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امتحان الفصل الدراسً الثانى فً مادة النصوص األوربٌـة
2102 \ 2102 ًللعام الجامع
-: السؤال األول
-: ترجم الً اللغة العربٌة
Ideal type. The term ideal type was introduced into sociology by
Max weber . Any type however being an abstraction is ideal and not real
in the sense that a given material object is real. The difference between
an ideal type and a type pure and simple lies not in the abstractness of
connotation, but in the definiteness of denotation: whereas the types
established by biological systematic have referents which fall under them
and nowhere else, this is not the case with ideal types No horse in
general ever lived, but there are many horses which satisfy perfectly the
Specifications of horsiness whilst nothing like a perfectly rational
organization has ever been observed.

-: ًالسؤال الثان
-: ترجم الً االنجلٌزٌة
.  نسق القرابة-02
. التصنٌع-01
. العقل الجمعى-01
 التعمٌم-01

.  تطور الثقافة-7
.ً الوعى الطبق-8
. الدراسة الحقلٌة-9
.  علم االجرام-01
. التحلٌل االجتماعى-00
. النزاع العمالى-02

.  التراث االجتماعى-0
.  البقاء لالصلح-2
.  التنظٌم االجتماعى-2
.  الدراسة االستطالعٌة-1
. األسرة الممتدة-1
.  التوازن-1

-: السؤال الثالث
- Case Study method.
- Acculturation.
( illustrate)

مع تمنياتي بالنجاح

 فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزي شـ ـ ـ ــرف الدي ــن.د

اإلجـابـة النمـوذجٌـة
اجابة السؤال األول -:
الترجمة الى اللغة العربية-:
ادخل ماكس فٌبر لفظ النموذج المثالى الً علم االجتماع وٌعتبر اي نموذج مهما كان-
ما دام مجرداً – مثالٌا ً ولٌس واقعٌ ٍا فً ضوء كون الموضوع المادى المحدد واقعى
وال ٌكون الفرق بٌن نموذج مثالى ونموذج خالص وبسٌط فً مجرد ال ٌتضمنه
ولكن فً اطار او حدود الداللة او التسمٌة وحٌث ان النماذج اسستها نظم بٌولوجٌة
ذات شواهد تقع فً اطارها ولٌس فً مكان اخر فان هذا ال ٌكون ممثالً لحالة النماذج
المثالٌة فلم ٌعش حصان عامة مدى الحٌاة ولكن هناك من سللته ما ٌتفق تماما معه من
صفات ولم نالحظ وجود شًء مماثل تماما ً مثل منظمة رشٌدة معٌنة ومن هنا
فان الفكرة وراء مفهوم النموذج المثالى تكمن فً ان الظواهر االجتماعٌة بحكم طبٌعتها
المتنوعة ٌمكن تحللٌها فً امكان االشكال المتطرفة لخصائصها والتً ال ٌمكن مالحظتها
فً حالة نقائها ببشكل تام.

-: اجابة السؤال الثانى
-:ترجمة المصطلحات
1- Social Heritage.
2- Survival for the fittest.
3- Social Organization.
4- Pilot study.
5- Extended family.
6- Equilibrium.
7- Evolution of culture.
8- Class Consciousness.
9- Field Study.
10- Criminology.
11- Social Analysis.
12- Labour Disputes.
13- Kin system.
14- Industrialization.
15- Group Mind.
16- Generalization.

-:اجابة السؤال الثالث
-Acculturation is the process whereby societies of different
Cultures are modified through fairly long continued contact
But without a complete blending of the two cultures.

- In order to again insight into the behaviour patterns of these
individuals and learn their conception of the role they play in
The group
I started out to accumulate a mass of raw material in the usual
medical described in concrete and specific detail , including
Medical psychological and psychiatric data as well as the
culture background of the family and the community and the
Life history and social relationship of the individual.
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