
 نظام جديد  (2نموذج امتحان مادة علم نفس واجتماع رقم )

قط .اإلجابة األولى ف تنبيه مهم :اإلجابات المتكررة عن أسئلة الصواب والخطأ لن تقدر ويتم تقدير  

] األسئلة في صفحتين[                    علم النفس:أوال                                                      

  -أجب عن األسئلة اآلتية :

درجة( 21) السؤال األول : ] إجباري[  :    

ذه ه خزين المعلومات " . في ضوء " تمثل الذاكرة قصيرة المدى المرحلة الثانية في عملية ت – 2

حدد خصائص الذاكرة العاملة . –العبارة   

ميز بين التوافق النفسي واإلجتماعي  . – 1  

حدد الشروط الواجب توافرها فى تكوين االتجاه النفسى  . -3  

المدفوع..... فسر هذه العبارة . النسيانيعد الكبت نوع من  -4  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 السؤال الثاني :-  أجب عن ثالثة فقط مما يأتي :    ) 9درجات (

 

   تعتبر الذاكرة طويلة المدي من أهم أنواع الذاكرة . فسر ذلك . -2

؟ . دلل باألمثلة على وجود فروق فردية داخل الفرد الواحد -1   

.عقب علي ذلك في ضوء ما درست "تعد مرحلة الحمل من أهم المراحل". -3  

.هل تؤيد ذلك . اذكر مبرراتكيصف العلماء مرحلة المراهقة بأنها مرحلة الصراعات الداخلية  -4  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 السؤال الثالث :- علل صحة أو خطأ ثالث عبارات فقط مما يأتي :- ) 9 درجات(

 

(      )    ية يمتلك جميع األفراد القدرات و السمات العقلية والوجدانية والجسمية بمقادير متساو -2  

)       (    إلى وجود عالقة بين البناء الجسمي والجوانب الوجدانية للشخصية .   كرتشمر توصل -1  

(       )    قعشباع دوافعه في عالم الواالشعورية يلجأ إليها الفرد إل دفاعية تعد أحالم اليقظة حيلة -3  

)       (         يتسم التفكير في مرحلة الطفولة المتأخرة بالتخيل البصري .                             -4  

 

 

 

بقية األسئلة في الصفحة الثانية [ ]                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثانيا : علم االجتماع

 

  -أجب عن األسئلة اآلتية : 

 السؤال الرابع : ) إجباري( :  ) 21 درجة (

 

الظاهرة االجتماعية لها صفة الجبر واإللزام .وضح  -2  

للسياحة . اإليجابيةناقش ثالثة من األثار االجتماعية والثقافية  -1  

تعد عملية التعاون من العمليات االجتماعية الضرورية للفرد والجماعة والمجتمع  " . " -3  

في ضوء هذه العبارة وضح أهمية التعاون في حياتنا.         

؟  . أي موقف تؤيد برر وجهة نظرك المفكرون العرب تجاه العولمة إلي ثالثة أقسام نقسما-4  

   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 السؤال الخامس أجب عن ثالثة فقط مما يأتي :   ) 9 درجات (

 

دق هذه العبارة؟أكد ص ..الحرارى يؤدى إلى فناء البشر ... االحتباس -2  

ميز بين المشكلة والتهديد . -1  

ما المقصود بالنظام االجتماعي . -3  

  أم تعارض عقب برأيك هل تؤيد ذلك   –يعد اإلحباط أحد أسباب وقوع األزمات في المجتمع  -4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 السؤال السادس :- علل صحة أو خطأ ثالث عبارات فقط مما يأتي :-     ) 9 درجات (

ات االجتماعية .                                          )       (يعد الدافع النفسى من دوافع العالق -2  

)       (    .                           واإلمكاناتفي القدرات  متكافئةيحدث الصراع بين اطراف  -1  

)       (   0يقصد بالعادات اإلجتماعية مجموعة من األفكار واآلراء والمعتقدات اإلجتماعية  -3  

يعد التقدم العلمى والتكنولوجى من العوامل المؤثرة فى العالقات االجتماعية.          )       ( -4  

 

 

 

 

 ] انتهت األسئلة [

  

 

 

 


