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امتحان الفصل الدراسً الثانى فً مادة النصوص األوربٌـة
للعام الجامعً 2102 \ 2102
السؤال األول -:
ترجم الً اللغة العربٌة -:
The universality of the nuclear family does not mean that family
structure is everywhere the same. On the contrary, it is extremely
variable.kingsley Davis has listed some of major items of variation in the marital
Relation (number of spouses, authority, strength of bond, choice of
spouse, residence, etc) in the parent child relation, and in sibling relations
We may, however, make a broad distinction between family systems in
which the nuclear family is relatively independent, and systems in which the
nuclear family is incorporated in or subordinated to, a larger group, the
polygamous of the extended family.

السؤال الثانً -:
ترجم الً االنجلٌزٌة -:
 -0المجتمعات الصناعٌة.

 -7الحراك المكانى واالجتماعى .

 -02االنفصال المكانى او العزلة المكانٌة.

 -2االسرة النووٌة .

 -8الخصائص اوالسمات العامة.

 - 01االمن االجتماعى التقدٌر الكمى.

 -2التنشئة االجتماعٌة

 -9اختٌار الشرٌك او القرٌن.

 -01التحول االقتصادي.

 -1الوظائف االقتصادٌة.

 -01الوسائل التقلٌدٌة

 -01الزواج االحادى.

 -1أسرة التوجٌة واألرشاد -00 .المناطق الحضارٌة.
 -1الفـــردٌة .

 -02حقوق الملكٌة الفردٌة.

السؤال الثالث -:
- Social Structure.
)( illustrate

مع تمنياتي بالنجاح
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اإلجـابـة النمـوذجٌـة
اجابة السؤال األول -:
الترجمة الى اللغة العربية-:

ال تعنى عالمية األسرة النووية ان البناء االسرى متماثل في كل مكان انه علي العكس من ذلك يختلف
اختالفا شديدا باختالف الزمان والمكان ولقد اورد كنجزلى دافيز قائمة لبعض البنود االساسية التي
تختلف وفقاً لها العالقة الزواجية مثل عدد القرنيات او القرناء والسلطة وقوة الرابط بين الطرفين واختيار
القرين واالقامة  .....الخ
كما اورد قائمة اخرى لبعض البنود التي تختلف وفقاً لها عالقة االطفال باالباء وعالقات االقارب
ويمكن اقامة تفرقة عامة بين انساق األسرة التي تكون فيها األسرة النووية مرتبطة او خاضعة لجماعة
اكبر وهي االسرة القائمة علي الزواج التعددي او األسرة الممتدة.

-: اجابة السؤال الثانى
1- Industrial Societies
2- Nuclear family
3- Socialization
4- Economic functions
5- Family of orientation
6- Individualism
7- Geographical and social mobility
8- General characteristics
9- Choice of a spouse
10- Traditional Devices
11-Urban areas
12- Individual prosperity rights
13- Residential separation
14- Social security
15- Economic Transactions
16- Monogamy

-: اجابة السؤال الثالث
A social structure is set of relatively stable patterned
relationships of units. Since the unit of social system is the
Actor social structure is a patterned system of social
relationships of actors it is a distinctive feature of the
structure of systems of social action however that in most
relationships the actor does not participate as a total entity
But only by virtue of given differentiated sector of the total
Action.
Social Structure is a system of patterned relationships of
actors in their capacity as playing roles relative to one
another.
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