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 قسم الفلسفة وعلم النفس                                           الفصل الدراسي االول 9102/9102 

 اكمل العبارات التاليه يف ضوء مادرست :

للسلوك والعمليات العقلية يعرف باسم ..............................الدراسة العلمية -1  

كل مايصدر عن الفرد من استجابات ونشاط يقوم به يعرف باسم ......................-9  

يعرف باسم ........................ ركل نشاط يثيره منبه او مثي-3  

م ...............تحريك الذراع للرد على تحية شخص  اخر يعرف باس-4  

الرد على سوال يوجه اليك يعرف باسم ..................-5  

تصبب العرق عند الخوف يعرف باسم ...................-6  

حصاء يعرف باسم .............................حل مسالة حسابية في امتحان اال-7  

..............سماع صوت صديق يعرف هذا بالمنبهات  -الضوء–الصوت -2  

يعرف باسم المنبهات .......................... الشعور باالخوف -الشعور بالجوع -2  

عن قدر من .....................اثبت علماء النفس ان سلوك الفراد في المواقف المختلفة يكشف -01  

...............كل عامل داخلي او خارجي يثير نشاط الكائن الحي يعرف باسم ........... -00  

....  علم النفس هوعلم النفس الذي يهتم بدراسة المبادي العامة لسلوك االنسان الراشد السوي /اموضوعاته الدوافع واالنفعاالت االدراك التعلم التذكر -09  

االعضاء / الغدد فرع علم النفس الذي يهدف الي اكتشاف االسس الفسيولوجية للسلوك البشري / اهم موضوعاتهه دراسة -03

.......... علم نفس الصماء / الجهاز العصبي هو  

فرع علم النفس الذي يهتم بدراسة عالقة الفرد بالمجتمع الذي يعيش فيه /يدرس قضايا الراي العام الصراعات الطائفية -04

 والطبقية هو علم النفس ..........

..........................هو علم النفس ان يكون جنينا الي وقت الشيخوخه  فرع علم النفس الذي يدرس نمو الفرد منذ-05  

.حكم سلوكه هو علم .............فرع علم النفس الذي يهتم بدراسة سلوك االنسان بالعمل للوصول الي المبادي النفسية التي ت-06  

هو .....................فرع علم النفس الذي يهتم بتعديل سلوك الفرد واكسابه عادات جديده  -07  

فرع علم النفس الذي يهتم بمساعدة االفراد المضطربين على التوافق هو .................-02  

.و.........................................هفن التعامل مع االخرين وتنظيم عالقاتهم وتامين احتياجاتهم -02  

د سالم مع عدو يلجأ رجال السياسة الى ................................عند اتخاذ قرارات هامة مثل اعالن حرب عق-91  

 س عدد اهم اخلدمات اليت يقدمهاعلم النفس لالقتصاد؟

0-.......................................................9-......................................................3-.....................................  

 س اذكر اهمية دراسة علم النفس

 اعداد االستاذ /روماني مسري  
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9102/9102الفصل الدراسي االول     لفلسفية                   قسم االجتماعيات للمواد ا     جابر المبارك       ثانوية   
 ورقة عمل عن )النظريات املفسرة للدافعية (ص32

 النظرية السلوكية  النظرية االنسانية  النظرية املعرفية 
 

0-ترى هذه النظرية ان افكارنا واعتقادتنا 
وغيرها من العمليات العقلية تقوم بدور مهم 

 في دفع السلوك

9-................................................  
.................................................. 
.................................................. 

3-..............................................  
.................................................. 

 
0-تؤكد على العوامل الداخلية للدافعية مثل 

الذاتحاجات تحقيق   
9-................................................  

.................................................. 

.................................................. 
3-..............................................  

 .................................................. 

 
0-يفسر السلوكيون الدافعية من خالل   

فزمفهومي المكافاة والحوا  

 تعريف المكافاة :...................................

....................................................... 

اته تعزيز السلوك لدى الطالب يطور عاد-2

 تجاه العمل 

 مثال :.............................................

...................................................... 

 
 

 

9102/9102الفصل الدراسي االول     لفلسفية                   قسم االجتماعيات للمواد ا     جابر المبارك       ثانوية   
 ورقة عمل عن )النظريات املفسرة للدافعية (ص32

 النظرية السلوكية  النظرية االنسانية  النظرية املعرفية 
 

0-ترى هذه النظرية ان افكارنا واعتقادتنا 
وغيرها من العمليات العقلية تقوم بدور مهم 

 في دفع السلوك

9-................................................  
.................................................. 
.................................................. 

3-..............................................  
.................................................. 

 
0-تؤكد على العوامل الداخلية للدافعية مثل 

الذاتحاجات تحقيق   
9-................................................  

.................................................. 

.................................................. 
3-..............................................  

 .................................................. 

 
0-يفسر السلوكيون الدافعية من خالل   

فزمفهومي المكافاة والحوا  

 تعريف المكافاة :...................................

....................................................... 

تعزيز السلوك لدى الطالب يطور عاداته -2

 تجاه العمل 

:.............................................مثال   

...................................................... 

 
 

9102/9102الفصل الدراسي االول     لفلسفية                   قسم االجتماعيات للمواد ا     جابر المبارك       ثانوية   
 ورقة عمل عن )النظريات املفسرة للدافعية (ص32

 النظرية السلوكية  النظرية االنسانية  النظرية املعرفية 
 

0-ترى هذه النظرية ان افكارنا واعتقادتنا 
وغيرها من العمليات العقلية تقوم بدور مهم 

 في دفع السلوك

9-................................................  
.................................................. 
.................................................. 

3-..............................................  

 
0-تؤكد على العوامل الداخلية للدافعية مثل 

 حاجات تحقيق الذات
9-................................................  

.................................................. 

.................................................. 
3-..............................................  

 
 
 

 
...............................................  

 
0-يفسر السلوكيون الدافعية من خالل   

فزمفهومي المكافاة والحوا  

 تعريف المكافاة :...................................

....................................................... 

تعزيز السلوك لدى الطالب يطور عاداته -2

 تجاه العمل 

...............مثال :..............................  

...................................................... 
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9102/9102ثانوية جابر المبارك            قسم االجتماعيات للمواد الفلسفية                       الفصل الدراسي االول   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اسئلة الفصل الثاني وظائف اعضاء اجلسم (ص34-30

 اكمل العبارات التالية :
بليون خليه تعرف باسم ....................11:12 الوحده االساسية في الجهاز العصبي وتتكون من-1  

استقبال المؤثرات من البيئة الخارجيه او الداخليه وارسالها الي مراكز الجهاز العصب من وظائف ...................-2  

......................../.............................../..............................ينقسم الجهاز العصبي الي -3  

بدونه اليسنطيع االنسان يعيش هو............................-4  

مجموعة الغدد المنتشره في جميع انحاء الجسم تعرف باسم ................-5  

يب .....................عباره عن ماده كيميائية معقدة الترك-6  

منظم يقوم بتنظيم وتنسيق كثير من االنشطه المختلفه العضاء الجسم...............جهاز -7  

غده تقع في الجزء الخلفي عند قاعدة المخ هي ...............-8  

هي ................................غده يطلق عليها الغده المسيطرة النها تتحكم في افرازات الغدد االخري )التناسق بين الغدد(-9  

العملقه في مرحله الطفوله والمراهقه ناتج عن زياده في ......................-11  

القزامه ناتجه عن نقص في افرازات الغده ...................-11  

غده تقع اسفل الحنجره /تفرز هرمون ينظم االيض هي .....................-12  

وايقاف النمو الجسدي وميل الفرد للكسل والنعاس ناتج عن ضعف في افراز الغده .............)قلة نسبه الذكاء(العقلي  التبلد-13  

عندما يكون الفرد في حالة عصبية دائمه وحاد المزاج وبه نقص بالوزن يكون هذا ناتج عن زياده في الغده ...................-14  

داخلي )هرمون االنسولين(هي ......... مزدوجه االفراز خارجي)حرق الدهون ف ياالمعاء (تحت المعده وهي غده تقع -15  

نقص االنسولين في الجسم يؤدي الى نقص السكر بالدم وبالتالي االصابه ب...................-16  

الغده التي تقع فوق الكليتين هي....................-17  

االدرينالين هي .................الغده التي تفرز هرمون -18  

الهرمون الذي يطلق عليه هرمون الطوارئ هو ...............-19  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اسئلة الفصل الثاني وظائف اعضاء اجلسم (ص34-30

 اكمل العبارات التالية :
بليون خليه تعرف باسم ....................11:12 الوحده االساسية في الجهاز العصبي وتتكون من-1  

استقبال المؤثرات من البيئة الخارجيه او الداخليه وارسالها الي مراكز الجهاز العصب من وظائف ...................-2  

......................../.............................../..............................ينقسم الجهاز العصبي الي -3  

بدونه اليسنطيع االنسان يعيش هو............................-4  

مجموعة الغدد المنتشره في جميع انحاء الجسم تعرف باسم ................-5  

يب .....................عباره عن ماده كيميائية معقدة الترك-6  

جهاز منظم يقوم بتنظيم وتنسيق كثير من االنشطه المختلفه العضاء الجسم...............-7  

غده تقع في الجزء الخلفي عند قاعدة المخ هي ...............-8  

هي ................................غده يطلق عليها الغده المسيطرة النها تتحكم في افرازات الغدد االخري )التناسق بين الغدد(-9  

العملقه في مرحله الطفوله والمراهقه ناتج عن زياده في ......................-11  

القزامه ناتجه عن نقص في افرازات الغده ...................-11  

غده تقع اسفل الحنجره /تفرز هرمون ينظم االيض هي .....................-12  

العقلي )قلة نسبه الذكاء(وايقاف النمو الجسدي وميل الفرد للكسل والنعاس ناتج عن ضعف في افراز الغده ............. التبلد-13  

عندما يكون الفرد في حالة عصبية دائمه وحاد المزاج وبه نقص بالوزن يكون هذا ناتج عن زياده في الغده ...................-14  

داخلي )هرمون االنسولين(هي ......... مزدوجه االفراز خارجي)حرق الدهون ف ياالمعاء (غده تقع تحت المعده وهي -15  

نقص االنسولين في الجسم يؤدي الى نقص السكر بالدم وبالتالي االصابه ب...................-16  

الغده التي تقع فوق الكليتين هي....................-17  

الين هي .................الغده التي تفرز هرمون االدرين-18  

الهرمون الذي يطلق عليه هرمون الطوارئ هو ..............-19  
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 ورقه عمل عن )مكونات االنفعال (
 اقرا الفقره الثانية ص 51ثم اكمل جدول المقارنه التالي : من اهم التغريات يف وظائف االعضاء الداخلية 

 وجه المقارنه تغيرات في الدوره الدمويه تغيرات في االحشاء تغيرات في الغدد

   

 

 

 

 

 

 امثله

 

 

 

 ورقه عمل عن )مكونات االنفعال (
 اقرا الفقره الثانية ص 51ثم اكمل جدول المقارنه التالي : من اهم التغريات يف وظائف االعضاء الداخلية 

 وجه المقارنه تغيرات في الدوره الدمويه تغيرات في االحشاء تغيرات في الغدد

   

 

 

 

 

 

 امثله

 

 

 

 ورقه عمل عن )مكونات االنفعال (
 اقرا الفقره الثانية ص 51ثم اكمل جدول المقارنه التالي : من اهم التغريات يف وظائف االعضاء الداخلية 

 وجه المقارنه تغيرات في الدوره الدمويه تغيرات في االحشاء تغيرات في الغدد

   

 

 

 

 

 

 امثله

 

 

 

 ورقه عمل عن )مكونات االنفعال (
 اقرا الفقره الثانية ص 51ثم اكمل جدول المقارنه التالي : من اهم التغريات يف وظائف االعضاء الداخلية 

 وجه المقارنه تغيرات في الدوره الدمويه تغيرات في االحشاء تغيرات في الغدد
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 الفصل  ا الول اوال نشاه علم االجتماع ص 121:131

 اكمل العبارات التالية 
االجتماع على يد العالم العربي المسلم ......................كانت البداية االولى واالساسية لعلم -1  

الموسس االول والحقيقيي  لعلم االجتماع هو .................-2  

يعرف علم االجتماع عند ابن خلدون باسم ............................ -3  

...المجتمعات القبلية القائمة علي الترحال والتنقل هي .............. -4  

المجتمعات القائمة على العمران الحضري هي.................. -5  

اول مؤلف في علم االجتماع هو .................-6  

تنقية الفكر من خرافات التي غرسها رجال الدين في العقول تعرف باسم ............-7  

من اهم العوامل التي الى نشاة علم االجتماع -8  

............................................ ب..........................................................................................-أ  

.............ج.............................................................د..............................................................  

من اهم التغيرات التي احثتها الثورة الصناعية في نشاة علم االجتماع -9  

........................................................................ ب..............................................................-أ  

................د...........................................................................ج.............................................  

عام ...................نقطة البداية الحقيقه لعلم االجتماع الحديث -01  

اول من صاغ علم االجتماع واطلق عليه اسم الفيزياء االجتماعية هو ........................-00  

دت اسهماته الى نشاة علم االجتماع المعاصر كعلم مستقل له موضوعه واسسه ومناهجه ...............ا-02  

يهتم بدراسة الظواهر االجتماعية دراسه وضعية علميه هو علم االجتماع كما عرفه ............العلم الذي -03  

علم االجتماع كما عرفه .................... العلم الذي يهتم بالظواهر االجتماعية وااللتزامات االخالقيه هو-04  

الحصيله المعرفية القائمه على دراسة التشابه والتباين بين المجتمعات هو علم االجتماع كما عرفه ...............-05  

..العلم الذي يدرس العالقات االجتماعية باشكالها البسيطه والمعقده هو علم االجتماع كما عرفه ............-06  

فرع من فروع علم االجتماع الذي يدرس مراحل نمو وتطور االسره من الناحية التاريخيه )االسره الممتده والنواه /يدرس -07

 الجذور االجتماعية واالنسانية للعائلة هو علم اجتماع .............

وغيرهم /دراسة االنماط االجتماعية فرع علم االجتماع الذي يدرس الدور االجتماعي للعالقات التفاعلية بين المرضي -08

 وكيفية تاثر الصحه بانماط الحياه /االهتمام بمفاهيم الصحه /دراسة اسباب انتشار المرض/هو علم االجتماع ...............

ية فرع من فروع علم االجتماع ظهر بعد حركة االصالح الديني بالمانيا / وهو حديث نسبي ظهر بعد الحرب العالمية الثان-09

 /مهمته تنحصر في دراسة العالقة بين السياسه والواقع االجتماعي هو علم االجتماع ................

فرع علم االجتماع الذي يهتم بدراسة العالقة بين علم االجتماع وعلم االقتصاد هو .......................-21  

نية هو ...............الذي نادى بالغاء التميز العنصري وقاد حركة الحقوفق المد-20  

االسلوب المنظم في جمع وكتابة المالحظات وتحليلها هومفهوم  ............................-22  

الخطة التي يتخذها الباحث بعد تصميمها للحصول علي البيانات  هو مفهوم .....................-23  

كشف عن العالقات بين المتغيرات هو منهج ..................اكفا وافضل المناهج المستخدمه الختبار صدق الفروض و-24  

قدرة الباحث عن توفير كافة الظروف التي من شانها ان تجعل ظاهره معينه ممكنة الحدوث هو ....................-25  

........المنهج الذي تتمثل فيه معالم الطريقة العلمية بصوره جلية واضحه هو .........................-26  

محاولة منظمة لتقرير وتحليل وتفسير الوضع الراهن لظاهرة اجتماعية او نظام اجتماعي يعرف باسم المنهج .............-27  
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