
 نظام جديد  (5نموذج امتحان مادة علم نفس واجتماع رقم )

 علم النفس  -: أولا 

 

 درجة( 21الدرجة الكلية )                    أجب عن األسئلة اآلتية )اجبارى( -السؤال األول:

 . وضح األسباب التى يرجع لها أهمية مرحلة ما قبل الميالد -2

 دلل على ذلك. .  الحركية والقدرات الميكانيكيةيوجد ثمة عالقة بين القدرات  -1

ا في حدوث اإلحباط  -3  . . برهن علي ذلك للعوامل الخارجية الُمحدثة لإلحباط دوراا هاما

عقب برأيك في ضوء ما   ؤثراا فى األحداث على المستوى الجماعى والفردى .تلعب الشائعة دوراا مُ  -4

 . درست

 ( درجات 9 الدرجة الكلية )                       -: فقط مما يأتىأجب عن ثالثة  -السؤال الثانى:

 . بين تشويه الهدف الجيد وتحسين الهدف السيئ باألمثلة  ميز -2

 . ذلك وضح –تتميز الشخصية عند البورت بعدة مميزات  -1

 أكد صدق هذه العبارة . –الكبت من العوامل المؤدية للنسيان  –يعتبر كالا من التضاؤل  -3

 . حدد ثالثة من العوامل التى تساعد على تحقيق التزان النفعالى مع مرور األيام فى مرحلة المراهقة -4

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

 . طويلةتحتفظ الذاكرة قصيرة المدى بالمعلومات فترة  -2

 . ترجع نشأة الفروق الفردية إلى الوراثة -1

 . يتوقف تكوين التجاه على الجانب المعرفى -3

 . تركز نظريات التعلم الجتماعى على المحددات البيئية للسلوك -4

 

 

 

 

 

 ( )بقية األسئلة فى الخلف



ا   علم الجتماع -: ثانيا

 درجة( 21)إجبارى(               الدرجة الكلية ) -: أجب عن األسئلة اآلتية -: السؤال الرابع

 . أسباب مشكلة البطالة استخلص -2

 ؟  بالتفاعل اإلجتماعي المقصود هو ما -1

 . حدد األثار القتصادية اإليجابية للسياحة -3

 . برهن على ذلك . سمات الشخصية لها دور كبير فى العالقات الجتماعية -4

 درجات( 9الدرجة الكلية )          -: عن ثالثة عبارات فقط مما يأتىأجب  -السؤال الخامس:

 . تعتبر العادة اإلجتماعية شكل من أشكال الظاهرة اإلجتماعية . فسر ذلك -2

 . دلل باألمثلة على تأثير ارتفاع حرارة األرض على صحة النسان -1

 . بيان لوجهة نظركمع  . وضح العالقة بين التعليم وتعزيز الهوية العربية -3

 .أكد صدق العبارة  . والمجتمعوالجماعة للتعاون الجتماعى أهمية بالنسبة للفرد  -4

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

 . تعتبر عملية التنافس مفيدة وايجابية -2

 . فى مواجهة تحديات العولمةتلعب المؤسسات الجتماعية دور مهم  -1

 . يقصد بإدارة األزمة هى التخطيط لحل مشكلة ما -3

 . تقع عواقب التغير المناخى على البيئة -4

 

 

 

 انتهت األسئلة

 مع أطيب التمنيات


