 -0اشرح دور الغذاء فى عملية النمو .

 " -3تؤثر التغيرات المناخية المتوقعة تأثيرا ً بالغا ً على المناطق الساحلية فى مصر  " .برهن

 -3يعد صراع " اإلقدام ــ اإلحجام المزدوج " من أصعب أنواع الصراع فى الحسم  .حلل العبارة .
 -2أشار " كرتشمر " إلى وجود عالقة وثيقة بين البناء الجسمى والجوانب الوجدانية للشخصية .
عقب على ذلك .
السؤال الثانى  :أجب عن ثالثة فقط مما يلى  9 ( :درجات )

 -2عقب برأيك على ثالثة من اآلثار االقتصادية اإليجابية للسياحة .
السؤال الخامس  :أجب عن ثالثة فقط مما يلى  9 ( :درجات )
 " -0التنافس عملية اجتماعية تتميز بعدة خصائص  " .اذكر ثالث منها .

 " -0تتعدد أنواع الشائعات  " .حدد ستة منها .

 -4حدد أسباب رحالت اإلنسان فى العصور القديمة .

 " -4ترجع أهمية مرحلة ما قبل الميالد إلى عدة أسباب  " .اذكر ثالثة منها .

 -3اقترح ثالثة حلول لعالج قضية البطالة .

 " -3هناك عوامل كامنة وراء عدم الثبات االنفعالى لدى المراهق  " .برهن بثالثة أمثلة .

 " -2يرى البعض أن العولمة تهديد للهوية القومية  " .هل تؤيد أم تعارض ؟ اذكر مبرراتك .

 " -2تلعب الوراثة دورا ً مهما ً فى إظهار الفروق الفردية  " .أكد صدق هذه العبارة .
السؤال الثالث  :بين الصواب والخطأ فى ثالث عبارات فقط مما يلى مع التعليل  9 ( :درجات )
 -0تعد القدرة الكتابية قدرة بسيطة .
 -4يعتبر التعويض حيلة دفاعية شعورية .

السؤال السادس  :بين الصواب والخطأ فى ثالث عبارات فقط مما يلى مع التعليل  9 (:درجات )
 -0تعتبر التقاليد مرادفة للعادات .
 -4يقصد بالكارثة إنذار بحدوث أخطار .

 -3تتكون االتجاهات النفسية من أربعة مكونات .

 -3تؤثر خبرات الفرد فى شكل عالقاته االجتماعية .

 -2يتميز النمو واالرتقاء االجتماعى لدى طفل المدرسة االبتدائية باالستقاللية .

 -2تحدث البطالة االحتكاكية بسبب التنقالت المستمرة للعاملين .

بقية األسئلة فى الصفحة الثانية

انتهت األسئلة

ا االســـــم

 " -4تستمد الذاكرة طويلة المدى أهميتها من وظائفها كعملية معرفية  " .بين ذلك .

بثالثة أمثلة .

ُروجع ومطابق لألصل اليدوى وي ُـطبـع على مسئولية اللجنة الفنية ،

السؤال األول  [ :إجبارى ] ( 12درجة )

 " -4تلجأ بعض المجتمعات إلى التعاون االضطرارى  " .دلل على ذلك .

التوقيــــــــع

 " -0تتسم الظاهرة االجتماعية بالجبر واإللزام  " .وضح ذلك فى ضوء ما درست .

التاريخ

أجب عن األسئلة التالية :

السؤال الرابع  [ :إجبارى ] ( 12درجة )

االســـــم

أوال  :علم النفس

【 األسئلة فى صفحتين 】

أجب عن األسئلة التالية :

التوقيــــــــع

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

} األسئلة فى صفحتين {

ثانيا  :علم االجتماع

التاريـخ

} {276ث.ع.ع  /أول
جمهورية مصـر العربية
وزارة التربية والتعليم
امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة { نظام حديث } لعام  4102م
{ الدور األول }
الـزمـن  :ثالث ساعات
علم النفس واالجتماع

 14ح

تابـع } {276ث.ع.ع  /أول

ــ  2ــ

 14ح
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الدور األول
( نظام حديث )

جمهورية مصر العربية
وزارة التربيـة والتعليـم
امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة
لعام  6602م
نموذج إجابة [ علم النفس واالجتماع ]

الدرجة العظمـى ( ) 06
الدرجة الصغرى ( ) 06
عـدد الصفحــات ( ) 0

أوال  :علم النفس
إجابة السؤال األول ( 21درجة) لكل جزئية  3درجات ( إجبارى )
 )2الغذاء له دور فى عملية النمو حيث إنه :
ا  -يساعد فى بناء خاليا الجسم .
ب -يمد الجسم بالطاقة .
ج -يقى الجسم من األمراض .
للغذاء دور هام وأساسى فى النمو  ،فهو يساعد فى بناء خاليا الجسم ونمو وتعويض التالف منها ،
كما يساهم فى إعطاء الجسم الطاقة الالزمة له  ،ويساهم أيضا فى وقاية الجسم من كثير من
األمراض الناتجة عن نقص الفيتامينات واألمالح .
وعموما يجب أن يتنوع الغذاء ليناسب طبيعة عمل الفرد والمرحلة العمرية التى يمر بها  ،فكما
يؤثر نقص الغذاء سلبا على النمو واالرتقاء  ،فإن زيادته أيضا عن المعدل الطبيعى المناسب
للجسم ضار ويؤدى لعواقب وخيمة ويجب االهتمام بالغذاء ك ًما وكيفًا .
( درجتان للعناصر ودرجة للشرح ) (ب – 1ف – 2ص)12
 )1تستمد الذاكرة طويلة المدى أهميتها من الوظائف اآلتية :
ا -تفسير المعلومات وإعطائها معانى .
ب -تنظيمها وربطها بغيرها .
ج -تحليلها لكى يحتفظ بها .
د  -االحتفاظ بالمعلومات التى سبق نقلها .
ه -تجميع الخبرات طوال حياة الفرد .
( إذا أجاب الطالب تلك العناصر فى فقرة دون تجزئة تكون اإلجابة صحيحة )
( يكتفى بذكر ثالث عناصر لكل عنصر درجة واحدة ) (ب – 2ف – 2ص)21
 )3يعد صراع " اإلقدام ــ اإلحجام المزدوج " من أصعب أنواع الصراع فى الحسم :
ا -ينشأ " صراع اإلقدام ــ اإلحجام المزدوج " عن وجود هدفين لدى الشخص لكل منهما جوانبه
اإليجابية والسلبية .
ب -من اشهر األمثلة على ذلك ما يسمى صراع األدوار كاختيار المرأة بين العمل والتفرغ للبيت ،
فالعمل قد يكون مجهدا ً ولكنه يدر عليها دخالً  ،والتفرغ للبيت يتيح لها الفرصة لرعاية األبناء
ولكنه قد يكون ممالً بسبب طول وقت الفراغ .
ج -هذا النوع من الصراع هو أصعب األنواع فى الحسم  ،ففيه يميل الشخص إلى التذبذب بين البدائل
وقد يعود إلى بديل رفضه من قبل  ،ثم يتركه ويرجع إلى البديل اآلخر .
( لكل جزئية درجة واحدة ) (ب – 3ف – 3ص)75
 )4أشار "كرتشمر" إلي وجود عالقة وثيقة بين البناء الجسمي والجوانب الوجدانية للشخصية حيث إنه
قسم الناس إلى:
ا -البدين :وهو شخص متقلب فى حالته الوجدانية بين حالة االنشراح وحالة االنقباض  ،ويكون ممتلئ
البدن  ،قصير القامة  ،عريض الوجه .
ب -النحيف :وهو شخص يميل إلى االنطواء واالنسحاب من المواقف التى تتطلب عالقات اجتماعية ،
ويتمثل فى الجسم الطويل الرفيع  ،طويل األطراف .
ج -المتناسق أو الرياضى :وهو شخص متزن وجدانيا ً  ،وأشبه بالنحيل  ،ولكنه قوى العضالت  ،ممتلئ
الجسم نسبيا ً .
(لكل عنصر درجة واحدة وإذا ذكر الطالب إجابة منطقية علمية أخرى تقدر )
(ب – 3ف – 2ص)42
ج
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 )2أنواع الشائعات هى :
ا -الشائعة الزاحفة  :تنتشر ببطء وبسرية .
ب -الشائعة الضاغطة  :تنتشر بسرعة فائقة مستندة إلى مشاعر انفعالية عنيفة .
ج -الشائعة الغواصة  :تنتشر فى ظروف معينة ثم تختفى وتغطس ،لتعاود الظهور فى ظروف مماثلة .
د  -الشائعة المرضية  :تنتشر فى األوساط التى تتمنى صحة هذه الشائعة .
ه -الشائعة المرعبة  :تنتشر فى أجواء التهديد المولدة للمخاوف  ،وذلك لدفع الخائفين إلى التسليم .
و -الشائعة التمييزية  :التى تحمل موقفا ً ما من جماعة عرقية أو طائفية .
ز -الشائعة الخادعة  :تنتشر بصفة خاصة فى أوقات الحروب واألزمات المصيرية  ،وتتركز عادة
على الفئات المسئولة عن المواجهة مثل القادة والجماعات المنظمة .
ح -شائعة المارد العمالق  :هى شائعة خوف مبالغة .
( يكتفى بذكر ستة عناصر لكل عنصر نصف درجة وإذا ذكر الطالب تلك العناصر بدون شرح يحصل
على نصف الدرجة) ( ب – 3ف – 4ص)44
 )1أهمية مرحلة ما قبل الميالد ترجع لألسباب اآلتية :
ا -إنها أساس العوامل الوراثية التى يتكون منها الجنين .
ب -تتأثر بالحالة الصحية والنفسية والغذائية لألم .
ج -إنها اكثر المراحل سرعة فى النمو .
د  -تتكون فيها اتجاهات الوالدين ومشاعرهم تجاه الطفل وتبنى عليها حياة الطفل االجتماعية والنفسية
فيما بعد .
( يكتفى بذكر ثالث عناصر لكل عنصر درجة واحدة ) (ب – 1ف – 1ص)32
 )3هناك عوامل كامنة وراء عدم الثبات اإلنفعالى لدى المراهق أهمها :
ا -الصراع الذى ينشأ فى نفس المراهق وبين رغبته فى ان يعامل معاملة الشخص الكبير فى الوقت
الذى يعامله والديه ومعلميه كما لو كان طفالً ويزداد األمر تعقيدا ً إذا كان اآلباء بالفعل من النوع
المتسلط الذى يتحكم فى أبنائه .
ب -الصراع الذى ينشأ فى نفس المراهق وبين دوافعه الجنسية التى تثيره وتستفزه وبين الموانع
الخارجية ممثلة فى التقاليد والعرف والقوانين الوضعية والموانع الداخلية ممثلة فى األنا األعلى .
ج -ينشأ الصراع فى نفس المراهق بين رغبته فى االستقالل عن والديه واعتماده على نفسه  ،وبين ميله
الشعورى أو الالشعورى إلى االعتماد عليهما .
د  -رغبته فى تحقيق ذاته وتأكيد شخصيته فى كثير من المواقف  ،يقابل ذلك قصور فى إمكانياته
العقلية أو الجسمية أو االجتماعية أو المادية أو بعضها أو كلها فقد يود المراهق أن يتفوق دراسيا ً
ولكنه ال يستطيع وقد يحاول أن يتفوق رياضيا ً ولكنه ال يستطيع .
( يكتفى بذكر ثالث عناصر لكل عنصر درجة واحدة وإذا ذكر الطالب إجابة علمية منطقية أخرى
تقدر )( ب – 1ف – 4ص)41/42
 )4قد تبين من بعض الدراسات التى أجريت على التوائم المتماثلة وغير المتماثلة واألخوة أن للوراثة دورا ً
مهما ً فى إظهار الفروق الفردية وتحديد ذكاء األفراد وفى بعض الخصائص الجسمية كالطول والوزن
ومما يؤكد أثر الوراثة التشابه الكبير بين التوائم المتماثلة  ،الناتجة عن انقسام بويضة واحدة ملقحة إلى
قسمين بحيث يكون كل قسم جنينا ً مستقالً ويؤدى هذا إلى ان يتشابه التوأمان فى خصائصهما الوراثية .
بينما التوائم األخوية أ قل فى التشابه ألنها ناتجة عن بويضتين مستقلتين ملقحتين لذلك يكون تشابههما
فى الخصائص الوراثية  ،ودرجة التشابه بين التوائم تفوق التشابه بين األخوة األشقاء ودرجة التشابه
بين األخوة األشقاء تفوق التشابه بين األخوة غير األشقاء  ( .ب – 2ف – 3ص)12
ج
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 )2العبارة خطأ .
التعليل :
(نصف درجة)
القدرة الكتابية ليست قدرة بسيطة  ،إنما هى على درجة من التركيب
وتشمل على سبيل المثال ما يلى :
ا -اكتشاف األخطاء فى األسماء واألعداد .
ب -إجراء العمليات الحسابية بسرعة ودقة .
ج -معرفة معانى الكلمات وفهم القراءة .
د  -معرفة القواعد النحوية واستخدامها الصحيح .
ه -السرعة والدقة فى التصنيف .
( يكتفى بذكر ثالثة لكل جزئية نصف درجة ) (ب – 2ف – 1ص)25
(درجة واحدة)
 )1العبارة خطأ .
التعليل :
يعتبر التعويض هو حيلة دفاعية ال شعورية يلجأ إليها الفرد لتخفيف حدة التوتر الناجم عن اإلحباط أو
الصراع وما يصاحبها من شعور بالنقص أو إحساس بالفشل  ،وهو نوع من تغيير األهداف إال أنه فى
(درجة واحدة)
حالة التعويض يكون ال شعوريا ً .
أما فى حالة استبدال هدف بآخر كطريقة مباشرة ال يصاحبه عادة شعور بالنقص أو الفشل كما هو
الحال فى التعويض  ،فإن معظم صور التعويض تكون تغطية لضعف أكثر منها تنشئة لقوة  .مثال:
الشخص ضعيف الجسم قد يلجأ إلى التعويض باستخدام القسوة مع األصغر منه سنا ً ومع الحيوانات .
(درجة واحدة) (ب – 3ف – 3ص)72/75
(درجة واحدة)
 )3العبارة خطأ .
التعليل :
(نصف
تتكون االتجاهات النفسية من ثالثة مكونات هى:
درجة)
 -1الجانب المعرفى :ويتضمن معتقدات الفرد وقيمه ومعارفه كاالتجاه نحو الديمقراطية( .نصف
درجة)
ب -الجانب العاطفى أو الوجدانى أو اإلنفعالى :ويشير إلى المكونات العاطفية المتعلقة بالشىء موضع
االتجاه (حب – كراهية – السرور – األلم – الراحة – القلق) وعلى هذا فالجانب الوجدانى يضفى
على االتجاه طابع الدفع والتحريك  ،وهو الشحنة الكامنة وراء االتجاه دفعا ً تجاه أو دفعا ً ضد .
(نصف درجة)
ج -الجانب السلوكى (العملى) :ويتضمن جميع االستعدادات السلوكية المرتبطة باالتجاه  ،فلو أن الفرد
لديه اتجاه موجب نحو شىء ما فإنه يسعى جاهدا ً نحوه وتأييد كل شىء متعلق به والعكس مثال
االتجاه نحو عمل المرأة :ذو االتجاه الموجب يؤيد  ،يسمح  ،يدافع  ،يشارك فى فعاليات كمؤتمرات
(نصف درجة) (ب – 3ف – 1ص)73/71
(درجة واحدة)
 )4العبارة صحيحة .
التعليل :
تتميز هذه المرحلة بتحقيق مزيد من االستقالل واالعتماد على النفس من ناحية ومزيد من القدرة على
إنشاء عالقات اجتماعية مع أفراد خارج األسرة من ناحية أخرى  ،ويشارك الطفل فى هذه المرحلة
قيمة الجماعة وتحقيق أهدافه فيشعر باالنتماء لها ويكتسب العادات والتقاليد والقيم ( .درجتان)
(درجة واحدة) (ب – 1ف – 3ص)37
ج
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ثانيا  :علم االجتماع
إجابة السؤال الرابع ( 21درجة) لكل جزئية  3درجات( إجبارى )
 )2تتسم الظاهرة االجتماعية بالجبر واإللزام :
فالظاهرة االجتماعية تفرض نفسها على األفراد فال يسعهم أن يخالفوها أو يخرجوا على قواعدها
(درجة واحدة)
ونظمها وإال تعرضوا للجزاء .
ويأخذ صورتين:
ا -جزاء مادى :كأن يعاقب الفرد بالضرب أو السجن فى حالة اعتدائه على اآلخرين حيث يتولى
(درجة واحدة)
القانون عقابه ومجازاته .
ب -جزاء معنوى :فالفرد حينما يخالف ما يأمر به العرف والعادات والتقاليد فإنه حتما ً سيالقى العقاب
(درجة واحدة) (ب – 2ف – 2ص)21
األدبى وهو إعراض الناس عنه واحتقاره .
 )1تلجأ بعض المجتمعات إلي التعاون االضطراري  :ألنه يرتبط بمصير الجماعة  ،حيث تجد فى التعاون
مالذا ً للحفاظ على كيان الجماعة عن طريق التحالف االقتصادي أو العسكري أو السياسي .
وأمثلة ذلك كثيرة مثل جامعة الدول العربية وحلف األطلسى والسوق األوروبية المشتركة .
( وإذا ذكر الطالب أمثلة أخرى مبررة بأسلوب علمى تقدر )
(ب2ــ ف4ــ ص)211
 )3تأثير التغيرات المناخية المتوقعة علي المناطق الساحلية في مصر :
ا -غرق بعض المناطق المنخفضة فى شمال الدلتا وبعض المناطق الساحلية األخرى .
ب -زيادة معدالت نحر الشواطئ وتغلغل المياه المالحة فى التربة .
ج -تأثر اإلنتاج السمكى نتيجة ارتفاع حرارة مياه البحار .
د  -التأثيرات االقتصادية واالجتماعية المترتبة على كل من الظواهر السابقة .
( يكتفى بذكر ثالث أمثلة لكل مثال درجة واحدة وإذا ذكر الطالب أمثلة أخرى مبررة بأسلوب علمى
تقدر) (ب – 3ف – 2ص)215
 )4اآلثار االقتصادية اإليجابية للسياحة تتمثل في :
ا -العائد المادى المتوقع من استثمارات السياحة المالية أكثر من غيرها من الصناعات اإلنتاجية
األخرى والتى تحتاج إلى استثمارات مالية عالية .
ب -توفير فرص عمل جديدة وبالتالى توفر دخل لفرص العمل الجديدة .
ج -توفير العملة الصعبة وما ينجم عنها من تحسينات فى مستويات المعيشة للمجتمع المحلى ودعم
التنمية الشاملة على المستويين الوطنى واإلقليمى .
د  -زيادة اإليرادات الحكومية فى الضرائب والرسوم وما ينجم عنها من تطوير للمجتمعات المحلية من
خالل تطوير خدمات تحتية ودعم االقتصاد بشكل عام .
ه  -دعم األنشطة االقتصادية األخرى فى قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وذلك من خالل زيادة
الطلب على المنتجات الزراعية والصناعية وبالذات اليدوية .
و  -تطوير خدمات النقل وخدمات البنية التحتية األخرى من اجل تلبية حاجات قطاع السياحة  ،وهذه
الخدمات ال تقتصر االستفادة منها على السياح بل تتعداهم إلى السكان المحليين .
ح  -تنشيط قطاع التعليم والتدريب فى مجال المهن السياحية المختلفة وتوفير فرص عمل كثيرة .
ط  -تنمية المرافق األساسية وخاصة مرافق البنية التحتية من طرق وأنفاق وخدمات مختلفة .
ك  -زيادة فرص االستثمار الوطنى واألجنبى فى مجال السياحة .
( يكتفى بذكر ثالث عناصر لكل عنصر درجة واحدة وإذا ذكر الطالب تعقيب علمى ومنطقى ومبرر
أخر يقدر ) (ب – 1ف – 1ص)225/224
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إجابة السؤال الخامس ( 2درجات)
المطلوب اإلجابة عن ثالثة فقط لكل جزئية  3درجات
 )2التنافس عملية اجتماعية تتميز بعدة خصائص منها :
ا -يحدث التنافس عادة بين طرفين متعادلين فى القوة .
ب -تستخدم أطراف التنافس القواعد والطرق المشروعة التى تقرها الجماعة .
ج -يتجه المتنافسون نحو األهداف  ،وليس نحو األشخاص .
د  -يسعى كل منهما إلى تحقيق نفس الهدف الذى يسعى إليه الطرف اآلخر .
ه  -غالبا ً ما يحدث التنافس بين أفراد ال يعرفون بعضهم بعضا ً  ،كتنافس عدة أفراد على شغل إحدى
الوظائف .
( يكتفى بذكر ثالث عناصر لكل عنصر درجة واحدة ) (ب – 2ف – 4ص)211
 )1أسباب رحالت اإلنسان فى العصور القديمة هى :
ا -تحقيق الفائدة  :لتكوين عالقات متبادلة مع القبائل والدويالت المجاورة أو البعيدة أو للتجارة ،
فاليونانيون والفينيقيون والهنود والصينيون قاموا بتلك الرحالت .
ب -حب االستطالع  :وذلك من أجل اكتشاف العادات والتقاليد وأساليب الحياة لدى الشعوب األخرى
ومثال ذلك المؤرخ اإلغريقى " هيرودوت " .
ج  -الدافع الدينى  :وكان بهدف زيارة األماكن المقدسة لدى مختلف الشعوب كالصينيين والرومان
واإلغريق .
( لكل عنصر درجة واحدة وإذا ذكر الطالب عناصر بدون شرح يأخذ نصف الدرجة )
( ب – 1ف – 1ص)221
 )3يمكن عالج قضية البطالة بإتباع السياسات اآلتية -:
ا -التعليم  :التركيز على التعليم المهنى والحرفى فى ضوء متطلبات سوق العمل .
ب -التمويل  :توجيه االستثمار نحو المشروعات التى تستوعب أكبر عدد من العاطلين .
ج -الضرائب  :تخفيض أسعار الضرائب والتركيز على الضرائب على الدخل وعلى رأس المال
وإعطاء إعفاءات للمشروعات المهنية والحرفية والصغيرة .
د  -الخصخصة  :ربط الخصخصة بعالج مشكلة البطالة وليس بالبيع أو بالمعاش المبكر .
ه  -التدريب  :وضع برامج موضوعية ومتخصصة لتحويل مسارات الخريجين حسب متطلبات سوق
العمل .
( يكتفى بذكر ثالث عناصر لكل عنصر درجة واحدة وإذا اقترح الطالب حلوال أخرى منطقية
ومقبولة تقدر ) (ب – 3ف – 3ص)237
 )4أؤيد هذا الرأى  :إن العولمة تسهم فى انتشار التكنولوجيا الحديثة من مركزها فى العالم المتقدم
اقتصاديا ً إلى باقى أنحاء العالم  ،ومن ثم زيادة اإلنتاج زيادة واضحة  ،ويرون أن ذلك
فى حد ذاته يغفر للعولمة أى تأثير سلبى يمكن أن ينتج عنها على الهوية القومية  ،بل
يرى بعضهم أن هذا التأثير بسيط  ،وبعضهم األخر أكثر تفاؤالً حيث يرى أن الهوية
القومية سوف تفيد من العولمة بدالً من أن تضار .
كما يرى أنصار هذا الرأى أن العولمة تسهم إسهاما واضحا ً فى نقل المعلومات
وتخزينها وتوفيرها لمن يريد االنتفاع بها  ،وفى سبيل ذلك تهون الهوية القومية .
أعارض هذا الرأى  :إن العولمة تحقق مزيدً من االستغالل االقتصادى  ،والمثال على ذلك ما تفعله
االستثمارات األجنبية بالدول األقل نموا ً  ،وكذلك الحال بالنسبة للسلع المستوردة
ومنها األدوية على سبيل المثال .
ويرى هؤالء أن حماية الهوية القومية واجبة كوسيلة للتصدى لهذا االستغالل ،
حيث إن إثارة الحمية الوطنية والحماسة للثقافة الوطنية قد يعطالن هذا االتجاه
لدى الرأسمالية العالمية لالنتشار .
ويرى البعض أن العولمة ليست غزوا ً اقتصاديا ً أو غزوا ً علمانيا ً فحسب  ،بل
غزوا ً قوميا ً بمعنى تهديد هوية أمة لهوية أمة أخرى .
( إذا أجاب الطالب سواء بالتأييد أو الرفض مع إبداء المبررات تقدر ) (ب – 1ف – 2ص)212
ج

ج

ج
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إجابة السؤال السادس ( 2درجات)
المطلوب اإلجابة عن ثالثة فقط لكل جزئية  3درجات
(درجة واحدة)
 )2العبارة خطأ .
(درجتان)
التعليل:
ألن التقاليد عبارة عن مجموعة من قواعد السلوك الخاصة بطبقة معينة أو طائفة محددة أو بيئة خاصة
وذلك مثل تقاليد أصحاب المهن والحرف ( تقاليد أساتذة الجامعات – تقاليد القضاة – تقاليد مدرسة
معينة فى نظامها وزيها المدرسى ) وتنشأ التقاليد عن الرضا واالتفاق الجمعى على أوضاع معينة ،
خاصة بالمجتمع الذى تنشا ً فيه  ،ولذلك فإنها تستمد قوتها من قوة الطبقة أو الهيئة التى اصطلح عليها
وتفرض سلطتها على األفراد باسمه ( .ب – 2ف – 1ص)23
(درجة واحدة)
 )1العبارة خطأ .
التعليل:
(درجة واحدة)
تعتبر الكارثة حادث مأساوى مفجع يحدث فجأة إما نتيجة:
(نصف درجة)
عوامل طبيعية مثل الفيضانات  ،األعاصير  ،البراكين  ،الزالزل .
أو عوامل بشرية مثل الحوادث الضخمة والحرائق (.نصف درجة) (ب – 1ف – 3ص)211
(درجة واحدة)
 )3العبارة صحيحة .
(درجتان)
التعليل:
ألن خبرات الفرد التى يمر بها فى مراحل حياته تكسبه العديد من الخبرات  ،مثل هذه الخبرات تسهم
فى تكوين أفكاره وتشكيل ميوله واهتماماته واتجاهاته فينعكس كل ذلك على سلوكه االجتماعى وعلى
عالقته مع اآلخرين ( .ب – 2ف – 3ص)24
(درجة واحدة)
 )4العبارة صحيحة .
(درجتان)
التعليل:
ألن البطالة االحتكاكية هى البطالة التى تحدث بسبب التنقالت المستمرة للعاملين بين المناطق والمهن
المختلفة الناتجة عن تغيرات فى االقتصاد الوطنى .
وتفسر هذه البطالة استمرار بعض العمال فى التعطل على الرغم من توفر فرص عمل تناسبهم مثل :
(نصف درجة)
صغار السن  ،خريجى المدارس والجامعات  ....إلخ .
يمكن أن نحدد األسباب التى تؤدى إلى ظهور هذا النوع من البطالة فيما يلى:
ا -االفتقار إلى المهارة والخبرة الالزمة لتأدية العمل المتاح ( .نصف درجة)
ب -صعوبة التكيف الوظيفى الناشئ عن تقسيم العمل والتخصص الدقيق ( .نصف درجة)
ج -التغير المستمر فى بيئة األعمال والمهن المختلفة  ،األمر الذى يتطلب اكتساب مهارات متنوعة .
(نصف درجة) (ب – 3ف – 3ص)233
ج
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