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 متحان الدورة األولى للسداسي األولال
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 :من ضمنهما الثالسؤال الثأجب عن سؤالين على أن يكون  

 )عالمات 70)عرف االنثروبولوجيا االجتماعية، واذكر أهدافها ؟   – 2  -س 

تركز على : وطبيعتها من حيث أنها ،تمهيد بالتعرض لمفهوم االنثروبولوجيا –الجواب األول 

المختلفة التي تؤثر فيه ويؤثر فيها، وقد تم  كائن واحد، هو اإلنسان، وتحاول فهم العوامل

عبارة عن كوكب عاقل متحرك، يدور حول نفسه ومع : تقديم تعريفات لإلنسان على أنه

واإلنسان يمتاز عن الكائنات الحية ... وكائن بمثابة األرض، تحتاج لتنقية شوائبها... اآلخرين

تطرقنا في المحاضرات ألنواع وتعريفات أخرى بالشرح، وقد ... األخرى بالعقل والعلم

الثقافية والسياسية واالقتصادية والدينية واالستعمارية، وركزنا : األنثربولوجيا، التي منها

بالتفصيل في ، وقد عرفناها االنثروبولوجيا االجتماعية بحكم التخصص والدراسةعلى 

كل نظم دراسة السلوك االجتماعي، الذي يتخذ في العادة، ش: ، وهيالمنصة ةمحاضر

اجتماعية، كالعائلة ونسق القرابة والتنظيم السياسي واإلجراءات القانونية والعبادات 

الدينية وغيرها، كما تدرس العالقة بين هذه النظم سواء في المجتمعات المعاصرة أو 

المجتمعات التاريخية، التي يوجد لدينا عنها معلومات مناسبة، يمكن القيام بمثل هذه 

 .الدراسات



  :أهداف االنثروبولوجيا، فهي أما

وذلك عن طريق معايشة الباحث ا، الحياة البشرية والحضارية وصفا دقيقوصف مظاهر  – 1

 ات في تعاملهمـمن سلوك اـأفرادهوم به ـل كل ما يقـاعة المدروسة، وتسجيـالمجموعة أو الجم

.ةفي الحياة اليومي  

د دراستها دراسة واقعية، وذلك للوصول بع ،اهر الحياة البشرية والحضاريةـتصنيف مظ - 2

 -بدائي: )انــام لإلنســاري العـالحض اق الترتيب التطوريـامة، في سيــاط إنسانية عـإلى أنم

(تكنولوجي –معرفي  -صناعي -زراعي  

 وعملياته بدقة علمية ،الذي يحدث لإلنسان، وأسباب هذا التغير ،ول التغيرـتحديد أص - 3

وربطه بالحاضر من خالل المقارنة، وإيجاد عناصر  ،وذلك بالرجوع إلى التراث اإلنساني

.التغيير المختلفة  

 

اه ـاالتج ،اتـاستنتاج المؤشرات والتوقع - 4 المحتمل في الحضـارة اإلنسانية، التي تتم -

.ا الدراسةالتي أجريت عليه ،إلمكانية التنبؤ بمستقبل الجماعة البشرية، بالتصور دراستها  

 تأتي الثقافة العامة، ،، وبعدهااألهداف المطلوبةهي ، وتلك التعريف المقررهذا هو : مالحظة

 .وما نعرف

مذكرات الرحالة في االكتشافات الجغرافية الكبرى للعالم الجديد، أثرت في   - 0 -س  

 ( عالمات 27)  االنثروبولوجيا، حيث وصفت السكان األصليين بالموضوعية، كيف ؟

هنا؛ البد من ذكر الرحالة األوائل في اكتشاف العالم الجديد : الجواب على السؤال الثاني

الذي كتب مذكراته،  كريستوف كولومبوس،منهم (  1052 – 1442) مابين (  األمريكتين)

وفيها الكثير من  (الهنود الحمر) والتي زخرت عن مشاهداته واحتكاكه بسكان العالم الجديد 

المعلومـات والمعـارف عن أساليب حياة تلك الشعوب وعاداتها وتقاليدها، اتسمت 

، وهذا بالموضوعية اصيل في وصف السكانـالتفبالموضوعية، نتيجة المشاهدة المباشرة، 

 .من محاضرة المنصة 02هو المطلوب في صفحة 



لدى الشعوب، أمر جوهري، تكلم  تعتبر االنثروبولوجيا، مبدأ النسبية الثقافية   – 3 –س 

 (عالمة  23) التثاقف ؟  الثقافة و: عن ذلك من خالل محوري

 :اإلجباريالجواب على السؤال 

 .مقدمة عن النظريات األساسية لألنثروبولوجيا في العصر الحديث -

 (والمثاقفةالتثاقف ) التعرض لنظرية االتصال الثقافي  -

وتحديد نطاق العمل، الذي تنطبق عليه، ( كما في المطبوعة) تعريف كلمة التثاقف  -

، 1430التي قدمتها في عام  لجنة مجلس البحث االجتماعيوهنا البد من ذكر دراسة 

وقدمت تعريفا لها كجزء من مذكرة أعدتها، لتكون دليال في البحث عن التثاقف، 

 يشمل الظواهر، التي تنجم عن االحتكاك المباشر: قفوينص التعريف على أن التثا

، وقد تم الشرح في المحاضرة عن أنواع الثقافات والمستمر بين جماعتين مختلفتين

اإلجابة محدودة، وهي كما  ورد في المطبوعة  -في بعض الحضارات بالتفصيل

ات والشرح عن نماذج ثقافات الشعوب، ونتائج احتكاكها بحضار 35 -23الصفحة  

في أيدي الهنود أنفسهم، وما حدث  إدارة شؤون الهنود الحمرأخرى، ومن األمثلة، 

 .من تغيرات في ثقافتهم

االنثروبولوجيا؛ تركز في الغالب على عادات الشعوب، أذكر منها، ما قد يثير   - 4 –س 

 ( عالمات 27)  !! فعجب القوم أعجب وإن تعجب، ! إعجابك

قد يكون عاديا عن بعض العادات، ولكن الغاية من السؤال،  أن  :الجواب على السؤال الرابع

تذكر بعض هذه العادات العجيبة، التي وردت في المطبوعة والمحاضرة، والتي ذكرها 

ال تتعجبوا، فعجب القوم أعجب، وبذلك : األستاذ في الشرح، وأثارت عجب الطلبة، وقلت

لكم أن تعبروا، عن الذي تعرفونه من فاإلجابة من المقرر، هو المطلوب أوال، وبعدها، 

 .عادات وتقاليد كثقافة عامة، وهذا جيد
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