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مراجعة علم نفس
معلم خبير علم النفس واالجتماعوسيم املغربى

1ــ تتعدد طرق االحتفاظ باملعلومات يف الذاكره00برهن على ذلك باالمثله ؟ 
● أعط مثاال توضح من خالله ان التسميع املوضح احد طرق االحتفاظ باملعلومات يف الذاكره؟ 

التسميع اآللي
هو تكرار املعلومات يف أذهاننا حيث ميكنا االحتفاظ بها يف الذاكرة قصيرة املدى.

مثال: تكرار رقم تليفون لغاية طلب الرقم 

ــع  ــي ــســم ــت ال
املوضح

هو ربط املعلومات املراد تذكرها مع شيء معروف سابقا ومخزن يف الذاكرة طويلة 
املدى.

مثال : ربط نتائج احلملة الفرنسية بأسبابها 

التنظيم
التي جتمع  املشتركة  العناصر  أساس  علي  املعلومات  بتنظيم  الفرد  يقوم  أن  هو 

بينها.
مثال: خصائص السعة والدوام والتخزين فى أنواع الذاكرة الثالث

2ـــ الذاكره قصيره املدي ذاكره عامله. دلل علي ذلك ؟ 
ألنها حتتوي على معلومات نشطة )هو ما تفكر به حالياً يف هذه اللحظة(.

) فهي تشبه سطح املكتب الذي تضع عليه األوراق واألدوات التي ستستخدمها اآلن (    
وتعد مرحلة مؤقتة تسمح بالتعامل مع املثيرات التى ال حتتاج لتخزين طويل تعاماًل فعاالً 

 3ــ للهرمونات التي تفرزها الغدد الصماء تأثير كبير على النمو 0وضح ذلك ؟ 
-الغدة الدرقية 

إذا نقصت إفرازاتها قبل البلوغ..تودى الى 
1-- توقف منو الهيكل العظمى من حيث  الطول.

2-- يستمر منو الهيكل العظمى من حيث العرض مما يؤدى إلى السمنة.
2-الغدة التناسلية التى تظهر قبل البلوغ نتيجة لضمور)إختفاء(

الغدة التيموسية والصنوبرية.
- فإذا ضمرتا مبكراً كان البلوغ مبكراً.                       - وإذا ضمرتا متأخراً كان البلوغ متأخراً.

 4ـــ حدد  املقصود بكل من النمو التكويني  والنموالوظيفي  ؟ 

النمو الوظيفي أو الكيفي » غير املرئي » النمو التكويني أو الكمي »املرئي« 

ـــذي يحدث  ال الــنــمــو  - هــو 
ــشــكــل وميــكــن  يف احلــجــم وال

مالحظته0
- مثل مالحظة زيادة الطول 

أو الوزن أو ظهور األسنان

- هو النمو الذي يحدث يف الوظائف اجلسمية والعقلية واالنفعالية0 
- وال نالحظه بالرؤية بل نستدل عليه من مالحظة التغير يف سلوك 

الفرد0
- مثل0 النمو يف الوظائف العقلية ال نالحظه مباشرة ولكن نستدل 

عليه من التغير يف األداء 

5ــ يعد )التبريرواحالم اليقظه من احليل الدفاعيه اال شعوريه  . دلل باالمثله؟ 
التبريرهو محاولة ال شعورية إلعطاء أسباب تبدو مقبولة اجتماعيا أو معقولة منطقيا ولكنها غير سليمة 

جتنبا للسبب الصحيح لالحباط ويوجد نوعان من التبرير : 
أ- تشويه الهدف اجليد: الذى يعجز الفرد عن الوصول اليه   مثال /فشل طالب فى دخول كليه السياسه 

واالقتصاد-فيصفها بان مستقبلها غير مضمون 
ب – حتسني الهدف السيئ: وفيه يضخم الفرد من قيمة الهدف الذى وصل إليه   

مثال/الشخص الذى يحصل على وظيفه متواضعه ميجد فيها0
أحالم اليقظه هى حيلة يلجأ إليها الفرد لتحقيق أهدافه فى عالم اخليال بعد ان فشل فى حتقيقها فى 

عالم الواقع ولها عدة أنواع:
 أ( حالم البطولة : وفيها يتخيل االنسان نفسه بطاًل أو شخصية عظيمه  

ب( أحالم العدوان : يتخيل فيها الفرد حدوث األذى لألشخاص الذين يقفون عقبه فى سبيل حتقيق اهدافه 
جـ( أحالم االستشهاد : وفيهايتخيل الشخص نفسه شهيدا تعرض لالذى

6ــ ميزمبثال  بني القلق املوضوعي والقلق املرضي  ؟ 
2-  قلق مرضى1- قلق موضوعى 

●هو قلق عادى سوى يظهر فى اخلوف من شئ محدد 
مثل اخلوف من املرض أو االمتحان

● مستوى القلق له تأثير على اآلداء فاملستوى املنخفض 
ال يؤدى للعمل ومع زيادة هذا املستوى الى املتوسط يزداد 
الفرد  يوقف  الطبيعى  القلق عن احلد  زاد  ذا  العمل والكنا 

عن العمل 
● مثال : الطالب يشعر بالقلق من االمتحان وهذا يدفعه 
للمذاكرة وكلما اقترب الوقت زاد القلق ) املستوى املتوسط ( 
بصورة تدفعه للمذاكرة أكثر ولكن إذا زاد عن احلد الطبيعي 

) فوق طاقته  ( فانه يعوق العمل 

● هو خوف غامض  مبهم ال يسهل 
معرفة سببه مباشرة

 ● ال يتفق مع الظروف ويبدوا أنه 
ال مبرر له 

الفرد  توافق  إعاقة  الى  ×ويــؤدى   
مع احلياة 

● مثال رجل الشرطة ال يثير خوفا 
ولكن إذا خاف الشخص منه بال مبرر 
الى عالج  يحتاج  نفسى  فهذا مرض 

متخصص 

7 ــ يحدث االحباط نتيجه عوامل خارجيه-داخليه.  دلل 

العوامل اخلارجية املحدثة لإلحباط

يقصد بها العوامل املوجودة يف البيئة املحيطة للفرد وتشمل :
)1( الظروف املادية يف البيئة :

وتعنى عجز اإلمكانيات الطبيعية للبيئة التي يعيش فيها الفرد عن إشباع دوافعه وحتقيق أهدافه 
مثال انقطاع التيار الكهربائى اثناء مشاهدتك ملباره االهلى والزمالك . 

)2( القيود والضوابط االجتماعية :
وهى قيود يفرضها املجتمع او تنشا عن تصرفات اآلخرين 

مثل العادات والقوانني السائده فى املجتمع 
مثال /حرمان الفتاه فى صعيد مصر من استكمال تعليمه.

)3( املستويات االقتصادية  واالجتماعية :
يشعر الفرد باإلحباط نتيجة عدم كفاية الدخل أو االنتماء ملستوى اقتصادي أو اجتماعى منخفض، 

ويزاد اثر هذاالعامل فى مجتمع يقدر الفرد بثروته 

العوامل الداخلية املحدثة لإلحباط

يقصد بها العوامل التي تنشأ داخل الفرد نفسه وتشمل:
)1( العيوب والنقائص الشخصية :

سواء كانت عيوب جسمية أو نفسية أو اجتماعية 
مثل العاهات واألمراض.

)2( الشعور بالتعطل الوظيفي : 
فاحلرمان من العمل أو العجز عن احلصول عليه أو القيام بعمل ال يتناسب مع قدرات الفرد يودى 

الحباطه وطلب النقل او االستقاله.
)3( عدم فهم الشخص لذاته اى عدم ادراك الفرد المكانياته ادراكا واقعيا فيحد د لنفسه اهدافا 

تفوق قدراته  وبالتالى يعجز عن حتقيقها فيشعر باالحباط 
مثال /تصميم الفرد على العمل بالتمثيل مع عدم توافر القدره واملوهبه .

8 ــ الشخصية مجموع ما يحدثه الفرد من تاثير يف االخرين هل تؤيد ؟ اذكر مبرراتك  ؟ 
ال اؤيد

أهم عيوب هذا االجتاه :
1( نظرته السطحية للشخصية .                   2( يجعل للفرد شخصيات متعددة .

3( ينكر التنظيم الداخلي للشخصية .4/يركز على تاثير الفرد فى االخرين
 9ــ الشخصيه عند فرويد تنظيم ديناميكى يف صراع  متسمر ودائم هل تؤيد ؟ اذكر مبرراتك  ؟

االنا االعلي يتمثل يف اجلانب اخللقي للشخصيه عند فرويد عقب علي ذلك  

الهو:
»هو جزء ال شعوري«   

● يستمد طاقته من اللذات والغرائز املولود بها الفرد                                        × 
واملبدأ االساسى هو السعي الدائم نحو حتقيق اللذة 

االنا:

 »وهو جزء شعورى«
● ينمو مع الفرد نتيجة اخلبرات التى تعرض لها 

● وظيفته هو ضبط “الهو” وفقا للواقع
● املبدأ املسيطر علية هو” الواقع” 

االنا 
األعلى:

» هو جزء ال شعورى« 
● يتمثل فى اجلانب اخللقى ويشمل األوامر والنواهى األخالقية التى تعلمها الفرد 

● وظيفة” االنا األعلى” ضبط” االنا” والسيطرة عليه وتوجيهه نحو القيم األخالقية 
● و”االنا األعلى” غير واقعى مثالى ال يسعى الى اللذة بل إلى الكمال

10ــ توجد فروق فرديه بني اجلنسني 000بني ثالثه منها

البناتالذكور

ال يوجد فروق تذكر بني اجلنسني فى الذكاء العامالذكاء 

اخلـــصـــائـــص 
اجلسمية 

)تــازر  بعضها  فــى  ــور  ــذك ال يتفوق 
عضلى غليظ(

تــتــفــوق اإلنــــاث فــى مــعــدل النضج 
واملثابرة )تأزر عضلى دقيق(

االستعدادات 
املعرفية 

يتفوق الذكور على اإلناث خاصة  فى 
االستدالل احلسابي والتصور البصري 

اللفظية  الطالقة  فى  اإلناث  تتفوق 
والذاكرة والقدره على متييز االلوان

الـــتـــحـــصـــيـــل 
الدراسي 

يــتــفــوق الـــذكـــور فــى الــريــاضــيــات 
والعلوم 

والفنون  اللغات  فى  اإلنــاث  تتفوق 
واألشغال اليدوية.

اجتماعية  نظريه وعمليه وميكانيكيه 0امليول  وخدمة  وادبــيــة  جمالية 
ومنزلية.

11ــ ترتكز نظريه التعلم االجتماعي علي املحددات البيئيه للسلوك.  عقب؟ 
تركز على املحددات البيئية للسلوك 

الشخصية هى محصلة لتفاعل الفرد مع البيئة التى يعيش فيها 
ويتحدد سلوك الفرد وفقا للتعلم وحتدث الشخصيه فى محيط اجتماعى 

تختلف شخصية األفراد وفقاً لتاريخ حياتهم 
املترتبة عليها ويتوقع لو صدر منه هذا  للنتائج  الفرد تنمو مبالحظة سلوك اآلخرين وبإدراكه  فشخصية 

التصرف ينطبق عليه نفس النتيجة  
مثال إذا رأى الطفل األب يلقى السالم على شخص ما ووجد هذا الشخص يرد التحية بابتسامة وود ويحاول 

أن ) يتبني( رد الفعل إذا كان من املمكن أن ينطبق عليه نفس النتائج لو قام بنفس السلوك 
12ــ املراحل االولي للنمو اهم من  املراحل االخيره.  وضح؟ 

1-  النمو السوي يف املرحلة اجلنينية يترتب عليها النمو السوى و الطبيعي يف مراحل العمر التالية.
2- الظروف البيئية السيئة قبل امليالد أو بعده مباشرة تضر بعمليات النمو و االرتقاء التالية ضررا بالغا وقد  

تعطل النمو اجلسمي و العقلي لدى الطفل 
13ــ اذكر اسباب تدمير كرات الدم احلمراء عند بعض االطفال ؟ 
بسبب تفاوت أحد مكونات الدم )rh( عند كل من األم واجلنني

فإذا كان مكون الدم )rh( سالب عند األم ، موجب عند األب أدى إلى:
1- تدمير كرات الدم احلمراء يف جسم اجلنني.

2-  عدم نضج خاليا الدم.
3- اإلضطراب يف توزيع األكسجني.

4- الضعف العقلى وتلف املخ.
5- موت اجلنني أو مايعرف باإلجهاض.

14ــ اذكر الفروق الفرديه داخل الفرد الواحد؟ 
1-اجلوانب املتعددة للقدرة الواحدة ال توجد فى الفرد الواحد بنفس الدرجة 

2-تتنوع القدرات العقليه والسمات السيكولوجيه فى الفرد الواحد
مثال : قد يتميز الفرد فى القدرة الرياضية وال ميتلك القدرة الفنية 

3- متيل الفروق داخل الفرد الى التناقص بالتدريب واستمراره وتتزايد مع التقدم فى العمر0
15ــ حدد املقصود بالفروق الفردية؟ 

هى االختالفات التى توجد بني االفراد فى النواحى اجلسمية والعقلية والنفسية 
16ــ التفاعل بني الوراثه والبيئة من العوامل االساسيه يف اظهار الفروق الفرديه.  وضح؟ 

1-الوراثة تأتى باالستعدادات التى جتعل الفرد متوافقا مع نفسه ومجتمعه 
2-البيئه  أما تنميه أو تخمدها

مثال قد يرث الفرد ذكاء عن والديه ولكنه قد يحيا فى بيئة ال تساعده على تنميته 
17 ــ للمراهقه اهميه للفرد وللمجتمع .  دلل  على ذلك ؟ 

أهمية املراهقة بالنسبة للمجتمعأهمية املراهقة بالنسبة للفرد

1-هى أخطر الفترات العمرية يف حياة اإلنسان 
ألنه يحدد فيها مستقبله بشكل كبير.

2-هى الفترة التى مير فيها املراهق بالعديد من 
الصعوبات ويعانى فيها من القلق والصراعات.

احلياة  يف  الــزجــاجــة  بعنق  أشبه  3-املــراهــقــة 
يضمن  بسالم  فيها  مير  فمن  للمراهق  النفسية 

إستقرار احلياة.

هى فترة إعداد املراهق للعطاء للمجتمع.
التى  املجتمع  ثــروات  أفضل  فيها  املــراهــق 
هــو صانع  اإلنـــســـان  إســتــثــمــارهــا ألن  يــجــب 
التقدم بإستثماره الثروات املادية التى التصلح 

مبفردها.
عدم إستثمار طاقة الشباب يف سن املراهقة 
يؤدى إلى حتولها لطاقة مدمرة للفرد واملجتمع.

18 ــ يتوقف طول فتره املراهقه علي ظروف املجتمع.  دلل علي ذلك؟ 
ألن من أهم عالمات إنتهاء مرحلة املراهقة أيضا هو الوصول إلى مرحلة اإلستقالل واإلستقالل هنا هو 

“اإلستقالل اإلقتصادى«..
فترة املراهقة قد تقصر يف املجتمعات الريفية البدائية ألن الفرد فيها ينضج إقتصادياً يف الوقت الذي ينضج 

فيه جنسياً ويستطيع أن يعول نفسه.
فترة املراهقة قد تطول يف املجتمعات املدنية احلديثة ألن الفرد فيها ال ينضج إقتصادياً يف الوقت الذي 

ينضج فيه جنسياً واليستطيع أن يعتمد على نفسه.
19 ــ يختلف تذكر املراهق عن تذكر الطفل يف الكم والكيف.. دلل علي ذلك ؟ 

التذكر

 أي أنه ميلك القدرة على التذكر بشكل يختلف عن الطفل
فاالختالف بني ذاكرة املراهق وذاكرة الطفل اختالف يف الكيف أكثر منه يف الكم

1-ذاكرة الطفل يكون من النوع قصير املدى أما ذاكرة املراهق تكون من النوع طويل املدى.. ألنه 
ميلك القدرة على استدعاء خبرات قدمية.

على  قدرة  لديه  فالطفل  الفهم  دون  فقط  احلفظ  على  القائم  اآللي  النوع  من  الطفل  تذكر   -2
استدعاء أى مادة علمية حتى وإن لم يفهمها.

أما تذكر املراهق قائم على الفهم فيستحيل على املراهق استدعاء أي مادة علمية دون أن يفهمها.

      تزداد قدره املراهق علي التخيل - االنتباه. دلل علي ذلك.
التخيل: أي أنه ميلك القدرة على التخيل ويظهر ذلك يف خياله اخلصب الذي يتيح له

1-عمق الكتـــــابة: ويظهر ذلك فى تأليف القصص والروايات وكتابة الشعر.
2-التفكير اإلبتكارى: فاألفراد الذين ميلكون قدرات إبتكارية هم أساساً متفوقون فى القدرة التخيلية.

3-أحــــالم اليقظة: بدرجة زائدة يجد فيها لذة كبيرة ولكنها سالح ذو حدين..
قد تكون نافعة: إذا كانت حافزاً على العمل واالستذكار.

قد تكون ضارة: إذا استغرق
االنتباه: أي أنه ميلك القدرة على االنتباه سواء فى املدة أو فى املدى

1- فى املـدة: هي القدرة على تركيز االنتباه فى أى موضوع ملدة طويلة.
2- فى املدى: هي القدرة على االنتباه ألكثر من موضوع فى مرة واحدة مبا يعرف بـ»مدى االنتباه«.

    اقترح أساليب ميكن من خاللها مواجهه الشائعات
التأكيد على اليقظة للشائعات فى أوقات األزمات واحلروب 

توافر املعلومات الصحيحة والصادقة عن اى موضوع يهم الناس 
االهتمام بتعليم  الناس وتثقيفهم 

تربية النشئ على التفكير النقدي فال يقبلوا اى شئ قبل نقده 
نشر فضيلة الصدق فى املجتمع واعتباره من أهم مقومات احلياة األخالقية

    تلعب الشائعات دور مؤثر فى االحداث علي املستوي االجتماعى والفردى. عقب  برأيك فى ضوء ما درست؟ 
توثر فى األحداث احلياتية واالجتماعية واالقتصادية وتوجهات الناس وروحهم املعنوية والراى العام وكذلك 

تؤثر على االنتاج والتسويق 
مثال: 1 - سقراط: أشيع عنه انه يفسد عقول الشباب مبا يطرحه عليهم من تساؤالت وقد أدى ذلك الى 

حشد الرأي ضده واملطالبة بإعدامه وقد مت فعال ذلك 
 2 - نيرون: أشاع أعوان نيرون انه لم يحرق روما وإمنا الذى حرقها هم املسيحيني مما أدى   الى حملة 

اضطهاد موجهة نحوهم فى روما
    الشخصية عند ألبورت تنظيم دينامي حتدد للفرد أسلوبه يف التوافق مع البيئه. حلل التعريف - هل توافق؟

التكاملالتنظيمالفردية والتميز

فـــرد  أي  فـــســـلـــوك 
ــره فى  يــخــتــلــف عـــن غــي
طــريــقــة املــشــي والــكــالم 
والتعبير عن االنفعاالت.

سمات  جميع  أن  يعني 
إلى  وثابتة  منظمة  الــفــرد 
للتغير  حد ما ولكنها قابلة 

نتيجة للتعلم اجلديد. 

على  الــفــرد  ســمــات  جميع  أن  يعني 
النسبي،  واالستقرار  الثبات  من  درجــة 
فقط  الصفات  هذه  ليست  والشخصية 
بل هي كل متكامل جلميع صفات الفرد 

التي حتدد أسلوب الفرد املميز.

      اذكر دور البيئة فى نشاة الفروق الفردية؟  
1- يتأثر الفرد قبل امليالد بالبيئة الرحمية -2- وبعد امليالد بالبيئة اخلارجية

 3- االسره واملدرسة واحلي واألصدقاء يجعل الفرد يكتسب طابعا معينا فى شخصيته 
الغابات وسط احليوانات نـجدهم يسيرون على أربع مبعنى سلوكهم أشبه  الذين تربوا فى  مثال األطفال 

بسلوك احليوانات
            اذكر ثالث مبادىء للنمو واالرتقاء اإلنسانى؟ 

ترتبط  النمو  جوانب 
ببعضها البعض:

فمن تنـخفض نسبة ذكاؤه يتأخر يف املشى والكالم.
ومن ترتفع نسبة ذكاؤه يتقدم يف منوه اإلجتماعى واإلنفعالى.

النمو  تختلف سرعة 
من مرحلة ألخرى:

ألن النمو اجلسمى يكون سريع جداً يف مرحلة اجلنني والطفولة املبكرة 
واملراهقة ثم يبطئ يف مرحلة الطفولة املتأخرة والشباب )الرشد(.

ـــو يف  ـــم ـــن يـــســـيـــر ال
اجتــــــاهــــــات طـــولـــيـــه 

وعرضيه:

حيث أن النمو يسير يف إجتاهني متعامدين..
فهناك 1-إجتاه طـــــولي: يسير فيه النمو من أعلى الرأس إلى أسفل القدم.

وهناك 2-إجتاه عرضى: يسير فيه النمو من منتصف الصدر إلى اليدين 
اليمنى واليسرى.

ــر من  الــنــمــو يــســيـــ
العـام إلى اخلاص:

ميكن  حتى  كلية  بصورة  العامة  للمواقف  يستجيب  املولود  أن  حيث 
ألعضاؤه الفردية اإلستجابة مع مرور الوقت.

مثال1: حينما يسمع صوتاً ما نراه يلتفت بجسمه كله ولكن مع الوقت 
يتعلم كيف يدير رأسه أو رقبته فقط.

مثال2: حينما يريد احلصول على شئ أمامه نراه يتحرك بجسمه كله 
ومع الوقت يتعلم كيف يحرك يده فقط.

    دلل بثالث امتله علي العوامل املؤديه للنسيان؟ 
يحدث النسيان مع مرور الوقت لعدم استخدام املواد املختزنة فى الذاكرة.التضاؤل

يحدث النسيان حني يتم تخزين املعلومات بطريقة غير صحيحة ـ مثل حفظ كلمة التشويه
) many على أنها  money

يحدث النسيان نتيجة رغبة الشخص فى عدم تذكر مواقف معينة كموقف مؤلم أو الكبت
محزن ـ فتحول إلى الالشعور.

تهتم الدوله برعايه الضعاف عقليا.
إنشاء املدارس الفكرية.

عالج حاالت الضعف العقلي.
رعاية األمومة والطفولة منذ احلمل .

تقدمي الرعاية الطبية املستمرة أثناء احلمل والسنوات األولى من حياة الطفل
        حدد اهمية املرحلة اجلنينية؟

1- أساس العوامل الوراثة التي يتكون منها اجلنني .
2- تتأثر باحلالة الصحية و النفسية والغذائية لألم .

3- أنها أكثر املراحل سرعة يف النمو .
 4- تتكون فيها اجتاهات الوالدين و مشاعرهم جتاه الطفل و تبنى عليها حياة الطفل االجتماعية والنفسية.

        ليس من السهل تعريف الشخصيه. هل تؤيد؟ اذكر مبرراتك ؟ 
)1( الشخصية مفهوم مجرد : ليس له مقابل حسى. 

)2( الشخصية تكوين افتراضي يستدل عليه من خالل السلوك  الظاهر
ـ انفعالية( يوثر كل منها  )3( الشخصية مفهوم يشير جلوانب متعددة: )جسمية ـ عقلية ـ اجتماعية 

على االخر.  
يرى  معينة  بنظرية  يؤمن  شخص  فكل  للشخصية:  العلماء  منها  ينظر  التي  الــزاويــة  اختالف   )4(

الشخصية من خاللها
      يستطيع املراهق القيام بعمليات لالستدالل العقلي . دلل علي ذلك ؟ 

1- التفكير املجرد: هو القدرة على فهم املصطلحات واملفاهيم املجردة التى ليس لها أساس حسى
مثل: الفضيلة والعدالة

2- التفكير النقدى: هو رفض قبول أى فكرة إال بعد الفحص واالقتناع ومحاولة اكتشاف مواطن الصحة 
واخلطأ فيما يقرأ أو يسمع.

3- القدرة االستداللية بنوعيها االستقراء )أى التوصل من الظواهر الفردية لقاعدة عامة( واالستنباط )أى 
استنتاج قضايا جديدة من قضايا مطروحة(:

      يعد كل من جذب االنتباه واالختبار من دوافع اطالف الشائعات. هل تؤيد. اذكر مبرراتك؟    

جتاه املستهدف بالشائعة لتشويه سمعته أو تغيير موقف الناس نحو األشخاص العدوانية
األكثر شهرة

يسقط مروج الشائعات ما يضمره فى نفسه على شخص أخر كاخلوف أو السرقةاإلسقاط

حدوثها التنبؤ بقرب  الشائعات  مروج  يعتقد  مستقبلية  احتماالت  الى  الشائعة  تشير 
لتهيئة أذهان الناس

لقياس استجابة الناس لها فإذا قوبلت بالقبول حدثت مثل القول بالتغيير الوزارياالختبار

جــــــــــــذب 
االنتباة

انه على علم ببواطن األمور وان لديه مصادر مهمة  حتى يبدو مروج الشائعات 
ورمبا يكون لتعويض النقص أو عدم الثقة فى النفس

● حدد صواب وخطا مع التعليل 
يعد الذكاء من اهم مكونات الشخصيه  

1- ألنه يلعب دورا رئيسيا يف قدرة الفرد علي التصرف يف املواقف املختلفة 
2- يساعد على التكيف مع البيئة واالستفادة من امكانياتها0

3- يعد عامل مشترك يف جميع نواحي النشاط املعريف لالنسان0
تصنف مقاييس الذكاء لثالث أنواع وفقا لطريقه التطبيق

إلى نوعني )فردى – جمعى ( 

مقاييس الذكاء
اختبارات مواقفمقاييس علميةمقاييس لفظية

علي  تعتمد  ــارات  ــب اخــت أي 
واإلجــابــة  األسئلة  يف  األلــفــاظ 
عنها.)تقيس اجلوانب   اللغويه(

الــفــرد  مــن  يطلب  حــيــث 
القيام بعمل

ــأن يهئ الــبــاحــث مــوقــف من  ك
مواقف احلياة العملية 

مثال : أبيض إلى أسود مثل 
نهار إلى ..................

من  كــــاخلــــروج   : مـــثـــال 
مكعبات  تركيب  أو  متاهة 

أوترتيب أشكال بازل 

إثـــنـــني مــن  مـــثـــال : خــــــروج 
البلطجية عليك أثناء عودتك إلى 

البيت متأخراً 

● الذكاء الشخصي واالجتماعي  من الذكاءات املتعدده

الذكاء االجتماعى الذكاء الشخصى 

1-  يعتمد على معرفة اجلوانب الشخصية للفرد 
2- يظهر يف إدراك الفرد ملشاعره وانفعاالته ومتييزهاوفهم 

سلوكه
الشخصي  ــذكــاء  ال أهمية  على  جــوملــان  يــؤكــد   : ملحوظة 
على  بناء  اآلخــريــن  مع  التواصل  ألهمية  وذلــك  واالجتماعي 
معرفتنا لذاتنا-ومت جمع هذين النوعني باسم )الذكاء االنفعالى( 

الفروق  إدراك  على  يعتمد   -1
ـــــراد ومــعــرفــة  ــة بــني األف ــردي ــف ال
مقاصدهم والتعاماللتواصل معهم

الــديــن  رجـــال  لـــدى  يظهر   -2
واملعاجلني  السيذاسيني  والــقــادة 

النفسيني

● التخيل يف مرحله الطفوله املبكره تخيل بصري  
يعتمد التخيل يف مرحله الطفوله املبكره علي االلفاظ

  التخيل:  يتصف بأنه تخيل بصري يعتمد فيه الطفل على الصور البصرية فحينما يتخيل يبدأ بصور من 
الواقع ويضيف إليها من خياله.

سيارة صدمت  رأسي  أنه  لآلخرين  يروى  فإنه  األرض  على  وتلقيه  شخصاً  تصدم  سيارة  رأى  إذا  مثال: 
الشخص وجعلته يطير يف الهواء حتى سقط على األشجار.

تعرف مرحله الطفوله املبكره بالطفوله الصاخبه
- نتيجة للثورة اإلنفاعلية لدى الطفل التى ترجع إلى رغبته يف تأكيد ذاته أو مولد طفل جديديف أسرته

- تتميز بشدة اإلنفعال فعندما يفرح الطفل يفرح بشدة وعندما يغضب يغضب بشدة.
- تتميز بالتقلب املفاجئ من حالة الفرح الشديد إلى حالة الغضب الشديد.

- تتميز مبحدودية قدرته لوحدات الزمن حيث أنه اليعترف إال مبا هو حاضر أمامه.
- تنتهى هذه الثورة يف العام الرابع حينما يدرك البعد الزمنى ويكون األنا األعلى والعواطف

يتفق امليل مع الرغبه واالجتاه يف املعني
“ امليل : هو استعداد دينامي من جانب الفرد لالستغراق يف نشاط معني يؤثر على سلوك الفرد ويجعله يبذل 

جهد يف نشاط  مصحوب مبشاعر الراحة والرضا “ 

اما امليولالرغبة  

سلبية  وأخــرى  ايجابية  ناحية  له  مفهوم  الرغبة 
احلصول  مبجرد  وينتهي  عن  يرغب   - يف   )يرغب 

على الهدف او التخلص من شيء يف موقف معني 

ــه صفة  املــيــل أوســـع مــن حيث املـــدى ول
الدوام ألنه

 ال ينتهي مبجرد حتقيق الهدف كالرغبة.

تتسم االجتاهات النفسيه بخصائص  عديده
ال تنشا من فراغ بل هى عبارة عن عالقة بني فرد وموضوع االجتاة 

تتسم بالطابع الذاتى من حيث محتواها 
متيزها خصائصها العاطفية عن االعتقاد أو الراى 

مكتسبة ومتعلمة وليست فطرية 
ذات قدرة تنبؤية باستجابة الفرد املستقبلية فى املواقف املختلفة 

تتسم بالثبات النسبي فهى ال تتغير بسرعة 
تكرار اخلبره -وحدتها –انتقال اخلبره وتكاملها من شروط تكوين االجتاه

مبعنى عند ما تكتمل اخلبرات فى إطار واحد تصدر األحكام واالستجابة للمواقفتكامل اخلبرة

فتكرار الفشل فى الرياضيات يكون اجتاة سلبي نحوهاتكرار اخلبرة

االنفعاالت احلادة لها أثر قوى يف تكوين االجتاه من خالل االحتكاك االنفعالى املرتفعحدة اخلبرة  

حيث يتحدد االجتاة ويكتسب ذاتيه خاصه ويتميز عن غيرهمتايز اخلبرة

تنتقل اخلبرة عن طريق التصور والتخيل والتقليد وهذه العوامل تساعد فى تكوين االجتاه   انتقال اخلبرة

● احليل الدفاعيه تعد نتائج مباشره لالحباط والصراع
نتائج غير مباشرة 

● سميت باحليل الدفاعية: ألنها تعمل على تخفيف أثار التوتر والقلق الناجت عن الصراع ولكنها
ال تؤدى الى حتقيق األهداف أو إشباع الدوافع وفقاً للواقع بل تعطى للفرد مسافة من الوقت ليعيد تنظيم 

حياته والتوصل الى احللول املناسبة ملشكالته.
● سميت بال شعورية:  ألنها ال إرادية فالشخص يقوم بها دون إدراك للدوافع احلقيقية لها 

يعمل التوافق النفسى يف اجتاهني معا
النفسية واالجتماعية  البيئة  املتغيرة  يف  يتواءم مع الظروف  الفرد بحيث  )1( املعنى األول: تعديل سلوك 

واملادية املحيطة به ويلعب التعلم الدور احلاسم يف هذا الصدد .
)2( املعنى الثاني: تعديل البيئة النفسية واالجتماعية واملادية املحيطة بالفرد بحيث تصبح أكثر قابلية إلشباع 

دوافعه ورغباته .
التوافق النفسي يرتبط باشباع الدوافع واالهداف االجتماعيه  

التوافق االجتماعىالتوافق النفسى  )الشخصى (

 يقصد به املواءمة بني الشخص وذاته
 ويعنى ذلك أن يكون الفرد راضيا عن نفسه متقبال 
ترتبط  التى  الصراعات  من  النسبى  التحرر  مع  لها 
مبشاعر سلبية نحو الذات ويرتبط مبدى إشباع الفرد 

لدوافعه وحاجاته وحتقيق أهدافه الشخصيه 

 يقصد به املوائمة بني الشخص والبيئة أو 
     غيره من الناس ويشمل جميع املجاالت 

    االجتماعية كاألسرة واملدرسة واملهنة 
احلاجات  بإشباع  وثيقة  ارتباط   ويرتبط 
    االجتماعية وحتقيق األهداف االجتماعية 
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مراجعة علم االجتماع
   ١ــ  وضح مراحل التطور التاريخى لعلم االجتماع  ؟   

  

(ابن خلدون) القرن ( ٧ – ١٤ ) مإسهامات املفكرين العرب 

مرحلة علم اإلجتماع 
(أوجست كونت - دوركامي) القرن ١٩الوضعى 

مرحلة علم اإلجتماع 
املعاصر

(بارسونز: صاحب نظرية البناء اإلجتماعى وعرف املجتمع 
بأنه الكل الذى يتكون من عدة أنساق إجتماعية متكاملة قائمة 

على التساند الوظيفى )

 ٢ــ  تتسم الظاهره االجتماعيه بالشيئيه٠٠وضح ذلك
● الظاهره االجتماعيه تخضع الثر الزمان واملكان (نسبيه). وضح ؟ 

شيئية 
(موضوعية)

أى خارجة عن شعور األفراد – فالفرد يولد ويجد املجتمع كامًال أمامه 
بعاداته وقوانينه ويظل كذلك لألبد 

مثال ( اللغة واإلقتصاد والقانون تنتقل من جيل إلى آخر دون تأثرها 
بتغيير األفراد ) 

تاريخية

فهى متثل فترة فى حياة املجتمع فالعادات واملعتقدات وأمناط األزياء 
التى يتناقلها النشء عن االجداد هى أساس التراث اإلجتماعى 

مثال:مجتمع اليابان يتميز بزى (الكيمونو) وبتصميم معمارى معني فى 
منازله مما يجعل له شخصيته املميزة 

الترابط

الظواهر االجتماعية مترابطة يؤثر بعضها فى بعض، وال ميكن دراستها 
منعزلة

مثال . تدهور احلالة السياسية ! تدهور االقتصاد ! انخفاض مستوى 
دخل األسرة  

العمومية 
واالنتشار

١- تتميز الظاهرة االجتماعية باالنتشار بني جميع أفراد املجتمع
فترة طويلة من  وتتكرر خالل  ما   الى حد  واحده  ٢- تظهرفى صوره 

الزمن
٣- ميكن إحصاؤها وقياسها ومقارنتها بغيرها

وأخرى  بسيطة  تربية  هناك  لكن   – اجتماعية  ظاهرة  التربية   : مثال 
معاصرة 

النسبية

بخالف  واحــد  شكل  على  تثبت  وال  واملكان  الزمان  ألثــر  تخضع  فهى 
الظاهرة الطبيعية.

عادياً  فعًال  كان  العربية  الثقافة  تاريخ  فى  البنات  وأد   : إبداعى  مثال 
طبيعياً 

مثال إبداعى : القتل ظاهرة إجرامية ولكن ُحكمه مختلف من مجتمع 
آلخر  

٣ــ هناك عوامل تؤثر على شكل التعاون االجتماعى  . دلل باالمثله ؟

العامل العقائدىالعامل البيئى 
 أو الروحى

العامل النفسى

ــبــيــئــة اخلــارجــيــة  فــال
االفراد  تعاون  إلى  تؤدى 
لـــتـــحـــقـــيـــق املـــصـــلـــحـــة 

املشتركة 

ــيــة  فــــالــــتــــعــــاون كــعــمــل
ـــرجـــع إلـــى  اجــتــمــاعــيــة ي
العقيدة السليمة التى تؤثر 

على االسره.

فالنفس البشرية رغم وجود بعض 
أنا  إال  بها  والذاتية  األنانية  صفات 
اإلنسان السوى هو الذى يعمل على 
مصلحته  مع  الغير  مصلحة  حتقيق 

–كما اكد علماء النفس

٤ــ يلعب التكيف االجتماعى دورا هاما فى حياتنا  . دلل ؟ 
١- تطبيع الفرد بالبيئة االجتماعية التى يعيش فيها 

٢- يقلل من الصراع بني الثقافة اجلديدة والقدميه والتوفيق بينهما بالصبر 
واالندماج .

٥ ــ للتعاون اشكال متعدده . دلل بثالث امثله  ؟

مثل التعاون التى تدعو إليه الفطرة اإلنسانية كافراداالسرةالتعاون التلقائى

يهدف إلى حتقيق هدف مشترك ذاتىالتعاون املباشر
 مثال : تعاون عدد من األفراد النقاذ شخص فى حادثة .

مثل تعاون عدد من املهنني ، فيؤدى كل واحد منهم عمًال جزئياً التعاون غير املباشر
، ليتجه مجموع هذه األعمال إلى هدف واحد 

 مثل:  تعاون املهندس والبناء والنجار واحلداد فى بناء منزل 

التعاون  »بالتحالف 
« وهو التعاون 

اإلضطرراى

اإلقتصادى  كيانها  على  للحفاظ  اجلماعة،  مبصير  يرتبط 
أوالعسكرى أوالسياسى 

أمثلة : (جامعة الدول العربية / والسوق األوروبية املشتركة )

٦ ــ يتولد التنافس عن التعاون . دلل على ذلك  ؟                                           
س : تعتبر عمليه التنافس مفيده ومنبعًا للشقاق٠٠هل تؤيد٠٠اذكر مبرراتك

ج :- االجابه 
 فقد يكشف ميدان العمل القدرات اخلاصه التى يؤكد من خاللها الفرد ذاته 
لألخرين من حيث الكفاءة و حسن التقدير و يكون مفيداً عندما يخدم اجلماعه 

و يكو ن ضار عند حتقيق االهداف الفرديه. 
للصراع اشكال . دلل باالمثله ؟ 

مدى الوضوحالصراع مباشراو غير مباشرالنطاق

قد يكون الصراع 
بــــــني شــــخــــصــــني أو 
جـــــمـــــاعـــــتـــــني وقــــــد 
عده  ليشمل  يتسع 

دول

صراع مباشر : 
   مثل اعتداء شخص على آخر.

صراع غير مباشر : 
عـــنـــدمـــا يـــســـعـــى  كــــل فـــــرد لــتــحــقــيــق 
مصلحته و يعلم أن حتقيقها ال يتم إال 

باالعتداء على مصالح اآلخرين.

قد يكون واضحًا و علنيآ.
اخلــــــفــــــاء  فــــــــى  يـــــنـــــمـــــو  أو  
مشروعة  غير  مظاهر  ويتخذ 
كـــالـــتـــخـــطـــيـــط لــــالغــــتــــيــــاالت 

واملؤامرات

٧ــ  اقترح ثالثة حلول ملواجهة حتديات العومله والهيمنه الثقافيه ؟ 
أ ــ تطوير املناهج الدراسية واشتمالها على قضايا العصر مع ترسيخ العقيدة 

والقيم األصيلة 
ودعــم  غــرس  فــى  االجتماعية  التنشئة  مؤسسات  دور  أهمية  تأكيد  ـــ   ـ ب 

خصوصية الثقافة لكل شعب من الشعوب
جـ ــ مواجهة الثورة التكنولوجية والتدفق املعرفى بانتقاء النافع من املعلومات 
تعزيز مكانة اللغة العربية فى نفوس أبناء األمة فبها تستمر الثقافة العربية 

٨ ــ احلفاظ على الهوية يعنى اجلمود والتمسك باملوروث القدمي . اكد صدق 
العباره

هو  بل  القدمي  املــوروث  با  والتمسك  اجلمود  يعنى  ال  الهوية  على  فاحلفاظ 

عملية تتيح للمجتمع أن يتغير دون أن يفقد هويته األصلية اى يحمع بني االصالة 
واملعاصرة أو التفاعل االيجابى البناء بني الثقافات األخرى وثقافتنا وتربيتنا .

٩ــ  االنحراف نتاج الوصم االجتماعى . هل تؤيد اذكر مبرراتك 
● خلق املجرم يرجع للكيفيه التى يعامله بها االخرون .

 هل تؤيد اذكر مبرراتك ؟ 
الن ما يؤدى الى خلق املجرم هو الكيفية التى يعامله بها االخرون 
فاالنحراف يرجع الى اثار اخلبرة الناشئة عن الوصم االجتماعى

فعل  رد  فان  ما  لظروف  منحرف  بسلوك  فى صغره  يأتى شخص  قد  مثال 
املجتمع جتاه هذا السلوك يؤدى الى تدعيمه او نبذه 

١٠ ــ االنومى االجتماعى من العوامل املرتبطه باالنحراف  . عقب برايك ؟
هو حالة من عدم فهم الناس الطرق السليمة لتحقيق أهدافهم مما يدفعهم 
إلى اتخاذ سبل انحرافية بعيدة عن معايير وقيم املجتمع لتحقيق هذه األهداف 

٠
مثال : شخص اقترض ماليني من اجلنيهات وهرب بها للخارج 

١١ــــ  يرى البعض ان العقاب هو االسلوب الوحيد لعالج االنحراف . هل تؤيد 
اذكر مبرراتك ؟ 

ال أؤيد فهناك طرق متكاملة 
ذلك  ويكون  االنحراف  إلى  يعودوا  ال  للمنحرفني حتى  التأديب   : العقــــــــاب 

رادعا لهم ولغيرهم .
العــــــــالج : تقدمي أنواع العالج الطبى والنفسى واالجتماعى للمنحرفني، حتى 

ميكن تخليصهم من أسباب انحرافهم. 
احلمـــــــاية :   نركـــــز هنـــــا علــــى نوعيـــن : 

بعد  االنحراف  إلى  أنفسهم، لضمان عدم عودتهم  املنحرفني  : حماية  األول 
عالجهم، مثل: تقدمي الرعاية االجتماعية وإيجاد سبل لكسب العيش . 

الثانى : حماية األفراد غير املنحرفني والذين يكونون عرضة لالنحراف قبل 
وقوعهم فيه، بتقدمي الرعاية االجتماعية والتوعية وحتسني الظروف املعيشية 

١٢ــ  كل جرميه انحراف وليس كل انحراف جرميه . عقب برايك ؟ 
انحراف  تعد  فكل جرمية  مفهوم اجلرمية  من  أوسع  مفهوم  االنحراف  ألن  

وليس كل انحراف يعد جرمية .
يعاقب عليه  الــدروس ال  والتقصير فى حتصيل  الوالدين  : عقوق  مثال      

القانون ولكنه يعد انحراف، ويقابل بعقوبة سريعة من الوالدين.
حدد اهميه التعاون للفرد وللجماعه واملجتمع ؟  

بالنسبة للفرد 
 

بالنسبة للمجتمعبالنسبة للجماعة

١-يشبع حاجات الفرد.
مـــن شــعــوره  ــد  ــزي ي  -٢

باألمن.
مــحــبــه  يــكــتــســب   -٣

وتقدير اآلخرين

١ - املحافظة على وجود  
اجلماعة وبقائها 

حتقيق  فـــى  يــســهــم   -  ٢
أهدافها. 

املجتمع  تطور  على  يساعد   -١
وتقدمه

٢- يحافظ على كيان املجتمع
إستقراره  و  وحدته  يدعم   -٣

ويحقق أهدافه .

١٣ ــ  تعمل العومله الثقافيه على استقالل الثقافات املختلفه----هل تؤيد٠اذكر 
مبرراتك

العالم  شعوب  ثقافات  بني  التقارب  محاولة  هى  الثقافية  فالعوملة  أؤيــد  ال 
ذات  واحدة  ثقافة  فى  جميعا  ودمجها  الثقافية  الفوارق  إزالة  بهدف  املختلفة 

مالمح وخصائص مشتركة
(مبعنى هيمنة ثقافة قوية على الثقافات األخرى  الضعيفه ومحاوله اذابتها  

عن طريق
أ- التفاعل الثقافى 

ب- االمتزاج الثقافى  فى حاله تالشى احلدود اجلغرافيه                         
١٤ ــ  حدد الشرط  الالزم للتنافس لكى يؤدى وظيفته االجتماعية ؟

يؤدى  املتنافسني  بني  التكافؤ  عدم  ألن  متعادلتني  قوتني  بني  يكون  أن  يجب 
املعنوية  روحــة  على  تقضى  الهزمية  وهــذه  الضعيف  وهزمية  األقــوى  إلنتصار 

ويخسر املجتمع عضواً نافعاً ذهب نتيجة املنافسة غير املشروعة 
١٥ ــ  حدد ثالثه من عوامل تطور السياحه ؟ 

تقدم وسائل اإلعالم وتنوعها وسرعة نقل األخبار تؤدى إلى زيادة رغبة الفرد 
فى السفر للتعرف على ما سمع 

التحسن فى النواحى االقتصادية وارتفاع مستوى املعيشة وزيادة دخل الفرد 
تزايد أوقات الفراغ واألجازات مدفوعة األجر 

تشجيع الدول املختلفة للسياحة وحرصها على تنميتها 
قيام العديد من املنظمات احلكومية وغير احلكومية فى تنظيم العمل السياحى

١٦ــ  ماملقصود بعلم االجتماع السياحى  ؟ 
واملجتمع  السياحية  الظاهرة  بدراسة  يهتم  االجتماع  علم  فروع  من  فرع  هو 
السياحى وما يتعلق بهما من ظواهر ومشكالت وعالقات .... وهو من أحدث 

فروع علم االجتماع نشأة
١٧ ــ اذكر ثالثة من  االثار االجتماعية والثقافية االيجابية للسياحة ؟ 

املحافظة على التراث الثقافى فى املنطقة 
إحياء الفنون التقليدية والصناعات اليدوية 

دعم التبادل الثقافى بني املجتمعات 
خلق روح الوحدة الوطنية بني أفراد الشعب التعاون والوحدة بني املجتمعات 

املختلفة
١٨ـ ـ ما املقصود بكل من انتقال -  سفر -  سياحه  ؟(عالقه عموم وخصوص٠٠هل 

تؤيد٠اذكر مبرراتك
االنتقال  : هو انتقال اإلنسان من اجل تلبية احتياجاته األساسية ويغلب عليه 

عدم التخطيط 
السفر  : هو االنتقال من مكان ألخر ألسباب متعددة سياحة -  تعليم  - جتارة 

 ......
السياحة  : هى نشاط السفر املخطط بدقة ولغرض محدد كالترفيه أو املتعة 

أو االستجمام 
١٩ـ ـ  برهن باالمثله على ان االنحراف امر نسبى من وجهه نظر علماء االجتماع؟ 

ألنه يتوقف على عاملني ٠٠٠٠
١) قيم املجتمع وثقافته:  فالسلوك الذى يعتبر سلوكاً منحرفاً فى مجتمع ما 
قد ال يعتبر كذلك فى مجتمع أخر ٠      مثل : شرب اخلمر فى املجتمعات 

الشرقية والغربية٠
٢) طبيعة املوقف الذى يحدث فيه السلوك : فالقاتل منحرف ولكن اجلندى 

فى املعركة عندما يقتل عدواً دفاعاً عن الوطن ال يعتبر منحرفاً ٠
  ٢٠ــ  ملؤسسات املجتمع املدنى دور فى عالج االدمان . دلل ؟

من خالل
١-  توفير اماكن عالجية لتأهيل املدمنني وتوفير فرص عمل للمتعافني

٢- تنظيم برامج ارشادية لالباء نحو افضل السبل لتربية ابنائهم ٠
٢١ ــ  كيف ميكن حتقيق احلمايه الشرطيه  والقانونيه لعالج  االدمان ؟ 

ـ وذلك من خالل : 
١ـ إصدار تشريعات رادعة للقضاء على انتشار املخدرات ٠

٢ـ الضـبط والعقاب لتجار املخدرات ٠
٣ـ مصـادرة أموال جتار املخدرات وعقابهم علنا وبقسوة

  ٢٢ ــ   اجلهد املبذول فى تنشيط السياحه االساسيه اقل  من تنشيط السياحه 
الثانويه هل تؤيد ؟ اذكر مبرراتك ؟ 

أؤيد 

السياحة الثانوية السياحة األساسية 

مبوسم  وترتبط  االساسى  الطلب  ذات  السياحه  هى   -١
األجازات فى الدول املصدرة للسياح وبالطقس املناسب فى 
الدول املستضيفة للسياح وبالعاملني السابقني  وهى ( ثقافية  

- ترويحية  - مغامرات) 
٢-اجلهد  املطلوب لتنشيط السياحة األساسية اقل جهدا 

من تنشيط السياحة الثانوية 

نسبة  تنخفض  عندما  تكون 
األشغال فى الفنادق لذا تتحرك 
ــادق الــســيــاحــيــة وتــســاعــد  ــن ــف ال
ــــلء الــــفــــراغ عن  الـــشـــركـــات مل
الغرف  أســعــار  تخفيض  طريق 

واخلدمات 

٢٣ــ كل مسافر يزور بلدًا يعد سائح هل توافق ؟ وملاذا  ؟ 

ال أوافق السائح هو هو كل شخص يزور بلدا غير البلد التى اعتاد اإلقامة فيها 
ملدة ال تقل عن ٢٤ ساعة 

ويخرج من هذا التعريف  املسافرون لغرض احلصول على وظيفة – الدارسون  
- دائمو اإلقامة  - املسافرون العابرون لبلد أخر -  املقيمون فى مناطق احلدود 

- األشخاص املقيمني فى بلد مجاور
٢٤ــ عقب برايك على ثالثه من االثار االيجابيه للسياحه على البيئه ؟

١- اكتشاف بعض املناطق البيئية الفطرية اجلميلة واستغاللها وتوجيه السياح 
إليها 

٢- خلق حالة من الوعى السياحى البيئى فى مختلف املستويات 
٢- ظهور محميات طبيعية تهدف إلى احلفاظ على الثروة احليوانية والنباتية 

والطبيعة 
٤- انشأ بعض اجلمعيات تهتم بالسياحة والثروة السياحية

٢٥ـــ الظاهره االجتماعية متثل فتره فى حياه املجتمع . وضح ؟ 
شرح خاصية التاريخية 

٢٦ــ يجب النظر للعومله دون تهوين او تهويل . عقب ؟ 
١- هم مجموعة األقالم التى تدعو للعقالنية والواقعية فى التعامل مع العوملة 

دون االنبهار بها ودون االندماج فيها  
-٢-تنظر للعوملة نظرة وسط ( ال تهوين وال تهويل )

رأى  وهذا   - أضرارها  نتجنب  الذى  بالقدر  فيها  ملصاحلنا  ننظر  ٣-مبعنى 
الصاحلون 

٢٧ــ  حدد ثالثه خصائص لكل من التنافس والصراع  ؟ 
لنظام التعليم فى الوطن العربى دور فى تعزيز الهويه واالنتماء القومى .عقب  

؟ 
التى  الفكرية  التيارات  جتــاه  القومى  واالنتماء  العربية  الهويه  تعزيز   -١

املتصارعه فى العالم
 ٢- ايجاد برامج بديله توكد الهويه الثقافيه العربيه

٣-التأكيد على تراث امتنا العربيه
٢٨ــ من دوافع العالقات االجتماعيه  الدافع االقتصادى واالعتماد املتبادل.        

الدافع االقتصادي
طريق  عن  إال  اإلقتصادية  إحتياجاتهم  توفير  يستطيعوا  ال  املجتمع  فأفراد 

العمل الذى يودى إلى قيام عالقات إجتماعية بني الناس
االعتماد املتبادل

فإن  لذلك   ، الذاتى  اإلكتفاء  حتقيق  على  قــادرة  غير  احلديثه  فاملجتمعات 
اإلعتماد املتبادل بينهما أساس لنشأة العالقات اإلجتماعية 

٢٩ــ صح او خطا مع التعليل 
أ ــ تعد العادات االجتماعيه نافعه وضاره فى نفس الوقت للمجتمع    (صح)

العادة االجتماعية : هى مجموعة األفعال التلقائية التى تنشأ لوجود جماعة، 
لوحدة  مفيدة  تكون  وقد  وأوضاعها.  سلوكها  مبظاهر  تتعلق  أغراض  لتحقيق 

املجتمع 
مثال ذلك آداب الطعام واحلديث، وصلة األرحام  وقد تكون شاذة وضارة 

وتعاطى  بالسحر،  التداوى  أو  العامة،  احلدائق  فى  الطعام  أكل  ذلك  مثال 
املخدرات.

ب ــ التقاليد تستمد قواتها من الطبقه التى تنتمى  اليها  (صح)
بيئة  أو  معينة،  طائفة  أو  بطبقة  اخلاصة  السلوك  قواعد  من  مجموعة  هى 
خاصة مثال ذلك تقاليد أساتذة اجلامعات والقضاة وتقاليد مدرسة معينة فى 

النظام والزى املدرسي.
 ملحوظة: تنشأ التقاليد عن االتفاق اجلمعي، لذا فإنها تستمد قوتها من قوة 

الطبقة أو الهيئة الناشئة فيها
جـ ــ للتفاعل االجتماعى اهميه كبرى فى حياه الفرد واملجتمع   (صح)

اجلماعة  الستمرار  ضــرورى   .٢ ١- ضرورى إلشباع احلاجات االجتماعية   
وبقائها. 

٣- له نتائج إيجابية على شخصية الفرد فى مختلف مراحل حياته. 
٤- يؤدى إلى التعاون البّناء مادام جاء وفق قوانني وقيم متفق عليها فيؤدى 

إلى متاسك املجتمع 
د ــ تصنف العالقات االجتماعيه وفقا للعديد من املعايير   (صح)

اشكال املجتمعات

(١) املجتمعات املحلية البسيطة تسودها العالقات التلقائية.. 
ضوء  فى  املركبة  العالقات  تسودها  الدولية  املجتمعات   (٢)

البروتوكوالت..

الطبائــــــــــــع

أ- كالعالقات األولية ذات طبيعة تتصف باخلصوصية والعمق .. 
بالعمومية  تتصف  طبيعة  ـــذات  ف الــثــانــويــة  ــعــالقــات  وال ب- 

والسطحية..

التقارب والتباعد
على أساس ما حتدثه العالقات بني األفراد واجلماعات، فهناك 

عالقات ُمجمعة وأخرى مفرقه

هـ ــ تتمثل اهميه العالقات االجتماعيه فى جوانب عده (صح)

١ - اجلانب اإلجتماعى
تهدف الندماج الفرد مع اجلماعة والتكيف معها .

٢ - اجلانب األخالقى
إحترام  على  تقوم  عامه  اجتماعيه  مبادئ  تاكيد   إلى  تهدف 

حرية الفرد وتقدير القيم االجتماعية

 تهدف لتحقيق الشعور باألمن واإلنتماء واإلرتباط باآلخرين٣ - اجلانب النفسى

و ــ يعبر التهديد عن خلل فى مكونات  النظام  (خطأ)
ألن التهديد هو  

١-هو إشارة أو إنذار لألخطار املحتمل حدوثها فى املستقبل 
٢-يرجع إلى مصادر خارجية 

مثال اندماج بعض املنافسني أو داخلية مثل انخفاض الروح املعنوية للعاملني
الفهم السطحى واالبتزاز من اسباب  وقوع االزمات

ز ــ يختلف العرف عن العاده (صح)  

العرفالعادات

عليها  يــغــلــب  افــعــال 
الطابع السلوكى فقط

التعتبر دستوراً

يرتبط بالناحية العقائدية والعقلية
درجــه  الــى  احكامه  بعض  –ترتقى  مكتوب  غير  دســتــور  يعتبر 

القواعد القانونيه

ح ــ تؤثر البطاله تاثيرا ايجابيا على النمواالقتصاد ى فى املجتمع  (خطأ)
اإلنسان هو املورد االقتصادى األول واى تقدم اقتصادى يعتمد على اإلنسان 
تفقد  والبطالة  املجتمع  وتقدم  نهضة  فى  دوره  لتحقيق  وعمليا  علميا  بإعداده 

الفرد دوره وتهدر طاقات العاطلني فيخسر االقتصاد هذه الطاقات
تتعدد مظاهر البطاله  (صح)

ط ـ تختلف اسباب البطاله نتيجه التغيرات املتسارعه واملتصارعه  (صح)
ى ــ توجد عالقه بني البطاله واجلرميه  (صح)

هناك عالقة وثيقة بني اجلرمية والبطالة ( عالقة طردية  ) فكلما زادت نسبة 
البطالة ارتفعت نسبة اجلرمية فالبطالة حتتوى على بذور اجلرمية إذا صاحبتها 

عوامل معينة وبالتالى ليس كل عاطل أو فقير  مجرم 
ك ــ البطالة املوسمية حتدث نتيجه اخللل بني العرض والطلب   (خطأ)

احلادث حاله متزق تؤثر على النظام كله (خطأ)
هو خلل فى مكون أو نظام فرعى لم يتم تداركه يؤثر تأثيرا سلبيا على النظام 

كله أو جزء مته
ل ــ مثل حادث السيارة نتيجة خلل فى احد أجهزتها    

التفاعل  االجتماعى قد يكون دائم او مؤقت  
يعد التقدم العلمى والتكنولوجى من العوامل املؤثره فى العالقات االجتماعية
يوثر بشكل واضح على العالقات بني أفراد املجتمع ، مبا يحدثه من تغيرات.
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