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 للصف الثالث الثانوى العامواالجتماع امتحان جتريىب ملادة علم النفس 
 جبمهورية مصر العربية م4112/4112ملرحلة الثانوية العامة 

 أوالً: علم النفس
 درجة لكل جزئية ثالث درجات( 21)   ) إجباري ( السؤال األول:

 عط مثااًل لثالثة عوامل منها.ا.هناك عوامل تؤدى إلى حدوث النسيان -2
 للفروق الفردية عدة خصائص، وضحها. -4

 .شرحهاامنها و  ةختر ثالثايسير النمو واالرتقاء اإلنسانى بمعدالت وفقًا لمبادئ عامة.  -3

 دها.يتوقف نمو الجنين على عدة عوامل. حد -2

 
 درجات لكل جزئية ثالث درجات( 9)     أجب عن ثالث جزئيات مما يلى:السؤال الثانى: 

 منها. ةللمراهق فى ثالث لعقلىعط مثااًل يوضح مظاهر االرتقاء اا .2
 ؟بين متى يكون القلق موضوعيًا ومتى يكون مرضياً  .فى ضوء دراستك لموضوع القلق .4

 تؤيددد  النظريددات أى نظريددة علددى حدددة. كددل الدد ى تتبنددا  تتعدددد نظريددات الشخصددية وفقددًا للمنحددى  -3
 ولما ا 

 ؟ما مقترحاتك لتفادى أى شائعة تسمع بها .3

 
 درجات لكل جزئية ثالث درجات( 9)  :مع التعليل صحة أو خطأ ثالث جزئيات مما يلىبين السؤال الثالث: 

 ومقاييس ال كاء وفقًا لطريقة التطبيق.صنف اختبارات ت   (2
 يعتمد التخيل فى مرحلة الطفولة المبكرة على الواقع. (4

 يتفق الميل واالتجا  فى جوانب التكوين. (3

 المواءمة بين الشخص و اته. عنعبر التوافق النفسى ي   (4
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 جتماعالثانيًا: علم ا
 درجة لكل جزئية ثالث درجات( 21)     ) إجباري ( :الرابع السؤال

 للسياحة.االقتصادية األثار  كر ا -2
 ط مثااًل يبين دور األنوميا االجتماعية )االفتقار للقواعد والقانون فى حدوث االنحراف(.اع  -1

 هناك عدة عوامل تؤثر على التعاون االجتماعى. تناولها بالشرح. -3

 .وضح أوجه االستفادة من عوامل التعاون االجتماعى فى حياتك االجتماعية -4
 درجات لكل جزئية ثالث درجات( 9)  مما يلى: فقط : أجب عن ثالث جزئياتالخامس السؤال

تؤيد   اآلراء بين مؤيد ومعارض لتأثير العولمة على الهوية القومية. مع أى الرأيين تاختلف .2
 ولما ا 

 ولما ا   دمان باختالف اإلطار الثقافى للمجتمع. هل تؤيد  لكإلنحراف واال تختلف النظرة إلى ا .1

 االجتماعية والثقافية. أكد صدق العبارة.تتأثر السياحة إيجابًا وسلبًا ببعض العوامل  .3

 الشرح.بعرض لثالث منها اللظاهرة االجتماعية خصائص عدة.  .4

 
 درجات لكل جزئية ثالث درجات( 9) :مع التعليل مما يلى فقط صحة أو خطأ ثالث جزئيات بين: السادس السؤال

 غير مكتوب. اً عد العرف دستور ي   (2
 االجتماعية. عبر التفاعل بين األفراد عن الحياةي   (1

 مثل المشكلة األزمة بمختلف أركانها.ت   (3

 االختالف والتباين بين هيكل القوى العاملة وهيكل الطلب عليها. عنعبر البطالة االحتكاكية ت   (4
 


