
 وزارة التربیة والتعلیم

 مكتب مستشار علم النفس

  والتربیة النفسیة

  نموذج ورقة امتحانیھ لمادة علم النفس واالجتماع

  " )٢"نموذج رقم ( م  ٢٠١١للعام الدراسي 

  )صفحتین  األسئلة في(                     علم النفس -:أوال                        

  -:أجب عن األسئلة اآلتیة 

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

  .عرف معني الحاجة  -١
 .میز بین نظرة عالم الفسیولوجي وعالم النفس لإلحساس  -٢
 .دلل بمثال علي أن التعلم یعتبر عامال مؤثرا في النمو واالرتقاء اإلنساني  -٣
 .بالشرح اثنین من أھم الشروط التي یجب توافرھا لقیام علم النفس كعلم تناول  -٤

  حدد الصواب والخطأ في ثالث عبارات فقط مما یأتي مع التعلیل    : السؤال الثاني 

  )  تسع درجات  ٩(                                                                       

  .كان یتصف باتساق مكوناتھ المختلفة یسھل تغییر االتجاه إذا  -١
 .یساعد دافع االنتماء الفرد علي تكوین عالقات اجتماعیة سویة  -٢
 . افتقاد المراھق للمناخ األسري اآلمن یعرضھ لمتاعب واضطرابات انفعالیة -٣
 .تتصف الذاكرة الفوریة بطول مداھا الزمني  -٤

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

  .تركیز انتباھك لھ دورا مھم في تحسین طرق استذكارك  -١
 كیف یمكن تحقیق ذلك ؟

 استخلص الفوائد التي تعود علینا من دراسة وفھم قوانین النمو واالرتقاء اإلنساني  -٢
 .برھن بثالثة أدلة علي أن الفرد یستطیع القیام بعدة أعمال في وقت واحد  -٣
 "  أیزنك" لنظریة أبعاد الشخصیة عند في ضوء دراستك  -٤

 ماذا یعني بالذھانیة ؟  -أ 
  .  الذھانیین " أیزنك " كیف وصف  -ب
  

  ) بقیة األسئلة في الصفحة التالیة( 
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  علم االجتماع - :ثانیا 
  ) ٢( نموذج رقم 

   -:أجب عن األسئلة اآلتیة 

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

  .عرف التنمیة االجتماعیة  -١
برھن . أكد ابن خلدون علي العدید من أسس المنھج وقواعد البحث في علم االجتماع  -٢

 .علي ذلك بمثالین 
 " التمییز في المعاملة بین األطفال من أسالیب التنشئة االجتماعیة الخاطئة" -٣

 .ھل تؤید ذلك ؟ اذكر مبرراتك 
 العنف واإلرھاب ؟  : ما النتائج المترتبة علي  -٤

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

  .للھجرة الداخلیة آثارھا السلبیة علي الریف  -١
 .ق من وجھة نظر علم االجتماع االنحراف أمر مطل -٢
 .یختلف شكل النظام السیاسي وفلسفتھ باختالف المجتمعات  -٣
 .تحدث العولمة نتیجة لتخطیط مسبق  -٤

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

  .ناقش ذلك من وجھة نظرك . من آلیات التحدیث اآلخذ بنظام التصنیع  -١
 .دلل علي ذلك . الدراسة العلمیة للمجتمع إلي قوانین حاكمة لھ توصلت  -٢
 .یمكن عالج مشكلة اإلدمان من خالل الحمایة االجتماعیة للفرد  -٣

 كیف یمكن تحقیق ذلك؟ 
 .ما مقترحاتك للتغلب علي مشكلة االغتراب ؟ یكتفي بثالث مقترحات  -٤

 
  

  "األسئلة  انتھت"                                              
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  مادة علم النفس واالجتماعل الورقة اإلمتحانیھ نموذج إجابة

  )٢(نموذج رقم     ٢٠١١للعام الدراسي 

  علم النفس -:أوال

  

  ) سبع درجات ٧ (               ) اجبارى (        - :السؤال األول

  ) درجة واحدة ١(                                      - :الحاجة   )١(
ویترتب على ھذا االفتقاد نوع من التوتر یدفع إلى محاولة . تعنى افتقاد الكائن الحى لشئ ما

أرضاء الحاجة المفتقدة والحاجة قد تكون داخلیة كالحاجة إلى الطعام أو الماء أو الھواء أو 
. اجتماعیة كاالنتماء أو التفوق أو االنجاز

________________________________________________  

  ) لكل عنصر درجة واحدة –درجتان  ٢(                         )٢(
   -:تختلف دراسة عالم النفس لإلحساس عن دراسة عالم الفسیولوجیا

  .فإھتمام عالم الفسیولوجیا ینصب على نشاط العضو الحساس 

  ) واحدةدرجة ١(                                                                      

أما عالم النفس فیھتم بطبیعة اإلحساس ذاتھ لذلك یقیم دراستھ على أساس معرفة خصائص 
  )  درجة واحدة١(                               .     اإلحساس

                  

 )درجتان  ٢(                                                          )٣(
خبرة تؤدي إلي تعدیل في السلوك أو األداء وھو عملیة مستمرة یعني اكتساب  - :التعلم 

یكتسب یومیا العدید من الخبرات ) في عملیة نموه وارتقائھ ( طوال العمر فكل فرد منا 
  .والمعارف والمھارات التي تساعده علي مزید من النمو 

وھذا كلھ یساعد . رحتعلم األعداد ُیساعد على فھم عملیات الضرب والقسمة والجمع والط -:مثال 
  .فى تعلم قواعد الحساب التى تساعد فى اكتساب مھارات إجراء عملیات البیع والشراء

وإذا ذكر الطالب مثال أخر منطقي ومقبول غیر مثال الكتاب یحصل علي الدرجة  –درجتان  ٢( 
  )ةلماك 
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  " ) المطلوب ذكر عنصرین فقط" لكل عنصر درجة واحدة –درجتان  ٢(  

   - :لقیام علم النفس كعلم فال بد تحقق عدد من الشروط

أن یكون ھناك إعتراف بین الُعلماء بوجود ظواھر قابلة للُمالحظة تصلح ألن تكون موضوعاً . ١ 
وكل ما لھ مقدار یُمكن . لھذا العلم وأن تكون ُمحددة وقابلة للقیاس وفق قاعدة كل ما یوجد بمقدار

                   .                   وُیمكن إخضاعھ للمنھج ویستوفى السلوك ھذا الشرط. قیاسھ
  ) درجة١(

ان یوجد أشخاص ُمؤھلون وُمدربون لدراسة الظواھر موضوع العلم ویحملون ُمسمى ھذا . ٢ 
                                                                                                 ) درجة١(                                      .    العلم

أن توجد دوریات ومجالت علمیة ُمتخصصة تنشر بحث ھؤالء الُعلماء والباحثین والنتائج .  ٣
ویبدأ ُكل ُمنھما من حیث .التى یتوصلون إلیھا، حتى یُمكنھم التواصل مع ُمجتمع علمى واحد 

                .إنتھى اآلخرون ،ألن العلم تراكمي وُجھد ُمتصل وقد حدث ذلك خالل الفترة نفسھا 
                                                                                        )درجة ١(

بین العلماء والباحثین  أن توجد جمعیات علمیة ترعى التخصص وتنمیھ،وتفتح ساحات الحوار.٤
                                                                      )درجة١( .                                          فیھ

الشرط األخیر واألكثر أھمیة ھو أن توجد مناھج موضوعیة ُمقننة ومضبوطة لدراسة ظواھر .٥
                                                .           ھذا العلم ،وھو ما كان عصب دراسة علم النفس بوصفھ علماّ 

           )رجة د١(
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  ) المطلوب اإلجابة عن ثالثة فقط) (  تسع درجات ٩: (  إجابة السؤال الثاني

    )   درجة للعالمة ١)                              (  العبارة خاطئة(  )١(
    )  درجتان للتعلیل ٢(                                          - :التعلیل          

اإلتجاه إذا كان یتصف بإتساق مكوناتھ الُمختلفة إذ یتطلب األخر تغییر الُمعتقدات یصُعب تغییر 
د حوھو أمر یصعب إنجازه ُمقارنة بمحاولة تغییر أ.والحالة الوجدانیة واإلستعدادت السلوكیة

  .المكونات فقط،أو تغیر اإلتجاه فى حالة ضعف إتساق ببقیة المكونات اآلخرى

_________________________________________  

      ) درجة للعالمة ١(                                    ) العبارة صحیحة(-٢

    ) درجتان للتعلیل ٢(                                              - :التعلیل     

لى التفاعل یساعد دافع اإلنتماء الفرد على التعاون مع اآلخرین أو الشعور بالتقُارب و الحاجة إ -
  .اإلیجابى مع اآلخرین في الجماعة التى ینتمى إلیھا الشخص

ویصدر ھذا الدافع عن حاجة الفرد إلى جماعة تكون للفرد فیھا عالقات حمیمة بأشخاص  -
آخرین،تكون من أھم عالقات الحیاة اإلجتماعیة السویة للفرد وُتشبع حاجتھ للتفاعل مع اآلخرین 

  .وحل ُمشكالتھ اإلنفعالیة واإلجتماعیة ساعده على خفض توتره،وتُ 

________________________________________________  

    )   درجة للعالمة ١(      )                             العبارة صحیحة(-- ٣

  ) درجتان للتعلیل ٢(                                           -: التعلیل       

للُمناخ اآلمن ُیعرضھ لمتاعب وإضطرابات إنفعالیة تتفاوت فى درجة  افتقاد الُمراھق
شدتھا،وتأثیرھا على شخصیتھ وفقاً لوجود ظروف نفسیة وإجتماعیة ُمحیطة ُتخفف من آثار ھذا 

امم .الحرمان وتزوده بالشعور باألمان مما ُیساعد على إجتیاز العقبات وتحقیق التوافق الشخصى
  .اتھ العلمیة والمھنیة وُیعده لتحمل مسئولیات مرحلة النُضج والُرشدُیمكنھ من النجاح فى حی

  )   درجة للعالمة ١(                                       )العبارة خاطئة( -٤

  ) درجتان للتعلیل ٢(                                                     - :التعلیل     

فُسرعان ما تختفى المعلومات فى أقل من ثانیة ما لم یتم .قصیر جداً  المدى الزمني للذاكرة الفوریة
  .نقلھا عن طریق التركیز إلى النوع الثانى من الذاكرة قصیرة المدى

________________________________________________  
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  ) المطلوب اإلجابة عن ثالثة فقط  )( تسع درجات ٩ (-:إجابة السؤال الثالث  

  ) درجة واحدة لكل عنصر ١) (  ثالث درجات ٣(            

  

   -:یلعب االنتباه دورا ھاما في تحسین طرق االستذكار وذلك عن طریق  - ١

تخصیص وقت معین لالستذكار والحرص علي االلتزام بذلك مثل الحرص علي )أ(
  ) درجة ١.                   ( النوم في أوقات معینھ أو األكل في مواعید محدده

تخصیص مكان معین لالستذكار وتحاشي االستذكار في أماكن االسترخاء أو النوم )ب(
  ) درجة ١(                        ) .كالسریر ( 

بذل بعض المجھود البدني ویشمل ذلك الجلسة المعتدلة وتحریك الجسم بین ) ج(
  ) درجة ١(  .                    الحین واألخر 

ب علي االستذكار في الظروف المتغیرة فاستخدام األماكن الھادئة تماما التدری) د(
                        .دائما ما یجعل الشخص عاجزا عن التكیف لبعض الضوضاء حین یضطر إلي ذلك 

  ) درجة ١( 

التخلص من المشكالت النفسیة أو عدم التركیز علیھا أثناء االستذكار فإذا كانت ) ھـ(
الت صعبة الحل یمكن اللجوء إلي  األخصائي النفسي بالمدرسة للمعاونة ھذه المشك
  ) درجة ١(  .  علي حلھا 

  ) یكتفي بذكر ثالث عناصر فقط(                       

  ) لكل عنصر درجة واحدة –ثالث درجات  ٣(   -١
  يناسنالفوائد التي تعود علینا من دراسة وفھم قوانین النمو واالرتقاء اإل

                                                        .     یسھل التعامل مع المسار الطبیعى للنمو بدال من العمل فى إتجاه یعوقھ  - أ
  )                   درجة١(

تیسر عملیات تربیة النشء وتوجیھ سلوكھم والتنبؤ بمظاھره عبر كل مرحلة من مراحل  -ب    
  )  درجة١(                           .                     الحیاة

                      تیسیر عملیات وضع المناھج والُمقررات الدراسیة الُمالئمة لھؤالء النشء -ج
         ) درجة١(

_____________________________________________  
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  ) فقط لكل عنصر درجة واحدة –ثالث درجات  ٣(     -٣

  ) المطلوب ذكر ثالث عناصر فقط(                         

  -:ومن األمثلة علي ذلك یستطیع الفرد القیام بعدة أعمال في وقت واحد 

االنتباه لُمثیرین مألوفین وُمتوقعین،كأغذیة ُمفضلة تصدر عن الرادیو وطریق مألوف تقود فیھ  -أ
                     ) درجة١( .                                 السیارة

االنتباه لمثیرین أحدھما یتطلب إستجابة أتوماتیكیة تصدر تلقائیاً دون حاجة إلى تحكم إرادى  -ب
                                           .حدث قائد السیارة إلى الشخص الجالس إلى جواره أثناء قیادة السیارةكأن یت

                    ) درجة١(

   -:االنتباه لمثیرین یرتبطان معاً ویتطلبان أداء متكامالً ومن أمثلة ذلك -ج

.                                                            یح اآللة والنص الذي یقوم بكتابتھمالحظة كاتب اآللة الكاتبة الماھر لكل من لوحة مفات
                    ) درجة١(

االنتباه لمثیرین یمكن التحول بسرعة من أحدھما إلى اآلخر كما یحدث حینما تستمع إلى  - د 
على حدیث الشخص األول ثم تتحول إلى شخصین یتحدثان إلیك معاً فإنك حینئذ تركز لبضع الوقت 

   .التركیز على حدیث الشخص الثاني لبضعة ثواني أخرى،ثم تنتقل إلى حدیث الشخص األول وھكذا

                    ) درجة١(                                                                              

  

  " ) ب درجتان"  –" أ درجة واحدة" –ثالث درجات  ٣(  -٤

  

  ) درجة١.                       (ھي االستعداد للمرض العقلي :الذھانیة -أ

  ) درجتان٢:                                        (یصف أیزنك الذھانیین  -ب

  .أنھم أشخاص ُمنخفضو الطالقة   -١
  .أداؤھم ضعیف   -٢
  .اعیة أقل تحدیداً في اتجاھاتھم االجتم -٣
  .ضعیفو التركیز والذاكرة -٤
  .یمیلون للقیام بالحركات الكبیرة -٥
  .ُیقدرون المسافات والدرجات تقدیراً ُمبالغ فیھ  -٦
  .یمیلون للقراءة ُببطء -٧
 .مستویات طموحھم أقل بكثیر من الواقع -٨

  ) یكتفي بذكر عنصرین فقط(                                                 
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 ً   )٢(رقم  علم االجتماع نموذج - :ثانیا

  

  ) سبع درجات ٧(      )      اجبارى(               إجابة السؤال الرابع 

  ) درجة واحدة ١(                                                            )١(
  

اإلجتماعى بأنھا تغیرات جذریة تحدث على الُمستویین اإلقتصادى و  - :ُتعرف التنمیة االجتماعیة
بھدف إكساب الُمجتمع القُدرة على التطور الذاتي لتحسین نوعیة الحیاة واالستجابة للحاجات 

 .األساسیة ألعضائھ

                               

 )  لكل عنصر درجة واحدة فقط –درجتان  ٢(   )٢(
 ) فقط عنصرینالمطلوب ذكر (                                        

  - :ابن خلدون العدید من األسس و المناھج و قواعد البحث في علم االجتماع ھيأرسى 

على الباحث أال ُیصدر أحكام ُمتعجلة على ما یدرسھ قبل أن ُیخضعھ للبحث التأني  •
                                                       ) درجة١(        .     التفصیلي الدقیق

ن األساطیر واآلراء الشخصیة غیر ثر بآراء ُمسبقة أو یتخذ معلى الباحث أال یتأ •
                                                         ) درجة١.   (لمؤكدة أساساً لدراستھا

                                             .     على الباحث األخذ بمنھج الُمقارنة بین ماضي األشیاء و حاضرھا •
   ) درجة١(

                                            علي الباحث أن یسعى للوصول إلى صیاغة القوانین التي تحكم الُمجتمع  •
   ) درجة١(

)                                                                                     درجتان ٢ (:                                        ال أؤید ذلك            )٣(
اإلناث أو  نالتمییز في المعاملة بین األطفال یحدث في بعض األسر أن یمیز  الذكور ع

  -:األطفال الصغار عن الكبار ویؤدي ھذا التمییز إلي

  .تنمیة مشاعر الغیرة والحقد واالنتقام ویصرف الطفل عن االھتمام بدراستھ  –أ 

ویؤدي إلي ضیاع جھده في محاولة تفسیر أسباب ھذا التمییز وقد یعاني من كثیر  –ب 
  . من أنواع اإلحباط والفشل 
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 )٤ (  

  ) یكتفي بذكر عنصرین فقط)  (  لكل عنصر درجة واحدة –درجتان  ٢( 

 :و اإلرھاب نتائج وخیمة على الُمجتمع مثلللُعنف    

 

    .                        التفكك اإلجتماعى و انتشار الصراع بین فئات الُمجتمع •
 درجة)١(

 درجة)١.                 (تعطیل التنمیة و استنزاف الموارد المادیة و البشریة •
 درجة)١(                 .               نشر الخوف و الُرعب بین أفراد الُمجتمع •

  

                               ) تسع درجات ٩(                                      :إجابة السؤال الخامس
  ) المطلوب اإلجابة عن ثالثة فقط (

  ) درجة واحدة للعالمة ١(                              )العبارة صحیحة( -٢
    ) درجتان للتعلیل ٢(                                            -:التعلیل           

    -: للھجرة الداخلیة أثارھا السلبیة على الریف وھى           

 .تخلف البیئة الریفیة وحرمانھا من سكانھا وخاصة المتعلمین زیادة   ) أ(
 .ض تقلص العائد من الزراعة وما أدي إلیھ من مشكلة نقص الغذاء وتوبیر األر  ) ب(
  .تفكك األسرة الریفیة وتغیر القیم والتقالید الریفیة   ) ت(

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

  ) درجتان للتعلیل ٢(                                                   - :التعلیل    

االنحراف من وجھة نظر علم االجتماع أمر نسبى أي یختلف من ُمجتمع آلخر باختالف  -
فالسلوك الذي ُیعتبر ُمنحرفاّ في ُمجتمع قد ال یكون ذلك في ُمجتمع آخر،و .قیم الثقافة

  . االنحراف نسبى أیضا في ضوء الموقف الذي یحدث فیھ  السلوك
  .الذي یقتل عدو الیُعتبر ذلكفالقاتل ُمنحرف ولكن الجندي :مثال          

________________________________________________  

  ) درجة واحدة للعالمة ١(   )العبارة صحیحة( -٣

  ) درجتان للتعلیل ٢(                                           -: التعلیل      

. یختلف باختالف المجتمعات ویكشف تاریخ المجتمعات أن شكل النظام السیاسي وفلسفتھ  -
فھناك مجتمعات جعلت سلطة الدولة أعلي من سلطة األفراد بشكل مطلق كما كان علیھ الحال في 

وھناك مجتمعات " ھتلر"والمجتمع األلماني في عھد " موسولیني"المجتمع االیطالي في عھد 
خالل منابر حزبیة متعددة تأخذ بنظم دیمقراطیة تقوم علي االنتخاب الحر وتتیح حریة التعبیر من 

  .كما ھو الحال في جمھوریة مصر العربیة 
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    ) درجة واحدة للعالمة ١(                                 )العبارة خاطئة( -٤

  ) درجتان للتعلیل ٢(                                            -: التعلیل     

  

ُمسبق ،وإنما تحدث من جراء التطور في وسائل  العولمة عملیة تلقائیة ال تحدث بتخطیط -
،  االتصال و الُمواصالت بین الشعوب،وصور االحتكاك الثقافي بینھا عن طریق الغزو أو الھجرة

النتیجة النھائیة لھذه العملیة ھي إحداث صور من التشابھ في أنماط اإلنتاج ونظم الحكم واإلدارة 
ي االختالفات في الثقافة حیث تتنوع الثقافات داخل منظومة والتجارة واالستھالك ، التشابھ ال یلغ

  .العولمة

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

  ) ثالث درجات ٣(            )١(
  

  - : التصنیعمن آلیات التحدیث األخذ بنظام 

فُتشیر الدراسات االقتصادیة و االجتماعیة إلى أن التصنیع ھو جوھر عملیة التنمیة وعالج .
  :التخلف عن طریق التصنیع یتحقق ھدفین

 ستغالل الثروات المعدنیةیتمثل في إعادة بناء االقتصاد القومي عن طریق ا -: األول إقتصادى
ستھالك مما یعمل على زیادة الدخل القومي وارتفاع والحیوانیة،وتوفیر وسائل اإلنتاج وسلع اال

                                                                                                                             )درجة ونصف  ١ــــــ  ( .دخل الفرد

حیث ترتبط بالتصنیع إعادة تشكیل الھیكل اإلجتماعى فُیصاحب التصنیع تطویر  -:الثاني إجتماعى
  التعلیم،وتجوید اإلنتاج،والسعي وراء الجدید

              .كما ُیسھم التصنیع في تنمیة األقالیم الُمختلفة،وفتح سوق للعمالة

                                                                                                                             )درجة ونصف  ١  (                                                                

________________________________________________  

                             

    ) احدةلكل عنصر درجة و(    ) ثالث درجات ٣(                        )٢(
  لقد توصلت الدراسة العلمیة للمجتمع لقوانین حاكمة لھ والدلیل علي ذلك 

قوانین الثبات أو النظام ، وھي المتصلة بالظروف والعوامل التي تجعل المجتمع  -:النوع األول )أ(
                                                              .لھ شكل معین وتجعلھ یمیل إلي االستقرار والتنظیم

                                                                                                                             )درجة واحدة  ١(
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قوانین الحركة أو التغیر وھي تتصل بالظروف والعوامل التي تجعل المجتمع  - :النوع الثاني ) ب(
.                                                             ینتقل من حال إلي حال ویتغیر علي المدى القصیر أو الطویل 

      )درجة واحدة  ١(

یرتبط بدراسة ما یطرأ علي المجتمع من مشكالت اجتماعیة ، وذلك  - :النوع الثالث ) ت(
                                                                                                     )درجة واحدة  ١(.للمساعدة في حلھا أو الوقایة من آثارھا 

  

 )  لكل عنصر درجة واحدة)        (  ثالث درجات(                        )٣(
  

  -:تقوم الحمایة االجتماعیة على الوقایة من الوقوع في اإلدمان

  -:ویتحقق ذلك من خالل 

                                                              . توعیة الشباب بأنواع المخدرات واآلثار الصحیة والنفسیة واالجتماعیة المدمرة* 
  ) درجة واحدة١(

                                                         . واالجتماعیةشباب من خالل المؤسسات الترویحیة تلبیة حاجات ومطالب ال* 
  )                                                      درجة واحدة١(

  ) درجة واحدة١(.لمتدنیة ومكافحة الفقر والبطالةتحسین ظروف المعیشة ا* 

  

  

  ) صریكفي بذكر ثالث عنا) (  ثالث درجات لكل عنصر درجة واحدة ٣( ) ٤(

  -:الُمقترحات للتُغلب على ُمشكلة االغتراب

تنمیة وعى حقیقي ُمستنیر لدى الشباب بالحیاة اإلنسانیة وأھدافھا السامیة وأنھا جدیرة بألسعى  -
                                                                       ) درجة واحدة ١(  . والكفاح من أجل رقیھا وسعادتھا

تنمیة الوعي بأھداف الُمجتمع وُمشكالتھ وأن تقدم المجتمع لن یأتي كھبة من قوى خارجیة  -
                                                                                                                     ) درجة واحدة ١(   .   وإنما تتحقق نتیجة جھود ُمخلصة

في ظل ظروف التغیر وتوضیح أثر التمسك بھا  اتنمیة الفھم للمعاییر االجتماعیة وما یطرأ علیھ -
  . والتضحیة من أجلھا في تماسك الُمجتمع

                                                                                                                             ) درجة واحدة ١(                                                                       
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تنمیة الوعي بأھمیة الُمشاركة االجتماعیة وتدعیم الدیمقراطیة وإتاحة الفُرص أمام الشباب  -
                                                   .           والتعبیر عن نفسھ وتحقیق ذاتھ للُمشاركة االجتماعیة الفعالة

                                                                                                        ) درجة واحدة ١(

الشباب والربط بین العمل الجاد والنجاح، والُبعد عن تنمیة الوعي بُطرق النجاح السلمیة أمام  -
  .الجامحة غیر الواقعیة الخیال والطموحات

                                                                                 ) درجة واحدة ١(                                                                       

اع لحیاتھ من خالل تُمساعدة الشباب على تقبل ذاتھ كإنسان وتدعیم جوانب القوة فیھ واالستم -
أسالیب شغل أوقات الفراغ في حدود ما تسمح بھ قیم الُمجتمع والُبعد عن مظاھر الكبت 

         .  والحرمان

  ) درجة واحدة ١(                                                                     

                                                                            

وإذا ذكر الطالب مقترحات أخري منطقیة ومقبولة غیر التي موجودة بالكتاب المدرسي یحصل ( 
  .)علي الدرجة كاملة
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