
 1جامعة باتنة  

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 قسم التعليم االساسي 

 )نقطة البحث هي نفسها نقطة االمتحان(   الدورة الثانية بحوث علم االجتماع 

بامكانهم   10على كل الطلبة الذين لم يرسلوا بحوث في الدورة االولى، والطلبة الذين كانت نقطة اختبارهم اقل من   -

 ها في المدة المحددة. ارسال اختيار احد البحوث المدرجة في هاته القائمة و

 على الطالب االلتزام بمنهجية البحث عند تحريره؛

 د كتابته للبحث؛ ( صفحات عن 05ال يتجاوز الطالب خمس )  -

 البحث المحدد للمجموعة  ينجز طلبة ال أكثر؛ ( 04) يشترك في البحث الواحد  -

ترسل البحوث من بريد الكتروني واحد، دون أن ينسى الطالب تسجيل االسم واللقب ورقم الفوج؛ )مالحظة: يسجل   -

 ى(؛ الطالب اسمه في بحث واحد وإذا وجد اسمه في بحثين يحصل على النقطة األدن 

 البحوث المتشابهة والمتطابقة يمنح صاحبها عالمة )صفر( للناقل والمنقول عنه؛  -

 أي بحث يرسل بعد التاريخ المحدد )...........( ال يؤخذ بعين االعتبار؛ -

 rahalirahali0528@gmail.comترسل البحوث على البريد االلكتروني لألستاذ:  -

 التأكد من وصول إشعار باستالم البحث.  -

 معايير تقييم عمل الطالب في مقياس علم االجتماع تكون كالتالي: 

 النقطة  المعايير 

 منهجية البحث:   -

 االلتزام بقواعد التهميش -

 التنوع في المراجع   -

 

 08 جيد جدا 

 06 جيد

 04 حسن 

 02 متوسط 

 01 ضعيف 

 التزام الطالب بالناحية الشكلية:  -

 عالمات الوقف -

 خلو البحث من األخطاء اإلمالئية والمطبعية  -

 02 جيد

 0.50 ضعيف 

 سالمة المضمون:  

 االلتزام بما تم تحديده في المطلوب  -ل

 مدى صحة األفكار   -

 مدى قدرة الطالب على التحليل والتعليق والنقد   -

 10 جيد جدا  

 08 جيد

 06 حسن 

 04 متوسط  

 02 ضعيف  

 بحوث السداسي األول مقياس مدخل إلى علم االجتماع 

mailto:rahalirahali0528@gmail.com


 عناوين البحوث  األفواج  المجموعة 

A 1 -2 -3 -

4 -5 -6 -

7 -8 -9 -

10 

 العمليات االجتماعية   -

وتصنف إلى عمليات  ، تعتبر العمليات االجتماعية نموذجا للتفاعل االجتماعي

ويبرز هذا التصنيف أن العمليات   اجتماعية سلبية )المفرقة( وايجابية )المجمعة(. 

االجتماعية وإن وصفت بأن بعضها مجمع، وبعضها مفرق، إال أن التفاعل  

وقد يكون العكس كون أن صورة  ، االجتماعي قوامه العمليات الموجبة المجمعة

 . الصراع أكثر ظهورا في الحياة العملية

تصنيف صحيحا، مستدال  حلل الفكرة مبينا إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا الالمطلوب:  

 على ذلك بأمثلة من الواقع. 

   

   

 +عناوين البحوث  األفواج  المجموعة 

B 11-12 - 

13-14 - 

15-16 - 

17-18 - 

19- .2  . 

 النظم االجتماعية  -

ُف النظم االجتماعية بأنها: "أحكام وقوانين اجتماعية قد تكون مدونة أو متعارف    تُعَرَّ

عليها تعمل على تحديد سلوك األفراد وأخالقهم، وترسم أنماط عالقاتهم وتفاعالتهم 

 وبناء رمزي(.  - االجتماعية". كما تتكون من جانبين )جانب مادي

ية التي درستها وتناوله بالدراسة مركزا على  اختر نظاما من النظم االجتماع -  المطلوب:

وبناء رمزي( في النظام الذي    -المكونين السابقين، وأعط مثاال عنهما أي )جانب مادي 

 اخترته، موضحا العالقة بينهما.

حدد العالقة بين النظام االجتماعي الذي اخترته للدراسة وبين بقية النظم االجتماعية   -

 األخرى. 
 

 

 عناوين البحوث  األفواج  المجموعة 

C 21-22 - 

23-24 - 

25-26 - 

27-28 - 

29-30 . 

 قوانين الظاهرة االجتماعية   -

تتعرض الظاهرة االجتماعية إلى عمليات هدم وبناء، وإعادة بناء فبعض الظواهر  

االجتماعية تفنى وتنقرض وتصبح مجرد ذكرى، وبعضها اآلخر يتعدل وبعضها يبقى  

ذلك يرتبط بالتغيرات والتطورات التي تحدث في البيئة، أو في نمط االنتاج،  كما هو، كل 

 أو في الوظيفة. 

 حلل الفكرة مبرزا ما يلي: المطلوب:  

 بنية الظاهرة االجتماعية والعالقة بين مكوناتها؛  -

 مفهوم الظاهرة االجتماعية عند ابن خلدون وأوجست كونت؛ -

 الجتماعية في تطورها؛القوانين التي تخضع لها الظاهرة ا  -

   

 

 عناوين البحوث  األفواج  المجموعة 



D 31-32 - 

33-34 - 

35-36 - 

37-38 - 

39-40 . 

 الظاهرة االجتماعية عند اميل دور كايم  -

يقول اميل دور كايم: " ليست الحياة االجتماعية وليدة الحياة الفردية بل الثانية وليدة  

 األولى" 

دور كايم مبرزا خاصية الظاهرة االجتماعية التي  : حلل وناقش رأي اميل المطلوب 

 يتحدث عنها في هذه المقولة.؛

 ثم بين األساس الذي يُوجد الظواهر االجتماعية ويوفر لها االستمرار.  -

   

 

 


