
 وزارة التربیة والتعلیم

  مكتب مستشار علم النفس

  والتربیة النفسیة

  نموذج ورقة امتحانیھ لمادة علم النفس واالجتماع         

                        ) األسئلة في صفحتین (    ")١"نموذج رقم ( م  ٢٠١١للعام الدراسي        
  )  علم النفس: أوال ( 

  -: أجب عن األسئلة اآلتیة

  )سبع درجات  ٧(               ))إجباري (( :      أجب عما یأتي:   السؤال األول

 .دلل بمثال.   تعتمد الدوافع علي اإلنفعاالت  - ١
 .اذكر اثنین من شروط قیام علم النفس كعلم  - ٢
 .استخلص العالقة بین النضج والتعلم  - ٣
 ) .حلل ھذه العبارة ( مجرد الشخصیة مفھوم  - ٤

  )تسع درجات ٩(  علل صحة أو خطأ ثالث عبارات فقط مما یلي :  السؤال الثاني 

 .تعد الموضوعیة أساس االستبطان  - ١
 .دافع العطش من الدوافع الحیویة التي تساعد علي بقاء اإلنسان  - ٢
 .استطاع العلماء توفیر معلومات دقیقة عن العتبة القصوى  - ٣
  .بالجھاز اإلداري للشخصیة " نظام األنا " ُیمكن تسمیة  - ٤

  )تسع درجات  ٩ (     .          أجب عن ثالثة فقط مما یلي :   السؤال الثالث

كیف یمكنك كطالب تحقیق ذلك . المشاركة النشطة أحد أسس االستذكار الفعال  - ١
. 

 "ھل تؤید أم تعارض" للتربیة الجنسیة السویة دور مھم في حیاة المراھق  - ٢
  .أذكر مبرراتك                                                       

 .بین كیف یمكن قیاس الذاكرة مستعینا في ذلك باألمثلة  - ٣
اعرض ثالث من التغیرات الجسمیة الفسیولوجیة الناتجة عن الخبرات  - ٤

 .االنفعالیة الشدیدة 

  )سئلة في الصفحة الثانیة بقیة األ(                                             
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 ً   )١نموذج رقم (          علم االجتماع: ثانیا

  -: أجب عن األسئلة اآلتیة 
  ))سبع درجات ٧((   )  إجباري(    - :أجب عما یأتي  :السؤال الرابع 

 .التخلف حالة طبیعیة لصیقة ببعض المجتمعات  - ١
  .أذكر مبرراتك  ؟ ھل تؤید ھذا الرأي

 .إسھامات المصریین القدماء في مجال الفكر االجتماعي حدد اثنین من أھم  - ٢
 "سیمان " في ضوء دراستك لصور االغتراب عند  - ٣

 .انعدام المعني ـ الغربة الذاتیة : فرق بین  
 " .عملیة التنشئة االجتماعیة عملیة مستمرة طوال حیاة الفرد" - ٤

 .حلل ھذه العبارة 
 

  ))تسع درجات ٩((                               : السؤال الخامس
  :حدد الصواب والخطأ في ثالث عبارات فقط مما یأتي مع التعلیل 

 .مصدرا ثانویا من مصادر تشكیل الوعي االجتماعي  ُیعد التعلیم - ١
 .تتیح العولمة للشعوب انفتاحا علي العالم  - ٢
 .یعتبر تخلف العنصر البشري من أھم أسباب تخلف المجتمعات  - ٣
 .علي تعریفھم للجماعة اتفق علماء االجتماع  - ٤

  

  )) تسع درجات ٩((   : أجب عن ثالثة فقط مما یأتي   :السؤال السادس 

 .یرتبط النظام االقتصادي بغیره من النظم االجتماعیة االخري  - ١
  .عقب علي ذلك من وجھة نظرك               

 .میز بمثال بین الثقافة العامة والثقافة الفرعیة - ٢
أن االنحراف یشكل خطورة علي كل من الفرد : ھل توافق الرأي القائل  - ٣

  .والمجتمع ؟ اذكر مبرراتك 
 .تناول بالشرح ثالثة من أھم أسباب المشكلة السكانیة في مصر  - ٤

 
  )) انتھت األسئلة((                                        
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 وزارة التربیة والتعلیم

 مكتب مستشار علم النفس

  والتربیة النفسیة

  )١(رقم  إجابة علم النفس واالجتماعنموذج 

  علم النفس - :أوال 

  ) سبع درجات" ٧"الدرجة الكلیة (            - :إجابة السؤال األول 

ستمد منھا الطاقة التي تحولھا إلي سلوك یسھم تعتمد الدوافع علي االنفعاالت وتُ  -)١(
ضاء الدافع رإ، ودركنفعال مُ إھ بحص◌ُ یفالحرمان من إشباع الدافع  –في إرضاء الدوافع 

  )) درجة واحدة ١((          . سار وُممتع انفعالیصحُبھ 

_________________________________________  

  )   لكل عنصر درجة واحدة  -درجتان (  - :شروط قیام علم النفس كعلم )٢(

        " فقط المطلوب ذكر عنصرین"                                                       

ح ألن الحظة تصلُ أن یكون ھناك اعتراف بین العلماء بوجود ظواھر قابلة للمُ )أ(
حددة وقابلة للقیاس وفق قاعدة كل ما یوجد تكون موضوعا لھذا العلم وأن تكون مُ 

بمقدار وكل ما لھ مقدار یمكن قیاسھ ویمكن إخضاعھا للمنھج ومستوفي السلوك 
 )) واحدةدرجة  ١((                 .ھذا الشرط 

أن یوجد أشخاص مؤھلون ومدربون لدراسة الظواھر موضوع العلم ویحملون )ب(
مسمي ھذا العلم وفي الوقت الذي تتحدث عنھ الربع األخیر من القرن التاسع عشر 

  .وجد مثل ھؤالء األشخاص وأطلق علیھم اسم علماء النفس 

 )) درجة واحدة ١((                                                          

_________________________________________  

مجالت علمیة متخصصة تنشر بحوث ھؤالء العلماء  –أن توجد دوریات )ج(
حتى یمكنھم التواصل في مجتمع علمي  –والباحثین والنتائج التي یتوصلون إلیھا 

 )) درجة واحدة ١((  .  خرونواحد ویبدأ كل منھم حیث انتھي اآل

__________________________________________  
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أن توجد جمعیات علمیة ترعي التخصص وتنمیھ وتفتح ساحات الحوار بین )د(
         )) درجة واحدة ١((                                    .العلماء والباحثین فیھ 

  

، أن توجد مناھج موضوعیة مقننة ومضبوطة لدراسة ظواھر ھذا العلم )ـھ(
  )) درجة واحدة ١((   .ب قیام علم النفس بوصفھ علما وھو ما كان عص

                                    
__________________________________________  

  
  العالقة بین النضج والتعلم - ٣
النضج ھو التغیرات التي تؤدي إلي اكتمال النمو والنضج درجة نمو   ) أ(

وارتقاء یصل إلیھا اإلنسان بعد العدید من التغیرات العقلیة والجسمیة 
                              . واالنفعالیة واالجتماعیة حتى یكتمل ھذا النمو واالرتقاء

  )) درجة واحدة ١(( 
  

النضج شرط أساسي للتعلم واكتساب الخبرة مثال ذلك أن الطفل الصغیر  )ب(
ال یستطیع لعب الكرة وھو ال یزال غیر قادر علي الوقوف والنھوض أما التعلم 

           .اكتساب خبرة تؤدي إلي تعدیل سلوك وھو عملیة مستمرة طوال العمر 
  )) درجة واحدة ١(( 
  
  

٤ -   

ومثل  األرضیةالشخصیة مفھوم مجرد مثل الذكاء ومثل الجاذبیة )أ(
منھم تقبل المالحظة المباشرة  ألي ةعیا نیالمغناطیسیة ال یمكن أن یجد ظاھرة 

المفاھیم غیر أنھ توجد أشیاء یمكننا مالحظتھا لكي تستدل منھا علي ھذه 
  )) درجة واحدة ١((                                 . العلمیة 

علي سبیل المثال نالحظ سقوط األجسام علي األرض وسرعة ھذا السقوط )ب(
لنستدل علي وجود الجاذبیة إذا ما نالحظھ ھو األجسام الساقطة ولیس 
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الجاذبیة نفسھا ونالحظ كیف یجیب األشخاص بمھارة عن األسئلة المختلفة 
   التي تظھر قدراتھم وفھم المواقف لنستدل من كل ذلك علي ذكائھم

 )) درجة واحدة ١((                               

______________________________________________  

  ))  المطلوب اإلجابة عن ثالثة فقط((     )) تسع درجات ٩ ((    -:السؤال الثاني 

 ))  درجة واحدة للعالمة ١ ((                        )خاطئة ( العبارة  - ١
تعد الذاتیة ھي أساس االستبطان حیث یقوم الشخص بتأمل ذاتھ  -:التعلیل 

دراكات التي شعر بھا في مواجھة موقف معین ویقرر الحاالت والمراحل واإل
  )) درجتان للتعلیل ٢((         .أو عند استجابة لمنبھ ما 

  
__________________________________________  

                                      
  ))  درجة واحدة للعالمة ١ ((                     )صحیحة ( العبارة  - ٢

یرتبط دافع العطش بتنظیم الجسم لعملیة الحصول علي الماء وھو  -:التعلیل 
من الدوافع الحیویة التي تساعد علي بقاء اإلنسان حیث أن الماء عنصرا 

ومعظم أنسجة  حیویا لتكوین أجسامنا وھو المكون الرئیسي لكل من الدم
  )) درجتان للتعلیل ٢((                             .الجسم 

__________________________________________  
  

 ))  درجة واحدة للعالمة ١ ((                       )خاطئة ( العبارة  - ٣
في الواقع لم یتوصل العلماء إلي معلومات دقیقة عن تحدید العتبات  -:التعلیل 

القصوى أو الحدود العلیا للحواس نظرا الن اقتراب المثیر من مستوي العتبة 
                                     .القصوى یجعلھ مؤلما كما أن ذلك یؤدي إلي إیذاء العضو الحاس 

  )) درجتان للتعلیل ٢(( 
  

  

                                                     
 ))  درجة واحدة للعالمة ١ ((                      )صحیحة ( العبارة  - ٤

 بالجھاز اإلداري للشخصیة" نظام األنا " ُیمكن تسمیة 
   -:التعلیل 
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،وما ھو مقبول،وما ھو مسموح مكنیمتثل لمتطلبات الواقع یفعل ما ھو مُ  ألنھ
وقت أجل عندما تسمح الظروف أو الُنظم  يفبھ یؤجل بعض الرغبات لتتحقق 

  .الواقع الُمختلفة اعتباراتأو 
فاألنا ُھنا یحكُمھ مبدأ الواقع،وھو یقمع الھو أحیاناً،ولكنھ ُیحقق لھ أھدافُھ 

أغلب األحیان،ویعمل معھ بتناُغم،وُیمكن تسمیُتھ  يفبطریقة ُمنظمة ومقبولة 
     ".للشخصیة اإلداريالجھاز "باسمنتیجة لھذا 

  )) درجتان للتعلیل ٢(( 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )) ثالث درجات ٣((                        - :إجابة السؤال الثالث 
 
نشطا إیجابیا وھذا أتأكید للدور  إذا كنت  تكون لالستذكار فعالیة قصوى - ١

 -:مكن أن یتحقق ذلك بالطرق اآلتیةاالیجابي للمتعلم ویُ 
یمكنك أن تتوقف بین الحین واألخر لتتذكر بعض العناصر  - :المراجعة   ) أ(

 ))درجة ونصف    ١.     ((  األساسیة 

مت شارك بفاعلیة في استذكارك ما إذا قُ مكنك أن تُ یُ  -:ذكراتتدوین المُ )ب(
بتلخیص ما تقرأ وتعد ھذه الملخصات بنفسك وتدون أسئلة ومالحظات 

 ))درجة ونصف  ١((   .وأفكار حول ما تتعلم 

  
  
 ))            ثالث درجات(( نعم أؤید                               )   ٢(

التربیة الجنسیة السویة تلعب دورا ھاما في توقع التغیرات الجنسیة قبل  -
.                                             اإلثمالوقوع في القلق الممتزج بمشاعر من حدوثھا مما یقي المراھق 

  ))  درجة واحدة ١(( 
الجنسي یتقبل عالمات النضج الن توقع التغیرات یجعل الفتي أو الفتاه  - 

  ویسعي لتحقیق المكانة االجتماعیة واتخاذ الدور المالئم لجنسھ 
  )) درجة واحدة ١((                                                      

یر عن ھذه المشاعر وفقا بعوأیضا تعلمھ كیف یحسن التحكم في الت - 
قف اإلثارة لتقالید المجتمع الذي یعیش فیھ ویحرص علي االبتعاد عن موا

))                                       درجة واحدة ١((   .أو افتعال اإلثارة التي تستنفد حیویتھ 
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 ))ثالث درجات  ٣((      یمكن قیاس الذاكرة بأحد األسالیب اآلتیة)٣(

بأن یطلب من الشخص أن یتعرف علي عدد من المنبھات     التعرف)أ(
معروضة بین منبھات أخري سبق أن تعرض لھا في وقت سابق مثال ما 
یحدث عند اختیارك بطریقة االختیار من متعدد فأنت تتعرف علي اإلجابة 

الصحیحة التي سبق لك دراستھا من بین عدد أخر من اإلجابات غیر 
  ))درجة ونصف  ١((             .الصحیحة التي لم تدرسھا

االستدعاء    بأن یطلب من الشخص أن یسترجع معلومة سبق )ب(
التعرض لھا في فترة سابقة مثال ذلك عند سؤالك عن معلومات تاریخیة أو 

  ))درجة ونصف  ١((          .نظریة ریاضیة 

________________________________________  

  .الشدیدة االنفعالیةفسیولوجیة الناتجة عن الخبرات التغیرات الجسمیة ال)٤(
  )) المطلوب ذكر ثالثة فقط – ثالث درجات ٣((                           

  .ضغط الدم  وارتفاعازدیاد سرعة ضربات القلب  -

  )) درجة واحدة ١((                                                    

))                                       درجة واحدة ١((  .واتساع حدقة العین زیادة سرعة التنفس  -

  .لتزوید الكائن الحي بمزید من الطاقة  –ازدیاد سكر الدم  -

))                                       درجة واحدة ١((                                                    

))                                       درجة واحدة ١((         .الدم في حالة الجروح سرعة تجلط  -

  .تحویل الدم من المعدة واألمعاء إلي المخ والعضالت  -

))                                       درجة واحدة ١((                                                    
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  )١رقم علم االجتماع ( نموذج إجابة 

  ))سبع درجات  ٧((                               - :السؤال الرابع 

  الرأيال أؤید ھذا 

لیس حالة لصیقة بالمجتمعات ولكنھا حالة تكتسب من خالل  التخلف - ١
  -: ومن أھم أسبابھاظروف تمر بھا المجتمعات المختلفة 

  )) درجة واحدة ١.    ((  االستعمار –فقر البیئة  –تخلف العنصر البشري 

__________________________________________  

 من أھم إسھامات المصریین القدماء في مجال الفكر االجتماعي  - ٢
 .  المطلوب ذكر عنصرین فقط)  لكل عنصر درجة واحدة))  (  درجتان ٢((      

                         
احتل النظام األسري المصري وضعا ھاما ، حیث أشارت كتاباتھم إلي العدید )أ(

من مقومات ودعائم االستقرار األسري ، وما ینبغي أن تستند إلیھ من أخالق 
  )) درجة واحدة ١((            . اجتماعیة ومشاركات وجدانیة 

ي الطبقات احتلت طبقات المجتمع قدرا من تفكیرھم فقد أشارت كتاباتھم إل)ب(
التي تؤلف بناء المجتمع وأشارت إلي الصراع الطبقي ، وبخاصة بین قادة 

الشعوب وبین طبقة الجند من المرتزقة الذین استعان بھم ملوك العصر األخیر 
  )) درجة واحدة ١((                                           .

القواعد التي یجب أوضحت النصوص المصریة القدیمة كثیرا من األسس و)ج(
أن یقوم علیھا السلوك اإلنساني القویم مثل عدم االعتداء علي ملكیة الغیر 

واحترام الكبار ، والعمل علي إسعاد اآلخرین واإلخالص في أداء العمل وحب 
الناس والتعاون معھم ولقد أرست ھذه التعالیم األسس والمبادئ التي قامت 

  .قاطبة علیھا القیم اإلنسانیة في العالم 

      )) درجة واحدة ١((                                                            
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  )) درجتان ٢(( الفرق بین انعدام المعني والغربة الذاتیة         - ٣
یعني عدم قدرة الفرد علي التمییز بین االختیارات أو البدائل   انعدام المعني

د في تغییر الظروف االجتماعیة أو عدم الثقة في جدوى نتائج ھذه فیالتي تُ 
                                                     .االختبارات ویشعر الفرد بحالة من الضبابیة والغموض وعدم الفھم 

  ))درجة واحدة ١(( 
ھي حالة رفض الشخص لذاتھ وفقدانھ الثقة بنفسھ وعدم   الغربة الذاتیةأما 

الرضا عن حیاتھ والشعور بأن الحیاة سطحیة وبال ھدف یستحق أن یسعي 
  ))درجة واحدة ١((                                                .إلیھا

                                         )) درجتان ٢((   عملیة التنشئة عملیة مستمرة طوال حیاة الفرد    - ٣

خالل مشوار حیاتنا نمارس عددا من األدوار االجتماعیة من  ذلك ألننا )أ(
  . مرحلة ألخرى

فنحن في الصغر أطفال داخل األسرة ثم تالمیذ في مدرسة ثم مراھقین تتأثر  )ب( 
  .بجماعة الرفاق ثم طالب الجامعة ثم مجندین في الجیش والخدمة العامة

وفي كل مرحلة من ھذه المراحل علینا أن نتعلم مطالب ھذه المرحلة وأسالیب  )ج(
المعیشة من أجل التكیف مع مقتضیاتھا فمن خالل التفاعل والتعلم والثقافة نعدل 

من سلوكنا وقیمنا ومعارفنا ونحددھا ونطورھا باستمرار ، فالفرد في عملیة 
  .تنشئة مستمرة 
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  )) تسع درجات  ٩ ((                               السؤال الخامس

 ))  درجة واحدة للعالمة ١ ((                             ) خطأ( العبارة  - ١
ُیعد التعلیم من أھم مصادر تشكیل الوعي االجتماعي لدي أفراد  -:التعلیل 

المجتمع ، فالمؤسسات التعلیمیة تساعد األفراد علي إدراك واقعھم 
ومشكالت مجتمعھم ، من خالل ما تقدمھ من معارف ومعلومات وما تقوم 

والشخص المتعلم یكون أكثر وعیا من غیر . بھ من أنشطة وممارسات 
ون أكثر قدرة علي االستجابة لمتغیرات الواقع والمساھمة المتعلم كما یك

 )) درجتان للتعلیل ٢((       .   في تغیره وتطویره 
____________________________________________  

  
 ))  درجة واحدة للعالمة ١ ((                        ) صحیحة ( العبارة  - ٢

من خاللھا العالم كلھ إلي مجتمع  حیث أن العولمة عملیة یتحول -:التعلیل 
واحد تتعدد ثقافاتھ وحضاراتھ ولكن تتشابھ فیھ نظم االقتصاد والساسة 

  .والعالقات الدولیة واالعتماد علي نظم االتصال الحدیثة 
  )) درجتان للتعلیل ٢((                                                   

 
 

 ))  درجة واحدة للعالمة ١ ((                         )صحیحة ( العبارة  - ٣
حیث أن البیئة . تخلف العنصر البشري من أھم عوامل التخلف  -:التعلیل  

نقص الكوادر الفنیة ( المتخلفة ترتبط بإنسان متخلف علي سبیل المثال 
المدربة من أھم أسباب التخلف وما یرتبط ذلك بنقص إنتاجیة الفرد 

خل القومي واالعتماد علي العمالة األجنبیة وھي من وانخفاض الد
 ))  درجتان للتعلیل ٢((                        ) .مؤشرات التخلف 

  
 

 ))  درجة واحدة للعالمة ١ ((                            ) خطأ ( العبارة  - ٤
اختلف العلماء في تعریفھم للجماعة ویرجع السبب في ذلك إلي  -:التعلیل  

ولقد انشغل وجود أنماط عدیدة من الجماعات تختلف أشكالھا ووظائفھا 
علماء االجتماع ببیان األسس التي یجب أن تتوافر لقیام جماعة اجتماعیة 

  :معینة ، وقد حصروا ھذه األسس في 
 .أشكال التفاعل وجود شكل أو درجة معینة من •
 .اإلحساس باالنتماء للجماعة أو العضویة فیھا  •
 .وجود مصالح أو اھتمامات مشتركة بین أعضائھا  •
 .االتفاق حول عدد من المعاییر والقیم االجتماعیة  •
وجود ھیكل أو بناء محدد للجماعة لھ وحداتھ التي تختلف فیما بینھا  •

                                           )) رجتان للتعلیلد ٢((  . من حیث مكاناتھا ومنزلتھا بداخلھا
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  )) تسع درجات ٩((      مطلوب اإلجابة عن ثالثة فقط   : السؤال السادس

 ))  ثالث درجات ٣((                                        - ١
ح ضتیرتبط النظام االقتصادي بغیره من النظم االجتماعیة االخري وی)أ(

ذلك من العالقة القائمة بین النظام االقتصادي والسیاسي في المجتمع 
ویقوم النظام االقتصادي والسیاسي في المجتمع علي تحقیق األھداف 

                            .االقتصادیة التي تقرھا المؤسسات السیاسیة في الدولة 
  )) درجة ونصف ١ (( 

كذلك یتبادل النظام االقتصادي عالقة التأثیر والتأثر مع النظام األسري )ب(
 فاألسر تشتري السلع ، وتحصل علي ما ( مثال 

تقدمھ الھیئات االقتصادیة من خدمات وھذا یؤدي بدوره علي تنشیط حركة 
الشراء في السوق مما یوفر عائدا یستثمر بعد ذلك في رفع أجور العمال 

  )) درجة ونصف ١ ((      ).ألدوات وتحسین أألألت وا
________________________________________  

  
 )) ثالث درجات ٣((                                -:الثقافة العامة      - ٢

تتمیز ثقافة المجتمع بالتنوع فرغم أن أفراد المجتمع جمیعا یشتركون )أ(
في عمومیات ثقافیة واحدة فھم یتحدثون لغة واحدة ویشتركون في كثیر 

  .من القیم والمعاییر والرموز والعادات والتقالید 
  )) درجة ونصف ١ ((                                        

  - :الثقافة الفرعیة  
إال أن أسالیبھم للتعبیر عن كل ذلك یختلف باختالف البیئة االجتماعیة )ب(

التي ینشأ فیھا الفرد ومن ھنا یمكن أن تمیز بین الثقافة العامة للمجتمع 
  وبین الثقافة الفرعیة التي تمیز بیئات اجتماعیة خاصة 

  )) درجة ونصف ١ ((                                        
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یشكل االنحراف خطورة بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع نعم أوافق علي أن االنحراف  -٣
 )) ثالث درجات ٣((                  ء                      علي حد سوا

  ))درجة ونصف  ١((                      بالنسبة للفرد )١(

  .االنحراف یبدد طاقة الفرد وجھده  –أ 

  .ة الفرد ویحطم مستقبلھ وطموحاتھ االنحراف یفسد حیا –ب 

  .االنحراف یعرض الفرد للعقاب والسجن واإلیذاء  –ج 

 ))درجة ونصف  ١((             أما بالنسبة للمجتمع )٢(

  .االنحراف یھدد أمن المجتمع واستقراره  –أ 

  .االنحراف یعطل مصالح المجتمع ویضیع جھد أبنائھ  –ب 

  .ریتھم وأمنھم االنحراف یھدد سعادة الناس وح –ج 

ُ ومن حق الطالب ذكر مُ "   "المدرسي خرى مقبولة غیر الموجودة بالكتاب بررات آ

       المطلوب ذكر ثالثة أسباب    -: أھم أسباب المشكلة السكانیة في مصر -٤

  )) ثالث درجات ٣((                                                      
إن انخفاض نسبة الوفیات بین األطفال : انخفاض نسبة الوفیات بین األطفال   ) أ(

نتیجة لتحسین األوضاع الصحیة مع استمرار الزیادة في الموالید یعتبر من أھم 
 .أسباب المشكلة السكانیة في مصر 

 )) درجة ونصف ١((                                                        

بتحسین األوضاع الصحیة ـ زیادة متوسط عمر الفرد : زیادة متوسط عمر الفرد )ب(
  السن ومن ثم زیادة نسبة اإلعالة  وترتب علیھ زیادة كبار 

))                                             درجة ونصف ١((                                                      

تنتشر في المجتمع المصري بعض القیم  :عیة المرتبطة باإلنجاب القیم االجتما)ج(
المرتبطة بزیادة النسل واإلنجاب ، كالرغبة في إنجاب الذكور ، والرغبة في تكوین عزوة 

 )) درجة ونصف ١((                   .، وزیادة اإلنجاب للمساعدة في زیادة دخل األسرة 

المشكلة السكانیة في بلد من البلدان تتحدد بالتوازن إذا كانت  :عدالت التنمیة نقص مُ )د(
بین السكان ومعدالت التنمیة ، فإن نقص معدالت التنمیة یعتبر من األسباب الرئیسیة 
في الشعور بالمشكلة السكانیة ، فمع زیادة معدالت التنمیة یمكن تحویل السكان من 

    )) درجة ونصف ١((                                 .للتطویر والتقدممشكلة إلي إمكانیة 
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