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 2014/2015األول  الدراسًامتحان الفصل  -ػيً٘ االقزصبدٝخ ٗاالخزَبػٞخ اىضساػٞخثشّبٍح اه –قسٌ االقزصبد  –ميٞخ اىضساػخ -خبٍؼخ ثْٖب

ات درج                                              سبػزبُ: اىضٍِ -االقزصبد:شؼجخ اىثبىثخ:اىفشقخ-(نهائً نظرى)المحلى المجتمع تنمٌة :مادة أسئلة

 15/1/2015ربسٝخ االٍزسبُ    -وادـد الجـعب أحمد امىس/ د.أ:  أستاذ المادة  (درجة 60) االمتحان

 : ذلك أمكن كلما اإلّديٞضٝخ اىَصطيسبد وكتابة ثبىزصٌَٞ اىشنيٚإجابتك  توضيح مع اآلتية األسئلة عن أجب 

رَْٞخ  :اىزبىٞخ اىَصطيسبد ٍِ  -فقػ خَسخ - ٍب اىَقص٘د ثـ :-(دسخبد 10)(أ) (:دسخخ16)األول السؤال

 –اىظ٘إش االخزَبػٞخ  –االخزَبػٚ  اىزنٞف – اىزقذً االخزَبػٚ – االخزَبػٚ اىزط٘س – االخزَبػٚ اىعجػ – اىزْشئخ االخزَبػٞخ  – اىَسيٚ اىَدزَغ

 .اىٖدشح -اىؼَيٞبد االخزَبػٞخ  –اىْظشٝخ اىزفبػيٞخ 

                                                  .س ػْذ سسٌ ثشّبٍح اىزَْٞخ اإلصالزٚ ٗرْفٞزٓظشٗسح ئخشاء اىَزبثؼخ ٗاىزقٌٞٞ اىَسزٌ -1          :ٝيٚ دىو ػيٚ صسخ ٍب :-(دسخبد 6)( ة) 

 .       ٗخ٘د سٗاسٚ رزَٞض ثٖب اىَدزَؼبد اىَسيٞخ -2

: ٍِ اىؼجبساد اٟرٞخ -فقػ  ثَبّٞخ -ص٘ة اىخطأ فٚ :-(دسخبد 8) (أ) (:دسخخ 20)الثانى السؤال
 .ٍِ صفبد اىَدزَغ ٕٗٚ ززَٞخ َٝنِ أُ رخعغ إلسادح ٍؼْٞخ اىزغٞش االخزَبػٚ صفخ أسبسٞخ -1

 .اىٖدشح ٕٚ ئزذٙ األٍثيخ ػيٚ اىسشمخ االخزَبػٞخ اىشأسٞخ ٗرؼْٚ االّزقبه ٍِ ٍنبُ ٟخش دُٗ رغٞٞش اىَنبّخ االخزَبػٞخ -2

 .ٝخعغ اىزفبػو االخزَبػٜ ىْظبً آىٚ سرٞت ٗفقب ىززبثغ ٗق٘ع اىس٘ادس -3

 .ٍسبٗس اىزَْٞخ اىجششٝخ اىفنشٝخ ٝؼزجش اىزنبفو االخزَبػٜ أزذ -4

 .اىْضاع ٕ٘ ػَيٞخ اخزَبػٞخ ٝقً٘ ثٖب اىطشفبُ اىَزْبصػبُ ىزخفٞف زذح اىزْبفس ٗاىزْبصع ثَْٖٞب -5

 .اىسيطخ ٕٚ ئٍنبّٞخ اىسٞطشح ػيٚ اىغٞش ٗاىزأثٞش ػيٌٖٞ ٕٗٚ ال رأخز ػبدح غبثؼب سسَٞب ثو رأثٞشٝب -6

. اىؼ٘اٍو اىزنْ٘ى٘خٞخ فٚ ئزذاس اىزغٞش االخزَبػٚرإدٙ اىؼ٘اٍو اىفنشٝخ دٗسا فؼبال ٝقو ػِ دٗس  -7

 .ٗخ٘د األّظَخ االخزَبػٞخ أٍش ٕبً ألّٖب رسذد ٍب ٝدت ٍٗب ال ٝدت ػَئ ٗرسزٌ ػيٚ األفشاد أسي٘ثب ٍؼْٞب ٍِ اىسي٘ك -8

 .رزْبست اىنثبفخ اىسنبّٞخ ػنسٞب ٍغ اىسٞبح اىسعشٝخ -9

 .ػْٔ فٚ اىسعشٙ رؼزجش اىقٌٞ االقزصبدٝخ أمثش رأثٞشا فٚ اىَدزَغ اىشٝفٚ -10

 .اىزشٕٞت فٚ اىزْشئخ ٕ٘ ر٘خٞٔ اىْشء ىَضاٗىخ اىَٖبساد ٗزفض إزَبٌٍٖ ثأغشاض اىدَبػخ ٗٗسبئيٖب ٗرشدٞؼٔ -11

 .اىَدزَغ اىشٝفٚ أمثش رجبْٝب فٚ اىسَبد االخزَبػٞخ ٗاىْفسٞخ ػِ اىَدزَغ اىسعشٙ -12

 .رشمخ اىزٚ ٝيزف ز٘ىٖب األفشاد ٗٝشؼشُٗ ثبالّزَبءٝشٞش اىجؼذ االخزَبػٚ ٍِ أثؼبد قٞبً اىَدزَغ اىَسيٚ ئىٚ اىشٗاثػ اىَش -13

 .األدٗاس االخزَبػٞخ ٕٚ ٍظبٕش اىزاد ٍٗب ٝزعَْٖب ٍِ ػبداد ٗأػشاف ٗرقبىٞذ ٗق٘اِّٞ ٍٗظبٕش ثقبفٞخ ٗسٗزٞخ -14

 .األخالقٞبد اىسبٍٞخ اىزٚ رسيٚ ثٖب اىث٘اس صٍِ اىث٘سح ٗثؼذٕب 2011ٍِ ْٝبٝش  25ٍِ األسجبة اىَجبششح ىْدبذ ث٘سح  -15

 .ىزسعش ٕٚ زبىخ اىزغٞش اىزٚ رشرجػ ثزسسِ دائٌ فٚ اىَدزَغ ٗٝسٞش ّس٘ ٕذف ٗغبٝخ ٝزسقق فٖٞب اىَدزَغ اىَثبىٚا -16
 

ئُ مو خط٘ح ٍِ خط٘اد اىزقذً اىزنْ٘ى٘خٚ، رإدٙ ئىٚ سيسيخ ٍِ اىزغٞشاد االخزَبػٞخ اىزٚ رزفبػو ٍغ رغٞشاد أخشٙ، ٗرإدٙ " -:(دسخخ 12) (ة) 

ريل اىؼجبسح زيو "... 2013ٍِ ّٝ٘ٞ٘  30،  2011ٍِ ْٝبٝش  25اىَصشٙ، خبصخ ثؼذ ث٘سرٚ اىشؼت اىَصشٙ فٚ  ئىٚ رَْٞخ اىَدزَغ اىَسيٚ

 ٍٗقزشزبأٍبً اىزغٞش االخزَبػٚ ،  اىزسذٝبد اىَصشٝخفٚ  ٍٗ٘ظسب سأٝل  مٞف رإدٙ اىزنْ٘ى٘خٞب ئىٚ اىزغٞش االخزَبػٚ ،  ٍفسشاثأسي٘ثل ، 
 .ً اىَدزَغ اىَسيٚزي٘ه ريل اىزسذٝبد ٗرىل ىزَْٞخ ٗرقذ

:   ٝيٚ ٍَب  -فقػ أسثؼخ - ثِٞ  -ثبخزصبس  -قبسُ (:دسخخ 24)الثالث السؤال

. اىَسيٞخ ، ٗاىقٞبدح اىشٝفٞخ ٗاىَدزَؼبد، اىزغٞش االخزَبػٚ  :أّ٘اع( أ)

 .اىسعشٙ ، ٗاىظ٘إش االخزَبػٞخ ٗاىَدزَغ،  اىشٝفٚ اىَدزَغ :خصبئص( ة)

 .صش ، ٗخصبئص ، ٗأسس رَْٞخ اىَدزَغ اىَسيٚثؼْب: ػالقخ اإلسشبد اىضساػٚ( خـ)

. زذٗس اىٖدشح اىخبسخٞخ ، ّٗدبذ اىث٘سح اىَصشٝخ ، ٍٗؼ٘قبد اىزَْٞخ اىَدزَؼٞخ: أسجبة ( د)

. اىَسيٚ اىَدزَغ رَْٞخ ، ٗاىَْظَبد اىزؼيَٞٞخ ، ٗاىَْظَبد اىذْٝٞخ فٚ اىفؼيٞخ اىَشبسمخ: إَٔٞخ( ٕـ)

============================================= ============

 عبد الجواد سامى/ د.أ : أستاذ المادةق،،، ومع أطيب األمنيات بالتفوتوفيقه ،،،  هللاتم بحمد 
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 2014/2015األول  الدراسًامتحان الفصل  -ثشّبٍح اىؼيً٘ االقزصبدٝخ ٗاالخزَبػٞخ اىضساػٞخ –قسٌ االقزصبد  – ميٞخ اىضساػخ -خبٍؼخ ثْٖب

ات درج              سبػزبُ : اىضٍِ -قزصبداال:شؼجخ اىثبىثخ:اىفشقخ-(نهائً نظرى)المحلى المجتمع تنمٌة:مادة نموذج إجابة

 15/1/2015ربسٝخ االٍزسبُ    -وادـد الجـعب أحمد سامى/ د.أ:  أستاذ المادة  (درجة 60) االمتحان

 : ذلك أمكن كلما اإلّديٞضٝخ اىَصطيسبد وكتابة ثبىزصٌَٞ اىشنيٚ بةجااإل توضيح مع اآلتية األسئلة عن ة اإلجاب

 : اىزبىٞخ اىَصطيسبد ٍِ  -فقػ خَسخ - اىَقص٘د ثـ:-(دسخبد 10)(أ) (:دسخخ16)األول السؤالإجابة 

ألفشاد  اىَخزيفخٗاىَ٘اسد اىجششٝخ ىسذ االززٞبخبد  اىطجٞؼٞخّ٘ع ٍِ اىؼَو االخزَبػٜ ٕذفٔ االّزفبع ثبىَ٘اسد  ٕٚ –: اىَسيٚ رَْٞخ اىَدزَغ

. زذس رىل ثزؼبُٗ ٍخزيف اىَإسسبد اىزٜ ٝشَيٖب اىَدزَغٍدزَغ ٍب ثطشٝقخ رؼ٘د ثبىشفبٕٞخ االخزَبػٞٔ ػيٚ اىدَٞغ ٗٛ

يقصد بها العممية التى يتم بواسطتها بناء القيم االجتماعية وثقافة المجتمع بصفة عامة داخل نفسية أو شخصية   –: اىزْشئخ االخزَبػٞخ
ا ويدافع عنها ويعتز بها ويمتص ثقافتها وتغرس فى الفرد فيتم تشكيمه اجتماعيا حتى يصبح فردا من الجماعة يؤمن بما تؤمن به ويسمك مسمكه

تعممهم نفوس األفراد األهداف التى تطمع فى تحقيقها وتعممهم أدوارهم االجتماعية وطريقة التنسيق بينها وبين تصرفاتهم فى مختمف المواقف كما 
 .شتراك فى نواحى أنشطته المختمفةالمهارات االجتماعية فيمكنهم بذلك أن يندمجوا فى المجتمع والتعاون مع أعضائه واال

 
. هو ضبط الجماعة لنفسها مراعاة لمصالحها االجتماعية –: االخزَبػٚ اىعجػ

اىٚ االشنبه االمثش رؼقٞذا ٕٗ٘ ٝسزخذً ى٘صف اىزس٘الد فٚ اىسدٌ ٗاىجْبء مَب  اىجسٞطخاىزس٘ه اىَْظٌ ٍِ االشنبه  ٗٓ – االخزَبػٚ اىزط٘س

ٗاىجذائٞخ اىٚ ص٘سٕب االمثش رؼقٞذا ، ٗٝؼْٜ ٍفًٖ٘ اىزط٘س االخزَبػٜ اىَْ٘  اىجسٞطخ س ثٖب اىنبئْبد اىسٞٔ ٍِ اشنبىٖب ٝشٞش اىٚ اىؼَيٞٔ اىزٜ رزط٘

. رشرجػ فٖٞب مو ٍشزئ الزقخ ثبىَشزيخ اىسبثقخ ٍخزيفخٍٗشازو  ٍٗزالزقخ ٍْزظَخاىجطئ اىَزذسج اىزٛ ٝإدٛ اىٚ رس٘الد 

مادية، ويسير التقدم نحو  التقدمي الذي يرتبط بتحسن دائم في ظروف المجتمع المادية والال حالة التغير: ٗٓ –: اىزقذً االخزَبػٚ
. هدف محدد أو نقطة نهائية

 .إلٌها انتقال الرٌفٌٌن للمدن واكتسابهم القٌم الحضرٌة وأنماط السلوك الحضرى  ىٌتناههو العملٌة التى  –: االخزَبػٚ اىزنٞف

ذج من العمل والتفكير واإلحساس، التى تسود مجتمعا من المجتمعات والتى يجد األفراد أنفسهم نما ٕٚ – :اىظ٘إش االخزَبػٞخ
عمى النظر لموقائع االجتماعية من الخارج تدل ، وهى مجبرين عمى اتباعها فى عممهم وتفكيرهم بل ويجدونها مفروضة عمى إحساسهم

 .أو من ناحية المالحظة
بحٌث تكون ( مدرس وتالمٌذه ) أو بٌن األفراد والجماعات ( أب وأبنه ) هو ما ٌحدث بٌن األفراد : جتماعىاال التفاعل –: اىْظشٝخ اىزفبػيٞخ

تقوم على أساس التكامل النظرٌة التى  :فهىالقٌادة فى  النظرٌة التفاعلٌةأما  .... .استجابة كل طرف محرك ودافع الستجابة الطرف األخر 

    . المواقف -4         . الجماعة -3        .شخصٌة األتباع -2         .خصٌة القائدش -1: بٌن المتغٌرات الرئٌسٌة وهى

 :يوجد فى المجتمع عادة خميط من العمميات االجتماعية، ولكن تسود بعضيا البعض اآلخر، وىى  – :اىؼَيٞبد االخزَبػٞخ
عنو حالة  لمحددة بالنسبة لمحاجة إلييا مما ينتجويقصد بيا تنازع األفراد لتحقيق أىدافيا بالوسائل ا :المنافسة -1   

صراع مستمر لتحقيق الرغبات عن طريق جيودىم المتعارضة وقد يكون مقصودا مثل المنافسة لمحصول عمى سمعة معينة وىى عممية 
. مستمرة

 
رف الثانى أو حالة متطرفة من التنافس حيث يحاول أحد األطراف القضاء عمى منافسة الط(: الصراع)النزاع  -2   

الحد منيا وأساسو شعور األفراد المعارضين بالرغبة فى إزاحة الشخص المنازع لو من طريقة، وىى عممية متقطعة وقد يترتب عمى ذلك 
. تماسك مادى بين األطراف كما فى حالة الثورات والحروب

 
المنفعة لتحقيق أىداف اقتصادية يقصد بو تجمع بين مجموعات من األفراد عمى أساس من تبادل  :التعــاون -3   

وىو التعاون الذى يقوم بين الجماعة بغرض  المقصودالتعاون : واجتماعية متفق عمييا عادة، ويمكن أن نميز نوعين من التعاون ىما
الذى يتم نتيجة فيو  مقصودالغير أما التعاون  ،خدمة أنفسيم مثل الجمعية التعاونية التى تخدم جماعة المزارعين بتقديم الخدمات ليم

وجود منظمات اجتماعية مختمفة تعمل فى أنشطة مستقمة أو متكاممة وىى نتيجة تقسيم العمل، تعتمد حياة الجماعة عمى تعاون األفراد 
. تعاون المزارع وصاحب المطحن وصاحب المخبز إلنتاج الخبز: الداخمين فييا، ومثالو 

 
ة يقوم بيا الطرفان المتنازعان لتخفيف حدة التنافس والتنازع بينيما وىو وىو عممية اجتماعي (:التوافق)التراضى  -4   

وفييا يعدل كل طرف عن سموكو نحو الطرف اآلخر حتى ال تصطدم وجيات نظرىم ويخف حدة  ،مستديما إما أن يكون مؤقتا أو
ضى بالقوة فإنو يسمى التراضى اإلجبارى الشعور العدائى بين الطرفين حسب مدى ما حدث من تقريب وجيات النظر أما إذا حدث الترا

. وفيو يرضى الطرف الميزوم بالشروط التى يممييا الطرف اآلخر
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. مستواه المعيشى لرفعتعنى انتقال الفرد من بيئتو المحمية أو وطنو إلى بيئة أخرى أو وطن آخر بحثا عن عمل  :-اىٖدشح

خشاء اىَزبثؼخ ٗاىزقٌٞٞ اىَسزَش ػْذ سسٌ ثشّبٍح اىزَْٞخ ظشٗسح ئ -1   :ٝيٚ ه ػيٚ صسخ ٍبٛدهاه :-(دسخبد 6)( ة) 

رسمت البرنامج لتحقيقيا والتعرف عمى نقاط الضعف فى حققو المشروع من األىداف التى  لمعرفة ما وذلك... .اإلصالزٚ ٗرْفٞزٓ
ألنيا تحدد ما يجب وما ال يجب  ....ىٞخٗخ٘د سٗاسٚ رزَٞض ثٖب اىَدزَؼبد اىَر -2                         .التنفيذ لتالفييا مستقبال

 .عممو وتحتم عمى األفراد أسموبا معينا من السموك

 :ٍِ اىؼجبساد اٟرٞخ -فقػ  ثَبّٞخ -ة اىخطأ فٚٛص٘د :-(دسخبد 8) (أ) (:دسخخ 20)الثانى السؤال    

 .ْٝخأُ رخعغ إلسادح ٍغ َٝنِ الاىزغٞش االخزَبػٚ صفخ أسبسٞخ ٍِ صفبد اىَدزَغ ٕٗٚ ززَٞخ  .1

 .ٗرؼْٚ االّزقبه ٍِ ٍنبُ ٟخش دُٗ رغٞٞش اىَنبّخ االخزَبػٞخ األفقٞخاىٖدشح ٕٚ ئزذٙ األٍثيخ ػيٚ اىسشمخ االخزَبػٞخ  .2

 .اىزفبػو االخزَبػٜ ىْظبً آىٚ سرٞت ٗفقب ىززبثغ ٗق٘ع اىس٘ادس عٝخط ال .3

 .ٝخخزَبػٞخ ٗاىسنبُاالٝؼزجش اىزنبفو االخزَبػٜ أزذ ٍسبٗس اىزَْٞخ اىجششٝخ  .4

 .ٕ٘ ػَيٞخ اخزَبػٞخ ٝقً٘ ثٖب اىطشفبُ اىَزْبصػبُ ىزخفٞف زذح اىزْبفس ٗاىزْبصع ثَْٖٞب رشاظٚ أٗ اىز٘افقها .5

 .ٕٚ ئٍنبّٞخ اىسٞطشح ػيٚ اىغٞش ٗاىزأثٞش ػيٌٖٞ ٕٗٚ ال رأخز ػبدح غبثؼب سسَٞب ثو رأثٞشٝب ّف٘راه .6

. ح فٚ ئزذاس اىزغٞش االخزَبػٚدٗس اىؼ٘اٍو اىزنْ٘ى٘خٜ ػِ ٝقوال رإدٙ اىؼ٘اٍو اىفنشٝخ دٗسا فؼبال  .7

 .أٍش ٕبً ألّٖب رسذد ٍب ٝدت ٍٗب ال ٝدت ػَئ ٗرسزٌ ػيٚ األفشاد أسي٘ثب ٍؼْٞب ٍِ اىسي٘ك اىشٗاسٚٗخ٘د  .8

 .ٍغ اىسٞبح اىسعشٝخ ػنسٞبرزْبست اىنثبفخ اىسنبّٞخ  .9

 .رأثٞشا فٚ اىَدزَغ اىشٝفٚ ػْٔ فٚ اىسعشٙ قوأرؼزجش اىقٌٞ االقزصبدٝخ  .10

 .ّشئخ ٕ٘ ر٘خٞٔ اىْشء ىَضاٗىخ اىَٖبساد ٗزفض إزَبٌٍٖ ثأغشاض اىدَبػخ ٗٗسبئيٖب ٗرشدٞؼٔفٚ اىذ ٝتؽاىزش .11

 .رجبْٝب فٚ اىسَبد االخزَبػٞخ ٗاىْفسٞخ ػِ اىَدزَغ اىسعشٙ قوأاىَدزَغ اىشٝفٚ  .12

 .سُٗ ثبالّزَبءٍِ أثؼبد قٞبً اىَدزَغ اىَسيٚ ئىٚ اىشٗاثػ اىَشزشمخ اىزٚ ٝيزف ز٘ىٖب األفشاد ٗٝشغٙ اىثقبفٝشٞش اىجؼذ  .13

 .ٕٚ ٍظبٕش اىزاد ٍٗب ٝزعَْٖب ٍِ ػبداد ٗأػشاف ٗرقبىٞذ ٗق٘اِّٞ ٍٗظبٕش ثقبفٞخ ٗسٗزٞخ االخزَبػٞخ اىجٞئخ .14

 .األخالقٞبد اىسبٍٞخ اىزٚ رسيٚ ثٖب اىث٘اس 2011ٍِ ْٝبٝش  25ىْدبذ ث٘سح  ىَجبششحغٞش اٍِ األسجبة  .15

 .ٗٝسٞش ّس٘ ٕذف ٗغبٝخ ٝزسقق فٖٞب اىَدزَغ اىَثبىٍٚدزَغ ٕٚ زبىخ اىزغٞش اىزٚ رشرجػ ثزسسِ دائٌ فٚ اه قذًاىذ .16

 

  -:(دسخخ 12) (ة) 

ئُ مو خط٘ح ٍِ خط٘اد اىزقذً اىزنْ٘ى٘خٚ، رإدٙ ئىٚ سيسيخ ٍِ اىزغٞشاد االخزَبػٞخ اىزٚ رزفبػو ٍغ رغٞشاد  :اىؼجبسحه ٛزود
ٍِ ّٝ٘ٞ٘  30،  2011ٍِ ْٝبٝش  25صشٙ فٚ أخشٙ، ٗرإدٙ ئىٚ رَْٞخ اىَدزَغ اىَسيٚ اىَصشٙ، خبصخ ثؼذ ث٘سرٚ اىشؼت اىٌ

يجب أن تنبع  -2.   انسجام الخطط واتفاقيا مع خطط التنمية لمدولة-1:   ما يمى المحمى مبادئ تنمية المجتمعحيث أن من .... 2013
فى تخطيط وتنفيذ يجب أن يساىم األىالى مساىمة فعالة  -3.   المشروعات اإلصالحية من احتياجات األىالى ومطالبيم األساسية

.    أن العمل فى تنمية المجتمع يتضمن البناء -5.   يجب مراعاة الشمول فى اإلصالح -4.   وتمويل وتقييم المشروعات اإلصالحية
يجب أن يشعر  -8.   يجب توخى البساطة فى جميع مشروعات التنمية -7.   العمل عمى استغالل أكبر قدر من الموارد المتاحة -6

يجب مراعاة  -10وضع أولويات التنفيذ لمشروعات التنمية    -9.   ون والعاممون فى تنمية المجتمع أنيم يؤدون رسالة إنسانيةاألخصائي
 .عند اختيار مشروعات التنمية... توفر المساعدات الفنية، والنتائج العاجمة، وتشغيل األيدى العاممة

حول األنماط السموكية لجماعو معينة من أجل معاممتيا عمى  تدور ىادفةة إرادية التنمية عممي -1: تتضمن ما يمىركائز التنمية وأن 
مساىمة األىالى بأنشطتيم الجماعية والفردية فى الجيود التى تبذل  -2.    اساس خدمة اىداف مرغوب فى تحقيقيا فى فترة زمنية معينة

إن تقديم الخدمات الفنية والمادية من الحكومة والييئات الدولية الزمة لتشجيع  -3.    وى معيشتيم بصورة إيجابيةضرورية لتحسين مست
أن  -5.    أن تتجاوب برامج التنمية مع االحتياجات التى تعبر عنيا الجماىير فى المجتمعات المحمية  -4.   ىذه الجيود ونجاحيا

إن تحقيق المفيوم المعنوى لمتنمية  -6.    االمكانيات المتاحة لممجتمع  باستغاللتصادى يتحقق التخطيط االق ألسموبالتنمية ىدف 
أن التنمية  -7.    عممية ديناميكية جوىرىا تمك السمسمة من التغيرات الوظيفية التى تيدف الى إحداث التقدم المطموب لمكونات المجتمع

التنمية ىى الجيود المرشدة التى تبذل فى جوانب الحياة  -8.     لمتاحة لممجتمع ونوعيتياىى الوسيمة المثمى لمتدخل فى كمية الموارد ا
إن جوىر التنمية ىو التغير االجتماعى المخطط أو الموجيو والذى يرمى الى التعديل والتطوير والتبديل فى البناء  -9.    المختمفة

إن اليدف  -11.     النمو االقتصادى واالجتماعى فى منحنى صاعد منتظم إن مفيوم التنمية ينطوى عمى -10.    االجتماعى المعقد
 .المباشر وغير المباشر لمتنمية ىو تحسين االوضاع االجتماعية 

 
عندما نصف كٌف ٌؤدي النمو التكنولوجً الً التغٌر االجتماعً    :-مٞف رإدٙ اىزنْ٘ى٘خٞب ئىٚ اىزغٞش االخزَبػٚ ٛسفسد

ر ٌقع خالل فترة معٌنة من الزمان ولذلك فإن اي اشارة الً التغٌر ٌنبغً ان تتضمن لماذا حدث هذا التغٌر فً فترة ٌجب ان نتذكر ان التغً

ع بعٌنها من الزمان ؟ وتتوقف معرفة طرٌقة إحداث التغٌرات التكنولوجٌة للتغٌرات االجتماعٌة علً فهم الطبٌعة العلمٌة التً هً فً الواق

ٌتتابع  التأثٌرولهذا ٌكون من المهم ان ندرك ان التأثٌر التكنولوجً ال ٌتوقف عند احداث االثر االول، بل ان  عبارة عن عملٌة اضطرارٌة
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مؤدٌا الً آثار مصاحبة او مشتقة علً هٌئة سلسلة مترابطة الحلقات فً كل تقدم تكنولوجً من شأنه ان ٌهٌئ لالنسان فرصة للوصول 

فالوسائل الفنٌة الزراعٌة _ بأقل تكالٌف ممكنة، حٌث ٌتٌح فرص جدٌدة وظروف مناسبة للحٌاة الً اهدافه المحددة بأقل جهد ممكن و

كالتحسٌن الذي ٌحدث فً طرٌقة تربٌة الماشٌة واستخدام المخصبات واستنباط انواع جدٌدة من البذور وغٌر ذلك تؤدي الً زٌادة مباشرة 

وٌصاحب الوصول الً هذه االهداف تغٌٌرا فً االقتصاد الزراعً وفً طرٌقة  _فً االنتاج الزراعً والحٌوانً من حٌث الكم والكٌف 

ق الحٌاة القروٌة بوجه عام ، كما ان العالقة بٌن الزراعة والصناعة تتغٌر اٌضا ، وٌمكن ان تكون الهجرة من المناطق الرٌفٌة الً المناط

لفنٌة الجدٌدة فً الزراعة الن االٌدي العاملة فً الزراعة علً النحو الحضرٌة نتٌجة مباشرة او تغٌرا مصاحبا لهذا التغٌر فً الوسائل ا

الذي كان مطلوبا مثل استخدام الوسائل القدٌمة لم تصبح لها االهمٌة ولذلك تزداد الهجرة ومن اجل هذا نقول ان التغٌر التكنولوجً فً 

الذي تم فً وسائل االتصال ادي اٌضا الً تغٌٌرات اجتماعٌة  مجال الزراعة ادي الً تغٌٌرات اصابت النظام القروي بأسره وكذلك التقدم

بعٌدة المدي، ولعل التغٌر الذي ترتب علً ذلك من اهم التغٌرات التً تشهدها المدٌنة الحدٌثة، ومن اجل هذا نقول ان كل خطوة من 

. خطوات التقدم التكنولوجً تؤدي الً سلسلة من التغٌرات تتفاعل مع تغٌٌرات اخري

ظهىر الجماعاث  -2   .المجتمع المدوً المحاصر والهش -1 :-اىزسذٝبد اىَصشٝخ أٍبً اىزغٞش االخزَبػٚ ٛذٗضد 

. لثقافت المىاطىتاالفتقاد  -4    .السٍاسٍتاالحساب  -3    .وفلىل الحسب البائد المتشددة

  :-اىَصشٝخ أٍبً اىزغٞش االخزَبػٚ ٗرىل ىزَْٞخ ٗرقذً اىَدزَغ اىَسيٚزي٘ه اىزسذٝبد 

تقميص صالحيات  –دستور مصري حديث  :مثل :آىٞبد اقبٍخ اىْظبً اىذَٝقشاغٜ اىَصشٛ -2   .اػبدح رشنٞو اىشخصٞخ اىَصشٝخ -1
 –ترسيخ دولة القانون  – التنفيذيةاستقالل القضاء عن السمطة  –تخمي رئيس الجميورية عن قيادة الحزب الحاكم  – رئيس الجميورية

  : عن طريق تفعيل مبدأ المواطنو عمميا –ضرورة تبني النظام المزدوج الرئاسي البرلماني  – الرئاسةة عدم تتضخم صالحيات مؤسس
حماية عممية التغير  –تخصيص المقاعد البرلمانيو  –الغاء تعيين اعضاء فى مجمس الشعب  –االنتخاب بنظام التمثيل النسبي 

. زذٝثٔ دَٝقشاغٞخث٘ادس زشمخ زضثٞٔ -3     .سن قانون لمناىضة وتجريم التمييز –الديمقراطي 

 :  ٝيٚ ٍَب  -فقػ أسثؼخ  -ثِٞ  -ثبخزصبس  -حقبسُاىٌ (:دسخخ 24)الثالث السؤال

( أ)

  :-اىزغٞش االخزَبػٚ :أّ٘اع( 1-أ)
  ق إلى اإلنتاج فى اتجاه معين قبل تطور الحياة االقتصادية من اإلنتاج البدائى المطل تمقائيا مستمراقد يكون التغـير سيرا طبيعيا

 .ةاالقطاعى فالنظم الرأسمالية ثم االشتراكية وقبل تطور الحياة السياسية من النظم الديكتاتورية القديمة إلى النظم الديمقراطية الحديث
  عموم ليدف نحو تحقيق أغراض قائمة عمى الدراسة والبحث، مثل التقدم المستمر فى ميدان ال مقصودا ارتقائياقد يكون التغير تقدما

ًا والمعارف والمخترعات وما إلييا، فقديما نشأت العموم فى أحضان الدين وكانت حقائقيا خاضعة لألفكار الدينية ثم تمقفتيا الفمسفة وأخير
 .استقمت العموم تباعا وخضعت لفكرة القانون العممى

 تقدما ارتقائيا يصيبيا االنحالل فتبدأ فى التراجعتكون نكوصا، فبعد أن تحقق بعض النظم تطورا و ى، أعممية تراجعية قد يكون التغير، 
 .المدينة المصرية القديمة :مثل

  شامال يطيح بالنظم القائمة فى مجتمع ما ويرث قواعد نظم حديثة ومستحدثة، ويتميز ىذا النوع من التغير ثوريا عمال قد يكون التغير
 .لعرف والتقاليد وأحكام القانونبالعنف والقوة والسرعة فى التنفيذ وعدم االكتراث بقواعد ا

  جوىر الظواىر أو طبائع عمى  يشتمل بمعنى أنو ال ...ال يشمل إال الحاالت أو العوارض االجتماعية محدد النطاققد يكون التغير
 .األشياء ولكنو يتعمق بأوضاع الحاالت االجتماعية من حيث الدرجة والشدة

 

  :-اىَسيٞخ اىَدزَؼبد :أّ٘اع( 2-أ)
ىناك المجتمعات المحمية القروية، والمجتمعات المحمية ذات المزارع المتناثرة مع قرية مركزية،  :ن حيث نظم اإلقامةم -1 

. والمجتمعات المحمية القروية، والمجتمعات المحمية ذات المزارع المتناثرة مع تجمعات صغيرة . وتضم كل منيا قرية واحدة تعد بمثابة مركز خدمات لسكان المجتمع المحمى أحاديةيفية محمية مجتمعات ر -أ  :يمكن أيضا تمييز ثالثة أنواع ىى:من حيث البناء -2 وتضم كل منيا أكثر من قرية صغيرة، وفييا يحصل السكان عمى خدمة معينة من قرية  مركبةمجتمعات ريفية محمية  -ب  
. وخدمات أخرى من قرية أو قرى أخرى . وعادة يتوفر فييا معظم الخدمات التى يحتاجيا أفراد المجتمع المحمى صغيرةمجتمعات محمية  -أ  :وتقسم إلى:من حيث الحجم -3 .معات صغيرة متناثرةذات مزارع وتجمجتمعات ريفية  -جـ  : االقتصادى السائدمن حيث نوع النشاط  -4 .وىذه يتوافر فييا الخدمات التى يتعذر عمى المجتمعات المحمية الصغيرة توفيرىا كبيرةمجتمعات محمية  -ب 
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ىذه األنواع من المجتمعات المحمية قد يتغير النشاط االقتصادى السائد فييا تبعا لمتغيرات التى قد تحدث فى البيئة الطبيعية أو   .يمكن تمييز المجتمعات المحمية إلى زراعية أو صناعية أو تجارية أو تعميمية أو سياحية وغيرىا 
 .ية واألساليب التكنولوجيةالظروف االقتصادية واالجتماع

 

حر أو )غٌر موجه –سلبى  –دٌموقراطى  –أوتوقراطى :األسلوب القٌادى حسب (1) :-اىقٞبدح اىشٝفٞخ :أّ٘اع( 3-أ)

قادة } قادة محلٌون  –قادة مهنٌون  :حسب المجال اإلرشادى( 3.    )غٌر رسمى –رسمى  :حسب االعتراف الرسمى( 2(. )مختلط

. {( مخططو برامج  –نشاطٌون  -تنظٌمٌون  -متخصصون ) ون قادة تنفٌذي –رأى 

( ة)

:- اىسعشٙ اىَدزَغ، ٗ اىشٝفٚ اىَدزَغ :خصبئص( 1،2-ة)

 المجتمع الحضرى المجتمع الرٌفى الخاصٌة

 .الحرف الزراعٌة والعملٌات المرتبطة بها العمل
 واألعمالالصناعة والتجارة والمهن 

 . الحكومٌة

 البٌئة
ٌئة الطبٌعٌة وٌعتمد علٌها الفالح ٌغلب علٌه الب

 .مباشرة وهى أكثر نقاء
تغلب علٌه البٌئة التى صنعها االنسان لنفسه 

 . وهى أكثر تلوثا
 . حجم الجماعه كبٌر .ٌعٌشون فى جماعات صغٌرة نسبٌا حجم الجماعة

 .قلٌلة وتتناسب عكسٌا مع الحٌاة الرٌفٌة الكثافة السكانٌة
ا مع الحٌاة أكبر كثافة وتتناسب طردي

 . الحضرٌة
 . أكثر تباٌنا .أكثر تجانسا فى السمات االجتماعٌة والنفسٌة التجانس

 . التفاوت كبٌر فى المستوٌات االجتماعٌة .التماٌز فى المستوٌات االجتماعٌة أقل التماٌز والطبقٌة
الحركة 

 االجتماعٌة

التحرك من مجتمع آلخر أو من مستوى 

 .اجتماعى ألخر أقل نسبٌا
 .الحركة االجتماعٌة أكثر شدة

نسق التفاعل 
 االجتماعى

مساحة أضٌق من نسق التفاعل االجتماعى 
حٌث تغلب علٌه العالقات الشخصٌة والقرابة 

 .وٌعامل الفرد كإنسان فى أسرة معٌنة

مساحة أوسع وتغلب علٌه العالقات الشخصٌة 
المؤقتة وٌعامل الفرد الحضرى كموقع 

 . وشخصٌة

 معتقداتالقٌم وال
ٌغلب علٌه القٌم والمعتقدات الدٌنٌة 

 .واالجتماعٌة والقٌم االقتصادٌة أقل تأثٌرا
ٌغلب علٌه القٌم والمعتقدات الدٌنٌة 

 . واالجتماعٌة والقٌم االقتصادٌة أكثر تأثٌرا

 التطوٌر
مقاوم للتغٌٌر وٌحاول الحفاظ على األسالٌب 

 . والعادات القدٌمة ووسٌلة التغٌر األخالقٌة
أكثر استجابة للتغٌر والتطوٌر حسب الحاجة 

 . آلٌةالٌها ووسٌلة التغٌر 

 

 -3.الظواهر االجتماعية عامة  -2.الظواهر االجتماعية صفات إنسانية -1 :-.ظ٘إش االخزَبػٞخاه: خصبئص( 3-ة)
. توجد بدون مجتمعالظاهرة لم تكن ل -5.الظواهر االجتماعية تاريخية -4.جبارية إالظاهرة االجتماعية الزامية 

 

ػ٘اٍو ئُ     :-ثؼْبصش ، ٗخصبئص ، ٗأسس رَْٞخ اىَدزَغ اىَسيٚ: ػالقخ اإلسشبد اىضساػٚ (خـ)

ثٔ ٍخططبد اىزَْٞخ رزيخص فٚ رششٞذ سي٘ك االفشاد ردبٓ ثشاٍح اىزَْٞخ ٗرششٞذ اسزدبثبد االفشاد ىجشاٍح اىزَْٞخ ، ٍٗذٙ اسزؼذادٌٕ ىزْفٞز ٍب رزطو

ُ أسجبة رسَو خٖ٘د رششٞذ األفشاد رْسصش فٚ رسَو اىقطبع اىضساػٚ ىيؼتء األمجش فٚ اىزَْٞخ، مَب أُ اىَدزَغ اىشٝفٚ ٕ٘ اىَصذس اىزَْٞخ ، ٗىزا فا

ح سمٞضح اىزَْٜ األمجش ىضٝبدح اىسنبُ ٗأُ اىظشٗف اىثقبفٞخ ال رزٞر اسزخذاً مو اى٘سبئو اىزقيٞذٝخ ىزغٞٞش سي٘ك األفشاد مَب فٚ زبىخ االسشبد اىضساػٚ

 .ٗسٞبسخ ٗأداءاألسبسٞخ فٚ اىشٝف ٕذفب 

. اىَخزيفخاالّشطخ  –اىخذٍبد اىفْٞخ  –اىَسزسذثبد  :التنمٌةعناصر 

دساسخ  -3.    سؤٝخ ٗسسبىخ رإدٙ ئىٚ غبٝخ  -2(.   ٍِ ٍشزيخ اىٚ ٍشزيخ أٗ ٍِ ٍ٘قف اىٚ ٍ٘قف ) دساسخ رارٞخ  -1 :خصائص التنمٌة

 .رنِ٘ٝ فشٝق ػَو ٍٗشبسمخ األفشاد  -4( .    الخشاءاد ٗاظر األٕذاف ثشّبٍح ٍفصو االخضاء ٍسذد ا) خص٘صٞخ 

 –اىَشبسمخ ىيخذٍخ  –ٗاىشجبة  حاىَشأرَْٞخ  –اػذاد اىقبدح اىَسيِٞٞ  –االداسح اىَسيٞخ  –اىخذٍخ  –اىزنبٍو  –اىسبخبد ٗاىشغجبد  :التنمٌةأسس 

. ىزَْٞخ اىَسيٞخ ٍغ اىَسز٘ٛ اىقٍٜ٘ر٘اصٛ ا –اىَْظَبد ٗاالسزفبدح ٍْٖب  –رخطٞػ ٗرْفٞز اىجشاٍح 

اىسبخخ  –فٜ ثشاٍح اىزشثٞخ  اىؼتءرسَو اىضساػٔ  : فى ترشٌد سلوك االفراد وهً  ةالمسؤولًولذا هناك اسباب تحمل االرشاد 

. صٝبدح اىسنبُ فٚ اىشٝف فالثذ ٍِ اىزْظٌٞ –االٍٞٔ ٗرغٞٞش سي٘ك االفشاد  –اىٚ اىزششٞذ 
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( د)

ازدٌاد  –سىء حالت المهاجر االقتصادٌت واالجتماعٍت فى مىطىه االصلً  :-خشح اىخبسخٞخزذٗس اىٔ: أسجبة ( 1-د)

األهداف  –طهاد السٍاسً واوتشار الحكم الفردي ضاال –المغامرة والطمىح والسعً وراء المجد  –الكثافت السكاوٍت فى وطه المهاجر 

 .مه مكان ألخر فى وقج قصٍر وسبٍااالوتقال  وإمكاوٍتسهىلت المىاصالث  –السٍاسٍت االستعمارٌت 

تطبيق قانون الطوارئ، وقسوة الشرطة، ورئاسة : من األسباب المباشرة :- ّدبذ اىث٘سح اىَصشٝخ: أسجبة ( 2-د)
المتشددة مع اإلسالميين، وأثر رئاستو تمك في التدىور االقتصادي واالجتماعي المصري، وتدىور التعميم، ومبارك الداعمة إلسرائيل، 

الفساد السياسي، وسوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية، وزيادة عدد : أيضا تفاع معدالت البطالة والجريمة، ومن األسباب المباشرةوار
 أو أقل دوالر 1.5 ـبأسعار بخسة، حيث ُيصّدر ليا ب 2004عام السكان مع زيادة معدالت الفقر، وتصدير الغاز المصري إلسرائيل منذ 

. الحالى دوالر لممتر حسب سعره العالمي 12 لممتر، بداًل من

تمقف الشرارة من  -2.     انتخابات مجمس الشعب التي ُأجريت قبل الثورة بشيرين -1  :ومن األسباب غير المباشرة 
.   المطالب رفع سقف -6.  التحّرك الجمعي -5   .الميدانية والمكان الحّساس الممفت -4   .اإللكترونية قنواتال-3.      ثورة تونس

الشعارات  -11.   سرعة اتخاذ القرار -10.    الحرية واالنفتاح -9.   األخالقيات السامية لمثورة -8.   وضوح اليدف -7 
 .وفاء الجيش -13. التأسيس الفكري لمثورة -12 .المواكبة المعّبرة

 

صغر حجم المزارع ، : مثل  :رٌفٌة عامة معوقات اقتصادٌة واجتماعٌة -أ :-ٍؼ٘قبد اىزَْٞخ اىَدزَؼٞخ: أسجبة ( 3-د)

اإلسراف فى : مثل :معوقات تواجه الزراعة خاصة -ب            . واستخدام الوسائل البدائٌة فى اإلنتاج، وانتشار األمٌة، والبٌروقراطٌة

. الرى، وتعقب زراعة المحاصٌل فى دورات زراعٌة مكثفة، والفقد فى المحاصٌل  هاستخدام مٌا

( ٕـ)

تدرٌب االفراد  -2.     محاربة السلبٌة -1بسبب  :-اىَسيٚ اىَدزَغ رَْٞخ فٚ اىفؼيٞخ اىَشبسمخ: إَٔٞخ( 1-ٕـ)  

 .اشعار االفراد بأنهم اصحاب المصالح فى المشروعات التى تنفذ فى بٌئتهم  -4 .      اكتشاف القٌادات -3    .على حل مشكالتهم

نقل -1: تنبع األهمٌة من وظائفها اآلتٌة  :-اىَسيٚ اىَدزَغ َّٞخد فٚاىَْظَبد اىزؼيَٞٞخ : إَٔٞخ( 2-ٕـ)

. إٌجاد القٌادات  -3.   االبتكار والتجدٌد -2.   الخبرات والمعلومات

وظٌفة - 1: تنبع األهمٌة من وظائفها اآلتٌة  :-اىَسيٚ اىَدزَغ رَْٞخ اىَْظَبد اىذْٝٞخ فٚ: إَٔٞخ( 3-ٕـ)

 .  تشرٌعٌة -4.   سٌةنف -3.   ثقافٌة -2.   اجتماعٌة

========================================== =========

  االقتصاد:شعبة - الثالثة:الفرقة(-نهائً نظرى)المحلى المجتمع تنمٌة: مادة – 2014/2015امتحان الفصل الدراسى األول  انتهت إجابـة

 عبد الجواد أحمد سامى/ د.أ : لمادةأستاذ ا،،، قومع أطيب األمنيات بالتفوتوفيقه ،،،  هللاتم بحمد 

 (أستاذ التنمٌة المجتمعٌة والمدرب المحترف بمركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة بنها) 

 

 


