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  ةـــــة النهائيـــــــالمراجع
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  النفس واالجتماعج علم  علي منهة متنوعات امتحان١٠ أكثر من.  
 
 من أبواب المنهج  علي كل باب امتحانان.  

 
  سؤال علي مستوي المنهج وعلي كل جزئية ٠١٥٠٠ أكثر من. 
 
  شكالها أنواعها وبكل أوضعنا األسئلة بجميع  
 
  متدرجة الصعوبة علم نفس واجتماعامتحانات شاملة . 
 
 نات بعد تغير المنهجمتحانات الثانوية العامة مع تعديل االجميع امتحا. 

 
  خير للمنهج ألامتحانات السودان بعد التعديل اجميع. 
 
  امتحانات الوزارة ومكتب المستشار  التجريبية.  
 
  االمتحانات التجريبية التي امتحانها الطالب من الوزارة. 
 
  سئلة تدعوا للتفكير أ ( و اثنين للمتميزينأنجد في كل امتحان تقريبآ سؤال(. 

 
 العامأخرنات جميعها بمواصفات امتحان الثانوية العامة االمتحا . 

  
  على الطالب اإلهتمام بكل األسئلة المشار إليها وخاصة األسئلة الخاصة بمقدمة كل فصل. 
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  زء األولــــــــــــالج                    
  مــــــــــــــــــــــــــعل

  ســـــــــــــــــــــــــــفـــــــــالن
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  لتفكير ؟ عرف ا١س
  . وضح عالقة التفكير بالمشكلة – ٢س
  .بين ذلك .  توجد عالقة وثيقة بين التفكير والمشكلة – ٣س
–  

  –  
  






 أو أكثر من حل للمشكلة، إلى حلول جديدة أو غير مألوفة نتوصل عادة منه   للمشكلةإلى حل واحد صحيح منه نتوصل عادة  
التفكير االبداعى  التفكير االستداللى والتفكير الناقد  






   وذلك ألنه يتسم  ، غير مألوفةجديدة  تتطلب الوصول إلى حلول  ،شكلة ما عندما نواجه ماً هاماًيلعب التفكير اإلبداعى دور|    ج                                    
  

* وهى إنتاج أكبر عدد من الحلول للمشكلة    * وهى إنتاج حلول متنوعة ومختلفة للمشكلة  * وهى إنتاج حلول جديدة أو غير مألوفة.  

حيث يلعب التفكير االبداعى دوراً هاماً فى مختلف مواقف الحياة . بدعين والفنانيين واألدباء  ال يقتصر التفكير االبداعى على الم حيث*     

  . البد وأن يكون لالبداع دوراً واضحاً فى هذه المواقف  فففى أى موقف يتطلب منا تنظيم أفكارنا أو إدراك عالقات جديدة بينها                          
  التفكير االبداعى شأنه شأن التفكير الناقد والتفكير االستداللى الذى يجب أن نمارسه فى مواقف حياتنا اليومية *                                               

  وقد أثبتت البحوث العلمية
  

  . أن تشبث الشخص عند حل مشكلة بالطرق غير الفعالة هو أحد مصادر الفشل - ١
  .يل إلى البحث عن بدائل  الشخص الذى يفكر بكفاءة يم- ٢

  .سيطرة بعض الطرق التقليدية أو المتواترة على حل المشكلة **** نستنتج أن أهم العوامل التى تؤدى إلى جمود التفكير هى *        
  ).مثل حل مسألة رياضية أو لغزاً ميكانيكياً (                    

=================================================================================================   

  .  
  يدة وغير مألوفة ومتعدد للمشكلة فالطالقة من أهم سمات التفكير االبداعى الذى يوصف بأنه التفكير الذى يتميز بإنتاج حلول جد*    

=============================================================================================  
  –

   هاماً فى مختلف مواقف الحياة يلعب التفكير االبداعى دوراًحيث .باء ال يقتصر التفكير االبداعى على المبدعين والفنانيين واألد             *                
                               . البد وأن يكون لالبداع دوراً واضحاً فى هذه المواقف .ففى أى موقف يتطلب منا تنظيم أفكارنا أو إدراك عالقات جديدة بينها                            

  لتفكير االستداللى الذى يجب أن نمارسه فى مواقف حياتنا اليومية التفكير االبداعى شأنه شأن التفكير الناقد وا* 
  وقد أثبتت البحوث العلمية                                                                            
  . أن تشبث الشخص عند حل مشكلة بالطرق غير الفعالة هو أحد مصادر الفشل - ١

  .اءة يميل إلى البحث عن بدائل  الشخص الذى يفكر بكف- ٢
  ).لة رياضية أو لغزاً ميكانيكياً مثل حل مسأ(  سيطرة بعض الطرق التقليدية أو المتواترة على حل المشكلة تى تؤدى إلى جمود التفكير هىنستنتج أن أهم العوامل ال*              

   
  إن حل المشكلة يستدعى وجود مفاهيم ومعلومات تتعلق بموضوع المشكلة ولــــذلـــك  *   

                                  يجب أن يحيط الفرد بجميع الزوايا الخاصة بالمشكلة حتى تتضح له المبادىء الرئيسية لحل المشكلة 
  لم يعد الشخص نفسه اإلعداد الكافى بجمع المعلومات والتفكير المتواصل بالمشكلة سيـتــعـــذر عليـــه حـــــل الــمشـــكـــلـــــــــة                                   وإذا 

  .                                    وتؤثر المعلومات السابقة الخاطئة حول موضوع المشكلة إلى إعاقتنا عن الوصول لحل المشكلة
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  بالتفكير التباعدى ( يوصف التفكير االبداعى (  
  أو أكثر من حل للمشكلة ، إلى حلول جديدة أو غير مألوفة حيث نتوصل عادة منه.  
  بالطالقة والمرونة واألصالة وذلك لما له من سمات حيث يوصف.  

*ى إنتاج أكبر عدد من الحلول للمشكلة وه    * وهى إنتاج حلول متنوعة ومختلفة للمشكلة  * وهى إنتاج حلول جديدة أو غير مألوفة.  
  

===================================================================   
     


 .حدد خطوات حل المشكلة  -١
   .بين ذلك فى ضوء ما درست. للمشكلة أشكال متعددة  - ٢
 .هل تؤيد ؟؟ مع التعليل.التهيوء من العوامل التى تؤثر فى حل المشكلة  - ٣
 .وضح ذلك .الثبات الوظيفى يؤثر فى حل المشكلة  -٤
 .بين ذلك .فى التفكير التحيز االنفعالى من العوامل التى ثؤثر  -٥
 .طبق بمثال.للتفكير الناقد دوراً هاماً فى حياتنا اليومية  -٦
 كيف يمكن تحقيق المشاركة النشطة فى تحسين عملية االستذكار ؟؟؟ -٧
 .حدد المقترحات المناسبة لذلك . إن معظم المشكالت التى يعانى منها الطالب ترجع إلى الجهل بطرق االستذكار الفعال  -٨
  ).١٩٩٩ -٢٠٠٦( ك كطالب زيادة رغبتك فى االستذكار ؟؟؟؟؟        كيف يمكن -٩

  ). ٢٠١١ -٢٠٠٧( كيف يمكنك كطالب استخدام طرق القراءة الجيدة ؟؟؟؟؟         -١٠
  ). ٢٠١١دور أول ( كيف يمكنك كطالب تحقيق مبدأ الدافعية ليكون االستذكار فعاالً ؟؟؟       -١١
 ). ٢٠١١السودان ( كيف يمكنك تحقيق ذلك ؟؟؟   .  الفعال  المشاركة النشطة أحد أسس االستذكار - ١٢
  ).٢٠٠٩ السودان ٢٠٠٨ث ( كيف يمكتك كطالب تحقيق ذلك ؟؟؟ .  من أسس االستذكار الجيد أن تكون دائماً فى حالة انتباه  -١٣
  ).١٩٩٣. (اذكر ثالث أسس تفيدك فى تركيز انتباهك عند االستذكار  -١٤
 ).٢٠٠٤ع .ث. ( عى ما المصطلح الدال على كل عملية من العمليات التالية من خالل دراستك للتفكير االبدا - ١٥

  .              (                    ) .إنتاج اكبر عدد من الحلول للمشكلة                    * 
  (                   ).إنتاج حلول متنوعة للمشكلة                                           * 

  (                   ).إنتاج حلول جديدة أو غير مألوفة أو نادرة                         *  
  ).٢٠٠٢ع .ث(   طبق بمثال خطوات حل المشكلة                    - ١٥
   ).٢٠٠٣(  حلل أهم مكونات التفكير االبداعى                  -١٦
   ).٢٠٠٢( حلل العبارة . ت معرفية أساسية  يتألف التفكير االبداعى من ثالث عمليا- ١٧
   ١٩٩٥. ما هى خطوات حل المشكلة ؟ مدعماً بمثال - ١٨
  ١٩٩٧.  أكتب عن التفكير الناقد والتفكير اإلبداعى موضحأ أهمية كالً منهما -١٩
  كيف؟.  يلعب التفكير الناقد دوراً أساسياً فى حياتنا اليومية ٢٠
  ٩٤. ما هى الطريقة العلمية التى تتبعها لحل المشكلة  . وال يوجد أحد من أفراد األسرة بالمنزل . اب مفتوحاً ومحتوياته مبعثرة  عند رجوعك بالمنزل وجدت الب-٢١
  ٩٤ناقش مضمون األسلوب األخير . هناك أساليب مختلفة للتفكير يؤدى بعضها إلى حل واحد صحيح للمسكلة وهناك ما يؤدىإلى حلول إبداعية  -٢٢
 . باألمثلة بين االستنباط واالستقراء  ميز-٢٣

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦     

  

     
 .هل تؤيد ذلك مع التعليل . يأخذ التفكير ثالثة أشكال مختلفة  -١
 .أوعى تنسى المثال. تحديد المشكلة أحد خطوات حل المشكلة  - ٢
  أوعى المثال .الشعور بالمشكلة كافى لحل المشكلة  - ٣
 .ر موجه ميز بين التفكير الموجه والتفكير الغي -٤
 .اذكرها. تتوقف كفاءة استرجاع الشخص للمعلومات على عدة عوامل  -٥
 .مع التوضيح بمثال. بين دور المالحظة المباشرة فى تحديد المشكلة  -٦
 عرف الفرض ومتى تبدأ صياغته ؟؟؟؟ -٧
 ما هو الشرط لصدق الفرض ؟؟؟؟ -٨
 .ة حدد المخاطر التى يجب تجنبها عند استدعاء معلومات حول موضوع المشكل -٩

  .وضح . قد يكون التهيؤ  العقلى مساعداُ وعائقاً لحل المشكلة   -١٠
 . حدد عالقة التهيؤ العقلى بالثبات الوظيفى  -١١
 .علل. الثبات الوظيفى نوع من التهيؤ العقلى الذىيؤدى إلى الجمود فى التفكير  - ١٢
 .حدد العوامل التى إلى الجمود فى الفكير مع التوضيح بمثال -١٣
 متى تنشأ المشكة ؟ -١٤
  ).الثبات الوظيفى ( بين بمثال العوامل التى تؤدى إلى الجمود فى التفكير   -١٥

  للتالية مع التعليبين الصواب والخطأ فى العبارات ا| ثانياً 
  .يعتبر التفكير الناقد هاماً فى مختلف نواحى الحياة  -١
 .التفكير االستداللى نوع واحد  -٢

 .يمكن حل المشكلة فى خطوة واحدة -٣

 .البداعى على العلماء والفنانينيقتصر التفكير ا -٤

 .االستقراء االستنباط طريقة واحد فى التفكير  -٥

 .التحيز االنفعالى من خطوات حل المشكلة  -٦

 .الثبات الوظيفى من خطوات حل المشكلة  -٧

 .إن الشعور بالمشكلة وحده كافى اليجاد حل المشكلة  -٨

 .من سمات التفكير االبداعى األصالة -٩

 . تقاربىالتفكير االبداعى تفكير -١٠

 .يقصد بالطالقة إنتاج أكبر عدد من الحلول  - ١١

 .التفكير الناقد يصل لحلول عديدة للمشكلة  -١٢

 .التفكير االبداعى يعد طريقة تقليدية فى التفكير  -١٣

 تعد المعرفة السابقة من أهم العوامل التى تؤثر على التفكير -١٤

 .يعتمد االستقراء على االنتقال الى العام من الخاص -١٥

 .لنشطة من أهم طرق االستذكار المشاركة ا -١٦

 .لالنتباه دوراً اساسياً فى عملية االستذكار  -١٧

 .استخدام طرق القراءة الجيدة من أسس االستذكار الفعال  -١٨

 .تلعب الدافعية دوراً هاماً فى زيادة الرغبة فى االستذكار  -١٩
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  "ىنماذج اختبارات على الوحدة األول                                      "
  النموذج األول 

  :اجب عن االتي اجباري : السؤال األول 
 .أكد على ذلك موضحاً باألمثلة . ال يقتصر التفكير االبداعى على الفنانيين والمبدعين فقط  .١
  حدد المقصود بالتفكير  .٢
  كيف يمكن تحقيقها ؟؟.. المشاركة النشطة من أسس االستذكار الفعال  .٣
  .الستنباط ميز باألمثلة بين االستقراء وا .٤

   : أجب عن ثالثة فقط مما يأتى: السؤال الثانى 
  كيف يمكنك كطالب زيادة الرغبة فى االستذكار؟ .١
  .ناقش.. التهيؤ العقلى من العوامل المؤثرة فى التفكير وحل المشكالت  .٢
  بماذا تنصحهم ؟؟.... يعانى الكثير من الطالب عدم استطاعتهم تركيز االنتباه أثناء االستذكاء  .٣
  كيف يمكن تحقيقها ؟؟... تخدام طرق القراءة الجيدة من أسس االستذكار الفعال اس .٤

   : بين الصواب أوالخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط: السؤال الثالث 
  .تعد المعرفة السابقة من العوامل التى تؤثر فى التفكير  .١
  .يقصد بالمرونة إنتاج حلول عديدة للمشكلة  .٢
  . فى زيادة الرغبة فى االستذكار تلعب الدافعية دوراً هاماً .٣
  تعتمد عملية تحديد المشكلة على المالحظة فقط .٤

  

  النموذج الثانى
  

  :اجب عن االتي اجباري : السؤال األول 
  .القراءة بالفهم توفر للطالب الكثير من التعلم  .١
  .وضح بمثال . يعتبر اختبار الفروض من خطوات حل المشكلة .٢
  .كير الغير موجه ميز بين التفكير الموجهوالتف .٣
  حدد أهم سمات التفكير االبداعى .٤

    : أجب عن ثالثة فقط مما يأتى: السؤال الثانى 
  .طبق بمثال. للتفكير الناقد دورأ هاماً فى جياتنا اليومية  .١
  .علل ذلك . التحيز االنفعالى تأثير واضح على حل المشكلة  .٢
  .ضيح باألمثلة قارن بين التفكير التقاربى والتفكير التباعدى مع التو .٣
  .حلل هذه العبارة . المعرفة السابقة تؤثر على حل المشكلة  .٤

   : بين الصواب أوالخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط: السؤال الثالث 
  .يؤدى الثبات الوظيفى إلى الجمود فى التفكير  .١
  .الدوافع من أهم العوامل التى تساعد على تحسين االستذكار  .٢
  .ساعد فى تحسين عملية التعلم الدور االيجابى للطالب ي .٣
  .يوجد ترابط بين التفكير وحل المشكلة  .٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨     

  
  

  "علم النفس النمو " الباب الثانى 

  الفصل األول مفهوم النمو وخصائصه والعوامل المؤثرة فيه
 أسئلــــــــة الفصل أألول 

  أجب عما يأتى: السؤال األول 

 .يهعرف النمو وخصائصه والعوامل المؤثرة ف .١
 ٠وضح ما يتضمنه تعريف النمو .٢
  متى تبلغ عملية النمو اكتمالها ؟ .٣
  ٠هل ترى ذلك؟اذكر مبرراتك٠يتضمن النمو تغيرات كمية وكيفية  .٤
  ٠النمو غير المرئى_النمو التكوينى٠فرق بين .٥
 ٠النمو غير المرئى_النمو المرئى٠فرق بين .٦
  .للنمو نوعان وضحهما  .٧
  ٠االنسانىبين المبادئ العامة للنمو واالرتقاء  .٨
  ٠ هل ترى ذلك؟ اذكر مبرراتك٠لى االرتباط ببعضها البعضتميل جوانب النمو المختلفة إ .٩

  ٠هل تؤيد؟ عقب برأيك٠توجد فروق فردية بين االفراد فى معدالت النمو .١٠
  ٠بين٠تعد الوراثة من العوامل المؤثرة فى النمو  .١١
  ٠ وضح٠تعد البيئه عامال من العوامل التى ثؤثر فى النمو .١٢
  هل تؤيد؟ولماذا؟٠اء من العوامل التى تؤثر فى النموالذك .١٣
  ٠اكد صحة هذه العبارة٠تؤثر افرازات الغدد الصماء فى النمو .١٤
  ٠ناقش٠يعد الغذاء عامال مؤثرافى النمو .١٥
  ٠وضح٠يعد الجنس من العوامل المؤثرة فى النمو  .١٦

  :حدد صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل  : السؤال الثانى  

 ٠ملية متقطعةالنمو ع .١
 .يتوقف النمو عند مرحلة الطفولة  .٢
  .يختلف األفراد فيما بينهم رغم مرورهم بنفس المراحل .٣
 ٠توجد فروق فردية بين االفراد فى معدالت النمو .٤
  .يوجد تشابه بين األفراد فى معدالت النمو  .٥
  ٠تتفصل جوانب النمو عن بعضها البعض .٦
  ٠تتساوى سرعة النمو فى جميع المراحل .٧
  ٠لنمو فى اتجاهات افقية وراسيةيسير ا .٨
  ٠النمو تغير مستمر .٩

 ٠يسير النمو من الخاص الى العام .١٠
  يسير النمو من الداخل إلى الخارج  .١١
  ٠تؤثر البيئه الرحمية فى النمو .١٢
  .اذكر ثالثة من المبادىء العامة للنمو  .١٣
  ٠تؤثر البيئة الطبيعية فى النمو .١٤
  ٠وغ الجنسىيؤثر ضمور الغدة التيموسية والصنوبرية على البل .١٥
  ٠يتوقف نمو الغدد التناسلية على ضمور الغدة التيموسية والصنوبرية .١٦
  ٠يعد الغذاء من العوامل المؤثرة فى النمو .١٧
  ٠يسير النمو من العام الى الخاص .١٨
 .يسير النمو فى اتجاهات طولية وعرضية .١٩
 .تلعب الوراثة دوراً هماً فى عملية النمو  .٢٠
 .نمو تأثير على عملية ال) الجنس ( للنوع  .٢١

 . أكد على ذلك بمثال –دلل باألمثلة _ طبق باألمثلة : السؤال الثالث 
 .طبق باألمثلة على أنواع النمو  .١
 .دلل بمثال . يتصف النمو بالبنائية  .٢
 .دلل على ذلك . توجد فروق فرديةفى معدالت النمو  .٣
 .طبق باألمثلة . يسير النمو من العام إلى الخاص  .٤
 .دلل بمثال. ة إلى اخرى تختلف سرعة النمو من مرحل .٥
 .طبق بمثالين على تأثير البيئة على النمو  .٦
 .بين بمثالين . للذكاء دور واضح ومؤثر على النمو  .٧
   .للغد الصماء تأثير على النمو وضح باألمثلة .٨



 ٩     

  . مرحلة ما قبل الميالد"مرحلة الجنين " الفصل الثانى 
  :أجب عما يأتى: السؤال األول 

  .بين ذلك . سيم اصطالحى التقسيم فى النمو تق .١
  .اعرض أشهر تقسيمات النمو المتعارف عليها  .٢
  .علل ذلك . تعد مراحل النهمو األولى أهم من المراحل التالية  .٣
  .بين أهمية مرحلة ما قبل المدرسة  .٤
  .اذكر ستة من العوامل التى تؤثر على نمو الجنين نمواً سليماً  .٥
 . هل تؤيد ذلك ؟؟ مع التعليل .يتوقف نوع الجنين على األم واألب معاً  .٦
 كيف تفسر تدمير كرات الدم الحمراء عند الجنين ؟ .٧
 ؟ "rh" كيف تنصح المقبلين على الزواج لتفادى اضرار فيروس .٨
 .هل تؤيد ذلك ؟ مع التعليل . يرى البعض أن الزوجة هى المسئولة عن نوع الجنين  .٩

 عند الجنين ؟؟ما هى النتائج المترتبة على تدمير كرات الدم الحمراء  .١٠
 .حدد المسؤل عن نوع الجنين فى ضوء ما أكده العلم  .١١

  :مع التعليل  العبارات التالية و خطأ حدد صحة أ: السؤال الثانى  

  .تقسيم النمو  تقسيم اصطالحى  .١
  .لتقسيم النمو أهمية علمية  .٢
  .تعد المراحل النمو األولى أهم من المراحل التالية  .٣
  .ير على النمو لمرحلة ما قبل المدرسة تأث .٤
  يرجع نوع الجنين على األب فقط  .٥
  .على الجنين ايجابياً  " rh" يؤثر عامل ال .٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠     

   "مرحلة الطفولة المبكر والطفولة المتأخرة  " الفصل الثالث                                   
  "مرحلةالطفولةالمتأخرة  "  مرحلة المدرسة االبتدائية -------------- " مبكرة الطفولة ال" مرحلة ما قبل المدرسة                     " 

  :أجب عما يأتى: السؤال األول 
  .وضح مظاهر النمو الجسمى فى مرحلة الطفولة المبكرة  .١
 .ناقش. تختلف مظاهر النمو الجسمى فى الطفولة المبكرة عنها فى الطفولة المتأخرة  .٢
 .الطفولة المتأخرة وضح مظاهر النمو العقلى فى  .٣
 .وضح . يطلق جان بياجيه على مرحلة الطفولة المبكرة ما قبل العمليات العقلية العيانية  .٤
 .ناقش. يتصف تفكير مرحلة ما قبل المدرسة بأنه مادى حسى  .٥
 .وضح. يتصف تفكير الطفل فى مرحلة ما قبل المدرسة بالتمركز حول الذات  .٦
 .وضح هذه العبارة . تأخرة على األلية والفهم يعتمد التذكر فى مرحلة الطفولة الم .٧
 .دلل على ذلك . يوصف التخيل فى مرحلة الطفولة المتأخرة بالتخيل البصرى  .٨
 .أكد على صدقهذه العبارة . يتصف النمو الجسمى فى مرحلة الطفولة المبكرة بالسرعة  .٩

 .حلل هذه العبارة . يزداد النمو العقلى فى مرحلة الطفولة المتأخرة  .١٠
 .دلل على ذلك . عكس ما قبل المدرسة . يرتبط تخيل المرحلة االبتدائية بالواقع  .١١
 .حدد أهم مالمح النمو االجتماعى لطفل ما قبل المدرسة  .١٢
 .هل تؤيد ذلك ؟ مع التعليل. يوصف اللعب فى مرحلةالطفولة المبكرة بالفردى  .١٣
 .ناقش. توصف مرحلة الطفولة المبكرة بشدة االنفعال  .١٤
 .ة الطفولة المتأخرة بالثبات ا النفعالى توصف مرحل .١٥
 .ما هى العوامل التى تؤدى إلى الثورة االنفعالية عند طفل ما قبل المدرسة  .١٦
 " .الثبات االنفعال " اذكر ثالثة من العوامل التى تساعد الطفل فى مرحلة الطفولة المتأخرة على انهاء ثورته االنفعالية  .١٧
 .دلل بمثالين .  الدقيقة للطفل فى مرحلة الطفولة المتأخرة تستفيد االسرة من من نمو العضالت .١٨
 .ناقش . تتوسط مرحلة الطفولة المتأخرة مرحلتين كالهما عنيف انفعالياً  .١٩
 .صف انفعاالت الطفل فى مرحلة المهد  .٢٠

  :مع التعليل  العبارات التالية و خطأ حدد صحة أ: السؤال الثانى  
  ة المبكرة بالسرعة يتصف النمو الجسمى فى مرحلة الطفول .١
  .يتصف النمو الجسمى لطفل ما قبل المدرسة بالتباطؤ  .٢
  .يوصف النمو الجسمى لطفل المرحلة االبتدائية بالسرعة  .٣
  .التفكير فى مرحلة الطفولة المبكرة تفكير مجرد  .٤
  .تخيل مرحلة الطفولة المبكرة واقعى  .٥
  .تأخرة يزداد النمو العقلى عن النمو الجسمى فى مرحلة الطفولة الم .٦
  .يتساوى النمو العقلى بالنمو الجسمى فى مرحلة الطفولة المبكرة  .٧
  .يمكن وصف الحياة العقلية فى مرحلة المهد بالتناسق بين الحس والحركة  .٨
  .تتسم الطفولة المتأخرة بتمايز القدرات .٩

  .يتطور فهم طفل المدرسة االبتدائية إلى فهم المعانى المجردة  .١٠
  .رحلة االبتدائية بالتذكر األلى طوال المرحلة يوصف التذكر عند طفل الم .١١
  .يسعى الطفل فى مرحلة الطفولة المتأخرة إلى المزيد من األستقالل  .١٢
  .يعتمد الطفل فى سنتى المهد على نفسه  .١٣
  .يسعى الطفل فى مرحلة الطفولة المبكرة إلى االعتماد على النفس واالستقالل .١٤
  .تتصف الطفولة المتأخرة بالثبات االنفعالى  .١٥
 .توصف الطفولة المبكرة بشدة االنفعال  .١٦
 . مهم جداً "بالفردى " . يوصف اللعب عند الطفل فى مرحلة الطفولة المبكرة باالنعزالى  .١٧
   "بالتوهمى " مهم جداً . يوصف اللعب فى الطفولة المبكرة بالواقعى  .١٨

  .طبق باألمثلة : الث السؤال الث
  .مدرسة على مظاهر النمو الجسمى عند طفل ما قبل ال .١
  .يوصف بالتخيل البصرى التخيل عند الطفل فى مرحلة الطفولة المبكرة  .٢
  .اللعب عند الطفل فى مرحلة ما قبل المدرسة  .٣
 .التذكر عند طفل المرحلة االبتدائية  .٤
 

  



 ١١     

    هام للغاية  "مرحلة المراهقة   " الفصــــــــــــــل الرابع 
  :أجب عما يأتى: السؤال األول 

  .نسى عند المراهق وضح النضج الج .١
  .للمهاد المخى دوراً هاماً فى النضج الجنسى للمراهق  .٢
  .حلل هذه العبارة . تلعب التربية الجنسية السليمة دوراً هاماً فى حياة المراهق  .٣
  .حدد الفروق الفردية فى النمو الجسمى والجنسى لدى المراهق  .٤
  قمى والجنسى عند المراهما النتائج المترتبة على وجود فروق فردية فى النمو الجس .٥
  .ناقش .الحفظ والتذكر فى المراهقة يفوق  المراحل السابقة .٦
  .فسر. تتسع قدرة المراهق على التخيل  .٧
  .يتميز المراهق فى بداية المرحلة بقبول فروض ال تتفق مع الواقع  .٨
  .ناقش.تزداد مع األيام المهارات االجتماعية للمراهق  .٩

  .عقب برأيك . المراهق أكثر تحقيقاً للتوافق النفسى واالجتماعىفى نهاية مرحلة المراهقة يصبح  .١٠
  .ناقش. يساعد المناخ األسرى األمن على اكتمال النضج االنفعالى لدى المراهق  .١١
  .افتقاد المناخ األسرى األمن يؤثر بالسلب على المراهق  .١٢
  .وضح باألمثلة أهم مظاهر النمو العقلى عند المراهق  .١٣
  .على وجود فروق فردية عند المراهق ما النتائج المترتبة  .١٤
  .استخلص ثالثة أمثلة تبين التغيرات التى يمر بها المراهق وتؤكد أنه يتحول إلى المزيد من األتزان االنفعالى  .١٥
  .ناقش. يرى جان بياجيه أن النمو العقلى فى مرحلة المراهقة يتسم بالطابع المطقى  .١٦
  .اشرح .ير كبير على نموهم االجتماعى عالقة الوالدين بأبنائهم المراهقين لها تأث .١٧
  .ما النتائج المترتبة على التربية الجنسية السوية للمراهق  .١٨
  .هل تؤيد؟ مع التعليل . اختلف التفسيرات حول أسباب تمرد المراهق على المجتمع  .١٩
  .مع التعليل . وضح رأيك . أساليب الثواب والعقاب تأتى بثمارها مع المراهق  .٢٠
  .جل على الحياة االجتماعية عند المراهق يؤثر الشعور بالخ .٢١
  .ما النتائج التى تترتب على حب والوالدين وتقبلهم لألبناء فى مرحلة المراهقة  .٢٢
  .ما النتائج التى تترتب على التغيرات الجسمية الشديدة عند المراهق  .٢٣
 .طبق بثالثة أمثلة . يتخذ المراهق من الراشدين نماذج يقتدى بها  .٢٤
 .النمو االنفعالى عند المراهق تتبع أهم مظاهر  .٢٥
 .حدد أهم مالمح النمو العقلى عند المراهق  .٢٦
 .ما النتائج التى ترتبت على ذلك . اثبتت الدراسات أن المراهق لديه درجة من االستقاللية  .٢٧
 .فسر هذه العبارة . تبنى الحياة المثالية مصدر تمرد المراهق ضد المجتمع  .٢٨
  .ق دوراً هاماً ز وضح ذلك للتربية الجنسية فى حياة المراه .٢٩
 .ما النتائج التى تترتب على الفروق الفردية فى النمو الجنسى والجسمى عند المراهق  .٣٠
 .ما النتائج التى تترتب على التربية الجنسية السليمة والسوية عن المراهق  .٣١
 .حدد أسباب ذلك . قد يتعرض المراهق لبعض المعوقات فى حل المشكالت  .٣٢
 . واالرتقاء االجتماعى عند المراهق تتبع خصائص النمو .٣٣
 .تكلم عن سمات االرتقاء العقلى فى مرحلة المراهقة  .٣٤
  .هل تؤيد ذلك؟ مع التعليل . اختلف المفسرون حول حقيقة تمرد المراهق على المجتمع  .٣٥
  .وضح ذلك . للتربية الجنسية فى حياة المراهق دوراً هاماً  .٣٦
 .ية فى النمو الجنسى والجسمى عند المراهق ما النتائج التى تترتب على الفروق الفرد .٣٧
 .ما النتائج التى تترتب على التربية الجنسية السليمة والسوية عن المراهق  .٣٨
 .حدد أسباب ذلك . قد يتعرض المراهق لبعض المعوقات فى حل المشكالت  .٣٩
 .تتبع خصائص النمو واالرتقاء االجتماعى عند المراهق  .٤٠
 .فى مرحلة المراهقة تكلم عن سمات االرتقاء العقلى  .٤١
 .هل تؤيد ذلك؟ مع التعليل . اختلف المفسرون حول حقيقة تمرد المراهق على المجتمع  .٤٢

  
  
  
  
  
  
  



 ١٢     

  :مع التعليل  العبارات التالية و خطأ حدد صحة أ: السؤال الثانى 
  تتسع قدرة المراهق على التخيل .١
  .تتفق تخمينات المراهق مع الواقع .٢
  .على السلطةتتسم مرحلة المراهقة بالتمرد  .٣
  .تمرد المراهق على السلطة بسبب الصراع بين األجيال  .٤
  .يؤثر الثواب والعقاب فى توجيه سلوك المراهق .٥
  .يؤثر الخجل على ممارسة السلوك االجتماعى عند المراهق  .٦
  .تؤثر التغيرات الجسمية الشديدة على انفعاالت المراهق  .٧
  . واجتماعياً يصبح المراهق فى بداية المرحلة متوافقاً نفسياً .٨
  .يتحول المراهق مع األيام إلى مزيد من االتزان االنفعالى  .٩

  .يتميز المراهق بالمثالية فى التعامل مع العالم الخارجى  .١٠
  .يسبق الذكور اإلناث فى البلوغ  .١١
  .يعتمد المراهق على التذكر األلى  .١٢
  .ينضج جميع المراهقين فى وقت واحد دون فروق فردية  .١٣
 .تحقيق االتزان االنفعالى عند المراهق لألسرة دور هام فى  .١٤
  .يوصف التذكر فى مرحلة المراهقة بالتذكر األلى .١٥
 .يستطيع المراهق التعامل مع المحسوسات فى هذه المرحلة والعكس صحيح  .١٦
 .يؤثر الخجل على سلوك االجتماعى للمراهق  .١٧
 .يرفض المراهق مجتمع الراشدين  .١٨
 .لة يصل المراهق إلى التوافق مع بداية المرح .١٩
  .يوصف التذكر فى مرحلة المراهقة بالتذكر األلى .٢٠
 .يستطيع المراهق التعامل مع المحسوسات فى هذه المرحلة والعكس صحيح  .٢١
 .يؤثر الخجل على سلوك المراهق االجتماعى  .٢٢
 .يرفض المراهق مجتمع الراشدين  .٢٣
 .يصل المراهق إلى التوافق مع بداية المرحلة  .٢٤
  .ترة المراهقة وخاصة مع بدايتها تحدث تغيرات جسمية كبيرة فى ف .٢٥
 .مرحلة المراهقة مرحلة وئام مع السلطة   .٢٦

  
 

  .أسئلة مجاب عنها هامة جداً جداً جداً 
   

                                                 .  
  .تتفاوت فى درجة شدتها متاعب واضطرابات انفعالية إلى   األمن والمساندألسرى المناخ ا المراهقيؤدى افتقاد *    
   يكون وفقاً لوجود ظروف نفسية واجتماعية محيطة تخفف من أثار هذا الحرمان وتزوده بالحب والخبرة والشعور باألمان  على شخصيته واتزانه االنفعالىوتأثيرها *    
   .رشدمما يمكنه من النجاح فى حياته وتحمل مسئولياته فى مرحلة ال، از المرحلة وتحقيق ا لتوافق الشخصى واالجتماعى مما يساعد المراهق على اجتي*     
-   

  . سيادة جو من الحب والرعاية داخل األسرة  - ١                     
  . اتساق معاملة المراهق داخل األسرة - ٢                     

  . اكسابه الخبرات التى تساعده على الشعور بالثقة واألمان - ٣                     
 
  . إلى متاعب واضطرابات انفعالية تتفاوت فى درجة شدتها  األمن والمسانديؤدى افتقاد المراهق المناخ األسرى*  

  وتأثيرها على شخصيته واتزانه االنفعالى يكون وفقاً لوجود ظروف نفسية واجتماعية محيطة تخفف من أثار هذا الحرمان وتزوده بالحب والخبرة والشعور باألمان* 
  رشدمما يمكنه من النجاح فى حياته وتحمل مسئولياته فى مرحلة ال، ساعد المراهق على اجتياز المرحلة وتحقيق ا لتوافق الشخصى واالجتماعى مما ي  * 
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  "الثانيةت على الوحدة نماذج اختبارا                                      "
  النموذج األول 

 :جباري إ األتىجب عن أ: السؤال األول 
  ما النتائج المترتبة على افتقاد المراهق المناخ األسرى األمن ؟ .١
  .دلل على ذلك باألمثلة . توجد عالقة بين الوراثة والبيئة فى عملية النمو  .٢
  .ذه العبارة حلل ه. يسير النمو فى اتجاهات طولية واتجاهات عرضية  .٣
  . وضح . تختلف سرعة النمو من مرحلة إلى مرحلة أخرى  .٤

   : أجب عن ثالثة فقط مما يأتى: السؤال الثانى 
  .وضح العوامل التى تساعد على مزيد من االرتقاء واالتزان االنفعالى واالجتماعى عند المراهق  .١
  .ولة المتاخرة ميز بين كل من التفكير والتخيل فى مرحلة الطفولة المبكرة والطف .٢
 .عقب برأيك . يتحول المراهق إلى مزيد من االتزان االنفعالى مع األيام  .٣
  .حلل هذه العبارة . النمو تغير مستر .٤

   : الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط بين الصواب أو: السؤال الثالث 
  .يمكن الذكاء من نمو الفرد بطريقة تختلف عن غيره  .١
  . بالثبات االنفعالى تتميز مرحلة الطفولة المبكرة .٢
  .يتحكم طفل المرحلةا البتدائية فى انفعاالته  .٣
  المراهق واقعى فى نموه االجتماعى  .٤

  

  النموذج الثانى
  

 :جباري إ األتى عن أجب: السؤال األول 
  .حدد المقصود بالنمو  .١
  .علل هذه العبارة . تتميزمرحلة المراهقة بالتمرد ضد مجتمع الراشدين  .٢
    .األم لإلناث دون الذكور حدد مسؤلية انجاب  .٣
  .تدمير كرات الدم الحمراء عند بعض األطفال . بم تفسر  .٤

  : أجب عن ثالثة فقط مما يأتى: السؤال الثانى 
  .ميز بين أنواع النمو  .١
  .تؤثر الهرمونات التى تفرزها الغدد على النمو  .٢
  .حدد أهمية التربية الجنسية السوية على المراهق  .٣
   .ناقش. للمراهق يساعد على االتزان االنفعالى حب الوالدين وتقبلهم .٤

   : الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط بين الصواب أو: السؤال الثالث 
  .المراحل األخيرة فى النمو أهم المراحل األولى  .١
  .التقسيم فى النمو اصطالحى  .٢
  .توجد فروق فردية فى معدالت النمو  .٣
  .يسير النمو من الخاص إلى العام  .٤
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  لباب الثالث الشخصية والتوافق النفسى واالجتماعىا

  الشخصية: الفصل األول 
  .أجب عما يأتى : السؤال األول 

  .حدد مفهوم الشخصية   .١
  .حلل هذا المفهوم . الشخصية بناء فريد للسمات الذى يميز الفرد عن غيره من األفراد  .٢
  .حلل ذلك . سمات الشخصية تأخذ صفة الثبات النسبى  .٣
  .وضح .خصية بالعديد من الخصائص تتسم الش .٤
  .حلل هذه العبارة . التكامل والتنظيم أهم ما يميز الشخصية  .٥
  .عرف سمات الشخصية  .٦
  .هاااااااااااااام. هل تؤيد ؟ مع التعليل . سمات الشخصية طارئة  .٧
  .دلل على ذلك . تظهر سمات الشخصية بصور مختلفة  .٨
  .ناقش .  والشخصية أشار كرتشمر لوجود عالقة بين البناء الجسمى .٩

  .وضح كرتشمر نظريته فى ضوء ما يتميز به الغنسان من خصائص جسمية  .١٠
  .وضح ذلك . استخدم أيزنك فى نظرية االنماط النفسية منهج التحليل العاملى  .١١
  .حلل هذه العبارة . تقوم نظرية فرويد على أن الشخصية تتحكم فيها أحداث وصراعات داخلية نفسية  .١٢
  .حلل هذه العبارة . تعلم االجتماعى على المحددات البيئية للسلوك ترتكز نظرية ال .١٣
  .دلل على ذلك مستعينناً باألمثلة . يؤكد باندورا على دور التعلم فى تكوين شخصية الفرد  .١٤
  ع. ث.عقب فى ضوء ما درست . توصل ايزنك فى تصنيفه للشخصية إلى ثالثة أبعاد باستخدام التحليل العاملى  .١٥
 ع . ث.عقب على ذلك . ى تصنيفه للشخصية إلى ثالثة أبعاد توصل ايزنك ف .١٦
  ع. ث.حلل هذه العبارة . يركز باندورا فى نظريته االجتماعية على دور التعلم فى تكوين الشخصية  .١٧

  :مع التعليل  العبارات التالية و خطأ حدد صحة أ: السؤال الثانى 

  .الشخصية تتسم بالتنظيم والتكامل والتفرد  .١
  .صية طارئة سمات الشخ .٢
  .ثبات سمات الشخصيةثبات مطلق  .٣
  .سمات الشخصية ثابته نسبياً  .٤
  .سمات الشخصية مؤقتة  .٥
  .الشخصية تزول بزوال الموقف  سمات .٦
  .أشار كرتشيمر إلى العالقة بين الجانب الوجدانى وشخصية الفرد  .٧
  .األنا هو جانب ال شعور فى الشخصية  .٨
  .الهو هو جانب شعورى فى الشخصية  .٩

  .هو على ضبط نشاط األنا يقو ال .١٠
  .ترتكز نظرية باندورا على المحددات الشخصية والصراعات النفسية .١١

  طبق باألمثلة. السؤال الثالث 
  .طبق بمثال على سمات الشخصية .١
  .دلل بمثال . تظهر السمة الشخصية بصور مختلفة  .٢
 . طبق بمثال. نظر البرت باندورا يلعب التعلم دورأ هاماً فى تكوينشخصية الفرد من وجهة .٣
٤.   
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––  

  .أجب عما يأتى : السؤال األول 
  

  ٠وضح تعريف وكسلر للذكاء .١
  ولماذا؟. هل تؤيد٠تصنف مقايس الذكاء العام الى نوعين وفقا لطريقه التطبيق .٢
  ٠صنف مقاييس الذكاء .٣
  ٠ه الذكاءعرف نسب .٤
  ٠وضح٠يعد الذكاء من اهم مكونات الشخصيه .٥
  ٠بين٠يتم قياس الذكاء من خالل مقاييس لفظيه وعمليه  .٦
 ٠وضح٠اختبارات موقف من مقاييس الذكاء  .٧
  ٠هم ما يميز المتفوق عقليابين أ .٨
  ٠صنف مستويات المتأخر عقليا .٩

  ٠التاخير العقلى المتوسط_فرق بين التاخير العقلى البسيط .١٠
  ٠)عند جاردنر(ءات المتعددةحدد الذكا .١١
  ٠)عند جاردنر(وضح المقصود بالذكاء الرياضى المنطقى  .١٢
  ٠)عند جاردنر(الذكاء المكانى_وضح كل من الذكاء اللغوى .١٣
  ٠)عند جاردنر(الذكاء االجتماعى_اكتب ما تعالفه عن الذكاء الحركى الجسدى  .١٤
  ٠)عند جاردنر(الذكاء االجتماعى _الذكاء الشخصى٠فرق بين  .١٥
  هل تؤيد؟لماذا؟٠ جاردنر ثالث دكاءات لنظريته فى الذكاءات المتعددهضافأ .١٦
  ٠)عند جاردنر)(االلهامى(وضح المقصود بالذكاء الروحانى .١٧
  ٠)عند جاردنر(حدد المقصود الذكاء الوجودى .١٨
  ٠)كما يرى جاردنر(وضح المقصود بذكاء التعرف على الطبيعه .١٩
 ٠وضح دور االسره فى تنميه الذكاءات .٢٠
  ٠بالفروق الفرديهوضح المقصود  .٢١
  ٠بين خصائص الفروق الفرديه .٢٢
  . هل ترى ذلك؟اذكر مبرراتك٠توجد فروق فرديه داخل الفرد الواحد .٢٣
  ٠سباب نشأة الفروق الفرديهاذكر أ .٢٤
  ٠وضح ذلك٠ارجع علماء النفس الفروق الفرديه الى عده عوامل  .٢٥
   هل تؤيد؟ولماذا؟٠تعد البيئه عامال مؤثرا فى نشأة الفروق الفرديه .٢٦
  .هل ترى ذلك عقب برأيك٠تفاعل بين الوراثه والبيئه من اسباب نشأة الفروق الفرديهال .٢٧
  حدد المقصود بالقدرات الخاصة ؟ .٢٨
    ؟داخل الفرد الواحد الفروق الفردية دلل باالمثلة علي  .٢٩
  الي اي مدي تؤيد هذا الرأي ؟. لالسرة دور في تنمية الذكاءات المتعددة  .٣٠
  - : أو المصطلحات النفسية االتيةالمقصود بالمفاهيم) حدد(عرف  .٣١
   ) الفروق الفردية-) االلهاميه( ذكاء الروحانية - ذكاء التعرف على الطبيعة - نسبه الذكاء - الذكاء عند وكسلر -الذكاء العام (  .٣٢
  ٠)للتاخير العقلى(المستوى التانى _المستوى االولقارن بين  .٣٣
 .٠)العقلىللتاخير (المستوى الرابع_المستوى الثالثميز بين  .٣٤
  ٠)عند جاردنر(الذكاء االجتماعى _الذكاء الشخصى ميز بين  .٣٥
  ٠)عند جاردنر(الذكاء الوجودى_الذكاء المكانىقارن بين  .٣٦
  ٠ذكاء التعرف على الطبيعه_الذكاء المنطقىقارن بين  .٣٧
  ٠ذكاء الروحانيه_الذكاء اللغوىقارن بين  .٣٨



 ١٦     

 ٠الذكاء الموسيق_الذكاء الحركىقارن بين  .٣٩
  ٠وضح٠ اهم مكونات الشخصيهيعد الذكاء من .٤٠
  ٠بين_يتم قياس الذكاء من خالل مقاييس لفظيه وعمليه .٤١
  ٠وضح_قف من مقاييس الذكاءاموالاختبارات  .٤٢
  ٠وضح المقصود بالتفوق العقلى .٤٣
  ٠وضح المقصود بالتاخر العقلى .٤٤
  ٠وضح٠يوجد اربع مستويات للتأخر العقلى .٤٥
  ٠وضح المقصود بالفروق الفرديه .٤٦
  ٠ديهبين خصائص الفروق الفر .٤٧
  ٠وضح باالمثله على وجود فروق فرديه داخل الفرد الواحد .٤٨
  ٠بين اسباب نشأة الفروق الفرديه .٤٩
  ٠وضح_سباب نشأة الفروق الفرديهتعد الوراثه من أ .٥٠
  ٠بين_سباب نشأة الفروق الفرديهتعد البيئه من أ .٥١
  .وضح_سباب نشأة الفروق الفرديهالتفاعل بين الوراثه والبيئه من أ .٥٢

 
 ٠عليا أسئلة مستويات 

  ٠اذكر مبرراتك.هل تتفق معه.رفض جاردنرفكرة الذكاء الواحد وأكد على تنوع الذكاءات البشرية .١
  ٠هل ترى ذلك بأمثله_توجد فروق فريده فى الفرد الواحد .٢
  ةدلل على ذلك بامثل_يرجع علماء النفس الفروق الفرديه للبيئه .٣
  لرأى؟الى اى مدى تؤيد هذا ا_لالسرة دور هام فى تنميه الذكاءات .٤
  الوراثه من عوامل نشأة الفروق الفرديه هل تؤيد؟ولماذا؟ .٥
  هل ترى ذلك؟ولماذا؟_البيئه من اسباب نشأة الفروق الفرديه  .٦
  ٠دلل على ذلك بأمثله_ يرجع علماء النفس الفروق الفردية للبيئةهل ترى ذلك؟ عقب برأيك_التفاعل بين الوراثه والبيئه من اسباب نشأة الفروق الفرديه .٧
  ٠ بين العمر العقلى والعمر الزمنى مبينا نسبة الذكاءفرق .٨
  هل تؤيد؟ ولماذا؟_الذكاء عامل مشترك فى جميع نواحى النشاط المعرفى  .٩

  ٠وضح صفات المتفوق عقليا .١٠
  ٠بين_التاخير العقلى ينقسم الى عدة مستويات .١١
  هل ترى ذلك؟ولماذا؟_توجد فروق فردية بين الذكور واالناث .١٢
  ٠اكرة طويلة المدىاكتب ما تعرفه عن الذ .١٣
  ٠وضح_ارجع علماء النفس الفروق الفردية الى عدة عوامل  .١٤
  .تشابه التوائم المتماثلة ٠بم تفسر  .١٥
 .التوائم االخوية اقل تشابها من التوائم المتماثلة٠بم تفسر .١٦
 .هل تؤيد ؟ مع لتعليل. تتفوق الوراثة على البيئة فى احداث الفروق الفردية  .١٧
 . عقلياً حدد سمات الشخص المتفوق .١٨
 .علل . المتفوقون عقلياً هم قادة األمة فى المستقبل  .١٩
 .إلى أى مدى تتفق مع هذا الراى . لألسرة دور هام فى تنمية الذكاءات المتعددة  .٢٠
 .عند جاردنر؟  متى يتكون الذكاء االنفعالى .٢١
 أى مستويات الضعف العقلى أشد ولماذا ؟ .٢٢
 .ريف ديفيد وكسلراألجابة شاملة تع. وضح معنى الذكاء وأهميته  .٢٣
 .موضحاً دور الدولة فى رعاية المتفوقين عقلياً . حدد المقصود بالتفوق العقلى  .٢٤
  



 ١٧     

  ٠حدد الصواب والخطأ مع التعليل: السؤال الثانى 
  ١٠٠×العمر العقلى ÷نسبه الذكاء تساوى العمر الزمنى  .١
  ٠التفوق العقلى سمه تدل على مستوى عال من الذكاء .٢
 ٠ءات المتعددةاكد جاردنر على الذكا .٣
  ٠تتعدد وتتنوع مقاييس الذكاء .٤
  ٠على الذكاء الواحد) جاردنر(أكد  .٥
  ٠الذكاءات المتعددة)جاردنر(رفض  .٦
  ٠بالذكاءات السبع)جاردنر(اكتفى .٧
 أكد جولمان على الذكاء الشخصى واالجتماعى .٨
  ٠ يتساوى جميع االفراد فى القدرات وسمات الشخصيه .٩

  ٠احدتتنوع القدرات العقليه فى الفرد الو .١٠
  ٠تميل الفروق داخل االفراد الى الزياده مع زيادة التدريب .١١
  ٠تميل الفروق داخل االفراد الى النقصان مع التقدم فى العمر .١٢
  ٠يتساوى الذكور واالناث فى الخصائص الجسميه .١٣
  ٠يتفوق الذكور على االناث فى االستعددات المعرفيه .١٤
  ٠تتفوق البيئه على الوراثه فى نشأة الفروق الفرديه .١٥
  ٠ ٢٠٠٠ / ١٩٩٩ ذكاءات أخرى عام  ثالثأضاف جارنرد  .١٦
 ٠توجد فروق فردية بين الذكور واالناث  .١٧
 .تعد الوراثه من اسباب نشأة الفروق الفرديه .١٨
 .الذكاء االجتماعى هو معرفة الشخص لجوانب شخصيته .١٩
 .الذكاء االجتماعى هو القدرة على معرفة الفروق الفردية بين األفراد  .٢٠
 .حركى مع قدرات أخرى يتوافق الذكاء ال .٢١
 .يتوافق الذكاء الموسيقى مع قدرات أخرى  .٢٢
 .الفروق الفردية توجد بالفرد بدرجات ثابته  .٢٣
  .الفروق الفردية مترابطة نسبياً .٢٤

  سئلة وردت في امتحانات ثانوية عامة سابقةأ٠
  ٠ ناقش العبارة٠امة لدى االنسانيرى العلماء ان الذكاء يعد من اهم مكنونات الشخصية ويعرفونة بأنه القدرة العقلية الع .١
  ٠اشرح مفهوم الذكاء لدى االنسان .٢
 ٠)هل تؤيد؟ولماذا(٠يعد الذكاء العام من اهم مكونات الشخصية .٣
  ٠هل تؤيد ذلك؟اذكر مبرراتك٠تختلف الفروق الفرديه داخل الفرد الواحد  .٤
 ٠ اكد صدق هذة العبارة٠تلعب الوراثة دورا مهما فى اظهار الفروق الفرديه .٥
 ف تساعد أخاك األصغر فى تنمية ذكاءة االجتماعى والرياضى والحركى ؟كي .٦
 .طبق بمثال على قابيلة الفروق الفردية للقياس  .٧
 .دلل بمثال . الفروق الفردية قابلة للقياس  .٨
 .طبق بمثالين على طرق اختبار وقياس الذكاء  .٩

 .بين دور الدولة والمجتمع فى رعاية المتأخرين عقلياً  .١٠
 .ة على دور البيئة فى إحداث الفروق الفردية وضح باألمثل .١١
 .طبق بأمثلة حياتية على دور الوراثة فى إحداث الفروق الفردية  .١٢
 .طبق بمثال . الفروق الفدرية عامة  .١٣
 .طبق بمثال . الفروق الفرديةليست مترابطة نسبياً  .١٤
 .وضح خصائص الفروق الفردية  .١٥

  .لة الذكاء أما إن كان هناك سؤال فى األمتحان خاص بمعاد* 
  ١٣٠حين أنك علمت أن نسبة ذكاءه ،  سنوات ٩استنتج العمر العقلى لطفل عمره الزمنى : مثل 

   = ٩ ×١٠٠÷ قم بقسمة نسبة الذكاء .      النتيجة 

  (            ) . تنقسم مقاييس الذكاء إلى نوعين وفقاً لطريقة التطبيق – ١٦

". اإلجابة بالثالثة أنواع لمقاييس الذكاء لأكم" وينقسم كل منها إلى )  جمعى –فردى ( إلى نوعين وفقاً لطريقة التطبيق الذكاء  حيث تصنف مقاييس. اإلجابة صحيحة 
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 .أجب عما يأتى : السؤال األول 

 .مهم ٠حدد المقصود بالميل .١
 ٠الرغبة-الميل٠فرق بين .٢
 ٠االتجاه_ الميل٠ما الفرق بين .٣
 ٠االتجاه_ الرغبة٠ميز بين .٤
 ٠النوع_الميل٠ميز بين .٥
 ٠الوراثة_الميل٠ما الفرق بين  .٦
 .مهم٠جاه النفسىتحدد المقصود باال .٧
 ٠حدد المكونات االساسية لالتجاه النفسى .٨
 ٠فى االتجاه النفسى)السلوكى_العاطفى_المعرفى(فرق بين الجانب .٩

 ٠تجاهات النفسيةوضح الخصائص العامة لال .١٠
 ٠حدد شروط تكوين االالتجاه النفسى .١١
 ٠بين٠تكامل الخبرة من شروط تكوين االتجاه النفسى .١٢
 ٠وضح٠تكرار الخبرة من شروط تكوين االتجاه النفسى .١٣
 ٠فسر٠حدة الخبرة من شروط تكوين االتجاة النفسى .١٤
  وضح٠رة من شروط تكوين االتجاه النفسىبمايز الخت .١٥
 ٠وضح٠ تكوين االتجاه النفسىانتقال الخبرة من شروط .١٦
 ولماذا؟٠كلها شروط لتكوين االتجاه النفسى هل  تؤيد )التكامل والتكرار والحدة والتمايز( .١٧
 ٠نواع االتجاهات النفسيةحدد أ .١٨
 ٠الفردية_ االتجاهات الجماعية٠فرق بين .١٩
 ٠الخفية_ االتجاهات العلنية٠فرق بين .٢٠
 ٠بين وظائف االتجاهات النفسية .٢١
 . هام جدا٠ًقيمحدد المقصود بال .٢٢
 .حلل هذه العبارة .لالتجاه مكونات ثالثة  .٢٣
 .طبق بمثال على مكونات االتجاه .٢٤
 .وضح . لالتجاهات النفسية خصائص تميزها  .٢٥
 .حدد المكونات االساسية لالتجاه  .٢٦
 .حلل هذه العبارة . لالتجاهات النفسية خصائص تميزها  .٢٧
 .استخلص أهم شروط تكوين االتجاه  .٢٨
 .ط تكوين االتجاه اذكر ثالثة من شرو .٢٩
 .اذكر ثالثة من أنواع االتجاهات النفسية  .٣٠
 .اذكرها. لالتجاهات النفسية أنواع متعددة  .٣١
 .حدد وظائف االتجاهات النفسية  .٣٢
 .اذكر ستة من وظائف االتجاهات النفسية  .٣٣
 .هل تؤيد ؟ مع التعليل . توجد عالقة بين الميل والوراثة  .٣٤
 .قيم ؟؟ مع التوضيح بمثال ماذا لو دعمت الميول باالتجاهات وال .٣٥
 .هل تؤيد؟ مع التعليل . الناس فى ميولهم ذكوراً وإناثاً  .٣٦
 .وضح . ألبناء المجتمع المصرى ميوله الخاصة  .٣٧
 .حدد الشروط الواجب توافرها فى االتجاهات  .٣٨
 .قارن بين االتجاهات والميول والقيم  .٣٩
 .وضح ذلك . تعكس القيم تحضر أى مجتمع  .٤٠
 .هااااااااااااااااااااااااام. ى تنمية ميول أبنائهم وضح دور الوالدين ف .٤١
 .صنف االتجاهات النفسية  .٤٢
 . ميز بين االتجاهات والميول .٤٣
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  ٠حدد الصواب والخطأ مع التعليل: السؤال الثانى 
  .يتوافق تعرق الميول مع الرغبات  .١
  .الميول والرغبات بمعنى واحد  .٢
  .الناس ذكورأ واناثاً فى ميولهم  .٣
  . واستعدادات موروثة الميول سمات .٤
  .تؤثر االتجاهات والقيم على الميول  .٥
  .لالتجاهات مكون واحد فقط  .٦
  .هناك ارتباط بين الميل والوراثة  .٧
  ).مكتسبة . ( االتجاهات النفسية فطرية  .٨
  .تكرار الخبرة وتكاملها أحد مكونات االتجاهات  .٩

  .لالتجاهات أشكال مختلفة  .١٠
  .لالتجاهات وظيفة نفسية  .١١
 .وين االتجاه شروط معينة يتوفر لتك .١٢
 .للوالدين دور كبير فى تمنية الميول  .١٣
 .التربية سالح ذو حدين فى على الميول  .١٤
 .االتجاهات فطرية وموضوعية  .١٥
 .ال توجد عالقة بين االتجاهات والنوع  .١٦
 .ال توجد عالقة بين االتجاهات والوراثة  .١٧
 .يسير االتجاه فى تجاه واحد كما فى الميول  .١٨

  .طبق بمثال  . السؤال الثالث
  .أن الناس ليسوا ذكوراً وإناثاً فى ميولهم . طبق بمثال  .١
  .دلل باالمثلة . توجد عالقة بين الميل والوراثة  .٢
  .طبق باالمثلة . للوالدين دور كبير فى تنمية الميول  .٣

===========================================================================================================  

  ).اإلجابة الكاملة ( السؤال الخاص بالعالقة بين الميول والوراثة 
 وينتبه وينصت بشدة عند سماع موسيقي إعالن تلفزيوني زل في مهدهوكلما تكررت الموسيقي عاود اإلنصات ،  أن الطفل لم ي.

 بعض األطفال في طفولتهم يولعون بالفك والتركيب وتشغلهم األعمال الفنية.  
  ***.وهذا يعني أن  ***   

  . قد يصادف الميل إعاقة من األخرين ولكنه يبقي-٣**  قد يصادف الميل تشجيعاً من األخرين - ٢** أن الميول تظهر بوادرها مبكراً  -١
  فل الطبيب ميول طبية فهل الميول تأثير الوراثة أم تأثير البيئة؟ ولكن ماذا لو كان لدي ط

  .  وذلك اللتباس الوراثة الجينية والوراثة الثقافية،يصعب استخدام أساليب البحث في وراثة السلوك في موضوع الميل*
ارهما مكتسبتان من البيئة علي ميل موجود بالفعل كان الناتج عظيماًإذا ما لعبت االتجاهات والقيم باعتبو.  


 .عن طريق تقديم معلومات ترغَّب فيه ،  هذا الميل إلي الشعر مثالً توجيهإذا ما وجد األبوين ميالً فنياً فيمكن 

  . للفضيلة والحكمة وكونه كان وعاءُُ، الدعم بالقيم عن طريق القصص التي تدور حول الشعر في تاريخ األمم 
==================================================================  

    "هاااااام" تعريف القيم 
  ))فالقيم تحدد األهداف والغايات   ، ماهو طيب ومرغوب الفرد إلىتوجههى مبادئ أخالقية واجتماعية وجمالية "القيـــــــــم " ((   

 ")) وتعكس القيم تقدم المجتمع وتحضر الفرد                                 ((                   
  .|||| الصــــــــــدق–الشجاعــــــــــة ||||  مثــــــــال                                                     
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  .أجب عما يأتى : السؤال األول 
 ٠وضح مفهوم التوافق النفسى واالجتماعى .١
 علل.ظهور التوافق النفسى واالجتماعى فى علم النفس  .٢
 .دلل على ذلك . مفهوم التوافق مستمد من علم األحياء  .٣
 ٠بين_يتضمن التوافق  معنيين رئيسيين .٤
 ٠نواع التوافقحدد أ .٥
 ٠وافق االجتماعىالت_ التوافق النفسى٠ميز بين .٦
 ٠حدد المقصود باالحباط .٧
 .صنف العوامل المحدثة لالحباط .٨
 ٠اذكر عوامل الخارجية المحدثة لالحباط .٩

 ٠اذكر العوامل الداخلية المحدثة لالحباط .١٠
 ٠اذكر ثالثة من العوامل الداخية المحدثة لالحباط .١١
 .حدد المقصود بالصراع .١٢
 .حوض. صنف علماء النفس الصراعات إلى ثالثة أنواع  .١٣
 ما النتائج المترتبة على االحباط والصراع .١٤
 ٠ النتائج المباشرة والنتائج الغير المباشرة المحدثة لالحباط والصراع٠فرق بين .١٥
 فسر٠يعد االعالء التسامى من الحيل الدفاعية .١٦
 ٠ وضح٠يعد التعويض حيلة دفاعية الشعورية .١٧
 ٠وضح٠يعد التبرير من الحيل الدفاعية .١٨
 ٠هل توافق؟ اذكر مبرراتك٠حيل الدفاعية يعد احالم اليقظة من ال .١٩
 ٠حالم االستشهادأ_أحالم العدوان_أحالم البطولة ٠فرق بين  .٢٠
 ٠حدد المقصود بالقلق .٢١
  ٠القلق المرضى_القلق الموضعى٠فرق بين .٢٢
  .وضح مفهوم التوافق واستخداماته فى علم النفس  .٢٣
  .وضح أنواع التوافق .٢٤
  .كيف نميز بني الصراعواإلحباط والقلق  .٢٥
  .ثراع موضحأ أنواعه عرف ال .٢٦
  .وضح النتائج المترتبة على اإلحباط والصراع  .٢٧
  .ما المقصود بالقلق  .٢٨
  .قارن بين التوافق النفسى واالجتماعى  .٢٩
  .قارن بين أنواع الصراع  .٣٠
  .قارن بين اإلعالء والتسامى  .٣١
  .قارن بين التعويض واإلسقاط .٣٢
  ااااااااااام هاااا. علل . ظهور التوافق النفسى واالجتماعى فى علم النفس  .٣٣
  .يتضمن التوافق معنين  .٣٤
  .صنف العوامل المحدثة لإلحباط  .٣٥
  .اذكرها . يترتب على اإلحباط والصراع عدة نتائج  .٣٦
  لماذا سميت الحيل الالشعورية بذلك ؟ .٣٧
  .حدد الوظيفة الجوهرية للحيل الدفاعية  .٣٨
  .على صراع األقدام اإلقدام الذى قد يتعرض له الفرد . دلل بمثال  .٣٩
  مثال بين متى يتعرض الفرد إلى صراع اإلحجام اإلحجام؟من خالل  .٤٠
  .ميز بين نوعيى التبرير كحيلة دفاعية فاشلة  .٤١
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  .طبق باالمثلة على نوعى التبرير  .٤٢
  .طبق بمثال على القلق الموضوعى  .٤٣
  .طبق بمثال على القلق المرضى  .٤٤
  .ميز باألمثلة بين القلق الموضوعى والقلق المرضى  .٤٥
  يل الدفاعية ؟متى يلجأ الشخص إلى الح .٤٦
  .اشرح العوامل التى تحدث اإلحباط  .٤٧
  .تناول بالشرح العوامل الداخلية المحدثة لإلحباط  .٤٨
  .دلل على ذلك . الضوابط والقيود االجتماعية من العوامل الخارجية المحدثة لإلحباط  .٤٩
  .دلل على ذلك . الشعور بالتعطل الوظيفى من العوامل الداخلية المحدثة لإلحباط  .٥٠
  .يلى فى ضوء ما درستفسر ما  .٥١

  محاولة الشخص االختيار بين هدفين كالهما جذاب.  
  تردد الفرد بين وظيفتين مرموقتين. 
  محاولة الشخص االختيار بين هدفين كالهما منفر. 
  رغبة الفرد فى السفر وخوفه من ركوب الطائرة. 
 ٠ا كبيرصراع شخص على االختيار بين وظفتين احداهما ذو منصب رفيع واالخرى دخله 
 ٠محاولة االختيار بين هدفين كالهما جذاب 
 ٠شخص يريد تناول الحلول ويخشى من السمنة 
 صراع يحث عندما يكون الهدف الواحد جذابا ومنفرا فى نفس الوقت 
 ٠حيرة المرأة بين العمل والتفرع للبيت 
 ٠اختيار المريض بين تناول  الدواء المر او اطالة مدو المرض 
 ٠تيار بين هدفين كالهما منفرمحاولة الشخص االخ 
 ٠صراع بين هدفين كالهما غير جذاب 
 ٠شخص يخاف من الشعابين 
 ٠شخص يخاف من رجل الشرطة دون سبب واضح 
 ٠رفبة الفرد فى السفر وخوفة من ركوب الطائرة 
 ٠االختيار رجل العمل االضافى ام الرحلة فى المنزل 
 ٠نسيان مدفوع للذكريات المؤلمة 
 ٠ ال ارادية الدوافع غير المقبولة عن دائرة الشعورشخص يستبعد بطريق 
 ٠تحويل الطاقة النفسية للدوافع غير المقبولة اجتماعيا الى نشاط اجتماعى 
 ٠نوع من االهداف ال شعوريا يصاحبه شعور بالنقص 
 ٠ومع ضعاف الحيوانات٠الشخص الضعيف الذى يستخدم القسوة مع االصغر منه سنا 
 ٠يواناتتبنى سيدة عاقر لبعض الح 
 ٠مبالغة المراة فى الزينة 
 ٠محاولة ال شعورية العطاء اسباب تبدو مقبولة اجتماعيا على الرغم من انها غير سليمة 
 ٠ فيصفها بأن مستقبلها غير مضمون٠يفشل شخص فى الحصول على وظيفة 
 ٠ فيصفها بانها تهيئ لها الحياة الهادئة٠الشخص الذى يحصل على وظيفة متواضعه 
  ٠يصف االخرين بالكذبشخص جذاب 
 ٠حيلة ياجا اليها الفرد حين يلق عيوبة باالخرين 
 ٠شخص يتخيل نفسة بطأل عظيما والجماهير تهتف لة 
 تخيل شخص حدوث ضرر لالشخاص  الذين يقفون ضده 
 ٠شخص يتخيل نفسة شهيدا 
 ٠حيرة المرأة بين العمل والتفرع للبيت 
 ٠شخص يخاف من الشعابين 
 ٠لحيواناتتبنى سيدة عاقر لبعض ا 
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 ٠الشخص الذى يحصل على وظيفة متواضعة ويصفها بانها تهيئ لها الحياة الهادئة 
 ٠الشخص الذى يتخيل نفسه فى صورة بطل او شخصية عظيمة 
 ٠شخص ضعيف جسميا يستخدم القسوة مع االصغر منه سنا ومع ضعاف الحيوانات 
 الشخص الذى يتصور نفسة بطال او شخصية عظيمه 
 ٠ميا يستحدم القسوة مع االصغر منه سناالشخص الضعيف جس 
 قيام الشخص الضعيف جسميا باستخدم القسوة مع االصغر  منه سنا ومع الحيوانات  
 وأهداف يصعب تحقيقعا فى عالم الواقع لى عالم الخيال لتحقيق دوافعاالنسان إلجوء.  

 
  .وضح . يترتب على الصراع واإلحباط عدة نتائج  .٥٢
  .ا ال شعورية تتسم الحيل الدفاعية بأنه .٥٣
  .الكبت من الحيل الدفاعية الالشعورية  .٥٤
  .طبق باالمثلة . اإلعالء والتسامى من الحيل الدفاعية الالشعورية  .٥٥
  .طبق بمثال . التعويض حيلة دفاعية ال شعورية  .٥٦
  .حلل هذه العبارة . التبرير حيلة ال شعورية إلعطاء أسباب تبدو مقبولة اجتماعياً  .٥٧
  .قظة كأحد الحيل الالشعورية اعرض أنواع أحالم الي .٥٨
  .طبق بثالث أمثلة . أحالم اليقظم من الدوافع الالشعورية  .٥٩
  .دلل على ذلك .المستوى االقتصادى واالجتماعى من العوامل الخارجية المسببة لإلحباط  .٦٠
  .العيوب والنقائص من العوامل الداخلية المسببة باإلحباط  .٦١
 .اذكرها . اط تؤدى إلى اإلحب هناك عوامل ترتبط بالشخص .٦٢
 ٠بين_يصنف علماء النفس الصراع الى ثالثة انواع .٦٣
 ٠وضح_يعد الكبت من الحيل الدفاعية .٦٤
 ٠بين_االعالء  من الحيل الدفاعية .٦٥
 ٠وضح_يعد التعويض من الحيل الدفاعية .٦٦
 ٠بين_التحليل من الحيل الدفاعية  .٦٧
 ٠وضح_يعد االسقاط من الحيل الدفاعية .٦٨
 ٠وضح_اعيةتعد احالم اليقظه من الحيل الدف .٦٩
 ٠بين_يميز علماء النفس بين نوعين من التوافق  .٧٠
 ٠وضح المقصود باالحباط .٧١
 .بين أهمية التوافق النفسى واالجتماعى  .٧٢

 ٠حدد الصواب والخطأ مع التعليل: السؤال الثانى 
 ٠الظروف المادية والمستويات االقتصادية من العوامل الداخلية المحدثة لالحباط  .١
 ٠ى من العوامل الخارجية المحدثة لالحباطالشعور بالتعطل الوظيف .٢
 ٠عدم فهم الشخص لذاته من العوامل الداخلية الحدثة لالحباط .٣
 ٠يحدث عندما يكون الهدف الواحد جذابا ومنفرا فى وقت واحد)االقدم_االقدم(صراع .٤
 ٠عندما يحول الشخص االختبار بين هدفين كالهما جذاب) االحجام_االقدم(يحدث صراع  .٥
 ٠االحجام المزدوج بصراع االدوار_القداميسمى صراع ا .٦
 ٠صراع االدوار هو أصعب انواع الصراعات فى الجسم .٧
 ٠االحجام هو أكثر أنواع الصراعات فى الحسم_صراع االحجام .٨
 ٠االحجام عندما يحاول الفرد االختيار بين هدفين كالهما جذاب_يحدث صراع االحجام .٩

 ٠الحيل الدفاعية شعورية .١٠
 ٠الدفاعيةيعد الكبت من الحيل  .١١
 ٠يعد االسقاط من الحيل الدفاعية .١٢
 ٠العنب الحصرى حيلة دفاعية ال شعورية .١٣
 ٠الليمون الحلو حيلة دفاعية ال شعورية .١٤
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 ٠تتسم الحيل  الدفة حيل الشعورية٠ .١٥
 ٠الحيل الدفاعية بأنها شعوريه .١٦
 ٠الشعور بالتعطل الوظيفى من العوامل الخارجية المحدثة لالجباط .١٧
 ٠يكون بين هدفين احدهما جذاب واالخر منفر_االقدام_صراع االقدام .١٨
 ٠االحجام عندما يكون الهدف الواحد جذاباً ومنفرا_يحدث صراع االقدم  .١٩
 ٠يكون بين هدفين كالهما جذاب_صراع االقدم االحجام .٢٠
 ٠االحجام يكون بين هدفين كالهما منفرا_صراع االحجام  .٢١
 ٠مى سصراع االقدام واالحجامعندما يحاول الفرد االختيار بين هدفين كالهما جذاب يس .٢٢
 ٠االحجام_صراع االدوار يسمىى صراع االحجام  .٢٣
 ٠يعد االسقاط من الحيل الدفاعية .٢٤
 ٠الحيل الدفاعية حيل ارادية  .٢٥
 ٠يعد الكبت من الحيل الفاعية .٢٦
 ٠تشوية الهدف الجيد من الحيل الدفاعية .٢٧
 ٠تحسين الهدف السئ من الحيل الدفاعية .٢٨
 ٠ة الشعورية يلجأ اليها الفرد الشباع دوافعيه فى عالم الواقعتعد احالم اليقظة حيلة دفاعي .٢٩
 ٠احالم اليقظه تشبع دوافع االنسان فى عالم الخيال .٣٠
 ٠يعد االسقاط من الحيل الدفاعية ودوافع اطالق الشائعات .٣١
 ٠يعد التعويض حيلة دفاعية شعورية .٣٢
 .التعويض ترتبط بتحويل الطاقة النفسية إلى ما هو مرغوب  .٣٣
 .ويض بتغير األهداف يرتبط التع .٣٤
 .االعالء والتسامى يرتبط بعملية تحويل الطاقة  .٣٥
 .الكبت نسيان مدفوع من الداخل  .٣٦
 .الكبت حيلة دفاعية مقصودة  .٣٧
 .تساعد الحيل الشعورية فى وصل الشخص ألهدافه  .٣٨
 .الإلسقاط من النتائج المباشرة للصراع واإلحباط  .٣٩
 . العمل يؤدى المستوى المبالغ فيه من القلق إلى زيادة .٤٠
 .ثمة فارق بين القلق الموضوعى والمرضى  .٤١
 .يحقق التوافق الشخصى األهداف والحاجات االجتماعية  .٤٢
 .صراع اإلقدام اإلحجام المزدوج يسمى بصراع األدوار .٤٣
  .يحدث صراع األدوار بين هدفين كالهما جذاب  .٤٤

  أسئلة وردت في امتحانات ثانوية عامة سابقة٠  
  .يذكر نوع الصراع كامالً باألمثلة . حلل هذه العبارة .  المزدوج من أصعب أنواع الصراعات فى الحسم يعد صراع اإلقدام اإلحجام .١
  .حدد صحة أو خطأ العبارة مع التعليل . يعتبر التعويض حيلة دفاعية شعورية  .٢
  .عقب برأيك . أحالم اليقظة حيلة يلجأ لها الفرد لتحقيق أهدافه فى عالم الخيال  .٣
  . اإلقدام اإلقدام وصراع اإلحجام اإلحجام من حيث المفهوم ومدة الحسم واألمثلة الدالة عليها قارن بين صراع .٤
  .يعد التبرير حيلة دفاعية شعورية  .٥
  .برهن بمثال . صراع اإلقدام اإلقدام أحد أنواع الصراع  .٦
 . حدد صحةأو خطأ العبارة التالية مع التعليل. توجد عوامل داخلية لإلحباط  .٧
 . اإلقدام اإلحجام المزدوج بصراع األدوار يسمى صراع .٨
 .دلل على ذلك.قد يكون الفرد سبباً فى اإلحباط  .٩

 .فسر فى ضوء ما درست. الشخصية عند فرويد تنظيم دينامى  .١٠
 .ميز بين نوعى التبرير باألمثلة  .١١
 .مع التعليل. حدد صحة أو خطأ العبارة . تتسم الحيل الدفاعية بأنها إرادية  .١٢
 .مع التعليل. حدد صحة أو خطأ العبارة . . فى اتجاه واحد يسير التوافق  .١٣
  .ينشأ صراع االقدام االحجام المزدوج لوجود هدف ايجابى سلبى  .١٤
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  .أجب عما يأتى : السؤال األول 
  .دلل بمثال على تأثير الشائعة على األحداث المتباينة  .١
  .وضح باألمثلة . حداث الحياتية واالجتماعية االقتصادية تؤثر الشائعة فى األ .٢
  ).المسيحيون وما فعله نيرون بهم " الجماعى " سقراط .الفرد (عقب برأيك فى ضوء ما درست . تلعب الشائعة دوراً مؤثراً فى األحداث على المستوى الفردى والجماعى  .٣
  .فسر . شائعات المضادة تعتبر معادلة الشائعات مفيدة جدأ لصانعى الشائعات وال .٤
  متى تنتشر الشائعة ؟ .٥
  .سرعة انتشار الشائعات عن األخرى . بم تفسر  .٦
  .تناول بالشرح ثالثة منها . للشائعات أنواع عدة  .٧
  .وراء إطالق الشائعات العديد من الدوافع .٨
  كيف يمكن مقاومة الشائعة ؟ .٩

  .عرف الشائعة ثم حدد دوافع انتشارها  .١٠
  .عات وتناولهم بالشرح فى ضوء ما درست حدد ستة من أنواع الشائ .١١
  .بين ذلك . التنبؤ من دوافع إطالق الشائعات  .١٢
  .ناقش. االختبار من أهم دوافع إطالق الشائعات  .١٣
  .اذكر ثالثة من دوافع إطالق الشائعات  .١٤

 ٠حدد الصواب والخطأ مع التعليل: السؤال الثانى 
  .الوعى المعرفى المشوه أحد عوامل انتشار الشائعات  .١
 ٠تنتشر الشائعة فى وقت االزمات .٢
 ٠تتعدد وتتنوع انواع الشائعات .٣
 ٠تتعدد دوافع اطالق الشائعات .٤
 ٠تعد العدوانية من دوافع اطالق الشائعات .٥
 ٠يعد االسقاط من دوافع اطالق الشائعات .٦
 ٠الشائعة الضاغطة تنتشر ببط .٧
 ٠الشائعه الخادعة تنتشر بصفة عامة .٨
 الشائعاتيعد جذب االنتباه من دوافع اطالق  .٩

 ٠يمكن مقاومة إطالق الشائعات  .١٠

  سئلة وردت في امتحانات ثانوية عامة سابقةأ٠                              
  .حدد المقصود بالصراع  .١
  .حدد ستة منها . تتعد أنواع الشائعات   .٢
  .حدد ثالثةمن دوافع إطالق الشائعات  .٣
  .اقترح ثالثة أساليب لمقاومة الشائعات  .٤
  .هل تريد ؟ اذكر مبرراتك .  االنتباه واإلسقاط من دوافع إطالق الشائعات يعد كل من جذب .٥

  
 
  
  
  
  



 ٢٥     

  

  "الثالثة نماذج اختبارات على الوحدة                                       "
  النموذج األول 

  :جباري إ األتىجب عن أ: السؤال األول 
  .حدد المقصود بالصراع  .١
  .مستعيناً باألمثلة .شخصية عند باندورا اشرح نظرية التعلم االجتماعى لل .٢
  كيف يمكن مقاومة الشائعات من وجهة نظرك ؟ .٣
  .ميز بين المستوى الثانى والثالث للضعف العقلى .٤

   : أجب عن ثالثة فقط مما يأتى: السؤال الثانى 
  .دلل باألمثلة على حيلة االعالء والتعويض كأحد الحيل الالشعورية فى الجهاز النفسى  .١
  .يكتفى بثالثة فقط. م دوافع الشائعات حدد أه .٢
 .وضحهما . للقلق نوعان .٣
  .هل تؤيد ذلك ؟ مع التعليل . الذكاء من أهم مكونات الشخصية  .٤

   : الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط بين الصواب أو: السؤال الثالث 
  .الفروق الفردية قابلة للقياس  .١
  .ال فروق فردية فى الفرد الواحد  .٢
  .صية بالثبات المطلق تتسم سمات الشخ .٣
  تتسم الحيل الدفاعية بأنها شعورية  .٤

  النموذج الثانى
  

  :جباري إ األتى عن أجب: السؤال األول 
  .طبق بأألمثلة .يمكن قياس الذكاء  .١
 .عرف الشخصية وما يتميز به التعريف  .٢
 .حدد وظائف االتجاهات النفسية  .٣
  .أكد على صدق هذه العبارة. الميول صفة موروثة  .٤
   : أجب عن ثالثة فقط مما يأتى: ل الثانى السؤا
  .دلل على ذلك . تؤثر الشائعات على الفرد والجماعة  .١
  .دلل بمثالين . تختلف وتتنوع أشكال الصراع  .٢
  .هل تؤيد ذلك ؟ مع ذكر مبرراتك . استمد علماء النفس مفهوم التوافق من علم األحياء  .٣
 .ناقش .فسية أكد فرويد أن الشخصية هى نتاج للصراع بين قوى ن .٤

   : الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط بين الصواب أو: السؤال الثالث 
  .الشائعات تنتشر دون أن يستطيع أحد أن يعوقها أو يتصدى لها  .١
  .لالتجاهات مكونات محددة  .٢
  .التعويض هو حيلة يتم فيها تحويل الطاقة النفسية  .٣
  .يسير التوافق فى اتجاه واحد  .٤
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  زء الثانىـــــــــالج
  اعــــــــم االجتمــــــــعل
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  .أجب عما يأتى : السؤال األول 
 ٠عرف الظاهرة االجتماعية عند دور كايم .١
 .اذكر ثالثة من خصائص الظاهرة االجتماعية  .٢
 .وضح ذلك. تتسم الظاهرة االجتماعية باالنتشار بين جميع أفراد المجتمع  .٣
  .دلل على ذلك .الظواهر االجتماعية مترابطة مع بعضها البعض  .٤
  ٠اشرح بايجاز خصائص لبظاهرة االجتماعية .٥
  ٠تعد التلقائية من خصائص الظاهرة االجتماعية وضح .٦
  يد؟ولماذا؟هل تؤ٠تتسم الظاهرة االجتماعية بالجبر وااللزام  .٧
  ٠هل تؤيد؟عقب برايك٠الظاهرة االجتماعية ال تعمل منفردا وال تدرس منعزلة .٨
 ٠اكد صدق هذه العبارة٠تتسم الظاهرة االجتماعية بالنسبية .٩

 .ناقش . الظاهرة االجتماعية تجبر على أفراد المجتمع  .١٠
 .حلل هذه العبارة. تراث المجتمع الظاهرة االجتماعية تعبر عن  .١١
 .ناقش. تماعية عامة الظاهرة االج .١٢
 .طبق بمثال . الظاهرة االجتمعاية ال تعمل منفردة  .١٣
 .طبق بمثال . الظاهرة االجتماعية تعبر عن تراث المجتمع  .١٤
 .دلل بمثال . الظاهرة االجتماعية خارجة عن ذات الفرد  .١٥
  .طبق بمثال ) . نسبية ( الظاهرة االجتماعية تختلف من مجتمع إلى أخر  .١٦

   :  الخطأ مع التعليل  بين الصواب أو: السؤال الثالث 
  .الظاهرة االجتماعية تلقائية  -١
 .الظاهرة االجتماعية مقصودة  - ٢
 .الظاهرة االجتماعية تعبر عن العقل الجمعى ألفراد المجتمع  - ٣
 .الظاهرة االجتماعية مصنوعة -٤
 .الظاهرة االجتماعية ذاتية  -٥
 .الظاهرة االجتماعية موضوعية -٦
 .الظاهرة االجتماعية شيئية -٧
 .الظاهرة االجتماعية موجودة مع الفرد وجوداً وعدماً  -٨
 .الظاهرة االجتماعية تولد بمولد الفرد  -٩

 .الظاهرة االجتماعية تفنى مع الفرد  -١٠
 .الظاهرة االجتماعية تتسم بالجبر وااللزام  -١١
 .الظاهرة االجتماعية تتسم تفرض نفسها على األفراد  - ١٢
 . فى حياة المجتمع الظاهرة االجتماعية تعبر عن فترة تاريخية - ١٣
 .الظاهرة االجتماعية ال تخضع ألثر الزمان والمكان  -١٤
 .الظاهرة االجتماعية مطلقة  -١٥
 .يمكن دراسة الظاهرة االجتماعية بشكل منفرد  -١٦
 الظاهرة االجتماعية تتسم بالعمومية واالنتشار -١٧
 .الظاهرة االجتماعية ليس لها تأثير على الظواهر االَخرى -١٨
 .تناقلها السلف عن الخلف الظاهرة االجتماعية ي -١٩
 .الظاهرة االجتماعية يتناقلها الخلف عن السلف  -٢٠
 .الظاهرة االجتماعية خاضعة للدراسة  - ٢١
  .الظاهرة االجتماعية لها بداية ولها نهاية  -٢٢
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  .أجب عما يأتى : السؤال األول 
  اعى ؟متى ينشأ التفاعل االجتم .١
 .دلل على ذلك . أكد ابن خلدون أن االجتماع لإلنسانى ضرورى  .٢
 .عرف التفاعل االجتماعى  .٣
 .مع التوضيح باألمثلة . اذكر ثالثة منها . للتفاعل االجتماعى أشكال متعددة  .٤
 .اذكرها . للتفاعل االجتماعى أنواع متعددة  .٥
  .بين أهمية التفاعل االجتماعى  .٦
  ٠التفاعل الغير مباشر_التفاعل المباشر٠ميز بين .٧
  ٠التفاعل الهدام_التفاعل البناء٠فرق بين .٨
  ٠التفاعل الجماعى_ التفاغل الفردى-ما الفرق بين .٩

  ٠حدد معنى العالقات االجتماعية .١٠
  ٠ هل تؤيد؟اذكر مبرراتك٠ترتكز العالقات االجتماعية على مجموعه من الدوافع .١١
  ٠اذكر دوافع العالقات االجتماعية .١٢
  ٠فسر٠ من دوافع العالقات االجتماعيىاالعتماد المتبادل .١٣
  ٠اشرح٠شكال العالقات االجتماعية بعدة عواملتتأثر أ .١٤
  هل تؤيد؟ولماذا؟٠خبرات الفرد الخاصة من العوامل المؤثرة فى اشكال العالقات االجتماعية .١٥
  ٠هل تؤيد؟اذكر مبرراتك٠تؤثر البيئة فى اشكال العالقات االجتماعية .١٦
  ٠ هل ترى ذلك؟عقبر؟ برأيك٠من العوامل التى تؤثر فى اشكال العالقات االجتماعيةالتقدم العلمى والتكنولوجى  .١٧
  ٠صنف العالقات االجتماعية .١٨
   هل تؤيد؟ولماذا؟٠اعية فى ضوء ثالثة معاييرتصنف العالقات االجمت .١٩
  ٠همية العالقات االجتماعيةبين أ .٢٠
  ٠ تؤيد؟اذكر مبرراتكهل٠تصنف العالقات االجتماعية على اساس ما تحدثة من تقارب او تباعد .٢١
 ٠هل تؤيد؟اذكر مبرراتك٠هم ضرورات الحياة للفرد والجماعةالعالقات االجتماعية من أ .٢٢
 ٠همية العالقات االجتماعيةبين  .٢٣
 .حلل هذه العبارة فى ضوء ما درست . للعالقات االجتماعية أشكال متعدد .٢٤
 .طبق باألمثلة على أشكال العالقات االجتماعية  .٢٥
 .دلل بمثال. لعوامل التى تؤثر فى العالقات االجتماعية سمات الشخصية من ا .٢٦
 .حلل هذه العبارة . االعتماد المتبادل يساعد على إقامة عالقات اجتماعية دولية  .٢٧
 .بين ذلك .تتاَثر أشكال العالقات االجتماعية بعدة عوامل  .٢٨
  .أكد على صدق هذه العبارة. تعد العالقات االجتماعية أساس الحياة االجتماعية  .٢٩
 .وضح ذلك . ترتكز العالقات االجتماعية على مجموعة من الدوافع  .٣٠

  .الخطأ مع التعليل  بين الصواب أو: السؤال الثالث 
  ٠اكد ابن خلدون على ضرورة االجتماع االنسانى .١
  ٠التفاعل االجتماعى دائم ومؤقت .٢
  ٠التفاعل االجتماعى تلقائى وعرضى .٣
  ٠اعيةالدافع النفسى من دوافع العالقات االجتم .٤
  ٠الدافع الروحى من دوافع العالقات االجتماعية .٥
  ٠تتسم العالقات االجتماعية بالدافع االقتصادى .٦
  ٠االهتمامات العامه من دوافع العالقات االجتماعية .٧
  ٠سمات الشخصية من العوامل التى تؤثر فى اشكال العالقات االجتماعية .٨
  ٠تصنف العالققات االجتماعية وفقا الشكال المجتمعات .٩

  ٠ساس طبائعهاجتماعية على أصنف العالقات االت .١٠
  ٠همية العالقات االجتماعية على الناحية االجتماعية تقتصر أ .١١
  ٠يؤثر الجانب النفسى على اهمية العالقات االجتماعية .١٢
 .همية العالقات االجتماعية فى الجانب االخالقىتتضح أ .١٣
 .االهتمام المتبادل من دوافع العالقات االجتماعية .١٤
  .ظاهرة االجتماعية من مجتمع إلى أخر تختلف ال .١٥
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  .أجب عما يأتى : السؤال األول 
 ٠حدد المقصود بالعملية االجتماعية .١
  ٠هم العمليات االجتماعية التى تؤثر فى الحياة االجتماعيةحدد أ .٢
  ٠حدد المقصود بالتعاون االجتماعى .٣
 ٠التعاون االجتماعىحدد العوامل التى تؤثر على  .٤
 .اذكر اثنين من دوافع التعاون .٥
 .حلل هذه العبارة . العامل النفسى والعامل البيئى من العوامل التى تؤثر على التعاون  .٦
  .أكد على ذلك . قد يكون للوازع الدينى تأثير على التعاون  .٧
  ٠حدد اشكال التعاون .٨
  ٠التعاون غير المباشر_التعاون المباشر٠مبز بين .٩

  ٠التعاون االضطرارى_ن التلقائى التعا٠ن فرق بي .١٠
  ٠همية التعاون بالنسبة للفرد والجماعة والمجتمعبين أ .١١
  ٠حدد المقصود بالتكيف االجتماعى .١٢
 ٠همية التكيف االجتماعىوضح أ .١٣
 .أكد على صدق هذه العبارة . أختلفت تعريفات التنافس االجتماعى  .١٤
 .ص التنافس حدد خصائ.وضح شكل العالقة بين التعاون والتنافس  .١٥
  .حلل هذه العبارة. التنافس وجهان لعملة واحدة  .١٦
  متى يؤدى التنافس وظيفته االجماعية؟ .١٧
  ٠هل تؤيد ذلك؟اذكر مبرراتك٠التنافس عملية بناء وهدم  .١٨
  ٠وضح٠التنافس عملية اجتماعية تتميز بمجموعة من الخصائص .١٩
 ٠بين خصائص التنافس .٢٠
  ٠حدد المقصود بالصراع االجتماعى .٢١
  ٠الصراع وعواملهسباب بين أ .٢٢
  ٠حدد اشكال الصراع .٢٣
  ٠بين خصائص الصراع .٢٤
  ٠خصائص الصراع_ خصائص التنافس٠قارن بين .٢٥
  ٠هل ترى ذلك؟اذكر مبرراتك٠الصراع قد يكون مباشرا وغير مباشرا .٢٦
 ٠هل ترى ذلك؟اذكر مبرراتك٠الصراع قد يكون علنيا وقد ينمو فى الخفاء .٢٧
 .على ذلك دلل . تلجأ بعض المجتمعات للتعاون االضرارى  .٢٨
 مهم جداً. وضح باالمثلة كيف تنشأ العمليات االجتماعية  .٢٩
 .وضح ذلك مؤيداً قولك باألمثلة . تتعدد أنماط الصراع االجتماعى  .٣٠
 .اشرح العوامل التى تساعد على قيام التعاون بين األفراد .٣١
 .وضح أجه االستفادة من التعاون االجتماعى  .٣٢
 .أم العالقات االجتماعية أيهما أسبق ولماذا التفاعل االجتماعى  .٣٣
 متى يؤدى التنافس وظيفته ؟ .٣٤
 .دلل بمثال من عندك على أهمية التكيف االجتماعى  .٣٥
 .دلل على ذلك . تعد عملية التعاون االجتماعى ضرورية للفرد والمجتمع  .٣٦
 .وضح العالقة بين التنافس والتكافؤ  .٣٧
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 .  الخطأ مع التعليل  بين الصواب أو : نىالسؤال الثا
  

  ٠جتماعى فى الحياة االجتماعيةثر التعاون االيؤ .١
  ٠تؤثر البيئة على التعاون االجتماعى .٢
  ٠يوثر العامل النفسى على التعاون االجتماعى .٣
  ٠التعاون التلقائى شكل من اشكال التعاون .٤
  ٠التعاون االضطرارى شكل من اشكال التعاون .٥
 ٠يؤدى التعاون الى التنافس .٦
  .يؤدى التنافس إلى التعاون  .٧
  ٠افس عملية مفيدة وايجابيةالتن .٨
  ٠الصراع عملية اجتماعية ايجابية .٩

  ٠تتعدد اسباب الصراع وعوامله .١٠
 .تتعدد وتتنوع اشكال الصراع .١١
 .تعد األساليب الغير مشروعة من خصائص التنافس االجتماعى  .١٢
 .يحدث الصراع االجتماعى بين أطراف غير متكافئة  .١٣
 .توجد عالقة بين التنافس والتعاون  .١٤
 .س له خصائصالصراع لي .١٥
 .تعتبر عملية التنافس مفيدة وإيجابية .١٦
 .يتولد التنافس عادة عن التعاون  .١٧
 .تعد العمليات االجتماعية تسلسل للتفاعل االجتماعى  .١٨
 .العمال البيئى من العوامل المؤثرة فى التعاون  .١٩
 .للتعاون أشكال معددة  .٢٠
 .يجب أن يكون التنافس بين قوتين غير متكافئتين .٢١
 . وأشكال التنافس تنوعت تعريفات .٢٢
 .التكيف االجتماعى له عالقة بالتوافق  .٢٣
 .التعاون أحد أشكال العمليات االجتماعية  .٢٤
 .للصراع خصائص تميزه عن الصراع  .٢٥
 .للتنافس جانب سلبى وجانب ايجابى أيضاً  .٢٦
 .التنافس له جانب إيجابى فقط  .٢٧
 .للتعاون االجتماعى أشكال متعددة  .٢٨

    سئلة وردت في امتحانات ثانوية عامة سابقةأ٠                                                  
  .دلل على ذلك باالمثلة . تلجأ بعض المجتمعات إلى التعاون االضرارى  -١
 .اذكر ثالث منها . التنافس عملية اجتماعية تتميز بعدة خصائص  - ٢
 .وضح ذلك بالمثلة . للصراع عدة أشكال  - ٣
 .االجتماعى وضح العوامل المؤثرة فى التعاون  -٤
 .بين ذلك .. عملية التعاون من العملياتاالجتماعية الضرورية للفرد والمجتمع  -٥
 .اذكر ثالثةمن أسباب الصراع كعملية اجتماعية  -٦
 .دلل على صحة ذلك . للتعاون أهمية كبيرة للفرد والجماعة والمجتمع -٧
 .اذكر ثالثة منها. التنافس عملية اجتماعية تميزه بعدة خصائص -٨
 .جه االستفادة بكل من العامل البيئى والنفسى فى تحقيق التعاون االجتماعى حدد أو -٩

  .اعرض ثالثة من خصائص الصراع -١٠



 ٣١     

  "األولى  نماذج اختبارات على الوحدة "
  النموذج األول 

  :جباري إ األتىجب عن أ: السؤال األول 
  .اذكر ثالثة منها . للتفاعل االجتماعى أنواع عديدة  -١
 نافس ايجابية ومفيدة ؟متى تكون عملية الت -٢
 .اذكر ثالثة منها . ترتكز العالقات االجتماعية على مجموعة من الدوافع  -٣
  .حدد المقصود بالظاهرة االجتماعية  -٤
   

   : أجب عن ثالثة فقط مما يأتى: السؤال الثانى 
  .دلل بثالثة أمثلة . تتأثر العالقات االجتماعية بعدة عوامل  -١
  .بين أسباب الصراع االجتماعى -٢
 متى يؤدى التنافس وظيفته االجتماعية ؟ -٣
  .وضح أهمية التكيف االجتماعى  -٤

   : الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط بين الصواب أو: السؤال الثالث 
  .العامل البيئى من العوامل التى تؤثر على التعاون  -١
  .تتسم الظاهرة االجتماعية بالجبر وااللزام  -٢
  .تتمايز للعالقات االجتماعية أشكال تجعلها  -٣
  .أكد ابن خلدون أن االجتماعى اإلنسانى ضرورى  -٤

  النموذج الثانى                                                                    
  

  :جباري إ األتى عن أجب: السؤال األول 
  .حلل هذه العبارة . يمكن تصنيف العالقات االجتماعية فى ضوء ثالثة معايير  -١
 .ناقش. جتماعى أهمية بالنسبة للفرد والمجتمع للتعاون اال -٢
 .هل تؤيدذلك ؟ مع التعليل. للتنافس االجتماعى تعرفيات عدة -٣
  .حدد خصائص الصراع االجتماعى  -٤

   : أجب عن ثالثة فقط مما يأتى: السؤال الثانى 
  .دلل باألمثلة . تتعدد وتتنوع أشكال الصراع االجتماعى  -١
  .اقش ن. الظاهرة االجتماعية موضوعية -٢
  .قارن بين التعاون المباشر والتعاون الغير مباشر  -٣
   .وضح معن العمليات االجتماعية  -٤

   : الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط بين الصواب أو: السؤال الثالث 
  .تتميز الظاهرة االجتماعية بالعمومية واالنتشار  -١
 .العامل النفسى من العوامل التى تؤثر على التعاون  -٢
 .جتماعى سالح ذو حدينالتنافس اال -٣
  .الدافع االقتصادى واالهتمامات العامة والعالقات المتبادلة من دوافع العالقات االجتماعية  -٤
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   مقدمة.حلل هذه العبارة فى ضوء ما درست. ه مثل العولمة ظهرت الحاجة مؤخراً إلى دراسة وتحليل المجتمع الدولى والمشكالت التى تترتب علي .١
  مقدمة .وضح . مفهوم المجتمع الدولى مفهوماً محورياً كأحد موضوعات اهتمام علم االجتماع  .٢

 مقدمة.ناقش . لم المعاصر أشبه بالقرية الصغيرةأصبح العا .٣
   الثالثة أسئلة السابقة كما ورد بالكتاب المدرسى                                                           إجابة

  "  العالم تغيراً كبيراً رولكن تغي،إهتم علماء االجتماع بدراسة المجتمعات المحلية"                                            
"        حيث أصبح العالم أشبه بالقرية الصغيرة، وأصبح مفهوم المجتمع الدولى مفهوماً محورياً ال يمكن التغاضى عن دراسته وتحليله    " 

  "ا والتعرف على مشكالته ومن أهمها موضوع العولمة والمشكالت المصاحبة لهتحليل المجتمع على المستوى الدولىولذلك أصبح من السهل "
 .عرف مفهوم العولمة ثم استخلص بعض النتائج التى تراها مناسبة من هذا التعريف  .٤
 .هل العولمة عملية تلقائية أم مخطط لها ؟ علل لما تقول. من وجهة نظرك  .٥
 .استخلص أهم مزايا العولمة فى ضوء ما درست  .٦
 .حدد أهم هذه الصورة .تؤدى العولمة إلى تعميق صور التباين  .٧
 .تنادى دول الجنوب بضرورة إقامة نظام دولى جديد يقرب بين كل من الدول الغنية والفقيرة . بم تفسر  .٨
 .حدد ثالثة منها. مل تساعد على التنافس االجتماعى فى ميدان االستهالك هناك عوا .٩

 كيف يمكن التقليل من األثار السلبية للعولمة على المجتمع المصرى من وجهة نظرك ؟ .١٠
 .بم تفسر . انتشار النزعة االستهالكية فى عصر العولمة  .١١
 .ة ؟ برر لوجهة نظرك والعولمة المعاصر، هل تعتقد يوجود عالقة بين العنف واإلرهاب  .١٢
 .من وجهة نظرك هل يقتصر العنف واإلرهاب على الدول النامية ؟ علل لما تقول .١٣
 .فى ضوء ما درست. استخلص العالقة بين العنف واإلرهاب كظاهرة اجتماعية من ناحية ومسيرة التنمية  .١٤
 .حدد نتائج العنف واإلرهاب  .١٥
 كيف يمكن مواجهة العنف واإلرهاب ؟ .١٦
 .حلل هذه العبارة . ة مستمرة العولمة عملي .١٧
 .فسر . العولمة عملية تلقائية ال تحدث بتخطيط مسبق  .١٨
 .عقب برأيك . ثمة مزايا كثيرة للعولمة  .١٩
 هل توافق على أن للعولمة فوائد أم ال ولماذا ؟ .٢٠
 .حلل هذه العبارة . من اَثار العولمة التباين فى مستوى التنمية  .٢١
 .ناقش.ار العولمة انتشار النزعة االستهالكية من اَث .٢٢
 يصاحب نشر ثقافة العولمة انتشار قيم االستهالك هل توافق أم ال ؟ ولماذا ؟ .٢٣
 .حدد الفرق بين العنف واإلرهاب  .٢٤
 .حلل هذه العبارة . ازداد العنف واإلرهاب فى العشرين سنة األخيرة  .٢٥
 .ب برأيك عق. العنف واإلرهاب من الظواهر االجتماعية الخطيرة المهددة للعالم المعاصر  .٢٦
 .ناقش . العنف واإلرهاب يؤدى إلى نتائجوخيمة على المجتمع  .٢٧
 .هم ايجابيات العولمة فى ضوء ما درست ااستخلص .٢٨
 .دلل على ذلك . ينتج عن العولمة التباين فى مستوى التنمية بين دول العالم  .٢٩
 .ميدان االستهالك دلل باألمثلة على أن هناك بعض العوامل االتى تساعد على التنافس االجتماعى فى  .٣٠
 .ما النتائج المترتبة على العنف واإلرهاب  .٣١
 وما النتائج المترتبة على ذلك ؟. اإلرهاب . عرف العنف . ازداد العنف واإلرهاب فى السنوات األخيرة  فى ضوء ما درست  .٣٢

  .  الخطأ مع التعليل  بين الصواب أو : نىالسؤال الثا 
  .تحدث العولمة بتخطيط مسبق  .١
 .رادفاً لإلرهابالعنف م .٢
 .يترتب على العنف نتائج وخيمة  .٣
 .يصاحب العولمة زيادة النزعة االستهالكية .٤
 .للعنف واإلرهاب نتائج وخيمة على المجتمع  .٥
  .يعد العنف واإلرهاب سلوكاً منحرفاً  .٦
 .التباين فى مستوى التنمية من ايجابيات العولمة  .٧
  .انتشار النزعة االستهالكية من سلبات العولمة  .٨
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 السياحة_السفر_االنتقال٠ما الفرق بين .١
  .عرف علم االجتماع الساحى  .٢
  ٠وضح٠العالقه بين االنتقال والسفر والسياحة عالقه عموم وخصوص .٣
  ٠سباب رحالت االنسان فى العصور القديمةبين أ .٤
  ٠هل ترى ذلك؟عقب برأيك٠سباب رحالت االنسان فى العصور القديمة تحقيق الفائدة من أ .٥
  ٠السائح_وضح الفرق بين السياحة .٦
  ٠جوير فرولر للسياحة اذكر تعريف .٧
 ٠اذكر تعريف دى ماير للسياحة .٨
  .حدد دوافع السياحة عند دى ماير ورولر فرولر .٩

  ٠السياحة الثانوية_السياحة االساسية٠ميز بين .١٠
  ٠وضح ذلك٠ثار اجتماعية ايجابيةللسياحة أ .١١
  ايجابية؟هل تؤيد؟ولماذا؟ثار تقافية للسياحة أ .١٢
  ٠هل ترى ذلك؟عقب برايك٠ثار اقتصاديه ايجابية للسياحة أ .١٣
 ٠بين االثار البيئية االيجابية للسياحة .١٤
  .وضح العالقة بين السفر واالنتقال والسياحة  .١٥
  .اذكر عوامل تطور السياحة  .١٦
 .حدد ستة من النتائج االقتصادية االيجابية للسياحة  .١٧
 ). السياحة – السائح –جتماع السياحى علم اال( ميز بين تعريف  .١٨
 .استخلص أسباب رحالت اإلنسان قديماً .١٩
 .الجهد المبذول فى السياحة الثانوية أكبر من الجهد المبذول فى السياحة األساسية  .٢٠
 .حددها . تتوقف البيئة األكثر جذباً للسياح على عدة عوامل  .٢١
 .حة وعلى أنها ثروة يجب الحفاظ عليها ما النتائج التى تترتب على إدراك الدول أهمية السيا .٢٢
 .للسياحة أثار بيئية ايجابية  .٢٣
 .أكد على صدق هذه العبارة . للسياحة أثار ثقافية ايجابية  .٢٤
 .اذكرها . ذكر الخبراء أن هناك فئات ينطبق عليها تعريف السائح وال تدرج ضمن السائحين  .٢٥
 .اذكرها . ترتبط السياحة األساسية بعوامل هامة  .٢٦
  .باألمثلة على أنواع السياحة طبقب  .٢٧

  . مع التعليل و خطأعلل صحة أ*

  .قدم فروع علم االجتماعياحى من أيعد علم االجتماع الس .١
  ٠العالقة بين االنتقال والسفر والسياحة عالقة عموم وخصوص .٢
  ٠اقتصرت رحالت االنسان فى العصور القديمة على حب االستطالع .٣
  ٠ديمة على الدافع الدينىاقتصرت رحالت االنسان فى العصور الق .٤
  ٠خرى الى مدة كل من انتقل الى بلد أعد ساحاًي .٥
  ٠السياحة الثانوية ذات الطب االساسى .٦
 .سباب رحالت االنسان فى العصور القديمةتعددت وتنوعت أ .٧
 .اختلف دوافع السياحة عند دى ماير وجوير فرولر  .٨
 .  ساعة يعد سائحا٢٤ًال تقل عن فيها لمدة  كل شخص يزور بلد غير البلد التى اعتاد اإلقامة .٩

 .السياحة الثانوية ذات الطلباألساسى  .١٠
  .تحدث السياحةاألساسية نتيجة النخفاض نسبة االشغال فى الفنادق  .١١
 .ترتبط المنطقة األكثر جذباً للسكان بالعوامل البيئية  .١٢
 .اقتصرت رحالت اإلنسان قديماً على دوافع دينية فقط  .١٣

  



 ٣٤     



  ٠وضح المقصود باالزمة .١
 ٠رف االزمة عند ميتروف وبوشانتع .٢
 .كيف يمكن إدارة األزمة  .٣
  أيهما أدق ولماذا؟.  كل مشكلة أزمة –كل أزمة مشكلة  .٤
  ٠المشكلة_االزمة٠فرق بين .٥
  ٠التهديد_ المشكلة٠فرق بين .٦
  ٠الصراع_الحادث٠فرق بين .٧
  ٠بين اسباب وقوع االزمات .٨
  ٠هل ترى ذلك؟عقب برأيك٠سباب وقوع االزمات الفهم والتفكير السطحى من أ .٩

  ٠وضح٠سباب وقوع االزمات يعد االبتزاز من أ .١٠
  ٠فسر٠االحباط من عوامل وقوع االزمات .١١
 هل تؤيد؟ولماذا؟٠سباب وقوع االزماتالقوة الغاشمة من أ .١٢
 .دلل على ذلك . المشكلة جزء من األزمة  .١٣
 .عقب برأيك . يوجد تشابك بين مفهوم األزمة وبعض المفاهيم األخرى  .١٤
 .اذكر ثالثة منها . لألزمات أسباب عديدة  .١٥
 . برهن على ذلك . المنافسة غير الشريفة أحد أسباب األزمات  .١٦
 .طبق بمثال. اإلهمال أحد أسباب األزمات  .١٧
 .وضح بأالمثلة . للتهديد أسباب متعددة  .١٨

  

  .مع التعليلالعبارات التالية  و خطأعلل صحة أ*
  ٠يدىتحتاج االزمة لمنهج تقل .١
  ٠تخضع المشكلة للمنهج تقليدى .٢
  ٠كل ازمة مشكلة وليست كل مشكلة ازمة .٣
  ٠المشكلة سؤال يحتاج الى اجابة .٤
  ٠يعبر التهديد عن انذار لالخطار .٥
  ٠يعد الصراع تفاعل ايجابى بين االفراد .٦
  ٠تتداخل االزمة مع العديد من المصطلحات االخرى .٧
  ٠الحادث والكارثة بمعنى واحد .٨
  ٠هما نفس المعنىالصراع والتهديد ل .٩

  ٠تؤدى القوة الغاشمة الى وقوع االزمات .١٠
  ٠يعد االهمال من العوامل التى تؤدى الى االزمات .١١
 .المنافسة الشريفة من اسباب وقوع االزمات  .١٢
 .سؤال يحتاج إلى إجابة هى التهديد  .١٣
 .يعد التفكير السطحى من أساب وقوع األزمات  .١٤
 .تعد إدارة األزمة ضرورة ملحة  .١٥
 .حادث مأساوى يحدث فجأةالحادث هو  .١٦
 .مصادر التهديد داخلية فقط  .١٧
 .تتنوع مصادر التهديد من طبيعية إلى بشرية  .١٨
 .المشكلة تخضع لمنهج تقليدى لحلها  .١٩
 
  
 



 ٣٥     

    "الثانيةنماذج اختبارات على الوحدة "
  وذج األول ـــــالنم

  :جباري إ األتىجب عن أ: السؤال األول 
  .حدد المقصود بإدارة األزمة  -١
  .اذكر ثالثة منها . خل ويتشابك مفهوم األزمة مع عدة مفاهيم أخرى يتدا -٢
  .برر ذلك .يرى البعض أن استهالك الفرد دليل على مكانته االجتماعية  -٣
 . ناقش. يؤدى العنف واإلرهاب إلى نتائج وخيمة على المجتمع  -٤

   : أجب عن ثالثة فقط مما يأتى: السؤال الثانى 
  .يماًحدد أسباب رحالت اإلنسان قد -١
  .وضح االَثار البيئية اإليجابية للسياحة -٢
  .وضح معنى السياحة  -٣
  .تناول بالشرح ثالثةمن أسباب وقوع األزمات  -٤

   : الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط بين الصواب أو: السؤال الثالث 
  .العولمةعملية تحدث بتخطيط مسبق  -١
  .العالقة بين السفر واالنتقال والسياحة عالقة عموم وخصوص  -٢
  .للسياحة اَثار اجتماعية وثقافية ايجابية  -٣
     .التباين فى مستوى التنمية من اَثار العولمة  -٤

  ىــــــانـــــوذج الثـــــــــالنم
  

  :جباري إ األتى عن أجب: السؤال األول 
  .حدد المقصود بالعولمة  -١
  .اذكر ستة منها . للسياحة اَثار اقتصادية كبيرة  -٢
 مقدمة . وضح . ماً محورياً كأحد موضوعات اهتمام علم االجتماع مفهوم المجتمع الدولى مفهو -٣

   .اشرح عوامل تطور السياحة -٤
   : أجب عن ثالثة فقط مما يأتى: السؤال الثانى 

  .الفهم السطحى والتفكير السطحى من أسباب وقوع األزمات  -١
  .ميز بين التهديد والمشكلة واألزمة  -٢
  .ناقش . للسياحة اختلف الدوافع عن دى ماير وجوير فرولر  -٣
 .من هو السائح من وجهة نظر الخبراء والدارسين  -٤

   : الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط بين الصواب أو: السؤال الثالث 
  .السياحة األساسية تكون عندما تنخفض نسبة اإلشغال فى الفنادق  -١
  .للبيئة شروط لكى تكون مصدراً لجذب السياح  -٢
  .يعتبر العنف مرادفاً لإلرهاب  -٣
  .يصاحب نشر العولمة انتشار لقيم االستهالك -٤
  
  

  
  
  



 ٣٦     



  ٠وضح المقصود بالبطالة .١
  ٠سباب البطالةحدد أ .٢
  ٠حدد انواع البطالة .٣
  ٠البطالة الهيكلية_البطالة االحتكاكية٠فرق بين .٤
  ٠البطالة الدورية_البطالة الهيكلية٠فرق بين .٥
  ٠البطالة البطالة االحتكاكية_البطالة الموسمية٠فرق بين .٦
  ٠سباب التى تؤدى الى البطالة االحتكاكيةوضح األ .٧
  ٠ثر البطالة على الفرد والمجتمعوضح أ .٨
  -هل تؤيد ذلك؟اذكر مبرراتك٠منى والسياسىتؤثر البطالة على النظام األ .٩

  ٠وضح٠للبطالة تأثير على النظام االقتصادى  .١٠
  هل تؤيد؟ولماذا؟_عيةتؤثر البطالة على الصحة النفسية واالجتما .١١
  ٠اذكر ثالث من سياسات عالج البطالة .١٢
  هل تؤيد؟ولماذا؟_يعد التعليم من سياسات عالج البطاله  .١٣
  هل تتفق مع هذا الرأى؟ولماذا؟٠حدى سياسات عالج البطالة تعد الخصخة إ .١٤
  ٠بين دور موسسات المجتمع المدنى فى عالج قضية البطالة .١٥
  ،)حلل هذه العبارة( النظم من المجتمع يد مندللبطالة تأثير سلبى على الع .١٦
 .نها تساهم فى الحد من مشكلة البطالة فى مصرضع سياسات ترى أ .١٧
 .حدد المقصود العاطل .١٨
 .بين دور مؤسسات المجتمع المدنى فى عالج البطالة  .١٩
 .اقترح ثالث منها. ضع سياسات ترى أنها تسهم فى الحد من مشكلة البطالة فى مصر  .٢٠
 .وضح فى ضوء ما درست. ن أثار البطالة على الفرد والمجتمع الدائرة السياسية م .٢١
 ما هى ؟. ثمة أسباب تؤدى إلى البطالة االحتكاكية  .٢٢
 هل توافق على هذا الرأى أم ال ولماذا ؟. كل عاطل وكل فقير مجرماً  .٢٣
 .وضح ذلك . يصاحب البطالة مظاهر لالعتالل النفسى .٢٤
  .دلل على ذلك . للبطالة على الصحة الجسمية  .٢٥

  . من العبارات التالية مع التعليل٠يلى و خطأ ماعلل صحة أ*

  ٢٠١٢انخفضت معدالت البطالة فى مصر فى الربع االول من عام  .١
  \٠تحدث البطالة الهيكلية بسبب التتقالت المستمرة للعالمين .٢
  ٠تنشأ البطالة االحتكاكية نتيجة ركود قطاع العمال .٣
  ٠توزيع القوى العاملة والطلب عليهاتنشأ البطالة الدورية بسبب االختالف بين  .٤
  ٠منيةتؤثر البطالة على الدائرة األ .٥
  ٠تؤثر البطالة على الصحة الجسدية والبدنية .٦
  ٠يصاب العاطلون باالعتالل النفسى  .٧
  ٠تساهم زيادة الضرائب فى عالج البطالة .٨
 ٠يعد التمويل احدى سياسات عالج البطالة .٩

 .البطالة هى السبب الوحيد للجريمة  .١٠
 .قة بين البطالة والجريمة عالقة طردية العال .١١
 .تنشأ البطالة الهيكليةمن ركود قطاع األعمال  .١٢
 .تنشأ البطالة الموسمية من التنقالت المستمرة للعاملين  .١٣
 .تساعد البطالة على حل المشكالت النفسية للفرد  .١٤
 .تفضح البطالة النظم السياسية  .١٥
 .كل عاطل يعانى من البطالة  .١٦



 ٣٧     



  ٠وضح المفهوم االجتماعى لالنحراف .١
  ٠وضح مفهوم الجريمة .٢
  ٠الجريمة_االنحراف٠فرق بين .٣
  هل تؤيد؟ولماذا؟٠مر نسبى من وجهة نظر علماء االجتماعاالنحراف أ .٤
  ٠هل تتفق مع هذا القول ؟عقب برأيك٠القاتل يعد منحرفا وال يعد منحرفا  .٥
  ٠حدد العوامل المرتبطة باالنحراف .٦
   هل تؤيد؟ولماذا؟٠ئج للوصم االجتماعىاالنحراف نتا .٧
  ٠وضح المقصود باالنومى االجتماعى .٨
  هل تؤيد؟ولماذا؟٠العزلة االجتماعية من العوامل االجتماعية المرتبطة باالنحراف  .٩

  هل تؤيد؟ولماذا؟٠االفتقار للقواعد والقوانين من العوامل التى تؤدى الى االنحراف .١٠
  ٠معبين خطورة االنحراف على الفرد والمجت .١١
  هل تؤيد؟ولماذا؟٠االنومى االجتماعى من العوامل التى تؤدى الى االنحراف .١٢
  ٠عقب برأيك٠الجريمة شكل من اشكال االنحراف  .١٣
  ٠صنف العوامل المرتبطة باالنحراف .١٤
  ٠بى من وجهة نظر علماء االجتماع باالمثلة على ان االنحراف امر نسبرهن .١٥
  .وضح المقصود باالدمان .١٦
  ٠هل ترى ذلك؟اذكر مبرراتك٠ما على الفرد والمجتمعيمثل االدمان خطرا داه .١٧
  ٠بين اسباب االدمان ودوافعة .١٨
  ٠الحماية الشرطية والحماية االجتماعية فى عالج االدمان٠فرق بين .١٩
  وضح٠يتمثل عالج االدمان من خالل ثالث جوانب .٢٠
  ٠وضح دور االسرة ووسائل االعالم فى عالج االدمان .٢١
  ٠المدنى فى عالج االدمانوضح دور المدرسة وموسسات المجتمع  .٢٢
 هل تؤيد؟ولماذا؟٠الحماية الشرطية والقانونية لها دور فى عالج االدمان .٢٣
 هل تؤيد؟ولماذا؟٠المدمن مريضا وليس مجرما .٢٤
  بين ذلك مستعينا بمثال لكل منهما. يختلف مفهوم االنحراف عن مفهوم الجريمة  .٢٥
   يتحقق ذلك ؟كيف" للحماية االجتماعية دور كبير في معالجة االدمان "  .٢٦
  يمكن مقاومة االنحراف علي المستويين الشخصي واالجتماعي   .٢٧
  كيف يتحقق ذلك" للحماية الشرطية والقانونية دور مهم في معالجة االدمان "  .٢٨
  هل تري ان لالنحراف خطورة علي الفرد والمجتمع ؟ اذكر مبرراتك .٢٩
  ي ذلك باالمثلةدلل عل" يعد االدمان احد نماذج االنحراف التي تدمر صاحبها "  .٣٠
  وضح ذلك بمثال. الوصمة االجتماعية احد العوامل االجتماعية المؤدية الي االنحراف  .٣١
  حدد ثالثة من اسباب االدمان ودوافعه .٣٢
  علل صحة  او خطأ هذه العبارة. من اهم عوامل االنحراف  " االنوميا االجتماعية " يعد فقدان المعيارية  .٣٣
  ية الشرطية والقانونية كيف يتحقق ذلك ؟يمكن عالج االدمان من خالل الحما .٣٤
  حدد الصواب والخطأ مع التعليل. من العوامل المرتبطة باالنحراف " الوصمة االجتماعية " تعتبر  .٣٥
  هل تؤيد ذلك ؟ اذكر مبرراتك" لالدمان خطورة علي الفرد "  .٣٦
  حدد الصواب او الخطأ مع التعليل. يتفق مفهوم االنحراف مع مفهوم الجريمة - .٣٧
  هل توافق علي هذا القول ؟ ولماذا ؟" النحراف مفهوم نسبي ا"  .٣٨

 
  
  
  
  



 ٣٨     

  ٠ضع المصطلح االجتماعى المناسب*

  ٠فعل اوامتناع يخالف قاعدة جنائية .١
  ٠حيانا عضوية تنتج عن تفاعل الكائن الحى مع العقار فى تعاطيهنفسية وأحالة  .٢

  . من العبارات التالية مع التعليل٠يلى و خطأ ماعلل صحة أ *

  ٠ريمة شكل من اشكال االنحرافالج .١
  ٠ضية المجتمعتاالنحراف سلوك ير .٢
  ٠كل جريمة تعد انحرافا وليس كل انحرافا يعد جريمة .٣
  ٠شمل من مفهوم االنحراففالجريمة أعم وأ .٤
  ٠االنحراف امر مطلق من وجهة نظر علماء االجتماع .٥
  ٠االنحراف سلوك اجتماعى يتعلمه الفرد .٦
  ٠تمعلالنحراف خطورة على الفرد والمج .٧
  ٠طرق عالج االنحراف وتتكاملتتعدد  .٨
  ٠يقتصر عالج االنحراف على العقاب .٩

  ٠يمثل االنحراف خطرا داهما على الفرد .١٠
  ٠ينظر الى المدمن على انه مجرم .١١
 ٠االكتشاف المبكر لالدمان احد طرق عالج االدمان .١٢
  ٠الجريمه من اشكال االنحراف .١٣
   ٠كل جريمة انحراف وليس كل انحراف جريمة .١٤
   ٠ امر مطلقاالنحراف .١٥
   ٠االنحراف امر نسبى .١٦
   ٠االنحراف سلوك اجتماعى يتعلمة الفرد .١٧
   ٠يمثل االنحراف خطورة على الفرد .١٨
   ٠يمثل االنحراف خطورة على المجتمع .١٩
   ٠تتعدد طرق عالج االنحراف .٢٠
   ٠يعد االدمان نموذجا لالنحراف .٢١
   ٠يمثل االدمان خطورة على الفرد .٢٢
   ٠يمثل االدمان خطورة على المجتمع .٢٣
   ٠السرة والدرسة دور فى عالج االدمانل .٢٤
   ٠تساهم مؤسسات المجتمع المدنى فى الحماية والوقاية من اخطار االدمان .٢٥
   ٠كل جريمه انحراف .٢٦
   ٠كل انحراف جريمه .٢٧
   ٠يعد االنحراف امر مطلق من وجهة نظر علماء االجتماع .٢٨
   ٠يمثل االنحراف خطر داهم على الفرد .٢٩
   ٠يمثل االدمان خطر داهم على الفرد .٣٠
   ٠يمثل االنحراف خطر داهم على المجتمع .٣١
   ٠يمثل االدمان خطر داهم على المجتمع .٣٢
   ٠مفهوم االنحراف اعم واشمل من مفهوم الجريمة .٣٣
   ٠مفهوم ا النحراف اعم واشمل من مفهوم الجريمة .٣٤
   ٠القاتل قد يعد منحرفا وقد ال يعد منحرفا .٣٥
   ٠متعاطى المخدرات قد يعد منحرفا وقد ال يعد منحرفا .٣٦
   ٠تتعدد طرق االنحراف وتتكامل .٣٧
   ٠االنحراف والجريمة بمعنى واحد .٣٨
   ٠يعد االنومى االجتماعى من عوامل االنحراف .٣٩
   ٠يقتصر عالج االنحراف على العقاب .٤٠



 ٣٩     

  سئلة وردت في امتحانات ثانوية عامة سابقةأ٠
  (        )االنحراف أمر نسبى من وجهة نظر علماء االجتماع  .١
   كيف يمكن عالجها ؟االنحراف مشكلة اجتماعية .٢
  .ناقش . يشكل االنحراف خطورة على الفرد والمجتمع على حد سواء  .٣
  . (   )توصلت الدراسات فى علم االجتماع إلى وجود أسباب لألدمان  .٤
  . (      ).يقتصر عالج االنحراف على اإلدمان  .٥
  (          ).االنحراف أمر مطلق            .٦
   والمجتمع ؟ما هى خطورة اإلدمان على الفرد .٧
  .حلل وجهة نظر علم االجتماع فى أن االنحراف أمر نسبى  .٨
 .كيف يمكن تفعيل ثالثةمنها من وجهة نظرك . تتطلب الحماية االجتماعية عند عالج اإلدمان تضافر عدة جهود  .٩

 .اعط ثالثة أمثلة توضح نسبية االنحراف  .١٠
 تعارض ولماذا؟هل تؤيدأم . االنحراف سلوك اجتماعى يمكن أن يتعلمه الفرد  .١١
 .المنافسة الغير شريفة أحد أسباب االنحراف  .١٢
 .هل تؤيد ؟ مع التعليل. االنحراف وصمةاجتماعية  .١٣
 .اشرح . يعد اإلدمان أحد نماذج االنحراف التى تدمر الصحة  .١٤
 .اقترح بعض الطرق التى تجنب الشباب الوقوع فريسة لإلدمان  .١٥
 المبدأ لحماية النشء من االنحراف ؟كيف يتم تفعيل هذا . الوقاية خير من العالج  .١٦
 .وضح ذلك باألمثلة . الوصمةاالجتماعية أحد العوامل التى تؤدى إلى االنحراف  .١٧
 . تؤيد ؟ مع ذكر مبرراتك هل. اص غير متكافئين فى القدرات زكاء روح التنافس بين أشخيلجأ بعض المربين إلى إ .١٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٠     

–

 .استنتج أهمية الوعى االجتماعى  .١
  .مقدمة مهم . يختلف األفراد فيما بينهم فى مدى اندماجهم فى الحياة االجتماعية  .٢
 . مقدمة مهم .حدد أهمية دراسة الوعى االجتماعى  . ناقش . للوعى االجتماعى أهمية كبيرة بالنسبة لدارسية .٣
 .ما المقصود بالوعى االجتماعى  .٤
 .ناقش هذه العبارة . لوعى االجتماعى من مصادر عدة يتشكل ا .٥
 .بم تفسر .اهتم علماء االجتماع بدراسة موضوع الوعى االجتماعى  .٦
 .بم تفسر .يعد الشخص المتعلم أكثر وعياً من الشخص الغير متعلم  .٧
 .لك باألمثلة دلل على ذ. تسهم المنظمات المهنية والسياسية بدور فى تشكيل الوعى االجتماعى لدى أعضائها  .٨
 .دلل. تقع بعض المسؤلية فى تكوين الوعى االجتماعى على عاتق الفرد  .٩

 .ميز بين الوعى الفردى والوعى الجماهيرى  .١٠
 .ناقش . اعتماد الشخص على نفسه من أهم مصادر تشكيل الوعى االجتماعى  .١١
 .وضح مشكلة تبدل القيم فى المجتمع المصرى  .١٢
 .حدد مظاهر تبدل القيم  .١٣
 .ثة من أساليب مواجهة القيم اذكر ثال .١٤
 .وضح. يصاحب تبدل القمي العديد من المظاهر  .١٥
 .اقترح أساليب لمواجهة تبدل القيم  .١٦
 .دلل باالمثلة . ظهرت مشكلة تبدل القيم جلية فى المجتمع المصرى .١٧
 .طبق بمثال فى ضوء ما درست. تغير النسق القيمى يشعر الفرد بحالة من عدم االستقرار  .١٨
  .حلل هذه العبارة . مى يجب أن يكون مدروساً وليس عشوائياً التغير القي .١٩

  . من العبارات التالية مع التعليل٠علل صحة أو خطأ ما يلى*

  .يعد التعليم من أهم مصادر تشكيل الوعى االجتماعى للفرد  .١
    .تعد وسائل االعالم من أهم مصادر تشكيل الوعى االجتماعى  .٢
  .دوراً متميزاً فى تحقيق الوعى االجتماعى العضائها تلعب المنظمات المهنية والسياسية  .٣
 .يقع على عاتق الشخص نفسه مسؤلية الوعى االجتماعى .٤
 .للوعى االجتماعى أهمية كبيرة  .٥
 .ثمة فارق بين الشخص المتعلم والشخص الغير متعلم  .٦
 .يتساوى مستوى الوعى لدى الفرد  .٧
 .لتبدل القيم مظاهر عدة  .٨
 . المجتمع المصرى ظهرت مشكلة تبدل القيم على .٩

 .القيم نسبية وتحدث بشكل مفاجىء  .١٠
 .ما يهم فى تبدل وتغير القيم معرفة مكان تبدلها  .١١

  
  

  

  

  

  



 ٤١     

  "الثالثة  نماذج اختبارات على الوحدة  "
  النمـــــوذج األول 

  :جباري إ األتىجب عن أ: السؤال األول 
  .حدد المقصود بالوعى االجتماعى  .١
 .ناقش . جتماعى يعد االنحراف نتاج للوصم اال .٢
 .يمثل اإلدمان خطراً داهماً على الفرد  .٣
 .عقب برأيك . أختلفت أسباب البطالة عما سبق نتيجة للتغيرات المتسارعة والمتصارعة  .٤

   : أجب عن ثالثة فقط مما يأتى: السؤال الثانى 
  .ميز بين كل من الوعى الفردى والوعى الجماهيرى  .١
  .عالج مشكلة البطالة حدد أهم السياسات التى تساهم فى  .٢
  .على الفرد والمجتمع  االنحراف بين خطورة .٣
  .حدد ثالثة منها . لإلدمان أسباب متباينة  .٤

   : الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط بين الصواب أو: السؤال الثالث 
  .يعد التعليم من أهم مصادر تشكيل الوعى االجتماعى  .١
  .يصاحب مظاهر تبدل القيم العديد من المظاهر  .٢
  .مفهوم االنحراف أعم وأشمل من مفهوم الجريمة  .٣
     كل عاطل يعانى من البطالة .٤

  النمـــــــــوذج الثـــــانــــــى
  

  :جباري إ األتى عن أجب: السؤال األول 
  .حدد المقصود باإلدمان  .١
  .وضح دور مؤسسات المجتمع المدنى فى عالج البطالة  .٢
  .اقترح أساليب لمواجهة أساليب تبدل القيم  .٣
  .حلل هذه العبارة . طال المجتمع المصرى ظاهرة تبدل القيم  .٤

   : أجب عن ثالثة فقط مما يأتى: السؤال الثانى 
  .دلل بمثال . تظهر اَثار البطالة فى عدة دوائر متداخلة ومتشابكة  .١
  .االبطالة االحتكاكية هى التى تنشأ نتيجة ركود قطاع األعمال  .٢
  .حلل هذه العبارة . حد طرق عالج اإلدمان تعد الحماية الشرطية والقانونية أ .٣
  .لإلنحراف خطورة كبيرة على المجتمع  .٤

   : الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط بين الصواب أو: السؤال الثالث 
  .لألسرة والمدرسة ووسائل اإلعالم دور كبير فى عالج اإلدمان  .١
  .االنحراف أمر مطلق  .٢
  .يقتصر عالج االنحراف على العقاب  .٣
  . الذاتى ال يعتد له فى تشكيل الوعى االجتماعى التثقيف .٤
  

  انتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  



 ٤٢     

  امتحانات شامـلــــــة علــــــــي المــــنـــهـــــــج
   )١نموذج رقم ( 

  علم النفس                                                                       
  :جباري إ األتىجب عن أ: السؤال األول 

  .حدد خصائص التفكير االبداعى  -١
 .واالرتقاء اإلنسانى  صنف أنواع البيئة التى تؤثر على النمو - ٢
 .لإلحباط عوامل خارجية مسببة له  - ٣
 .حلل هذه العبارة . خصائص ثابتة نسبياً  سمات الشخصية -٤

   : ط مما يأتىأجب عن ثالثة فق: السؤال الثانى 
  . الذكاء المكانى – الذكاء اللغوى –حدد المقصود بالذكاء العلمى  -١
 .هل تؤيد ذلك ؟ مع التعليل . اختلف العلماء حول تفسير ظاهرة التمرد  - ٢
 .طبق باألمثلة . للوراثة دور كبير فى إحداث الفروق الفردية  - ٣
  .اقترح ثالثة طرق لمقاومة الشائعات  -٤

   : الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط لصواب أوبين ا: السؤال الثالث 
  .استخدام القراءة الجيدة يساعد فى تحسين عنلية االستذكار   - ١       
  . يعد التخيل بمرحلة الطفولة المبكرة مقيداً بقوانين الواقع -٢        
  .تعد الخبرة شرط من شروط االتجاهات   -٣        
  .ل الدفاعية الشعورية  من الحيريريعد التب  -٤        

  اع ــــــــــــلم اجتمــــــــــــــــــع                                                                              
  .أجب عما يأتى : السؤال الرابع 

  . من مصادر تشكيل الوعى االجتماعى  اشرح اثنين-١
  .مة  اقترح ثالث سبل لكيفة مواجهة العول- ٢
  .عقب برايك .  تصنف العالقات االجتماعية فى ضوء ثالثة معايير - ٣
  .ناقش .  اإلدمان أحد صور االنحراف التى تدمر صاحبها -٤

  .أجب عن ثالثة أسئلة فقط مما يأتى :السؤال الخامس 
  . حدد ثالثة من عوامل تطور السياحة فى العصر الحديث -١
  . هن على ذلك بر. الظاهرة االجتماعية تاريخية - ٢
   حلل مفهوم العولمة - ٣
  . اعرض األسباب الكامنة خلف ارتفاع معدالت البطالة -٤

  : الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط  بين الصواب أو:السؤال السادس 
  .يلعب التكيف االجتماعى دوراً بارزاً فى حياة الفرد  -١
  .االنحراف من وجهة نظر علماء االجتماع أمر مطلق  - ٢
  .تلعب إدارة األزمة دوراً أساسياً فى المنظمات  - ٣
  . النفسية عيتعاون األفراد مع بعضهم البعض استجابة للدواف -٤

  انتهت األسئلة
  
  
  
  
  
  



 ٤٣     

   )٢م ـــــوذج رقـــــنم( 
  ســم النفـــعل                                                                     

  :جباري إ األتىن جب عأ: السؤال األول 
  .حلل هذه العبارة ..  يلعب التهيؤ العقلى دورأ مزدوجاً فى عملية التفكير -١
  . فرق بين النمو التكوينى والنمو الوظيفى - ٢
  .وضح ذلك.  تدور نظرية كرتشيمر حول تصنيف األفراد على أساس خصائصهم الجسمية - ٣
 .ذلك باالمثلة  ى صحةدلل عل. عدة مقاييس لقياس الذكاء   وضح العلماء-٤

   : أجب عن ثالثة فقط مما يأتى: السؤال الثانى 
  .فما المقصود بها ؟ مع التدليل بمثال. أطلق العلماء على النتائج الغير مباشرة للصراع اسم الحيل الدفاعية  -١
  .مع ذكر األمثلة . ميز بين القلق الموضوعى والقلق المرضى - ٢
  بتك فى االستذكار ؟كيف يمكنك كطالب زيادة رغ - ٣
  .اذكر ثالثة منها . هناك عدة دوافع إلطالق الشائعات وانتشارها  -٤

   : الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط بين الصواب أو: السؤال الثالث 
  . يتسم التذكر باأللى طوال مرحلة الطفولة المتاخرة-١      

   .  الفردية  البيئة من العوامل التى تؤدى إلى حدوث الفروق-٢       
  . تنعدم الصلة بين الميول والوراثة -٣       
  . أطلق جان بياجية على العمليات العقلية للمراهق اسم العمليات الحسية -٤       

  ـاع مـــــــــــــم اجتـــــعــــــــــــــــــل                                                                              
  .أجب عما يأتى : السؤال الرابع 

  .بين ذلك .هناك أسباب عديدة لوقوع األزمات  -١
  .ناقش.يشكل االنحراف خطورة على الفرد والمجتمع على حد سواء  - ٢
  .اذكر ثالثة منها . هناك سياسات عديدة تساهم فى عالج البطالة  - ٣
  .اعية اذكر ثالثة من العوامل المؤثرة فى العالقات االجتم -٤

  .أجب عن ثالثة أسئلة فقط مما يأتى :السؤال الخامس 
  .اقترح عدة طرق لمواجهة مخاطر ظاهرة تبدل القيم  -١
  .وضح . التنافس عملية اجتماعية تتميز بعدة خصائص  - ٢
  .وضح ذلك . العولمة تؤدى إلى زيادة الفجوة االقتصادية بين دول العالم  - ٣
  .هل تؤيد ذلك ؟ مع التعليل .  على عدة عوامل تركزت رحالت اإلنسان قديماً -٤

  : الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط  بين الصواب أو:السؤال السادس 
  .تنشأ الظاهرة االجتماعية من صنع مجموعة من األفراد   -١
  .يحدث الصراع بين أطرف متكافئة  - ٢
  .للسياحة اَثار اجتماعية ايجابية على المجتمع  - ٣
  . المؤسسة الوحيدة المسئولة عن الحماية االجتماعية من اإلدامان األسرة هى -٤
  

  انتهت األسئلة
  
  
  
  
  
  



 ٤٤     

   )٣م ــــموذج رقـن(                                                         
  علم النفس                                                           

  :جباري إ األتىجب عن أ: السؤال األول 
  .اقترح ثالث طرق يتم بها مقاومة الشائعة والحد منها  .١
 .هل تؤيد ذلك مع التعليل. البيئة تؤثر على النمو منذ اإلخصاب إلى الوفاة  .٢
 .هو واألنا فى نظرية الشخصية العالقة بين الاستخلص  .٣
 هل تؤيد ذلك؟ولماذا؟.يلعب التفكير الناقد أهمية فى مختلف مواقف الحياة  .٤

   : أجب عن ثالثة فقط مما يأتى: ل الثانى السؤا
  .ميز بين صراع اإلقدام اإلقدام وصراع اإلحجام اإلحجام  .١
  .عقب برأيك . يتحول المراهق إلى مزيد من التوافق النفسى واالجتماعى  .٢
  .يكون لالستذكار فاعلية قصوى إذا كان الطالب نشطاً ايجابياً  .٣
  .ق بمثال يطبالتوضح ذلك مع . يمكن قياس الفروق الفردية  .٤

   :الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط بين الصواب أو: السؤال الثالث 
  . يتصف طفل المرحلة اإلبتدائية بالثورة االنفعالية -١     
  . من الذكاءات عند جاردنر ما تم تطبيقة بالمدارس - ٢     
  . هناك مجموعة من العوامل الداخلية المسببة لإلحباط - ٣     
    .النمو سلسلة متصلة من التغيرات الدينامية والشاملة والبنائية  -٤     

  مــــــــــــاع ــم اجتـــــعــــــــــــــــــل                                                                              
  .أجب عما يأتى : السؤال الرابع 

  .ال ينطبق عليها هذا التعرف و الحاالت التى .حد تعريف للسائح  -١
  . اشرح ثالثة من العوامل المؤثرة فى العالقات االجتماعية - ٢
  .وضح . يختلف مفهوم األزمة عن كل من المشكلة الحادث والكارثة  - ٣
  .لبطالة الهيكلية والبطالة الموسمية اميز بين -٤

  .أجب عن ثالثة أسئلة فقط مما يأتى :السؤال الخامس 
  .وضح . اهرة االجتماعية بالعمومية واالنتشار  تتصف الظ- ١
  .اذكر ثالثة منهم .  هناك صور للتفاعل االجتماعى - ٢
  .اشرح .  انتشار النزعة االستهالكية من أهم سلبيات العولمة - ٣
  .هل تؤيد ذلك مع التعليل .  قد يتعلم الفرد السلوك المنحرف -٤

  : عليل فى ثالثة فقطالخطأ مع الت  بين الصواب أو:السؤال السادس 
  . للصراع خصائص عديدة -١ 
  . للسياحة اضثار ايجابية على البيئة السياحية -٢ 
  . اإلدمان أحد صور االنحراف التى تدمر صاحبها -٣ 
  . تقع بعض المسؤلية فى تشكيل الوعى على عاتق الشخص نفسه - ٤ 
  

  انتهت األسئلة
  
  
  
  
  
  



 ٤٥     

   )٤م ــــموذج رقـن(                                                         
  علم النفس                                                           

  :جباري إ األتىجب عن أ: السؤال األول 
  لو كنت مربياً ماذا تقترح لتنمية الذكاءات المتعددة لدى أبناءك ؟ -١
 .وضح أهمية مرحلة الحمل  - ٢
 .وضح .  المراهق بالشدة والعنف والسطحية تتسم انفعاالت - ٣
 .ناقش . خصية مفهوم له العديد من الخصائص شال -٤

   : أجب عن ثالثة فقط مما يأتى: السؤال الثانى 
  . قارن بين المستوى األول والمستوى الرابع للضعف العقلى  -١
  .حدد المقصود بالقلق محدداً أنواعه  - ٢
  .حلل هذه العبارة . ة الطفولة المبكرة عدة مظاهر يأخذ النمو الجسمى فى مرحل - ٣
  .عرف الشائعة مبينناً أسبابها  -٤

   :الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط بين الصواب أو: السؤال الثالث 
  .الفروق الفردية ظاهرة خاصة   -١
  .التخيل لدى المراهق مثل الطفل  - ٢
  . داخلية تعتمد نظرية التحليل النفسى لفرويد على صراعات - ٣
  .هناك فارق بين التوافق النفسى والتوافق االجتماعى -٤

  مــــــــــــاع ــم اجتـــــعــــــــــــــــــل                                                                              
  .أجب عما يأتى : السؤال الرابع 

  .حلل هذه العبارة . ى حياتنا التفاعل االجتماعى له أهمية كبرى ف -١
  .حدد النتائج المترتبة على العنف واإلرهاب  - ٢
  .ناقش ثالثة .لالنحراف خطورة على الفرد والمجنمع على حد سواء  - ٣
  .ناقش ستة منها . هناك أسباب عديدة لوقوع االزمات  -٤

  .أجب عن ثالثة أسئلة فقط مما يأتى :السؤال الخامس 
  .ناقش ثالثة .  الخصائص التى يتسم بها التنافس هناك العديد من -١ 
  . ميز بين تعريفى دى ماير وفرولر للسياحة - ٢
  . حلل أهم مظاهر تبدل القيم - ٣
  .بين ذلك .  للبطالة تأثير على الصحة واألمن -٤

  : الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط  بين الصواب أو:السؤال السادس 
  .داً أكبر من السياحة الثانوية  تحتاج السياحة األساسية جه-١ 
  . للحماية الشرطية والقانونية دور كبير فى معالجة اإلدمان -٢ 
  .  يستطيع أفراد المجتمع مخالفة الظاهرة الاجتماعية -٣ 
  . الفهم السطحى واالبتزاز من أسباب وقوع األزمات - ٤ 
  

  انتهت األسئلة
  
  
  
  
  
  



 ٤٦     

   )٥م ــــموذج رقـن(                                                         
  علم النفس                                                           

  :جباري إ األتىجب عن أ: السؤال األول 
  .تدمير كرات الدم الحمراء عند بعض األجنة : بم تفسر  -١
 ل تتفق مع ذلك ؟ه. لألسرة دور هام فى تنمية الذكاءات المتعددة لدى الطفل  - ٢
  .ناقش مع التوضيح بمثال . تلعب البيئة دوراً رئيسياً فى تكوين شخصية الفرد من وجهة نظر باندورا  - ٣
  .دلل على ذلك . مع األيام تزداد المهارات االجتماعية للمراهق  -٤

   : أجب عن ثالثة فقط مما يأتى: السؤال الثانى 
  .بين ذلك . شكلة تحديد المشكلة من أهم خطوات حل الم -١
  .وضح . الوراثة من العوامل التى تؤثر فى النمو  - ٢
  .طبق بمثالين . للشائعة تأثير كبير على األحداث فى المجتمع  - ٣
  .اشرح الفروق الفردية بين الجنسين  -٤

   :الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط بين الصواب أو: السؤال الثالث 
  .لهم الناس ذكوراً واناثاً فى ميو -١
  .يصف ايزنك الشخصية من خالل مجموع أبعاد  -٢
  .التبرير حيلة دفاعية ترتبط بنسيان الفرد لمصدر اإلحباط  -٣
  .يتسم النمو فى مرحلة الطفولة المبكرة بالتباطؤ  - ٤

  مــــــــــــاع ــم اجتـــــعــــــــــــــــــل                                                                              
  .أجب عما يأتى : السؤال الرابع 

  .تتصف الظاهرة االجتماعية بأنها مترابطة  -١
  .يختلف مفهوم العنف عن مفهوم اإلرهاب  - ٢
  هل تتفق مع ذلك ؟ ولماذا ؟. يتوقف عالج اإلنحراف على العقاب  - ٣
  ما األسباب الكامنة وراء ارتفاع نسبة البطالة ؟ -٤
  .أجب عن ثالثة أسئلة فقط مما يأتى :سؤال الخامس ال 
  .وضح ذلك .  الجانب النفسى أحد العوامل التى تؤثر على التعاون -١
  .اذكر ثالثة منها .  هناك مجموعة من العوامل التى ساعدت على تطور السياحة - ٢
  .حدد ثالثة منها .  تحدث العالقات االجتماعية ألسباب عدة - ٣
  .عى الجماعى والوعى الفردى  فرق بين الو-٤

  : الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط  بين الصواب أو:السؤال السادس 
  . للتكيف أهمية كبيرة فى حياة الفرد -١ 
  . كل مشكلة أزمة - ٢
  . هناك مجموعة من الدوافع المؤدية لإلدمان - ٣
  . للسياحة اَثار ايجابية على الحياة االجتماعية والثقافية-٤
  

  األسئلةانتهت 
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٧     

   )٦ــــم موذج رقـن(                                                         
  علم النفس                                                           

  :جباري إ األتىجب عن أ: السؤال األول 
  .ء االستذكار اذكر ثالثة من العوامل التى تساعد فى زيادة االنتباه أثنا -١
  .عرف النمو وما يتضمنه التعرق من معنى  - ٢
  .ناقش ذلك . الشخصية عند باندورا نتاج التعلم االجتماعى  - ٣
  .حدد المقصود باإلحباط مبينناً العوامل الداخلية المسببة له  -٤

   : أجب عن ثالثة فقط مما يأتى: السؤال الثانى 
  ".ن عقلياً المتفوقي" اعرض أهم سمات العباقرة  -١
  .وضح مظاهر ا لنمو االجتماعى فى الطفولة المبكرة  - ٢
  .اذكر ثالثة منها . لتكوين االتجاه عدة شروط  - ٣
  هل تؤيد ؟ ولماذا ؟. للتربية الجنسية السوية دور مهم فى حياة المراهق  -٤

   :الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط بين الصواب أو: السؤال الثالث 
  .ظيفى أحد معوقات التفكير السليم الثبات الو -١
  .النتشار الشائعات العديد من العوامل  -٢
  .هناك العديد من العوامل التى تؤثر على النمو السليم للجنين  -٣
  .توجد فروق داخل الفرد الواحد - ٤

  مــــــــــــاع ــم اجتـــــــــــــلعــــــــــ                                                                              
  .أجب عما يأتى : السؤال الرابع 

  .تتصف الظاهرة االجتماعية بأنها نسبية  -١
  .حدد العوامل التى تؤدى إلى انتشار النزعة االستهالكية  - ٢
  .حلل هذه العبارة . العزلة االجتماعية من العوامل المسببة لالنحراف  - ٣
  .لهيكلية والبطالة االحتكاكية ميز بين البطالة ا -٤
  .أجب عن ثالثة أسئلة فقط مما يأتى :السؤال الخامس  
  .هل تؤيد ذلك ؟ مع التعليل . للساحة دور بارز فى تأكيد االهتمام بالبيئة  -١
  .بين ذلك . تلعب وسائل اإلعالم دوراً هاماً فى تشكيل وعى الفرد - ٢
  .احة مع تحديد العالقة بينهم حدد الفرق بين السفر واالنتقال والسي - ٣
  كيف يمكن تحقيق ذلك ؟. للحماية االجتماعية دور كبير فى معالجة اإلدمان  -٤

  : الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط  بين الصواب أو:السؤال السادس 
  .للتعاون أهمية كبيرة للفرد والجماعة والمجتمع  -١
  .ية البطالة لمؤسسات المجتمع لمدنى دور كبير فى عالج قض - ٢
  .الجهد المبذول فى السياحة الثانوية أكثر من الجهد المبذول فى السياحة األولية  - ٣
  .تتكون العالقات االجتماعية نتيجة مجموعة من الدوافع  -٤
  

  انتهت األسئلة
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٨     

  )٧ــــم موذج رقـن(                                                         
  علم النفس                                                           

  :جباري إ األتىجب عن أ: السؤال األول 
  .الدافعية شرط أساسى لالستذكار  .١
  .وضح . توجد فروق فى معدالت النمو  .٢
  .بين مكونات الشخصية عند فرويد  .٣
  .حلل خصائص االتجاهات النفسية  .٤

   : ما يأتىأجب عن ثالثة فقط م: السؤال الثانى 
  .اشرح اثنين من خصائص الفروق الفردية  .١
  .اذكر مجموعة العوامل التى تساعد على الهدوء االنفعالى لطفل المرحلة االبتدائية  .٢
  .ميز باألمثلة بين صراع اإلقدام األحجام المزدوج وصراع اإلحجام اإلحجام  .٣
  .النظرة المثالية أحد سمات النمو االجتماعى لدى المراهق  .٤
   :الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط بين الصواب أو: ل الثالث السؤا

  .بين أهمية التفكير االبداعى  -١
  .يؤكد العلم على أن األم هى المسؤلة عن تحديد جنس الجنين  - ٢
  .العدوانية واالختبار من دوافع إطالق الشائعات  - ٣
  يكون القلق المرضى محدد األسباب  -٤

  مــــــــــــاع ــم اجتـــــعــــــــــــــــــل                                                                      
  .أجب عما يأتى : السؤال الرابع 

  .دلل بمثال . الظاهرة االجتماعية تاريخية  -١
  .حددها. لعملية التعاون العديد من األشكال  - ٢
  .رأيك عقب ب.  العولمة عملية تلقائية ومستمرة  - ٣
  .هل تؤيد أم تعارض ؟ اذكر مبرراتك . يشكل اإلدامان خطر على المجتمع  -٤
  .أجب عن ثالثة أسئلة فقط مما يأتى :السؤال الخامس  
  .وضح األسباب التى تزيد من معدالت البطالة  -١ 
  .وضح . للسياحة أثار اجتماعية وثقافية ايجابية  - ٢
  .اشرح العوامل المسببة للصراع  - ٣
  .وضح ذلك .  رغم خطورة العولمة إال أن لها مزايا متعددة - ٣

  : الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط  بين الصواب أو:السؤال السادس 
  .االنحراف من وجهة نظر العلماء أعم من الجريمة  -١ 
  .التفاعل االجتماعى ضرورة اجتماعية  -٢ 
   .يرتكز تعريف دى ماير على النواحى النفسية للسياحة - ٣
  .يعد التعليم مصدراً ثانوياً من مصادر تشكيل الوعى  -٤
   

  انتهت األسئلة
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٩     

   )٨ــــم موذج رقـن(                                                                     
  علم النفس                                                           

  :جباري إ األتىعن جب أ: السؤال األول 
  .ميز بين التفكير الموجه والتفكير الغير موجه  -١ 
  .ما النتائج المترتبة على وجود فروق فردية فى النضج الجسمة والجنسى عند المراهق  - ٢
  .اذكر مبرراتك . هل توافق على ذلك . ترتكز نظرية التعلم االجتماعى على المحددات البيئية للسلوك  - ٣
  .ير كبير على النمو واالرتقاء االنسانى للغدد تأث -٤

   : أجب عن ثالثة فقط مما يأتى: السؤال الثانى 
  .وضحها مع الشرح ... وضح البورت معادلة الشائعة  -١ 
  .دلل بمثال على تأثير البيئة فى الفروق الفردية - ٢
  .يعمل التوافق النفسى واالجتماعى فى اتجاهين  - ٣
  .قلى فى مرحلة الطفولة المبكرة استعرض مظاهر النمو الع -٤

   :الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط بين الصواب أو: السؤال الثالث 
   .٢٩ : ٢٥المستوى الثانى للضعف العقلى تكون نسبته بين  -١
  .تتسم المراهقة بالطابع المنطقى  - ٢
  .بعض مكونات االتجاه تضفى عليها طابع الدفع والتحريك  - ٣
  .نفعالى بين الذكاء الشخصى واالجتماعى يجمع الذكاء اال -٤

  مــــــــــــاع ــم اجتـــــعــــــــــــــــــل                                                                 
  .أجب عما يأتى : السؤال الرابع 

  .تتصف العالقات االجتماعية فى ضوء ثالثة معايير  -١
  .الجتماعى  بين أشكال الصراع ا - ٢
  .ناقش .. تتباين مستوى التنمية بين دول العالم من سلبيات العولمة  - ٣
   .حلل العبارة. االنحراف نتاج الوصمة االجتماعية والتعلم االجتماعى  -٤
  .أجب عن ثالثة أسئلة فقط مما يأتى :السؤال الخامس  
  . حدد دور البطالة على االقتصاد والسياسة -١ 
  .من التهديد المشكلة والحادث  ميز بين كل -٢ 
  .اذكر ستة منها .  للسياحة اقتصادية -٣ 
  .وضح ذلك .  الظاهرة االجتماعية تفرض نفسها على األفراد - ٤ 

  : الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط  بين الصواب أو:السؤال السادس 
  . تتعدد طرق عالج االنحراف وتتكامل فيما بينها -١ 
  .مهنية دوراً بارزاً فى تشكيل وعى أعضائها  تلعب المنظمات ال- ٢
  . يتولد التنافس عن التعاون - ٣
  . من الصعب مواجهة تبدل القيم -٤
   

  انتهت األسئلة
  
  
  
  
  
  



 ٥٠     

   )٩ــــم موذج رقـن(                                                               
  م النفســـــــــــــعل                                                      

  :جباري إ األتىجب عن أ: السؤال األول 
  .عرف النمو كما حدده علماء النفس مبينناً ما يتضمنه التعريف  -١
  .طبق بمثال . يلعب التفكير الناقد دوراً هاماً فى حياة الفرد  - ٢
  .عرف الشخصية محدداً ما يتمنه التعريف من معنى  - ٣
  كيف يمكنك كطالب تحقيق ذلك ؟. كار الفعال بمبدأ الدافعية يرتبط االستذ -٤

   : أجب عن ثالثة فقط مما يأتى: السؤال الثانى 
  .بين مظاهر النمو االجتماعى عند طفل مرحلة المدرسة األبتدائية  -١ 
  .تتبع ثالث قدرات عقلية يستطيع الفتى أو الفتاة القيام بها فى مرحلة المراهقة  - ٢
  .هل تؤيد ذلك ؟؟ مع التعليل . فروق الفردية داخل الفرد الواحد تختلف ال - ٣
  . صراع اإلقدام اإلحجام المزدوج أصعب أنواع الصراع فى الحسم -٤

   :الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط بين الصواب أو: السؤال الثالث 
  .يؤثر على الجنين إذا كان موجبأ عند األم سالباً عند الطفل rhال -١
  .جاردنر على فكرة الذكاء الواحد أكد  - ٢
  .تتسم مرحلة الطفولة المتأخرة بالثبات االنفعالى  - ٣
  .يعد التبرير حيلة دفاعية ال شعورية  -٤
   

  مــــــــــــاع ــم اجتـــــعــــــــــــــــــل                                                                 
  .ب عما يأتى أج: السؤال الرابع 

  .حلل هذه العبارة . الظاهرة االجتماعية عمومية  - ١ 
  .اذكر اثنين من العوامل المؤثرة فى العالقات االجتماعية  -٢ 
  .هل تؤيد ذلك ؟مع التعليل .التنافس سالح ذو حدين  - ٣
  .تبين فيه دور العزلة االجتماعية فى حدوث االنحراف . طبق بمثال  -٤
  .ب عن ثالثة أسئلة فقط مما يأتى أج:السؤال الخامس  
  .عقب برأيك .يصاحب نشر ثقافة العولمة انتشار قيم االستهالك   -١
  . حدد ثالثة من عوامل تطور السياحة فى مصر - ٢
  . يتميز التنافس االجتماعى بالعديد من الخصائص - ٣
  .العبارة أكد على صدق .  تؤدى البطالة بالفرد إلى تعرضه لمظاهر االعتالل النفسى -٤

  : الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط  بين الصواب أو:السؤال السادس 
  . يعد التعليم من المصادر المباشرة فى تشكيل الوعى االجتماعى -١ 
  . االنحراف ظاهرة مطلقة من وجهة نظر علماء االجتماع - ٢
  . للسياحة أثار ايجابية على البيئة - ٣
   .لمشكلة  يتفق مفهوم األزمة مع مفهوم ا-٤

  انتهت األسئلة
  
  

    
  
  
  



 ٥١     

    )١٠ــــم موذج رقـن(                                                                  
  )المهمشة بالمنهج موذج الجزئيات الهامة والمقدمات والجزئيات ن(                                          
  م النفســـــــــــــعل                                                        

  :جباري إ األتىجب عن أ: السؤال األول 
  .اذكر العوامل التى تساعد على اكتمال النضج النفعالى واالجتماعى عند المراهق  -١
 .حلل هذه العبارة .افتقاد المناخ األسرى أألمن يؤثر على المراهق  - ٢
 .دلل باألمثلة . فروق الفردية تتغلب البيئة على الوراثة فى إحداث ال - ٣
  كيف يمكن صناعة شائعة ؟ ولماذا ظهر هذا العلم ؟ -٤

   : أجب عن ثالثة فقط مما يأتى: السؤال الثانى 
  .أكد على صحة العبارة . ال تحقق الحيل الدفاعية أهداف الفرد  .١
  . أهميته الذكاء مع توضيحعرف  .٢
  .حلل هذه العبارة . مراحل العمر التالية يختلف النمو العقلى واالجتماعى فى مرحلة المهد عن .٣
  .تذكر فى مرحلة الطفولة المبكرة ومرحلة الطفولة المتأخرة ومرحلة المراهقة فى ضوء ما درستبين القارن  .٤

   :الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط بين الصواب أو: السؤال الثالث 
  . نوعين وفقاً لطريقة التطبيق  تنقسم مقاييس الذكاء إلى-١                               
  . يشير صراع اإلقدام اإلحجام المزدوج إلى وجود هدف جذاب ومنفر فى نفس الوقت -٢                               
  . استمد مفهوم التوافق من علم البيولوجى -٣                               
  . المخى فى التغيرات الجسمية التى تحدثأثناء فترة البلوغ   يتحكم المهد-٤                               
  . التقسيم فى النمو تقسيم اصطالحى -٥                              

                                 

  ــــــــاع مــــــم اجتـــــعــــــــــــــــــل                                                                 
  .أجب عما يأتى : السؤال الرابع 

  . أكد ابن خلدون على ضرورة االجتماع اإلنسانى -١                        
  . العالقات االجتماعية نتاج التفاعل االجتماعى -٢                            

  .ة  طبق باألمثلة على العمليات االجتماعي-٣                            
  ؟ متى يؤدى التنافس وظيفته االجتماعية - ٤                            

  .أجب عن ثالثة أسئلة فقط مما يأتى :السؤال الخامس  
  .حلل هذه العبارة .  أصبح مفهوم المجتمع الدولى مفهوماً محورياً ال يمكن التغاضى عنه وعن دراسته-١                          

  .هل تؤيد ذلك مع التعليل .  تحرج البطالة أى نظام سياسى - ٢                          
  . صنف مصادر التهديد وأسباب الكارثة - ٣                          
  .وضحهما .  ينقسم األفراد فى مدى اندماجهم فى الحياة االجتماعية إلى نوعين -٤                         

  : الخطأ مع التعليل فى ثالثة فقط صواب أو بين ال:السؤال السادس 
  . تختلف أهمية الوعى االجتماعى عن أهمية دراسته- ١                        

  . زخر المجتمع المصر بالعديد من مظاهر تبدل القيم -٢                       
  . القيم نسبية تتغير من فترة إلى أخرى -٣                       

  . تغير القيم يجب أن يكون عملية مدروسة -٤                       
   

  انتهت األسئلة
  
  
  


