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امتحان الفصل الدراسً الثانى فً مادة النصوص األوربٌـة
2102 \ 2102 ًللعام الجامع
-: السؤال األول
-: ترجم الً اللغة العربٌة
Social engineering It has been supposed by some sociologists that
the study of the social sciences can be made the basis of applied as well as
Theoretical work. The implication of this is that a technology can be
developed for the purpose of improving human societies by combining
Value-judgments as to desirable kinds of social life with sociological
theories concerning patterns of social organization and trends of social
development. The American sociologist, L.F. Ward, for instance, thought
That a social Telesis could be formulated which would make it possible to
develop a mean of promoting the common weal by harnessing the energies
Of sociologists and others to the administrative agencies of governments
particularly those concerned with planning.

-: ًالسؤال الثان
-: ترجم الً االنجلٌزٌة
.  مجتمع بدائى-02
. التقدٌر الكمى-01
.  عٌنة عشوائٌة-01
. تخطٌط اقلٌمى-01

.  التوازن-7
. دراسة حقلٌة-8
. العالقات االنسانٌة-9
. طبقة المثقفٌن-01
. نزاع عمــالى-00
. الثقافة المادٌة-02

. الصراع-0
.  التمثٌل-2
.  دولة المدٌنة-2
. الوعى الطبقى-1
. األنتشار الثقافى-1
.  تقسٌـــم العمل-1

-: السؤال الثالث
- Conflict and competition as a kind of social processes.
( illustrate)

مع تمنياتي بالنجاح

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

اجابة السؤال االول -:
الترجمة الى العربٌة
افترض بعض علماء االجتماع ان دراسة العلوم االجتماعٌة ٌمكن ان تقوم علً اساس العمل
التطبٌقً والعمل النظري علً السواء بما ٌعنً ان التكنولوجٌة ٌمكن تطوٌرها من اجل تحسٌن
المجتمعات االنسانٌة وذلك بالربط بٌن احكام القٌمة لكل انواع الحٌاة االجتماعٌة المرغوبة
وكذلك النظرٌات السوسٌولوجٌة المتعلقة بانماط التنظٌم االجتماعً واتجاهات التطور االجتماعً
وقد اعتقد عالم االنثربولوجً االمرٌكً وارد انه ٌمكن تشكٌل التقدم االجتماعً الموجة حٌث ٌمكن
توفٌر لترقٌة الخٌر العام بان تقوم الهٌئات االدارٌة الحكومٌة وبخاصة تلك المهتمة بالتخطٌط
علً ان تتولً زمام طاقات علماء االجتماع وغٌرهم.

-:اجابة السؤال الثانى
1- Conflict
2- Assimilation
3- City state
4- Class Consciousness
5- Cultural delusion
6-Division of labour
7- Equilibrium
8- Field study
9- Human Relations
10- Intelligentsia
11- Primitive Society
12- Material culture
13- Primitive Society
14- Quantifications
15- Random sample
16- Regional Planning

-: اجابة السؤال الثالث
Conflict is the social process in which individuals or groups
seek their ends by directly challenging the antagonist by violence
Or the threat of violen
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