا 
   اط  اد أو ااى  .٣
٤.   و و  
٥.  ا اا  د اا   رة ذات 
٦.     ت ا   

 ه اا  دى ا ا   و  ك : س-  م    
 : لنفسى التجا    البد من توافر عدة عوامل فى الفرد لتكوین االتجاة النفسى ھى : شر تكوين 
  بمعنى عند ما تكتمل الخبرات فى إطار واحد تصدر األحكام واالستجابة للمواقف تكامل الخبرة :  -١

  

  فتكرار الفشل فى الریاضیات یكون اتجاة سلبي نحوھا تكرار الخبرة :  -٢
 

  االنفعاالت الحادة لھا أثر قوى في تكوین االتجاه من خالل االحتكاك االنفعالى المرتفع دة الخبرة  :ـح  -٣
  

  حیث یتحدد االتجاة ویكتسب ذاتیھ خاصھ ویتمیز عن غیره تمایز الخبرة :  -٤
  

 االتجاه تكوین تنتقل الخبرة عن طریق التصور والتخیل والتقلید وھذه العوامل تساعد فى  :انتقال الخبرة   -٥
                      الطفل یكون اتجاھاتھ من األسرة من خالل عملیة التقلید والمحاكاة 

  :  أماع ات ا ؟١س
  

  ات   ١
وا  دا  

  ھى التى یشترك فیھا أكثر من فرد   جماعية :  ) أ
ية : ) ب   ھى التى تمیز فرد عن آخر فر

٢  تا  
 و    

  یظھره الفرد دون حرج وھو یتفق مع قیم ومعاییر الجماعھ الذى :علنية  ذ  ) أ
   ھو الذى ال یتفق مع معاییر المجتمع ویخشى الفرد اإلفصاح عنھ خفية : ) ب

  تأ  ٣
   وا ا  

    ھو الذى یبعد الفرد عن الموضوع لسالب :  ) أ
   د نحو الموضوع ویقربھ منھھو الذى یوجھ الفر اليجابي : ) ب

ت ا و أ  ٤
 ا  

 ھى االتجاھات الكلیة نحو الحق والخیر والجمال لعامة :) أ
   تلك الخاصھ بالفرد لخاصة : ) ب

٥    وا ت اھى التى تشیر الى شدة االتجاة ومدى تأثیر ذلك على رد فعل الفرد  ا  
  

  ؟ أ ذ –    ا :– ف ا ١س
  

:ا " ()ط  ا  د او   او او ا دئ ا 
"ب وو   

 :ا تحدد االھداف والغایات -١ أ  
  تعكس تحضر الفرد وتقدم المجتمع النھا محصلھ للخلق القویم والفھم السلیم. -٢

  )المساواة  –الحق  –المواطنھ  –العدالة  –الصدق  –لشجاعة ( ا مثل

عت امو وا ا اا  
  : د  اا ا ؟١س
   )  ا : اا  اه وا د ( ٢س
 فق لتو  ا "     در ا  اد واوف ا وا : مفهو 

   اء 
 :   و ا   أو ا ا  أن   دى ا ا اا    

تعدیل سلوك الفرد بحیث یتواءم مع البیئة النفسیة والمادیة واالجتماعیة المحیطة وذلك عن  املعىن األول: -  ١
  تعلم  طریق ال

  تعدیل البیئة النفسیة والمادیة واالجتماعیة حتى تصبح أكثر قابلیة الشباع دوافع الفرد ورغباتھ  :ملعىن الثانىا-٢

 مهم جداً

2015 

 



 

 

  فا ا نا     / 01009019119   على مؤمنإعداد . أ  

المتحا   الجتمالعلم  فيليلة    نفس 
٢٠  

 (ا) ا اا  رن : س– .ا اا  
  التوافق االجتماعى  التوافق النفسى  ( الشخصى  )

  ته لشخص  مة بين  لمو   يقصد به 
متقبال  ویعنى ذلك أن یكون الفرد راضیا عن نفسھ 

  الداخلیھ مع التحرر النسبى من الصراعات لذاتھ
   ویرتبط بمدى إشباع الفرد لدوافعھ وحاجاتھ

   أهدافه الشخصيهوتحقیق 

  لبيئة لشخص  ئمة بين  لمو    يقصد به 
لنا        جمیع المجاالتویشمل  غير من 

   سرة والمدرسة والمھنةاالجتماعیة كاأل    
 ویرتبط ارتباط وثیقة بإشباع الحاجات   
   األهداف االجتماعيةاالجتماعیة وتحقیق     

   أ وا ؟ –: ف ا ١س
  د  ق ارة  :–  اء  ا ر وا دا    ٢س
الحبا واع دوا و  م اات  ث   اد  أا ": تعريف 

ا  ه م ض م  ام أو ا د أو"   
 ا اا لمحدثة لإلحبا )  -: أ لبيئيه  جية  لخا مل     -:تشمل لعو

لبي  - أ ية فى  لما وتعنى عجز فى اإلمكانیات الطبیعیة للبیئة التى یعیش فیھا الفرد عن إشباع دوافعھ  ئة :لظر 
 تعطل السیاره او األتوبیس فى الصباح وأنت ذاھب الى العمل مثال وتحقیق أھدافھ 

الجتماعية -  بط  لضو تنشأ عن تصرفات اآلخرین وعن األوامر والنواھى التى تفرض على سلوك  : لقيو 
               نسان وتشمل العادات والتقالید والقوانین فى المجتمعاإل

الجتماعية : ية   القتصا لمستويا  إذا على الفرد  نتیجة عدم كفایة الدخل ویزداد ھذا العامل تأثیرا جـ ـ 
  كان االعتقاد السائد فى المجتمع ھو ربط مكانة الفرد وقیمتھ فى المجتمع بما یمتلكھ من ثروة

  د أ اا اا اا ا  ؟: ١س
   : لمحدثة لإلحبا خلية  لد مل  لعو  : یقصد بھا العوامل التى تنشا داخل الفرد نفسھ وتشمل :   
لشخصية : -١ لنقائص    والخجل والخوف  العقلیھ نقص القدرات مثلنفسیة)  -عقلیة  –(جسمیة   لعيو 

   یوب الخلقیھواألمراض والع                                 
لوظيفى : -٢ من خالل الحرمان من العمل أو العجز عن الحصول علیھ یؤدى الى (التعطل  لشعو بالتعطل 

 الوظیفى) أو نتیجة لعدم توافق امكانیات وقدرات الفرد مع طبیعة العمل فیؤدى إلى طلب النقل أو االستقالة   
ته -٣ لشخص لذ  اإلحباط ب ذلك وقدرتھ فانھ یواجھ إمكانیاتھحدد الفرد لنفسھ أھدافا تفوق  إذا : عد فهم 

   أما ؟ –: ف ااع ا ١س
  )  ا  اا  ن ار  :–   )    ث اع اا  ٢س
  ا ادوج  –اا  ا و اع –: ق   اع اا  ٣س
 لصر ١  إذا ر دوا اد و وأا ون   م ا در و  :" مفهو 

 ة واا"  لصر   : نو 
١-  ااع ا– اا 

٢  
الختيا بين هدفين كالهما جذ لفر     يحد عندما يحا 

  االختیار بین وظیفتین جیدتین وال یستمر الصراع بل ینتھى بمجرد االختیار :ل

٢-  ااع ا– ا  
٣  

 لوقت منفر� فى نفس  با  حد جذ    يحد عندما يكو لهد لو
   حب الفرد لتناول الحلوى وخوفھ من الم األسنان أو السمنة ل
 لمزإلحجا  – صر إلقدھناك ما یسمى   

 "    دوا   او إ "   
اختیار المرآة للعمل أو التفرغ للبیت ( وھذا النوع من أصعب  ل

  )األنواع الن الشخص یمیل الى التذبذب بین البدائل

٣-  اع ا- ا  
غير جذالختيا بين هدفين كاله فريحد عندما يحا ل    ما منفر 

  حیرة المریض بین تناول الدواء المر أو استمرار المرض:  ل

 مهم جداً

 مهم جداً
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  فا ا نا     / 01009019119   على مؤمنإعداد . أ  

الجتمالعلم  فيليلة المتحا     نفس 
٢١  

  :  اا ا  ء درا ع ااع؟ ١س
 تردد الشخص بين وظيفتين مرموقتين . - ١
 رغبة الفرد فى السفر وخوفه من ركوب الطائرة . -٢
 . حيرة المرأة بين العمل والتفرغ للمنزل -٣
 تردد المريض بين تناول الدواء المر أو إطالة مدة المرض -٤

  :  ا ا : ااع وا؟ ١س
  : :    أ) ا ا ا ا؟٢س

                                      ر ا ا (؟ب  
   

  االنفعالىترتبط بحاالت انفعالیة غیر سارة كالقلق والتوتر وعدم االستقرار : لنتائج لمباشر -١

 ) الالشعوريةالحيل الدفاعية (تعرف باسم  لنتائج غير لمباشر :-٢

الصراع ولكنھا ألنھا تعمل على تخفیف أثار التوتر والقلق الناتج عن :حليل الدفاعيةامسيت ب-)أ٢  

لیعید تنظیم  ال تؤدى الى تحقیق األھداف أو إشباع الدوافع وفقًا للواقع بل تعطى للفرد مسافة من الوقت
  حیاتھ والتوصل الى الحلول المناسبة لمشكالتھ.

لھا  دون إدراك للدوافع الحقيقيةفالشخص یقوم بھا  ال إراديةألنھا   :مسيت بال شعورية-)ب٢  
   ذ ل ؟  –د  : د ا ١س
  )  ا  )  ر د  : اء وا  ٢س
  )  ا: ا    إ اد د ذ ا  داة ار (  ٣س
   :   اد ا أ ا ؟ و  أ أما ؟ ٤س

ا یسعى فیھ  الفرد الى إبعاد الذكریات المؤلمة أو المخیفة عن دائرة  وھو نوع من النسیان المدفوع  ١
  الشعور والوعى وإخفائھا فى الالشعور

  اء أو
ا  

ھو تحویل الطاقة النفسیة المتعلقة بأحد الدوافع أو األھداف غیر المقبولة اجتماعیا وتوجیھھا الى نشاط 
الرغبات الجنسیھ العدوانیة یمكن للفرد أن یتسامى علیھا من خالل بعض  مثال: بول اجتماعى مق

       ٣األنشطة الفنیھ او االدبیھ او الریاضیة      

  لتعويض
ھو حیلة دفاعیة ال شعوریة یلجأ إلیھا الفرد لتخفیف حدة التوتر الناجم عن اإلحباط وما یصاحبھا من 

   نوع من تغییر األھداف. شعور بالنقص أو بالفشل وھو
  وھو نوع من تغییر األھدافیلجأ إلستخدام القسوة على الصغارأوالحیوانات الشخص الضعیف قد ل

حال 
  ليقظة

  ٤جـ 

وھى حیلة یلجأ إلیھا الفرد إلشباع وتحقیق أھدافھ ولكن فى الخیال طالما إنھا لم تتحقق فى الواقع ولھا 
لبــح )   :عدة أنواع    یبدو فیھا الشخص بطًال أو شخصیة عظیمھ   طولة :ـال 

لعــح )                   یتخیل فیھا الفرد حدوث األذى لألشخاص الذین یقفون فى طریقھ  : دـال 
الستشها                  حال    یتخیل الشخص نفسھ شھیدا تعرض للمصائب   : جـ) 

  إلسقا

   ٣جـ 
  وھى وسیلة إلنكار العیوب  یلصق عیوبھ أو نقائصھ أو فشلھ باآلخرینحین  وھى یلجأ إلیھا الفرد

  كأن یسقط الشخص مسئولیة األفعال التى یتبرأ منھا الى شخص أخر  مثال:
   

  - .  اما :- ف ا ١س
  ه د ::ا اى   وظ ا  م٢   س

ير   لت
   جـ

منطقیا على الرغم من اوتبدو مقبولة اجتماعیا یعطى الفرد فیھا اسباب قد ال شعوریة  حیلھھو 
  : و من  ايإنھا غیر سلیمة وذلك لتعلیل اى عمل یصدر عن الشخص االحباط 

لجيد : - لهد  إلیھ وتسمى یقلل الشخص من قیمة الھدف الذى یعجز عن الوصول  تشويه 
  : الثعلب الذى دخل حدیقة ولم یصل إلى عنبھا الناضج فوصفھ بأنھ حصرمًا  مثلبحیلة  ( العنب الحصرم ) 

لسيئ: –  لهد   جید غیریضخم الفرد من قیمة الھدف الذى وصل إلیھ على الرغم من انھ  تحسين 
ال اللیمون فاكلھ ووصفھ بانھ حلو ولم یجد إالثعلب الذى دخل حدیقة  مثل) وتسمى بحیلة(اللیمون الحلو

  الشخص الذى یعمل في وظیفھ متواضعھ فیوصفھا بانھا توفر لھ حیاه ھادئھ  مثلرغم انھ مر
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  فا ا نا     / 01009019119   على مؤمنإعداد . أ  

المتحا   الجتمالعلم  فيليلة    نفس 
٢٢  

  : ف ا  أما ؟  ١س
 لقلق مزيا ":  مفهو  قعيا   تهديد  لفر خطر  لمستمر يتوقع فيها  لشامل  لتوتر     " هو حالة من 

١- )   ٢  )٣/  ٢-     

لخو من شئ هو قلق عا  سو يظهر فى 

  الخوف من المرض أو االمتحان مثل محد
  مستوى القلق لھ تأثیر على اآلداء فھو یدفع الفرد

للعمل ولكن إذا زاد القلق عن الحد الطبیعي یوقف 
الطالب یشعر بالقلق من  مثال : الفرد عن العمل 

حان وھذا یدفعھ للمذاكرة وكلما اقترب الوقت زاد االمت
القلق بصورة تدفعھ للمذاكرة أكثر ولكن إذا زاد عن 

   فانھ سوف یترك المذاكرةالحد الطبیعي ( فوق طاقتھ  ) 

 مبهم ال يسهل معرفة   هو خو غامض
  سببه مباشر

  ال یتفق مع الظروف ویبدوا أنھ ال مبرر لھ  
 فق الفرد مع الحیاةویؤدى الى إعاقة توا   
 رجل الشرطة ال یثیر خوفا ولكن إذا خاف  مثال

الشخص منھ بال مبرر فھذا مرض نفسى یحتاج الى 
   عالج متخصص

  
     

   ا امر ؟   -: ف ا  ١س
 : لشائعة   ن  رة   أو  أو ث  اس ون    و" تعريف 

"ا       

  لشائعة نتشا  مل    : عو
وھو زیادة میل الناس الى تشویة الحقائق أو إخفاء أجزاء  بھ والتشویة ھنا مقصود: ا ا اة -١

  منھا مما یزید من غموض الموضوع 
٢- ا س ر ا  : : مجھولة أكثر فأكثر وانفتاح شھیتھم لمعرفة رؤى 

 

  : د دوا إطق ات وامر ؟ ١س
  

وامنحو األشخاص األكثر شھرةتجاه المستھدف بالشائعة لتشویھ سمعتھ أو تغییر موقف الناس   ا  

یسقط مروج الشائعات ما یضمره فى نفسھ على شخص أخر كالخوف أو السرقة  ا  

لتھیئة أذھان الناس االت مستقبلیة یعتقد مروج الشائعات بقرب حدوثھاتشیر الشائعة الى احتم  ا  

  لقیاس استجابة الناس لھا فإذا قوبلت بالقبول حدثت مثل القول بالتغییر الوزاري  ار

ب 
  امة

مروج الشائعات انھ على علم ببواطن األمور وان لدیھ مصادر مھمة وربما یكون فیھا یبدو و
  قص أو عدم الثقة فى النفسلتعویض الن

  

  :  أماع ات ؟ ١س
لشائعا :     نو 

حفة -١ لـز   التى تنتشر ببطء وسریة :  لشـائـعـة 
لـضاغـطة :  -٢  تنتشر بسرعة فائقة مستندة الى مشاعر انفعالیة عنیفة  لشـائعة 
صة :  -٣ لـغو   لظھور فى ظروف مماثلةتنتشر فى ظروف معینة ثم تختفي وتغطس لتعاود ا لشـائـعـة 
لــمرضية :  -٤  ٢ج  تنتشر فى األوساط التى تتمنى صحة ھذه الشائعة   لشائـعـة 
لمـرعـبة :  -٥  تنتشر فى أجواء التھدید المولدة للمخاوف  لشـائـعـة 
لتـمييـزية -٦   التى تحمل موقفا من جماعة عرقیة أو طائفیة  :  لشائعة 
عةـلش -٧ لـخـــا  تنتشر فى أوقات الحرب واألزمات المصیریة وتتركز عاد على القادة  :  ائعة 
لعمال  -٨ لما   وھى شائعة خوف المبالغة   : شائعة 

   ه ارة  –:  ات دورا ا  ااث اء  اى ادى أو ا  ١س
  الفردي أو الجماعي وتؤثر في األحداث الحیاتیة تلعب دورا  مؤثرا  فى األحداث سواء على المستوى

  واالجتماعیة واالقتصادیة وتوجیھات الناس وروحھم المعنویة والراى العام وكذلك تؤثر على االنتاج والتسویق 
أشیع عنھ انھ یفسد عقول الشباب بما یطرحھ علیھم من تساؤالت وقد أدى ذلك الى حشد الرأي  : سقراط  - ١:  مثال

  طالبة بإعدامھ وقد تم فعال ذلك ضده والم
أشاع أعوان نیرون انھ لم یحرق روما وإنما الذى حرقھا ھم المسیحیین مما أدى   الى حملة  :رون ـیـن  - ٢ : مثال 

  اضطھاد موجھة نحوھم فى روما 

2015 

 مهم جداً
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  فا ا نا     / 01009019119   على مؤمنإعداد . أ  

المتحا   الجتمالعلم  فيليلة    نفس 
٢٣  

   ط         :          ؟: و   ا ات دا   ١س
  الیقظة للشائعات فى أوقات األزمات والحروب والحوادث التأكید على  -١
 توافر المعلومات الصحیحة والصادقة عن اى موضوع یھم الناس  -٢
 االھتمام بتعلیم  الناس وتثقیفھم  -٣
 تربیة النشئ على التفكیر النقدي فال یقبلوا اى شئ قبل نقده  -٤
 األخالقیة نشر فضیلة الصدق فى المجتمع واعتباره من أھم مقومات الحیاة -٥

  

  
  

  اذج اول 
  ""ارى:أ    اال اول :

١ - ) :  ً دد ا ا   ا -  ان    -  اا (  
  در ١٢                                         ة ه ار - ااه ة اى   م   ات   – ٢
٣ –  ا ا اا  – ا ا؟ ا  
٤ –  و ة ه اا   ا–    م  .  

مال اا  أ :   رات                                                                                    ت٩در 
١ – ات اام  ا اا    د.  
٢ –  اا أ  ( ا ) ا  –  . در  ء  ذ     
٣ –  ت ا س ام د–   اذ  
  مع ا)  - اوا  -  رن  أماع ااة اث   ( ا  - ٤
 ال اا  :  أو   رات ث   .                                                     ت٩در 

١ –    ما  ن ا .  
٢ –    ا .  
٣ – ا را   ا  ىا  ا .  
٤ – و ر ت ارات واا  ادا   .  

 مذج اا  
  (ارى) أ   : اال اول

  .ء دا أ دد اد  - ١
٢ –   ا ا  –  ا ا.                                                                
٣–  ا  وا  –  رةق ا  د   
٤ –  مان اا    ال ا ا –  د  ذ    ا اا   .  

: مال اا   أ رات                                                
١ –  ا  وأن ا ى ار  عن انجابث دون اما– را ؟ اذ ذ   .  
  .    ا ا  س اء  – ٢
  و ذ –   ااه ط اى ا اماع ااه. – ٣
٤  -  :   رة  ا ا  ا  ء درا -   

    م ا ض  –أ 
   ا ا  ا اة  ا   أو اامت -ب

 - ن   ن  وظ  لا     
 اال ا  :   أو  رات ث .                                 

١ – ا ا  ن ا وا ء ا .  
٢ – اة اما ا   ا .  
٣ –  ا إ وا ا  ا  .  
٤ –    هوا ا  ا ا.  

 مهم جداً

 



 

 

  فا ا نا     / 01009019119   على مؤمنإعداد . أ  

المتحا   الجتمالعلم  فيليلة    نفس 
٢٤  

 ذج اا  
  : (ارى)أ   :  اال اول

    ات وت اق   -اق ا ف  – ١
٢ –   ا اا  م  ءا -  و.                                                                
  د أ  ا ا   اا ؟ –٣
٤ –  ا ا  :      غ .    - أا   رة اازات اا م  

   وار ر اد ا -ب                                                                            
                                                                            - ) ا  ن اذاRH  و ا   (با  

مال اا  :أ     رات                                                
١ -   ة ت اا - . رةه ا   
  أ ق ه ارة  .   -د طق اظ ت  - ٢
  ؟  ؟اذ را-   ا وارا  اوق اد  ااد  - ٣
   - رة   :   اا ا  ء درا ع ااع  -  ٤

   اار اض  وااء ا  ة ا -أ 
  و  أ انه  اد ول ا  - ب

 - ة اآ   غأو ا ا   ه  
 ال اا :     رات ث  أو  .                               

  .  رة اا   اة واى – ١
  . ة دور    اء ى اء – ٢
  .    ارا وا  اظر اوق اد  ااد – ٣
    . ن اه ا  ث مت – ٤

 اذج اا  
  :(ارى)أ   :  اال اول

١ –   ا رآ  ات ا دد ااا  
٢ – ا وا ا ا    -  ل ذ  .                                                                
٣–   ة دوا  تق اام -    ؟ اذ  
٤ –    :-    زن  -أل واء واا  ادا  فا    .      

   ات ا   ء ا - ب                                     
                                      -  ح ذو اا  ا ا  اقا    

مال اا  :  أ   رات                                              

١ -   ما ا م  ءا  اعث ام ردم ف اره –اه ا  .  
٢ -   ف ا–   اام     .  
٣  -   ا ا  ا ا – ذ   ؟ را اذ  
٤  -   مرة ا ةا ا   -    رةه ا ء   

  د  ه ارة ام  –أ 
  اذ اب ه ارة ام - ب

 : ال اا   أو       رات ث           .                       
١ –   ا "  ات ة " رتا  
  .  و ات – ٢
٣ – اع اام ا ا ا  ولى اا   .  
٤ – اا   ادا   ت ا .  

 



 

 

  فا ا نا     / 01009019119   على مؤمنإعداد . أ  

المتحا   الجتمالعلم  فيليلة    نفس 
٢٥  

ذج اا  
  رى)(ا  أ    : اال اول

 ١- :  دد ا-  هة  –( ااا–  ا ا  (  
٢-  ر و ر ا ن اا –  را ؟ اذ ذ    
٣ -  و ت طا  ا –   رةه ا   
٤-     :        ( بأ اا    تما     

       " و  "اع دا ووا  ن  ات اب)                                     
                                     (ًر اا را   ا ا ا      
  ث رات                      ا    : اماال 

  د  ذ-     را دور وا  ا  إظر اوق اد  ااد -١
٢-   اما موا ا ا     ى–. را ؟   اذ ذ    
٣- ء اا  ء اوا       
٤-  ف ا– .رام ا .  

    ال اا:  رات     او              

١-  . ا ة   ا ا    
  .  ا  ر  ا اد  -٢
٣-  ء اا ءا        .  
٤ -   اع ا ث– .  اب   دا ن ا  ا  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 ا  اع
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ه اع واا  رر اع: اا   
  
  

  :  ا ا ر  اع؟ ١س
 ا:   عا  اغ  ن  اث     تدرا ذات م ط  تودرا 

ام  و اا ا . ي ما  ا ر  ا عا  ةم :  

ألولى للفكر االجتماعى علي ید ا البذور ترجع  ) م حیث١٤:  ٧( القرن فى أت بد والتى  اب ا إت -١

  )١٤٠٦ -١٣٣٢("ون ا" ا العالم أشھرھم العرب وكان المفكرین

٢-   عا 

ا ا)(  

 أكمل والذى "م أو" الفرٍنسى االجتماع عالم ید على ) م١٩( القرن فى بدأت والتى

   " دور أ "الفرنسى العالم جھوده

٣ -  عا 

ا  

 البناء نظریة صاحب رم "ت "األمریكى االجتماع عالم ید على بدأت

یتكون من عدة  أن المجتمع على رأیھ انصب والذى االجتماعى واالنسان االجتماعى
  بین مكوناتھ .  التساند ببعضھا وقائمة على و مرتبطة أنساق اجتماعیة متكاملة

  ه ا "دور:."ف ا٢س
»ا  ب   كأو أن   ا  م ا  ااد"  

      ) الدروس الخصوصیھ ..........الخ - القانون  –العادات  – السلطة -اللغة   –األسرة   
   ه اره. _:  اه ا  ١س
  د  ق اره  -  ر اه ا   "ا ا:٢س

 ١- ١:ا- ت روا  اس وا ا   أم  . 
    ٢-   ا   د أو  اد و  ر "ا ا) "ا(  

٣- وا ات ا ا   م دد اد دونا ر.  

 ل: وقد یعتدى  ، تلقائیًا ، فالناس فیھم القوى والضعیف نشأةلطة في المجتمع تعد ضرورة الزمة سظاھرة ال
    وتساوي بینھم . لذلك كان البد من وجود حكومة تقودھم ، القوى علي الضعیف

    ذ؟اذ را_ . اه ا :  ١س
  )  ا   : ا   اد (   ٢س
 ٢- :         ١-  ذوا  ر أم . دا دو 

                           ٢-  د وا     . 
ل ا:ا   ت و    د د   اا  و

 .ن ا م ا  
  و ذ  :_ . اه ا  ا وامر ١س
   ( ا        :اه ا  ا او (٢س
ر -٣موا ز -١  :ا ام   رموا   ادأ .ا 

                                                                 ٢-  رة  ةوا إ    

  ا  ط ة ل ور- ٣
  دراستھا  منتشرة وعامة و یمكن  علي ذلك (األسرة) لبغيرها ومقارنتها وقياسها إحصاؤها يمكن-٤

  ا ق اره. -:   اه ا ا١س
  )  ا:  اه ا م   اا ا(  ٢س
٤ – :١    ا-  نا   نوا و    .ا ا وا 

          : واجد ا أ  تا      ت ، وود ا  امزواج ، ووا 
   ا وا   اة لا ا  او ، و أو اوج

ا  

 مهم جداً
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  ذ؟اذ را :-   اه ا ه   ر ا١س
  )  ا       . اه ا  اث ور ا ( : ٢س
٥ - :رة -١  اا ا  ة  ة  . ا 

                                  ٢- ا راث و   ة اا و  دات  عف وأوو و           
                                             ا  ا. 
:  أو ا ى اا     تا م    ر ة   أم

 دات وا أدت ا د إو ا عا  ا وا  
   ه اره -: ز اه ا م ا و١   س 

٦ – :از -١ ا اا ا م و ا     و  ا. 
             ٢ -     دة و  درا   يا اا    
              ل ى ا ة وا د     ديا ا:  

  و :–  ا واا ى  اه ا ر ١س
  :ا ا :  اد  و وم ؟٢س
  ض م  ااد   أن  أو ا    أم:  اا وا -٧

                            ىاء ا ا و إ وم ار و:- 
  معنوى جزاء  -ب  جزاء مادى -أ

  نما ط  بب أو  ال ا 
ا  اءا  ا  

  دب اا  ا  سا  ط 
 دات واف واا  ره اذااوا  

 ه اا ( اعام) لأ   
   ذ ا:-  .ف اده ا١س
   . :-   م ادات ا٢س

اإلجتماعية مفهوم العادة –١جـ:  "   لا  د ا   
 اضو أ    أو". 

"فى المجتمع) للعادات االجتماعیة:(كأداب الطعام والحدیث وقواعد السلوك العام للناس أ   
  أنواع العادات  ٢جـ

  عادات شاذة (ضارة )  نافعة)عادات مفيدة (

 مما اإلجتماعیة هللحیا ونافعة انهاُمفيدةبمعنى 
 أفراده بین الروابط الُمجتمع وتقویة وحدة إلى یؤدى

  تصرفاتھم فى والتجانس
: العام للناس السلوك وقواعد والطعام الحدیث آداب   

المجتمع تنتاب مرضية حاالت بمثابة تكون وھى. 
: والنواح الُمخدرات وتعاطى السحرب التداوى 

  .اإلحتفاالت فى والتبذیر الموتى على

  

   ذ ا:- .د اد ف ا ١س
  .ا ق اره  ء در:-  ااف ا    ا و٢س
  . د  ق اره-ا:  اف    ال وا وال٣س
  االجتماعى العـرفمفهوم : "   رات اوا ا ا   سا 

 "   و وو  ا إ ن و و    وج
أ : )ا  و ا اإ و اا  (ا  . 
 .و ا    أم اات، ه اع إ ااد و -  ١
٢- ف وُا   لا    زلا   ظ  ه أن ار  .ا 
 اس أ  ا دد ا وام وال ا ِ اُف و -٣

 :  )ا /  ا      /را أ . ( 
٤- ف وء ا  رد ا  با و   ُأ إ در اا مما 

  

 مهم جداً

 مهم جداً
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  :-  ق  ا وا ا١س
  النظام االجتماعى  التقاليد

"  ا كا ا   أو ط 
  "   أو دة

:الجامعات أساتذة تقالید ( و والحرف المھن أصحاب تقالید-  
   )المدرسى وزیھا فى نظامھا معینة مدرسة تقالید - القضاة تقالید

 أوضاع على بین الجماعة فاقواإلت الرضا عن التقالید وتنشأ -١
   الذى تنشأ فیھ بالمجتمع معینة،خاصة

 سلطتھا تفرض التى الھیئة أو الطبقة قوة من قوتھا تستمدو -٢
  / المحامیین..الخ:نقابة االطباء / نادي القضاة.األفراد على

"  اما اع واووا 
ا ا   ادع اد إلو 

رد و أإ   أ 
 دوا ا  و

ورو ا اأ ا " 
السیاسى النظام (اإلجتماعیة النظم : أ 

  ) والنظام اإلقتصادى التربوى والنظام

ت اوا ا ا :ع اا     
  

   ا؟     : د اد  ١س
 "دلك اا  ادت اوا  ات اوا ا".  

  :  اماع ا ا؟ ١س

 ١   أو ا  ا  
 ا ا :األسرة أفراد بینن وكی الذى   
  ا:مة ُمساھ شركة بین أعضاء یحدث ما  

٢  ء اأو ا اا  
 ًء الجماعة أفراد بین شجع على التعاون إذا:ا  
 ا التعاون محل الجماعة افراد بین راعصال إذاحل:ا  

٣  دى اأو ا ا   ديا شخصینبین  : ا.  
 ا ا:ات ُمختلفةُمجتمع عدةأو اتجماع عدة یتسع لیشمل قد  

٤  ا اأو ا ا   اا رةسألا أفراد كتفاعل:  ا  
 ا الُمشترى مع البائع كتفاعل:  ا.  

٥  ا أو ا ا   ا التحیة كتبادل : ا  
 ا ما حادث حول من االفراد مجموعة كتفاعل: ا   

  

   ه اره. -ا ا  ة اد وا وا٢: س
  ا ى أ  ة دا وا و،ز واإذ  :  

  .ا  دل ات ،ن ا ات ع ا ورى -١
   .و ا را ا ورى- ٢
٣  -  م إ   دا   ا  .   
٤-ء اا ُ   و وات اا وم ا وا  ءأ ا .  

  :ف ات ا؟ ٣س
  )كى ار ا    سىاو ا ن    لا اآ  رهإ ما ا 

  ). ا أل  ى
  و ذ :–   ات ا    اوا  ١س
 تا ا    واا ه وأ واا.  

  

١ - اا األمن إلى كالحاجة ، ألفرادل الھامة النفسیة الحاجات تشبع جتماعیةاإل العالقاتبمعنى أن   ا 
  واإلنتماء الحب إلى والحاجة والطمأنینة

٢ – اا وا  
 تعالى یقول فاهللا المؤمنین بین وروابط عالقات إقامة علىتشجع كریمة آیاتھناك بمعنى أن 

 للعالقات الروحى األساس تشكل عدیدة آیات بین من اآلیة فھذه » إخوة المؤمنون إنما «
 . ببعض بعضھم المؤمنین التى تربط

٣ – ادي االعمل عن طریق إال اإلقتصادیة إحتیاجاتھم توفیر یستطیعوا ال المجتمع أفرادبمعنى أن   ا 
  الناس بین إجتماعیة عالقات قیام إلى بالضرورة یؤدى العملو

2015 



 

 

  فا ا نا     / 01009019119   على مؤمنإعداد . أ  

المتحا   الجتمالعلم  فيليلة    نفس 
٢٩  

 اإلھتمامات من نوعًاینتج  والجماعات،مما األفراد بین تربط جتماعیةإ عالقات وجود إن  ا ات-٤
  مثل مصلحة المھنة او البلد تحقیقھا أجل من الجمیع یتعاون التى العامة واألھداف

 إمكانیاتھا على واالعتماد الذاتى اإلكتفاء تحقیق على قادرة غیر والجماعات المجتمعاتبمعنى ان   ادل اد - ٥
  ھذه المجتمعات بین اإلجتماعیة العالقات لنشأة أساس المتبادل اإلعتماد فإن لذلك ، اتیةالذ

  : د أ اا ا    ات ا ؟ ١س
  )    ا  :   )       ت ا وات اد ا ٢س
أھمھا من لعوام بعدة اإلجتماعیة العالقات أنماط تتأثر:-  
 ف�ى  ی�ؤثر  ذل�ك  و،ل�ھ    اآلخ�رین  ونظ�رة  نفس�ھ  إل�ى  نظرت�ھ  وف�ى  ص�احبھا  س�لوك  فى تؤثر التى :الشخصية مسات -١

 باآلخرین، عالقتھ طبیعة
  .ببعض بعضھم المعوقین عالقة ھؤالء عن تمامًا تختلف باألسویاء المعوقین عالقةنالحظ ان  : ل

 ،ھ�ذه الخب�رات   الخب�رات  من العدید تكسبھ المختلفھ حیاتھ مراحل في الفرد بھا یمر التي  :اخلاصة الفرد خربات -٢
  .اآلخرین مع عالقاتھ اإلجتماعى وعلى سلوكھ على ذلك فینعكس ، وإتجاھاتھ ومیولھ أفكاره تكوین فى تسھم

  .جتماعیة باآلخریناإل عالقاتھ طبیعة حددتو اإلجتماعى سلوكھ فى تؤثر الفرد ینشأ فیھا التى :الثقافية الفرد بيئة -٣

 عالقاتال على وملحوظ واضح بشكل ؤثرمن تغیرات ت العلمى التقدم یحدثھ ماو :والتكنولوجى العلمى التقدم -٤
 . المجتمع أفرادبین 

  و ذ:- . ا ات ا  ة ام ٢س
  

 ُح وإ ت أا ا  ام ة   : -   

١ - ما ا  اندماج الفرد مع الجماعة والتكیف معھا . إلى العالقات االجتماعیة تھدف  

٢ - ما تقومالتي  جتماعیةالا مبادئال على تأكیدال إلى العالقات االجتماعیة تھدف  ا 
  حریة الفرد واحترام القیم االجتماعیة على إحترام

٣ - ا مواإلنتماء والحمایة باألمن الشعور تحقیق إلى العالقات االجتماعیة فتھد   ا 
  باآلخرین واإلرتباط

   ه اره.-: ات ا  ء ة ١س
:و   ء  ت اا   
  العالقات تصنيف -١

ً
جتمعات: ألشكال وفقا

ُ
  امل

  العالقات التلقائیة تسودھا والبسیطة :المحلیةالُمجتمعات.  
 في ضوء البرتوكوالت. بةالمرك التشابكیة العالقات فتسودھا :الدولیة المجتمعات  
 :(طبيعتها) أساس طبائعها على العالقات تصنيف -٢
 بالخصوصیة والعمق تتصف: األولیة العالقات. 
 والسطحیة بالعمومیة تتصف :ةالثانوی العالقات.  

٣-  تا  سأ    رب أو :  فھناك والجماعات األفراد بین 
  تجمع االفراد وعالقات تفرق بینھم.عالقات 

 ت اا :اا ا  

 ت اف ا-  . أ ذ   
 تعريف العملية االجتماعية  

"  ذجى اا  و و داث إو م   ا" 

  ، إجتماعیة عملیة یعتبر لتبادل السلع األفراد بین اإلتصال أسالیب :١ل -
  إجتماعیة عملیة ي ھوالح أبناء بین التعامل :٢ل -
  اجتماعیة عملیات الصناعة إلى الزراعة حیاة من أو إلى المدینة القریة من اإلنتقال :٣ل -

   اق  و ا وااع ؟  -   د  اون ا١ :س
     

االجتماعى التعاون تعريف: ) ا   د أو أ    
  و    ا ا إ  ط ا ا .(  

 

 مهم جداً

2015 
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  د  ق ارة  ؟ –ة ا :  اون ا ١س
  : د أ اا ا    اون ا ؟ ٢س

  

 االجتماعى التعاونالىت تؤثر على  عواملأهم ال :  
  النفسى العامل  الروحى أو دىائالعق العامل   البيئى العامل

 تؤدى الخارجیة فالبیئة
 االفراد تعاون إلى

 المصلحة لتحقیق
   فیھ وما المشتركة

  للمجتمع  العام الخیر

 یرجع اجتماعیة عملیة فالتعاون
 األفراد( تعوید ) فى  الفضل
 التى السلیمة إلى العقیدةعلیھا 

  باالیجاب علي المجتمع  تؤثرعلى

رغ�����م أن التع�����اون عملی�����ة إجتماعی�����ة إال أن�����ھ   
 .یس����تجیب ل����بعض ال����دوافع الفطری����ة لإلنس����ان  

رغ����م وج����ود بع����ض ص����فات ف����النفس البش����ریة 
األنانی��ة والذاتی��ة بھ��ا إال أن��ا اإلنس��ان الس��وى ھ��و 

  الذى یعمل على تحقیق مصلحة الغیر مع مصلحتھ 
  د  ق ارة  ؟ –: ون ا أل ة ١س 

االجتماعى : التعاون أشكال   

  : افراد االسرة  .اإلنسانیة الفطرة إلیھ تدعو : ا اون -١
  

   .مشترك ھدف لتحقیق مشتركًا عمًال المتعاونون یؤدى ذاتى،حیث غرض تحقیق إلى یھدف : ا اون -٢
: النقاذ شخص في حادثة  األفراد من عدد تعاون.  

 زمیلھ ن عملع یختلف جزئیًا عمًال منھم واحد كل فیؤدى ، المھنین من عددتعاون   :ا  اون -٣
 مشترك واحد ھدف إلى تجھت الجزئیة األعمال ھذه لكن ،
 :  منزل بناء فى والنجار والحداد والبناء المھندس تعاون   

(  مالذًا التعاون فى تجد بمصیر الجماعة،حیث یرتبط :اراى اون و«   «اون  -٤
  ، أوالعسكرى أوالسیاسى اإلقتصادى التحالف طریق عن الجماعة كیان على للحفاظ مخرجًا )
حلف شمال األطلسى ) المشتركة األوروبیة والسوق/  العربیة الدول جامعة( : أ /.   

   ه ارة ؟ –: ون ا أ  د وا وا ١س
  )  ا :     أ اون ا  اد . (   ٢س

  :وھى والمجتمع   والجماعة للفرد ضروریةعملیة  اإلجتماعیة التعاون عملیة ُتعد:  االجتماعى التعاون أهمية
  للمجتمع بالنسبة  للجماعة بالنسبة      للفرد بالنسبة  

١-  ت دا . 
٢-   ره . 
٣-  و  ا  

١ - ا  دو  ا
و   

٢ -    اأ.  

١-   ر ا و 
٢-   ن ا 
٣-  اره و وإ و اأ      

   أ ووظ ؟ –: ف ا ا ١س
: تعريف التكيف االجتماعي)  ا ا ا ف ا ا  ادت اوا   

 فر طأ ف وا ث ، ا  رب دي إ   (   
 وأ ا ا وظ :  

 .یعیش فیھا التي االجتماعیة بالبیئةالفرد  تطبیع .١
یحاول الفرد   الحالة ھذة في،  الثقافةفي  عنھا تختلف ريأخ إلي اجتماعیة بیئة من إنسان ینتقل عندماو .٢

تحقیق التكیف بین الثقافة الجدیدة و القدیمة تدریجیًا ویحاول التكیف مع الوضع الحالي ویقلل من الصراع 
 الداخلي بین الثقافة الجدیدة والقدیمة .

  :د  ا ا ؟١س
  )  ا ؟    ى امم :   )  ا ا  ٢س
  : و  ن ات ا ا  ا وااع ا ء و  م ا ؟ ٣س
اذا  أما ، المعقولة الحدود في مادام االنسانیة واالمكانات للقوي منشطة اجتماعیة التنافس عملیة یعتبر

  . التعاون عن التنافس عادة ويتولد .ھدام الي صراع لبانق حدوده عن خرج
  تعريف التنافس » " ا    أو  أ  أوأو  أ  ل إ 

   » ا  اف ا إ ال  ا أطاف  طف  ص   ف

 آوى وىآخد بالك 

 مهم جداً

 مهم جداً
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  ن   ا او  :  
  

( إ ) ا ا  ( ) ا ا  
  وا ة ااد ا   ن

ف ذات دا وا  ، ا س  وا
   نما ا ازم ه م ، و   

ا وا ، ل و ن أما  .  

 اذا ا ا   افأ د 
 رض افأ ودون ا اه ا ام 

ا وأ ،  ه ا  ا 
  ق و اوةوا وا.  

  :د وظ ا ا ؟١س
 التكافؤ عدم ألن ،فى القوه متعادلتین طرفینبین یكون ان جبی االجتماعیة التنافس وظیفتھ یؤدي ولكي 

 علي وتقضي قوتھ من تقل الھزیمة وھذه ، الضعیف وانھزام األقوي انتصار الي یؤدي بین المتنافسین
  .المشروعة غیر المنافسة ضحیة ذھب نافعا عضوا المجتمع المعنویة فیخسر روحھ

  ؟ وا:ف ااع ا دا أ ١س
 الصراع تعريف:"  ا  ا ،   لي ما ي او د ، و  م

   اء أ  ا  إ أم ااع  و  اة  وا واد ا وف
 وعوامله الصراع أسباب   

١.  اب اوة ، و اا ز  وتا 
٢.    و  ا  يف اا فاا . 
 اا ا وا وا ،   ااع  ا  ادئ وار .٣
٤. ا رض ا .  

  رة  ؟ د  ق ا :– ع أل ااع ١س
  )  ا   : ااع دا وا و (   ٢س

  

  وخفى وعلنيا واضحا الصراع  او غري مباشرمباشر الصراع  نطاقة حيث من

 ن اعا  
 أو  و 

  دا  
  .اول

 )اعا  ا
اا(  

  آ   اء :صراع مباشر

د ا  :صراع غري مباشر

  وو اا  أن 

     اء إ   

ا.  

و ن وا  وح 
 ا    . ا 

   ءا و  
 و ت  

اتاوا  

  

    ا ا وااع ا ؟:   ١س
  

  

  الصراع خصائص  التنافس خصائص

  .القوة في متعادلین طرفین بین التنافس عاده یحدث -١
 والطرق التنافس القواعد أطراف تستخدم -٢

 .الجماعة تقرھا التي المشروعة
 ص األشخا ولیس نحو ، األھداف نحو المتنافسون یتجھ -٣

 نفس الھدف یقتحق إلي منھما كل یسعى -٤
 . اآلخر الطرف إلیھ یسعي الذي

 بعضھم یعرفون ال أفراد بین التنافس یحدث غالبا -٥
 الوظائف إحدي شغل علي أفراد كتنافس عدة

  

 القدرات في متكافئة غیر أطرف بین الصراع یحدث .١
 . اتیواالمكان

 في تعارض بینھما یوجد طرفین بین الصراع ینشأ .٢
  بالھدف ثر وحدهیستأ طرف أن كل ویحاول المصالح

 غیر واألسالیب الطرق الصراع أطراف تستخدم .٣
 .لخصمبا الھزیمة إلیقاع المشروعة

  األھداف ال ، األشخاص نحو المتصارعون یتجھ .٤
 في والضعف القوة مواطن ، بحیث یعرف كل طرف

  علیھ التغلب في المعرفة ھذه واستغالل خصمھ
  

  
  
  
  
  

 مهم جداً

 مهم جداً

2015 
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المتحا   الجتمالعلم  فيليلة    نفس 
٣٢  

/ ا / ا :مه اا تاز  
  : د ا ا . ١س
  )  ا   :  .م(   ٢س
التعريف العام للعوملة": ا وا وا وا وا دت اا  

 و ، و ا ا   ممة اا ا" ا   ء واو م رضا    
  ت ا دت   م    ا  ا.  

.ر اا   دد ا:س  
  ) ا         ا ا  ال ات   ا(  س:
 املنظور الثقايف تعريف العوملة من ""  ارقا ف إزا ا ب ا ت  ربا و 

 ا  و  ة ذاتوا    ود "  

 ى ات اا  ىا ا  ذ و .  ط  :  
  المجتمعاتالتفاعل الثقافي  بین  -١
 االمتزاج الثقافي في حالة تالشي الحدود الجغرافیة.-٢
 الحالتین تكون النتیجة ھي ھیمنة (سیطرة) ثقافة عالمیة واحدة علي الثقافات المحلیة او  كلتا وفي  

  تحل محلھا .لة ازابتھا ولحامالقومیة و     
  دا ام:–. ف ا ا ١س
  و–.من : ا ٢س
ت :"تعريف اهلوية القوميةا  (تا)   هت وا     ا

  " ض  ا  ار ت ا، وه  ا م م ة ه 
  وهما تشمل اهلوية القومية جانبان :   
 . واالبتكارات والعلوم والمعارف ویشمل االختراعات :ادي ـانب مـج -١
  : ویشمل العادات والقیم وتقالید المجتمع وسلوكیات افرادهمعنوي  جانب -٢

  و   ذ:- ك  اول ول ان   ت اى١س
  : ا ا: و اول   ت اى؟ .٢س
  :عن طریقاخري لتدمیر الھویة القومیة لمجتمعا  والت تقوم بھا بعض المجتمعاتأن ھناك محا – ١

  :ویترتب على ذلكالسیطرة او القھر او االزالل )  (                 
  التماسك االجتماعي لھذه المجتمعات الضعیفة  ( أ ) فقدان  
  ت.فقدان التوحد المعنوي بین البشر واالرض والظروف واالمكانیا ( ب)  

تعبرعن خصوصیة  ھىك فلولذ بوشعال وكذلكفالھویة القومیة تمثل خصائص وسمات االفراد  – ٢
  كل شعب عن غیره من الشعوب . واختالف

    ذ؟اذ را -:ام ان(ان) ا    ورض١س
    رض ا  ا ا؟ ر .:٢س

   لھالذا اختلف الباحثون بین المؤید والمعارض عمومآ للعولمة تأثیر واضح على الھویة القومیة :  
  االرافضون  يرو  ايرواملؤيدين 

   .انتشار التكنولوجیا الحدیثة على تساعد -١
   .واضح بشكلزیادة اإلنتاج تؤدي الي  -٢
لمن یرید  تسھم فى نقل المعلومات وتوفیرھا  -٣

 االنتفاع بھا  و
 سلبي على الھویة ال ھایغفر لھا تأثیرا وھذ

وبالتالى العولمة تفید الھویة القومیة وال القومیة 
  تضرھا

 .  االستغالل االقتصادي  تزید من -١
ما تفعلھ االستثمارات األجنبیة بالدول األقل نموا  :ل

  .من احتكار للسلع واألدویة 
یجب التصدي لھا ویعتبر ذلك واجب لحمایة الثقافة   -٢

 نیة .الوط
بل اقتصادیًا او علمانیًا فقط إنھا لیست غزوا  وایر  -٣

  أخري  ةلھویة أمھویة امة تھدید 

  آوى آآآآآر 
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المتحا   الجتمالعلم  فيليلة    نفس 
٣٣  

   ه اره. -:ام ا ا ه ا ا  ا١س
  أى اا  ؟ وذا  –:ام اون اب    ورض وو ه ا ٢س
  )  ا اون  أن  ا ا و و :   ) ى ٣س
    )  ا  : ا ا ه ا ا إ ا  م ووا (   ٤س
   ونا با ٣(ا  (    أ:  

  

  املؤيدون -١

  ٣جـ

                ادعویووانبھروا بالغرب فى ظل الحداثة الغربیة ا نمو المفكرین الذینھم  )١
  . ظاھرة إنسانیة ایجابیة ولیست استعماریةك العولمةلتعامل مع الي ا

وتیسیر تدفق السلع  –االتصاالت  إنشاء شبكات(   ن لھا مزایا كثیرةویروا أ )٢
  فتح الحدود ) . – قیود غیرواألفكار بوالخدمات 

احترام حقوق اإلنسان واحترام إرادة الشعوب  (   ىالقیمحترم النسق ت یروا أنھا )٣
  العالمي ومنع الحروب ) فى تقریر مصیرھا والدعوة إلى السالم

  الرافضون -٢

علي انھا تنظر للعولمة  والتي (الفكریة) األحزاب االیدولوجیةمن  مجموعةھم  )١
  .األوربیة االجتماعیة واالقتصادیة نتاجا للتغیرات 

 : :بأنھا  یصفونھاویشككون فى الفؤائد المزعومة للعولمة  )٢
  . رات وات  )١
٢(  وا وط  . 
٣(  رب واث ا وزة.  

  الصاحلون -٣

  (الوسطيون)

    ٤جـ 

التي تدعو للعقالنیة والواقعیة فى التعامل مع العولمة دون المفكرین ھم مجموعة  )١
 .ودون االندماج فیھا  االنبھار بھا 

   حتي ال تفقد ھویتنا . للعولمة نظرة وسط ال تھوین وال تھویل وانظری )٢
لمصالحنا أن نأخذ منھا بمعنى یرفض ھذا االتجاه التطرف الحد الرأیین السابقین (  )٣
  )نتجنب أضرارھا و

  

  :د دور ا  أ  ا وامء ا ؟ ١س
  د ا   ات  ا ا ؟ : اذ أ ا ٢س

  

  أن   او وم . مس    امق  اب مرد   و -١
     ا اد اإ    تمس واردا  ا وا . 

٢- ا طا  ا م ا    أن ه ء اموا ا   ا رات اا
. ا   رع 

لعربية من خال / ٢جـ -٢ لهوية  التجاها علي تأكيد  لعريية في مختلف  لجهو   : تعمل كافة 

  یز تراث (تاریخ) امتنا وعظمتھتعز - ٢ عمل برامج علي القنوات الفضائیة تؤكد الھویة العربیة  - ١
 العلم وتأكید اھمیتة نشر  - ٤                            ترسیخ القیم والمثل العلیا  لدینا  - ٣

  و ذ ؟ –:  اى وا دور    ا ه ا ١س
  ا   ا ؟  : د أ اور ا وااف اى  ٢س

 دور النظام الرتبوي والثقايف يف حياتنا املستقبلية   :  
 والفشل . االحباطالھزیمة والشعوب العربیة من جدید بعد ما أصابھا نفوس مل فى زرع الثقة واأل   
  ةفى قیمھا الروحی دون التفریط اآلن الفكریة الحضاریة التي تحتاج إلیھا األمة  القواعدوضع 

 .ھویتھا   تؤكدالتي  (الدینیة) واالجتماعیة
 لعربية / ٢جـ لكبر لألمة  ألهد  ألساسية  لمحا  لنهضة عن طريق :عا تأكيد   منذ عصر 

 

  ثقافة الغرب في مواجھة االصالةالمحافظة علي  -٢  وعدم االستبداد  الدیمقراطیةتأكید  -١

  .عیةالعدالة االجتماتحقیق  -٤  . الوحدة العربیةتأكید  -٣

  االستقالل والتحریر في مواجھ الھیمنة االجنبیة -٦   تحقیق التنمیة البشریة -٥
  

2015 
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المتحا   الجتمالعلم  فيليلة    نفس 
٣٤  

  د  ق ارة  :–   ا  ا واد ا ١س
  ذا   ا اأى ؟و –: اع  ات  ا  ف  دا ات   ٢س

  

١- ا دوا ا  ا   بحیث تنصھر الثقافات الفرعیة في الثقافة العامة
ما حدث قدیمًا عندما انصھرت ثقافات الفرس والروم والھند في الثقافة االسالمیة وذابت بداخلھا وحافظت  للمجتمع  

علیھا  اما اذا اثرت   ف  دا ات واع  ا  -٢ علیھا واحتفظة بھویتھا .
  ثقافة فرعیة علي نشر ثقافاتھا وحدھا قد یؤدي الي االنفصال وعدم التناغم .

  و ذ :–  ك د  ا  ا ا ت ا ١س
  : و   اى ر ا  ؟ ٢س
ثار السلبية للعوملة ببعض االساليب  منها :ميكن التصدي لأل 

١- ا    راا ا  ترسیخ العقیدة  حتى ال یتعارض مع قیم المجتمع والعمل علي
  السلیمة  وتأكید قیم العلم والحریة واالنتاج ومشاعر السالم .

٢-  س ود  ا ت ا دور أ ا  في  لكل شعب من الشعوب
 نفوس ابنائھ وتحصینھم من تأثیر افكار الغرب السلبیة علیھم .

٣- ا وا رة اا ا  النافعة منھا واستخدامھا في انتاج افكار جدیدة بانتقاء المعلومات 

٤- ا ا م   تستمر الثقافة العربیة  فمن خاللھافى نفوس أبناء األمة. 
    ذ ؟اذ را –: اظ  ا ا  اد  اطر اروث ١س
 من للمجتمع أن یغیر  عملیة تتیح  ھو بل الحفاظ على الهوية ال يعنى الجمود  فى إطار الموروث القديم

ل بین االصالة والمعاصرة أوالتفاعل االیجابي البناء تفاعوأن یكون ھناك دون أن یفقد ھویتھ األصلیة نفسھ 
  ) وارضناثقافتنا وتربیتنا ما یناسب  الثقافات األخرى نأخذ من (بمعنى أن 

ا :ما ا  

  : ف  اع ا ؟ ١س 
   

  ا" : تعريف علم االجتماع السياحى  وع  ع ا را  ع ا وا ة ا
  و    ظا وت وت " 

   ا :–   ق   امل وا وا ١س
  )  ا :    امل و   (   ٢س

  یغلب علیھ عدم التخطیطو قدیمآ ھو انتقال اإلنسان من اجل تلبیة احتیاجاتھ األساسیة  االنتقال
  )دینیة  – یةتجار -  یةتعلیم  - ة یسیاح (من مكان ألخر ألسباب متعددة  االنسان ھو انتقال   السفر

  بدقة ولغرض محدد كالترفیھ أو المتعة أو االستجمام  ھي نشاط السفر المخطط   السياحة
  

 صو     ولیس كل انتقال أو سفر  لالسیاحة ھي سفر وانتقابمعنى أن
                 بالضرورة یكون سیاحة 

   : د أ أب رت امن  ار ا ؟١س
  

  الدافع الديني   - ٣  حب استطالع   - ٢    حتقيق فائدة     -  ١

تكوین عالقات متبادلة بین  مثل
القبائل أو للتجارة مثل سفر 

  العرب الفینیقیون والھنود

ن اجل اكتشاف العادات والتقالید م
وأسالیب الحیاة فى المجتمعات 

   "ھیرودوت " سفر  مثلاألخرى 

زیارة األماكن المقدسة  مثل
  والعرب والرومانكالصینین 

  

  :  "   و " و " دي  "  ؟١س
  )  ا ف  ا وال ( "  ر اد  ا "   : و٢س

  هاعرف
  جوير فرولر

  م ١٩٠٥

ظاھرة من ظواھر العصر الحدیث تنبثق من الحاجة المتزایدة للحصول على الراحة  ھي
من خالل اإلقامة فى مناطق ذات والشعور بالمتعة واالستجمام واإلحساس بجمال الطبیعة 

  نفسيا ومعنوياعلي  النواحي التي تشبعها  السياحة هذا التعريف يركز  / ٢جـ طبیعة خاصة

 مهم جداً

 مهم جداً

 مهم جداً
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٣٥  

    هاعرف
  دى ماير

  م١٩٥٢

نشطة مترتبة علیھا والناتجة عن ابتعاد اإلنسان عن أھى مجموعة من التنقالت البشریة و
  الكامنة في الفرد .لرغبة االنطالق تحقیقا موطنھ 

 فا  ا و ا دوا   ا ا لوا د اى ا  

  ؟  ا  ج  ا  –: ف ا ١س
تعريف السائح :"      ة  د اا ا ا  ا ور  ٢٤   ". 

 لتعريف  ........ ( ال یعتبر سائح ) : يخر من هذ 
المسافرون العابرون  - في مكان معین دائمي اإلقامة -الدارسون   –على وظیفة المسافرون لغرض الحصول (( 

  ))مجاورویعملون في بلد األشخاص المقیمین في بلد  –المقیمون في مناطق الحدود  –لبلد أخر 
  و ذ :–  ر ا دا ات ا ة  ٢س

   عوامل تطور السياحة : 
 بحریة) وخاصة في عنصر االمان والسرعة –بریة  –(جویة  وسائل النقل فيالمستمر  التطور -١
  .وتنوعھا وسرعة نقل األخبار تؤدى إلى زیادة رغبة الفرد فى السفر للتعرف على ما سمع  وسائل اإلعالمتقدم  -٢
 . خاصة في الدول المتقدمة وارتفاع مستوى المعیشة وزیادة دخل الفرد التحسن فى النواحى االقتصادیة -٣
 من التشریعات العمالیة خاصة في الدول الصناعیة.واألجازات مدفوعة األجر  تزاید أوقات الفراغ -٤
 والثقافي لبعض الشعوب انعكس باالیجاب علي السیاحة واالھتمام بھا ارتفاع المستوي االجتماعي -٥
 وتخطیطھا وحل مشاكلھا .لمختلفة للسیاحة وحرصھا على تنمیتھا تشجیع الدول ا -٦
وتنمیة الوعي السیاحي   الحكومیة وغیر الحكومیة فى تنظیم العمل السیاحيدید من المنظمات قیام الع -٧

 الیجاد مستقبل افضل لالنسان یتمیز بالرخاء والسالم . وتشجیع السیاحة
    : رن  ا ا وام ؟ ١س
  م (   )  ا : ا ا أ ا   ا  ا ا٢س
      السياحة-١ 

  األساسية

: غالبآ بـ.........:   ترتبطو ھي السیاحة ذات الطلب االساسي  
 .موسم األجازات فى الدول المصدرة للسیاح -١
 .الطقس المناسب فى الدول المستضیفة للسیاح  -٢
والسیاحة األساسیة تتاثر بالعاملین السابقین  
ات)مغامر –ترویحیة  -ثقافیة  ھي : ( اذن السیاحة االساسیة  

السياحة -٢
  الثانوية

 لذا تتحرك الفنادق السیاحیة وتساعد  .عندما تنخفض نسبة األشغال فى الفنادقتحدث
 . تخفیض أسعار الغرف والخدمات - ١ :عن طریقالشركات لملء الفراغ 

 تسھیل اجراءات الدفع. - ٢         
 حة االساسیة اقل جھدًا من تنشیط السیاحة الثانویةالجھد المبذول في السیااذن  

  : د أ ار ا   ا ا وا ؟ ١س  
   .السیاحیھ المحافظة على التراث الثقافي في المنطقة -١
  .إحیاء الفنون التقلیدیة والصناعات الیدویة -٢
  الساكن االصلى والسائح)(بین دعم التبادل الثقافي بین المجتمعاتُت -٣
 الواحد والتجمع والتعارف بینھم في السیاحة الداخلیة خلق روح الوحدة الوطنیة بین أفراد الشعب -٤
 . وھذا ھدف ھام ورئیسي بین دول العالمالتعاون والوحدة بین المجتمعات المختلفة خلق روح  -٥

  

  وا ؟ : د أ ار ا   ا ا١س  
  و ذ :–     ا  ود ات  إ أم  ا  ات  ٢س

  

  الشعور سلبي للسكان المحلیین  یولدمما السیاح  قبل األساسیة من الخدمات تزاید الضغط  -١
  نتیجة ضیق مناطقھم السیاحیة . من السیاح األجانب المحلیون السیاح )تضایقانزعاج ( -٢
 تعدیل الفنون والصناعات التقلدیھ بما یناسب السیاح مما یقلل من القیمة الثقافیة المحلیة . -٣
  والعادات والمعتقدات. سوء الفھم والتناقض بین السكان المحلیین واألجانب نتیجة اختالف اللغة -٤
 .بسبب اختالف العادات والتقالید "احیانًا" تدھور السلوك االجتماعي  -٥
  ور واالزدحام في الطرق والماء والكھرباء بسبب السیاح .مشاكل المر -٦

 مهم جداً

 مهم جداً
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٣٦  

    ذ ؟ اذ را :–   آر اد   امر دا ات ١س  
 األثار االقتصادية االجيابية للسياحة  

  .العائد المادي المتوقع من استثمارات السیاحة المالیة أكثر من غیرھا زیادة  -١
 من الضرائب والرسوم ودعم االقتصاد  بشكل عام. دة اإلیرادات الحكومیة زیا -٢
 .زیادة فرص االستثمار الوطنى واالجنبى فى السیاحة  -٣
  جدیدة . توفیر فرص عمل -٤
 مما یحسن مستوي المعیشة.توفیر العملة الصعبة  -٥
 والمواطنین لتلبیة احتیاج السیاح تطویر خدمات النقل  -٦
 ن انفاق وطرق .تطویر البنیة التحیة م -٧
 .قطاع التعلیم والتدریب فى مجال المھن السیاحیة  تطویر -٨
  )..الخ  اشغال یدویة – تجارة -صناعة   –دعم األنشطة االقتصادیة األخرى ( زراعة  -٩

  : د أ اا ا   ح ا ا ؟١س
  اذ را ؟   ذ-   ار ا  ا ٢س
  :  ا ا  :ادراك  اول أ اع ا   ٣س

  

:تعتمد املواقع السياحية األكثر جناحآ علي  
١- .دي اا ٢                                ا - ت ا ةت اا. 

طوا  اته ا  اا  ل ا ن  
 وع اا ول اا ادر   ظا   وة لوا  وذ :  
٢- مو ا اا  وا ا ا ا     
٣- ا ا و وة اوا   تا  إم.   
٤- . وا وا اموة اا  ظا ف إ ت ط رظ 
٥-   فاا ا ا طريا)/ت/ءاط/ح إا و ل) وا . 

تزادارة ا: ا ا 
    

زوإدارة ا زا   ق : س؟  
بوشانت: و ميرتوف تعريف) زدهاو و او ا اد او  ا   ق   ( 

تتمثل فى قدرة المنظمة على إدراك المخاطر والتھدیدات الحالیة والمحتملة والعمل على  : إدارة األزمة
مرة أخري واستخالص الدروس المنظمة اط ، وبدء نشتجنبھا أو تقلیل أثارھا فى اقل وقت ممكن 

 ر االزمة او حسن التعامل معھا مرة اخري في المستقبل .اتكر عالمستفادة منھا لمن
  : ق   از وا واو اد وااع وار. ١س
  )  ا     )   از   ا  :٢س
  )  ا )   . اد ادف  ار٣ : س

  املشكلة )١
ھى سؤال یحتاج إلجابة واتخاذ القرار وھى تمثل مرحلة من مراحل األزمة  ولیست األزمة 

إلدارة تطبیق منھج األزمة تحتاج ، اما لحلھا  لمنھج تقلیديتحتاج المشكلة و كلھا 
  وال تھاون مع من كان سببھا .  . األزمات ألنھا عبارة عن إخفاق ادارى معین

  التهديد )٢
  وقد یرجع إلى والتھدید  .ھو إشارة أو إنذار لألخطار المحتمل حدوثھا فى المستقبل 

 ضد منظمة واحده . اندماج بعض المنافسین  مثا :مصادر خارجية - ١
  بالمنظمة نلعاملیاوالصراع أو عدم التعاون بین اانخفاض الروح المعنویة مثل :داخلية مصادرو - ٢

خلل فى مكون أو نظام فرعى لم یتم تداركھ یؤثر تأثیرا سلبیا على النظام كلھ أو جزء   احلادث )٣
    .حادث السیارة نتیجة خلل فى احد أجھزتھا  مثل ھنم

نتیجة اختالف وجھات النظر او الدول تفاعل سلبي بین األفراد أو المنظمات أو الجماعات   الصراع )٤
  الصراع العربي االسرائیلى مثل او القیم او االھداف

  الكارثة )٥
   -: نتیجةویحدث . یحدث فجأة مفجع وي اھى حادث مأس

 و البراكین والفیضانات الزالزل : ا ط  - أ

  و الحوادث الضخمةالحرائق  مثل :ا  - ب

V.I.Q 

 تطوير+دعم٣توفري+٢زياده+٣
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٣٧  

  و ذ :-.ع ازت اب ه ١س
  )  ا  .:ا ا  ا ا( ٢س

١-ا المعلومات أو إصدار قرارات سریعة أو تعارض یظھر نتیجة نقص   ا  

٢-ا المشكلة بل یعالج ظواھر المشكلة وال یھتم بجذورفي إدارة األمور علمى  أسلوبال یستند إلى   ا  

یحدث الخطأ عن دون قصد و على الخطیئةمرتكبھ االستغالل الخطأ إلجبار یقصد بھ   ااز-٣
  متعمدة تكون بینما الخطیئة ف

٤-االعتصامات واالضرابات الفئویة وانخفاض األجور وغالء مثل  ھو سبب في األزمات  ا
  وعدم العدالة في توزیع حوافز العمل  المعیشة

٥-ة اؤثرعلى موقع األحداث دون حساب للعواقبیاستخدامھا   ا  

  وحوادث القطارات   ٩٨مثل غرق العبارة السالم اتقان عمل الشئ :  عدم  ال-٦

٧ -  ا بھا خرى ألحداث ازمھ الأ المتنافسةمنظمات التستغل بعض المنظمات الضعف فى   ا  

ة اظ :ه اا  
  : ف ا أو اط  ا ؟   ١س
تعريف البطالة  :" طا  ورا ا  در و     ق ن يد اا ذ  ا 

   " و   ى ا    ه 
   ه ارة     –:   ة دا ات ١س
  ضعف االستثمارات القومیة عن استیعاب العاطلین .١
  ظھور ضحایا المعاش المبكرد فى الخصخصة ویرشتعدم ال .٢
  الكساد الذي یواجھ القطاع الخاص وإخفاقھ فى تشغیل العاطلین .٣
  فرص العمل فى دول الخلیج وتفضیل العمالة الھندیة والباكستانیة ألنھا رخیصة األجر قلة .٤
  العائدون من توابع ثورات الربیع العربي .٥
  انخفاض معدل االدخار بسبب الفقر .٦
  اریة إلى الكمالیات والمضاربة فى البورصةاتجاه المشروعات االستثم .٧
 واألكالت السریعة مثل المالھي ئاالنفتاح االستھالكي السی .٨

  : د أ اب ا ؟ ١س
        و ذ    م ا :–  أب ة دا ات  ٢س

  تقلل من طلب العمالة الحدیثة  التكنولوجیا -١
   تخصصھ أجره منخفض أو ال یناسب عمل  بعض الشباب اىرفض  - ٢
 ) االستثماریھ  انخفاض المشروعات اوقلة االستثمارات ( -٣
   زیادة التعداد السكاني -٤

 : وتحسب نسبة البطالة عن طریق المعادلة التالیة-   
 ١٠٠×                                      =   نسبة البطالة  =.........  

  
  :  اماع ا؟ ١س 

  ا   –ا :–  رن  ا ا ٢س
  )  ا    : ا ا  ا ث  ات اة  اط وا ا (  ٣س

  

١ -  ا  
ا  

لمس  -١ لتنقال  لتي تحد بسبب  لمهن هي  لمناطق  تمر للعاملين بين 
لناتجة  لوطنىلمختلفة  إلقتصا       عن تغير في 

تفسر ھذه البطالة استمرار بعض العمال في التعطل على الرغم من توافر فرص  – ٢
  عمل تناسبھم مثل ( صغار السن وخریجي المدارس والجامعات )

 للعمل االفتقار إلى المھارة الالزمة  -:  أ  أسبابھا  
  صعوبة التكیف الوظیفي الناتج عن تقسیم العمل والتخصص -ب 
  التغییر المستمر فى بیئة األعمال والمھن المختلفة ویتطلب مھارات متنوعة  -ج 

  عدد العاطلني
  
  امجاىل القوة العاملة  

 مهم جداً
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٢ -  ا  
ا  

لقو  -١ يع  لقائم بين هيكل تو لتباين  الختال  لتي تنشأ بسبب  هي 
لطلب عليها هيكل     لعاملة 

  إحالل اآللة محل العامل مما یؤدى إلى االستغناء عن عدد كبیر من العاملین:بابھاأس 

٣ -  ورا ا  
أو ا  

قد تنشئ  لسياحة  ألعما مثل  كو في قطا  لتي تنشأ نتيجة  تيجة نهي 
ية فى تذبذ القتصا    لد 
 اء اإلنتاج المتاح مما : عدم قدرة الطلب الكلى على استیعاب أو شر أسبابھا

  یؤدى إلى ظھور اإلنكماش االقتصادى  
  

  د  ق ارة   :–  ات   اد وا  ١س
  :  ى    ا وا ؟ ر   ٢س
          ( ا       ( ا  ا وا    ٣س
لمجتمع لفر  لبطالة على    ثا 

تركز في البحث عن العالقة بین الجریمة والبطالة واھتم بھا الباحثین في مجال علم  - أ : الدائرة األمنية -١ 
  فكلما زادت نسبة البطالة ارتفعت نسبة الجریمة  و  طد اإلجتماع ومجال علم الجریمة 

تحتوى على بذور الجریمة إذا صاحبتھا عوامل معینة فھى  سبب مباشر للجریمة یستل فالبطالة – ب
    لیس كل عاطل أو فقیر مجرموبالتالي 

     ه ارة –:   وا  ا ادى  ات  ١س
ية - ٢ القتصا ئر   م اقتصادي یعتمد على اإلنساناإلنسان ھو المورد االقتصادي األول وأى تقد -  أ : لد

   بإعداده علمیا وعملیا لتحقیق دوره فى نھضة وتقدم المجتمع
   والبطالة تفقد الفرد دوره وتھدر طاقات العاطلین فیخسر االقتصاد ھذه الطاقات ویعد ذلك عبئًا على االقتصاد القومى - ب

  ا ال ؟ أ  وذا ؟     :–    وا  ات وات  ١س
لسياسية -٣ ئر  للحكم على مدى دیمقراطیة النظم السیاسیة  الیوم  لیست الحریات والحقوق كافیة –) أ : لد

  بل ھناك معاییر اقتصادیة واجتماعیة كثیرة 
  سیاساتوال وجود البطالة وأثارھا یخل بھذه المعاییر وھذه المشكلة تحرج الكثیر من الحكومات -ب) 

  : و   ا  ا ا وا د ؟ ١س
  د :–     ا  ر  ا اض ا  ٢س
لنفسية : - ٤ لصحة     :واالجتماعي  تؤدى البطالة إلى التعرض لكثیر من مظاھر عدم التوافق النفسي ئر 
  یظھر بنسبة كبیرة لدى العاطلین عن العمل مقارنة بالذین یعملون أعماًال ثابتة :  الكتئا -أ 

عتبا   -ب     تؤدى إلى حالة من العجز وعدم الرضا وھذا یؤدى إلى تدنى الذات وعدم احترامھا :لذتدنى 
  د  :–    وا  ا ام وا د   ١س

لص - ١ لبدنيةئر  لجسدية  فى اإلصابة بأمراض  لعاطلین سببًالعزلة تكون الحالھ النفسیھ وال:  حة 
   اإلعیاء البدنى وارتفاع الكولسترول وارتفاع الضغط  مثل

  : د أ ات ا  ا أو إدة ا  ج ظة ا  ١س
   : و دور ا  ج ظة ا ٢س
 لبطالة   من أھم السیاسات الواجب مراعاتھا وإعادة النظر فیھا لتساھم فى عالج البطالة : : سياسا عال 

لتعليم - ١   فى ضوء سوق العملوالحرفى التركیز على التعلیم المھني   سياسة 

لتمويل - ٢   توجیھ االستثمارات نحو المشاریع التي تستوعب عدد كبیر من العاطلین  سياسة 

ئب -٣ لضر   تخفیض أسعار الضرائب و –إعفاء المشروعات الصغیرة والحرفیة   سياسة 

لخصخصة - ٤   أو المعاش المبكر ربط الخصخصة بعالج البطالة ولیس بالبیع  سياسة 

يب - ٥ لتد   سوق العملمتطلبات وضع برامج تدریبیة للخریجین حسب   سياسة 

 داًمهم ج

 مهم جداً
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  أ ق ارة  –) دورا   ج ا : ت ا ام (ات ا ١س
   )  ا  :او و و  ج ظة ا (   ٢س

 تمع املدني ( اجلمعيات  ) فى عالج قضية البطالةدور مؤسسات ا   
  ما تقدمھ من مشروعات خیریة مثلتلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا ھاما فى التقلیل من مشكلة البطالة من خالل 

 المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر   - ٢                        القرض الحسن  - ١
   نظام المشاركة المنتهية بالتمليك - ٤        نظام اإلجارة المنتهية بالتمليك  - ٣

ھ علیھاویجب علینا التصدى لھذه القضیة حتى ال تتفاقم المشكالت المترتب  
  ااف )  –  : ( ا   اد  س: د

   .س:   ا ا  وا ا اف
  م :   ا   أو:ا ا اف

"ك  ا ا و  اره 
   ا"ار   أة ا

 ویدل لفظ انحراف على مخالفة األنماط السلوكیة السویة
والمرغوبة اجتماعی�ا س�واء كان�ت الرغب�ة ب�نص الق�انون       

  أو العرف أو القیم الثقافیة السائدة  
   ول��ذلك االنح��راف م��ن المنظ��ور االجتم��اعي ھ��و الس��لوك

   المخالف لما یرتضیھ المجتمع

 ة  عأو ا "  د 
 " اء نما  

  والمش��رعون للق��وانین یض��عون قواع��د الس��لوك  س��واء
  االمتناع عن أفعال معینة أو إتیان بأفعال أخرى 

  وترتبط األحكام المشرعة عادة بأنظمة الدولة المختلف�ة
  وسیاستھا.

اب و ر؟ اى ا( افا   اف  اا  ):ذا؟س  
  ) ا     س: ا ا وا   ااف.(   

ا   افا   ؟    )م(   
لقو  النه لسو نحر هيكل جريمة  (يمكن  لسلو  نحر جريمة عن  لكن ليس كل   ،(      

 المنحرف صور متعددة من السلوك فيیسمح لنا أن ننظر ف ا وا   ا  ااف ألن
 .  )فك�ل ھ�ذه    )عل�ى زمالئ�ك بالض�رب    تعت�دي أو  /مدرسك بطیقة غیر الئق�ة مع  لكأوتعام /تحصیل دروسك فيك ریتقص

  عقوبات سریعة من الوالدین أو المدرسین .بصور مختلفة من االنحراف . وقد ال یعاقب علیھا القانون ولكن تواجھ 
  س:ااف ا م  و م ء اع. ه اره.

       ) ع اء ا م و  افس: ا     ا (  
مر نسبى الجتما  جهة نظر علما    ال )بم تفسر(:النحر من 

لسلوك المنحرف فى مجتم�ع م�ا ال یع�د منحرف�ا ف�ى      ألن ا: للمجتمعات الثقايفضوء اإلطار  يفاالحنراف أمر نسىب  -١
  .  وفى المجتمع العربي اإلسالمي یعد انحرفًاال یعد انحرافًا  الغربيمجتمع آخر . مثل شرب الخمر فى المجتمع 

عن�دما ی�دافع ع�ن وطن�ھ ال یعتب�ر       الجن�دي منحرف وفالقاتل  :حيدث فيه الذيضوء املوقف  يفاالحنراف أمر نسىب  -٢
   ًاال یعد منحرفمخدربھ یعالج بدواء  الذيالمخدرات منحرف ولكن المریض  ومتعاطي ةطولدور من أدوار البإنما و ًامنحرف

  .) ا             ااف ا اه ا  ا ا ف(      س:
  رم ھو الكیفیة التي یعاملھ بھا اآلخرینخلق المجبمعنى ان ما ی - ١ :امج ا  فاا -١
  للمنحرف االجتماعي االنحراف في السلوك یرجع إلى أثار الخبرة االجتماعیة الناتجة عن الوصمو -٢ 

فاذا استمر المجتمع بوصفھ بھذه فإن قد یقوم شخص في صغره بسلوك منحرف في ظل ظروف معینة  :ل 
  منحرف تأكیدًا لما عرف ووصف بھ من انحرافالوصمھ فمن المحتمل ان یكون فى الكیبر 

  . ااف ك ى ا ؟ ر س:
  )    )(           :ا  د أن ك  ااف -٢

 (المنحرف) كذلك یتعلم السلوك الشاذالسوي(السلیم) یتعلم الفرد السلوك یرى اصحاب ھذه النظریة انھ كما 
  .او من خالل االختالط بالمنحرفینینشأ فیھا  التي ذلك من خالل الجماعة واألسرةو

  أنھ سوف یتعلم السلوك المنحرف فمن المتوقعفإذا نشأ طفل فى بیئة یشیع فیھا خرق القانون  ل 

 مهم جداً
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  د –او ار ا واام او  ر اف   "ام ا" س:
 ٣  - (ا ما) اموا ا را   

  األھداف  لتحقیقأو(غیر شرعیة) سلیمة  استخدام أسالیب غیرعند  یرى اصحاب ھذه النظریھ ان اال نحراف یحدث
  منحرفًا  شخص  عالتي ارتضاھا المجتمع فیكون الشخص من وجھة نظر لمجتم عن المعاییراالجتماعیة السلیمة ًابعید

  .) ا     اا ا اف(     ا ا و ار س:
 المشاركة  القیم االجتماعیة وضعف االرتباط بین األفراد داخل المجتمع والبعد عن فيتحدث نتیجة ضعف

  یكون الشخص من وجھة نظر المجتمع منحرفف االجتماعیة مما یسبب فقدان االنتماء للجماعة والمجتمع 
  ) ا    . اا ا اف(     اواة وا  اس:

٥ - ا  واة واا      إن عدم التكافؤ بین المتنافسین قد یدفع ذلك أحدھم إلى
  . فیعتبر الشخص منحرف المجتمع معاییربطرق ال تتفق مع  محاولة كسب المنافسة بأي طریقة حتى ولو

  .و ذ ؟  ه ارة. – ااف ا دا  اد وا  س:
 : بالنسبة للفرد

ً
 : بالنسبة للمجتمع      أوال

ً
  ثانيا

  یبدد طاقة الفرد وجھده -١
  یفسد حیاتھ ویضیع مستقبلھ ٢
  والسجن واإلیذاء یعرضھ للعقاب -٣

  یھدد أمن المجتمع واستقراره -١
  ویضیع جھد ابنائھ یعطل مصالح المجتمع - ٢
  ھدد سعادة الناس وحریتھم .ی -٣

  س : د طق ج ااف و   . اح؟
  ) ا           ج ااف  اب(         س: 
  افج ا ات ال ا :  

  ا  اج  اب

 دل ا 
 ووا

   
 رادً ذ ن 

و   

    ل 
 (ااج 

وا 
(وا 

  
   أب ااف

  ا   

ا    ل
ا   ن

د ىه أ اف 
ا   و  

  اص ا  اف   
  ر  افا  عا 

ا وا     ل
 اوف اظ و  

  ؟ اب واا اد ا– ف ادن س : 
 ا ند : ا إ  دىر وا  ا ا     موأ م 

  ا  ط ار رة  ر رة ا أو  ار ا ا    ه.
ن ودوادب اأ  

  .  وا اإءة اا ااد ارة  -١
٢- ب وى ا عا  ا  .  
  . و ا ار اد  اب أم  ا وادة  -٣
  ا واوف ا ا .  ا ى اب  -٤
٥-  وبا  ا إم  تا . 
  ةا  امء إ  رج ا -٦

  د  ق اره –   ادن ا ذج ااف ا   س : 
-  

ً
   اجتماعيا

ً
   صحيا

ً
  نفسيا

ت دى إ  
  ا/  ق  /واادث او - 

  واك اوام -وان 

 ة اضأ دى إ : ب
 ب اب/ا  ا  /اة 

  ض از.

 اضا دى إا  وا
 ا)/ ب /ان  / واا/ 

  و امر)

 مهم جداً

 مهم جداً
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   ادن ره  ا  =    ه اره:س 
 للمجتمع) بالنسبة ب

١-  
ً
  والالمباالة. -والتفكك االجتماعي  -ف یؤدى إلي ظھور كثیر من المشكالت االجتماعیة كاالنحرا  اجتماعيا

ـ اقتصادي -٢
ً
  یؤثرعلى اإلنتاج وضیاع میزانیة الدولة في العالج والضبط ا

 نيـــأم -٣
ً
 والسرقةواالعتداء لإلي الجریمة كالقت یؤدى نا

 ء ه  -" ا ا دن  و اب  اع  ادن" :س
  و دور اه وار وو ا  وت ا ام  ج ادن–اره 

             ا ا : أو:    

     ا وا دا اة -١  دور اه
  إ ا ء ب ا  اات  -٢
٣-  را . نوا   

ران     دوراا     بت ار ط ا را ت ا دور 
  ط ارات وا  ى اب اك ا ب  ا أ

ا ١  دور و-  ةا روأ ارات وأم اعد وا  
٢-  ندا   م  ن ا ا ا   .  

دور ت 
ما ا  
(ا )  

١(  ا   أ   
٢(    ص  
٣(  أ   تء واد ار ا   

٤ )٤ ( أ  ةد اوإر  ا   

    ذ–  دور   ا وج ادن  اط وامم: ١س
    ذ  ء  در -:"ا    اج اب"٢س

 ١ج-مموا طا ا  ج - ٢ا  

١  -  ا وزت ا  راتا  ء ام   
٢ - وب او    فت وااد . ن  
٣-  أ رات ورةا الدرة أ     

١  -  ا ف وات  ا . ند  
٢ - ت اا    ندت ا ا  
٣-  ا ا ج  ا  

  
  

 ظ:   ج  أم  ا إ ا  أم   ج با   
  

  

V.I.P 

2015 
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٤٢  

  
  

  
  

  اول اذج
  : ( ارى)أ   اال اول :

١  - ) :   دد اع اا   -  ا  – افا  (  
٢ - اوا ا " ة اا  "  -  رةه ا                                                   ١٢در  

   و ذ–  آر ا  ا ا وا دا ات   ٣
٤ –  ا ون ا وا د وا – را ؟ اذ ذ   ؟  

مال اا  :أ    رات                                                 ت٩در 

١ – م ع اء ا م و  افا_  .  
٢ – اع اا   ة ادا  –  رةه ا    .  
   ا–   ق   ا وا وامل  – ٣
٤ -   ا  ا ه ا بون اا ذا؟ . –ام؟ و  ااى ا  
 : ال اا  أو    رات ث    .                                    ت٩در 

١ – ة اج ظ   و وا  .  
٢ – ت اا  د اات او ت اا  .  
٣ – ا   ه    ا   .  
٤ –   "  "  وا ف اا  دا ر ل .  

مذج اا  
  (ارى) : أ  اال اول 

١ –  ا ف ا–   ام   
٢ –  وا د وا  ا ا –                                           . رةه ا                                                 
٣ – ا وا ا  ا ا    
   د  ؟ . – ا  ا ا وا د  – ٤

مال اا  :أ      رات                                                                                           

١ –  ا ا  رن–  ا ا  .  
٢ –  ج ا اا  تا  د ك–    م    .  
٣ –    ء  ت اا – ه ا رة   
  و ذ–  د  ا وع دا ات   - ٤
 ال اا  : رات ث  أو      .                                                            
  ااز وا  اب وع ازت – ١
٢ –  دة اا ةدا .  
٣ – ا راث و  ء ة اا   
٤ – روث ار ااط  دا  ا ا  ظا .  

  ااذج 
  أ   ::  اال اول

١ –  )   دد اا –  ا ا– ( ة اا    
٢ –  د اا  ر اآ – را ؟ اذ ذ                                                                                            
٣–  وا ا  و ا ا      
   . ا ر  اع.– ٤

امال ا  : رات   أ                                                                                          

١ –   رنما وا ا ا   .  
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٢ -  ه اا - را ؟اذ     
٣ -     دوا را    
  و دور اة وار  ج ان -٤
 : ال اا  رات ث  أو      .                                                            
١ – ا  اد ا ا  
  .  وا ا  ا – ٢
    ا  ا واد ا  اب – ٣
٤ – ا   ج ا  .  

اذج اا  
  أ   ::  اال اول

١ –  )   دد ازادارة ا – ا  ون –اا   ( ا  
   ودوا ذ ا–  ف ادن  – ٢

٣–   اا  د ك   ادا  ت اا–    م    
  .   ( ا  ا  ى امم )  ء ه ارة  ن  ا ءه وا ؟ – ٤

ال اام  :أ                                                                                           رات   

١ –  ا ة ر ا –  ذ و  
  .  ا ون ا ال ة – ٢
    تاذ   اب وع از – ٣
    )ا –ا اا ( ) ا اا –ا اء  (ب )ا  ا –ا ا)  رن  : أ   - ٤

 ال اا :  أو      رات ث  .                                                            

١ – ام   ت اا أ   
٢ – ا اا   ة اا .  
٣ –  د واا    
  . ام ا  ر  ااف – ٤

  ااذج 
                                         "إري  "  أ    : اال اول

 ١- :  دد ا-  ا )– ا –  ( ا  
   ه اره -اع ا ال ه  -٢
٣ -  واا    ت اا –   م   
٤-   ا ا :      ( اد اأ ن اادا ره وا  

                                                           ع اا ول أا  ب) ادراك  
    (و  اول   ت أى                                                           

                     ث رات   ا    : اماال 

  اذ–      أب ة دا ات  -١
٢- . دات اا م    
  .       ذ؟اذ را -ر ان ا  ار ا  ا ا وا ا ام   ات -٣
٤-  ر اا  نمت اب ردت ا-   د.  

ال اا:   او    رات                   
  .    اط وامم دور   ج ادن -١
      اة ا م   اد .   -٢

   .  ا ا   اون  ااد  -٣   
    ج ااف  اب -٤

 


