
 

 تنبيه مهم : اإلجابة المكررة عن سؤال الصواب أو الخطأ لن تقدر ويتم تقدير اإلجابة األولى فقط 

 أجب عن األسئلة اآلتية : :   أوالً : علم النفس

 درجة ( 21السؤال األول : ) إجباري ( ) 

 الذكاء االجتماعي . -بين الذكاء الشخصي  فرق -2

 . القلق  –الصراع  -حدد المقصود بكالً من : -1

 . أكد صدق هذه العبارة –تُعد البيئة من العوامل المؤثرة في النمو  -3

 العوامل المساعدة فى تحقيق ذلك بمرور االيام يتحول المراهق نحو مزيد من االتزان االنفعالى . حدد ثالث من  -4

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

 ) يميز علماء النفس بين نوعين من الفروق الفردية ( وضح ذلك -2

 بم تفسر : ضرورة الفحص الطبي للزوجين قبل الزواج .  -1

 . فسر ذلككره طويلة المدى أهم أنواع الذاكرة ؟ الذاتعد  -3

  -على األساليب السلوكية التالية : ضع المصطلح الدال -4

 شخص يفشل في الحصول على وظيفة فيصفها أن مستقبلها غير مضمون  -أ 

 شخص يتخيل نفسه شهيداً تعرض للمصائب  -ب 

 قيام الشخص الضعيف جسمياً باستخدام القسوة مع األصغر منه سناً أو مع الحيوانات .  -ج 

 درجات ( 9: )  التعليلالسؤال الثالث : حدد الصواب و الخطأ في ثالث عبارات فقط مما يأتي مع 

 )             (    يتشابه الناس فى معدالت النمو واالرتقاء االنسانى .  -2

 )             (        . اه من دوافع إطالق الشائعاتيعتبر جذب االنتب  -1

 )             (                         .يتضمن الذكاء اللغوي تكوين الجمل  -3

 )             (                    .بكرة مقيداً بقوانين الطبيعة يعد التخيل بمرحلة الطفولة الم -4

 بقية األسئلة في الصفحة التالية                                                     

  

 

  (3نموذج امتحان مادة علم نفس واجتماع رقم )

 نظام جديد

 

 



 ثانياً : علم االجتماع

  -أجب عن األسئلة اآلتية :

  درجة ( 21) إجباري ( )  -السؤال الرابع :

 حدد المقصود بعولمة الثقافة . -2

 ) للتفاعل االجتماعي أهمية كبرى في حياه الفرد و الجماعة و المجتمع ( وضح ذلك.  -1

 . وأذكر مبرراتك في ضوء ما درستمشكله ( أي العبارتين أدق  أزمةكل   - أزمة) كل مشكلة  -3

 ( قى ضوء ما درست أكد صدق هذه العبارة . الصحة النفسية للفرد) تؤثر البطالة على  -4

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

 حلل هذه العبارة . تتميز الظاهرة اإلجتماعية بأنها تاريخية -2

 العادات الضارة . -النافعة  ميز باألمثلة بين العادات -1

 ناقش ثالث من خصائص الصراع . -3

 للتأثر بتغيرات المناخ ( برهن على ذلك .  ه) المناطق  الساحلية أكثر عرض -4

 درجات (  9السؤال السادس : حدد الصواب الخطأ في ثالث عبارات فقد ما يأتي مع التعليل ) 

 )             (     . ورات االقتصاديةة  بسبب تذبذب الديتحدث البطالة الهيكل -2

 )             (                                          تعمل عولمة الثقافة على استقالل الثقافات المختلفة .-1

 )             (                                      . يُعد الحفاظ علي الهوية التمسك بالموروثات القديمة -3

 )             (  على الفرد والجماعة والمجتمع . يمثل التعاون االجتماعى اهمية كبيرة  -4

 

 

 انتهت األسئلة

 

 
 


