
للثانوية العامة



.يتسم التعبير الُلغوى بالدقة والوضوح مع نهاية مرحلة الرضاعة•
(العبارة خاطئة)

الفترة في وذلك األولى نطق الكلمة في نهاية مرحلة الرضاعة يبدء الطفل في ألنه 
يستطيع أن ألولى من الشهر السادس إلى الشهر الثالث عشر ، ومع نهاية السنة ا

وأوامرهم، ويستطيع فى الشهر الثامن عشر إلى العشرين أن اآلخرين يفهم تعليمات 
.السنة الرابعة أن ينطق جملةفي ويستطيع . ينطق كلمتني 



.حدد أمناط الشخصية لدى هيبوقراط في ضوء مادرست

االنطواء ، مييل إلى االنفعالهذا النمط بطيء التفكير لكنه قوي صاحب : السوادوي1.
.واالنقباض واالكتئابوالتشاؤم 

.والغضباالستثارة وصاحبه طموح وعنيد وجاد، وحاد الطباع وسريع : الصفراري2.

.  ، ويتميز بالتفاؤل واملرح والنشاطاالستجابة، وسريع االستثارةوصاحبه سهل : الدموي3.

االنفعالية، ويغلب عليه اخلمول والتبلد االستثار وصاحبه بطيء : النمط البلغمى4.



.« ثورندايك» وضح مبثال قانون التهيؤ واالستعداد عند •

بيهدف إلى وصف األسس الفسيولوجية لقانون األثر  التهيؤ أوقانون االستعداد 
:لهوهناك ثالث أحتماالت 

اسبة نتيجة االستعداد املسبق للفرد جتاه املثير فتكون استجابته من: االرتياح والرضا. 1
.ومالئمة 

، و أجبت عن السؤال إجابة لإلجابة وكنت مستعدا سؤاال إذا سألك املعلم : مثال
واالرتياح صحيحة فإن هذا يشعرك بالرضا 



.« ثورندايك» وضح مبثال قانون التهيؤ واالستعداد عند 

عدم االرتياح والرضا  وينتج هذا االحساس من عدم االستعداد املسبق للمثير فيصدر . 2
.الفرد استجابة خاطئة 

إذا سأل املعلم سؤاالا للصف وكنت تعلم إجابته ولكن لم يختارك املعلم : مثال
.ستشعر بالضيق

.عدم االرتياح والرضا  وينتج فى حالة إجباره على فعل استجابة ليس مستعد لها . 3
إذا سأل املعلم سؤاالا للصف وكنت ال تعلم إجابته واختارك املعلم ستشعر : مثال

.بالضيق



ا ميكن إحداث التغيير فيه• .اجتاها
أرادت أن أصبح طبيب منذ صغرى ولكن حني كبرت  أدركت أننى أحب  املواد 

.األدبيةعن العلمية ،فدخلت ما يناسب اجتاهى



ا يصعب إحداث التغيير فيه• .اجتاها
يصعب إقناع شاب متعلم  صعيدى قُتل والده أمامه من أن يأخذ ثأره 

.،حتى لو لم يرد هذا



من العوامل التى تلعب دورا مهما في عملية االستسذكار الفعال •
االنتباه......... 

توزيع
تشتت
تغير
تركيز



.  تخصيص وقت معني لالستذكار واحلرص علي األلتزام بذلك •
.تخصيص مكان معني لالستذكار بعيداا عن أماكن النوم •
التدريب علي االستذكار في الظروف املتغيرة ، فاستخدام  األماكن الهادئة متاما  •

يجعل املتعلم غير قادر علي االستذكار في قليل من الضوضاء حني يضطر إلي ذلك 
   .



دلل مبثال. العصبية والصراع لدى املراهق ترتبطان بتوازن جوانب النمو •
، ومن هنا يبدو املراهق فى واالجتماعى، واالنفعالىالنمو اجلسمى يسبق النمو العقلى، 

سلوك الراشد، ويترتب على ذلك عن زال بعيدا كه ال حجم الراشد الكبير ولكن سلو 
يجعله عرضة للنقد، راشدا قد يتوقعون منه سلوكا باملراهق أن بعض احمليطني 

.االنفعالىبأعمال فوق مستوى نضجه املراهق واحلقيقة أن الكبار أحيانا ما يكلفون 
بردة » املراهق «حينما يقوم األب بشراء محمول لالبن األكبر فيقوم  االبن األوسط: مثال

21فعل عنيفة بأنهم يتجاهلونه فى حني أن أخيه لم يأتيه هذا احملمول إال حينما بلغ 
.عام



فماذا تفعل؟. طلب منك والدك مساعدة أخيك الصغير في تنية ذكائه االجتماعى•
-: االجتماعي من خالل ئهنمي ذكانميكن أن 

.ممارسة الرياضات اجلماعية -1
.  املشاركة في جماعات النشاط املدرسى-2
. زيارة األصدقاء واألقارب بشكل دوري-3



.زيادة إفراز هرمون النمو فى الدم بعد  البلوغ•
تؤدى إلى منو سريع وشاذ فى عظام اجلذع واألطراف



.نقص إفراز هرمون الثيروكسني في الدم •
إلى الشعور بالبرودة بصفة دائمة وبالدوخان أحيانا و عدم النشاط يؤدي 

الطعام وبطء في العمل وبطء التنفس وقلة الرغبة في وقلة الرغبة 
.القلبضربات 



.عجز املراهق عن حتقيق منوذج الكمال األخالقي•
يشعر املراهق الذي حدده، " الكمال األخالقي"وحني يعجز عن حتقيق منوذج 

من اضطراب الضمير، ولهذا جند املراهق أكثر استعدادا من ويعاني بالذنب 
وتكرر حدوثها قد يشعر املراهق بعدم الكفاءة اللوم، تقبل في الطفل 

املراهقني الصغار أحالم الشخصية ، ويلجأ نتيجة لذلك إلى الهرب فى 
ومعظمه حقيقي مشاعر ذنب ناجمة عن شعور بالعجز بعضه وهي 

.متوهم 



.سالب عند األم وموجب عند األبRHوجود •
يؤدي إلى نقص كرات الدم احلمراء ويترتب على ذلك موت اجلنني داخل 

الرحم أو بعد الوالدة مباشرة أو إصابته بأنيميا حادة أو شلل أو ضعف 
.عقلي أو عمى



.عدم كفاية وتكامل العناصر املوجودة فى غذاء األم•

املبتسرة أو امليتة الوالدات ، و تسمم الدم ، و األنيميا ، و اإلجهاض يؤدى إلى 
، و فقر الدم لدى اجلنني ، و تأثر اجلهاز العصبى للجنني الوالدة ، و زيادة وقت 

.البروتنيخاصة فى حالة نقص 
شهور 6فينعكس على الطفل فيما بعد أن عاش باألمراض ملدة 

.كاأللتهاب الرئوى والكساح



.نوِعا من تغيير األهداف على املستوى الالشعورى« التعويض» يعد •
(العبارة صحيحة)

يلجأ إليها الفرد لتخفيف حدة ال شعورية التعويض هو حيلة دفاعية 
أو الصراع وما يصاحبها من شعور اإلحباط التوتر الناجم عن خبرة 

حالة أنه فى األهداف إال بالنقص أو إحساس بالفشل ، وهو نوع من تغيير 
.ال  شعورياالتعويض يكون 

فشل الفرد في مجال معني يعوضه في مجال آخر: مثال



.  يتسم التعلم بالفهم واالستبصار بعدد من السمات التي متيزه•
.اعرضها فى ضوء ما درست

.من قبل احلل إلى بعد احلل نتقال مفاجئ ا1.

األخطاءيخلو من 2.

.  نصل به بتلك الطريقة يظل لفترة طويلةالذي احلل 3.

رقي برقي كافة الكائنات احلية ويزاد في التعلم باالستبصار يوجد 4.
.نفسهالكائن 

.الذاكرة طويلة املدى في ال يحد ث له انطفاء ألنه يصبح 5.



حلل العبارة. القلق واخلوف حالتان متمايزتان ، تصيبان الفرد بالتوتر•

ال شعوري وداخلى واسبابه عادة غير واضحة: القلق.
شعوري وله مصدر خارجي معروف كاخلوف نت الظالم: اخلوف.



:اإلطار القيمي الذى يشير إلى ترتيب أولويات وتفضيالت الفرد هو اإلطار•
الثقافى

النفسى 
االجتماعى

املعرفى

.أولهما االجتماعي وفيه يتم ترتيب األولويات طبقا للمجتمع إطاران للقيمة •
.والثانى النفسي وفيه يتم ترتيب األولوبات للفرد•



.يوجد تباين بني ثقافة العمل التطوعي والتنشئة االجتماعية•
(العبارة صحيحة)
الدور املهم الذي تلعبه النظم اجتماعياا  نشر ثقافة التطوع يعكس ن إ

في التنشئة األسرة في ترسيخ قيم التطوع ، ونعني بذلك دور االجتماعية 
، ودور املدرسة واملؤسسات التعليمية املتعددة االجتماعية ألبنائها

االتصالواملتنوعة في التنشئة التربوية ، وكذلك الدور الذي تلعبه وسائل 
املكتوبة واملسموعة واملرئية ، ومنظمات اجملتمع املدني في ترسيخ قيم 

.  التطوع ونشر ثقافته



.حدد أوجه التالقى بني علم النفس واالجتماع فى ضوء مادرست•

 أن العلمني يتالقان فى موضوع الدراسة أال وهو اإلنسان فيقوم علم النفس بدارسة
مشاعره ودواخله ويقوم علم االجتماع بتناول مشاركة الفرد لتلك املشاعر مع 

.األخرين في اجملتمع

 وعلم النفس عند نقطة معينة تشكل مبحثا متميزا االجتماعويكاد يلتقي علم ،
ومن وجهة النظر السيكولوجية اخلاصة جند علم . االجتماعىهو علم النفس 

أو تخضع الشخصية خاللها يهتم بتناول الوسائل التى من االجتماعي النفس 
.يشغلهالذى االجتماعى للفرد أو الوضع االجتماعية للخصائص السلوك 



.وضح مبثال أمناط التفاعل االجتماعي•

التفاعل املباشر وغبر املباشر:
ا ، ومن أمثلة التفاعل غير املباشر ماألسرةومن أمثلة التفاعل املباشر ما يقوم بني أفراد 

.يحدث بني أعضاء شركة مساهمة
 البناء أو الهدامالتفاعل :

.يكون التفاعل بناء إذا شجع على التعاون ،وهدام إذا حل الصراع



 الفردي أو اجلماعيالتفاعل :
قد يقتصر التفاعل على شخصني، وقد يتسع ليشمل اجملتمع أو عدة مجتمعات 

.مختلفة
 الدائم أو املؤقتالتفاعل :

ا كأفراد األسرة ومؤقتاا كبائع مع مشتري .دائما
التفاعل التلقائي أو العرضي  :

.تلقائى كتبادل التحية وعرضى كتفاعل اجملتعني حول حادث ما



دلل مبثال. للعوملة دور في تباين مستويات التنمية بني الشعوب•

في الوقت الذى تقوم فيه العوملة بتوحيد العالم ، فإنها تقوم بتوسيع الفجوة بني 
الدول من حيث التنمية وأبرز مثال الفجوة بني دول الشمال واجلنوب ، فنجد دول 

.الشمال في تقدم ومنو واجلنوب تتأخر وتزداد فقراا
.أمريكا والصومال: مثال



.االجتماعى..... يتولد التنافس االجتماعى عادة عن •
الصراع
التكيف
التعاون
احلراك



يتولد التنافس عادة عن التعاون، فقد يكشف ميدان العمل بعض القد ارت اخلاصة، •
من حيث لآلخرين التي يستطيع الفرد بفضل هذه القدرات أن يؤكد ذاته بالنسبة 

في حدود األفراد ، وحسن التقدير، ومن ثم ينشأ التنافس بني واالستعدادالكفاءة، 
.كل جماعة أيا كان نظامها



.ميز  مبثال  بني عناصر الثقافة في اجملتمع املصري•
: العموميات 

التي يشترك فيها غالبية أفـراد اجملتمع الواحـد ، من أمثلتها اللغة والزي وهي 
.فـي املناسبات االحتفال وطريقـة التحية وأساليب 

.كاللغة العربية فى اجملتمع املصرى



.ميز  مبثال  بني عناصر الثقافة فى اجملتمع املصري•
: اخلصوصيات 

بها جماعـة معينـة مـن أفـراد اجملتمع دون غيرها من اجلماعات كاخلصوصيات وتختص 
طبقات معينة أفراد مهن وأعمال معينة أو بني أفراد التي تسود بني « ثقافة فرعية»

.عنهويكون لدى بقية أفراد اجملتمع فكرة 
كجماعة احلرفيني



.ميز  مبثال  بني عناصر الثقافة فى اجملتمع املصري•
" : البديلة"املتغيرات .

التي تظهر في ظل ثقافة معينة فإذا انتشرت واالختراعات أمثلتها التجديدات ومن 
تبقى علـى وان لم تندمج ،فإنها اندمجت فـي خصوصيات الثقافـة أو عمومياتها 

.تنتشرذا لم . حالها أو تندثر



استنتج أوجه التباين بني عمليتي التكيف االجتماعي والصراع •
.االجتماعي

.التوافق الشخصي واالجتماعي مع اآلخرين•
.الشعور بالظلم أو عد الرضا•



إلى أى مدى تتفق أو تختلف؟ برر . يوجد عالقة بني القيم الثقافية وسلوك العمل•
.وجهة نظرك

.نعم ، أتفق
عامتني فيما العمل فهناكرؤيتني القيم الثقافية تؤثر بشكل أساسى على سلوك ن إ

شرح السمات النفسية : األولىبني القيم الثقافية، وسلوك العمل، بالعالقة يختص 
على املستوى الفردى والتى : أولهما: ، والتى تقوم على فرضيتنيالشراكةالكلية لعملية 

سيكون أكثر قدرة على التعبير عن سلوكيات الشراكة ترى أن الفرد الذى يتمتع بقيم 
فى اجملتمع زادت هؤالء األفراد مثل زاد فكلما على املستوى الكلى : العمل احلر، وثانيهما

"دافيدسون" كما حدد .احلرتوجهات اجملتمع نحو الشراكة والعمل 



للثقافة الثانية الفردي تلك الرؤية تقوم على املنظور إن •
، وتلك الرؤية تفترض أن القيم، "االجتماعيةالشرعية "

واملعتقدات التى تفرض نفسها على اجملتمع سوف تؤثر على 
سلوكيات العمل احلر بغض النظر عن قيم، ومعتقدات هؤالء 

. األفراد أنفسهم



.تصدر الظاهرة االجتماعية بوحي من العقل اجلمعي•
(العبارة صحيحة )

ظواهر تلقائية مبعنى أنها تنشأ كلما اجتمع الناس االجتماعية فالظواهر 
بعضهم ببعض وترابطت مصاحلهم واحتدت رغباتهم، ومن ثم فهي 

ولكنها من صنع اجملتمع فهي ألفراد ليست من صنع فرد أو مجموعة من ا
وتبادل األفراد تصدر بوحي من العقل اجلمعي الذي ينشأ من اجتماع 

.ولهذا نخضع لها. نظرهآرائهم واتصال وجهات 



.األساسيالشكل -1
.  مجموعة من التصورات -2
تتعلق ، والقضايا، والفروض األحكام مثل البديهياتمجموعة من -3

.املنطقية بني هذه املفاهيم بالعالقة 
.واملؤشراتابتداء من الفروض، واملتغيرات، اإلجرائية التعريفات -4



.  بني الفروض الختبار العالقات املنهج املستخدم -5
. حتليل البيانات -6
.تفسير النتائج -7

تقييم البناء املنطقى املنهجى التجريبى للنظرية فى ضوء حتليل -8
.البيانات وتفسيرها 



ماالنتائج املترتبة على عدم توظيف البحث العلمى االجتماعى في •
خدمةقضايا التنمية فى مصر؟

قطع الصلة بني الدولة وأجهزتها املعنية بالتنمية مما يؤدى لتاخر •
.عملية التنمية االقتصادية

عدم االستفادة من الكوادار البشرية وتدريبهم ليواكبوا عملية التقدم •
.التكنولوجي



....كل مما يلى يدفع الشباب إلى التطرف الفكري، عدا •
اإلحباط

احلوار
اجلهل
الفراغ

قنوات حوار، وتواصل مع الشباب، واملراهقني من قبل العلماء، فتح : التعليل
.والدعاة بروح األبوة احلانية، واألخوة الراضية للتعبير عما يجيش في عقولهم






