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  :هو ،اجملتمع يف اإلنسان تفكري .5
 االجتماعي التفكري. 

  :هو ،اجملتمع دراسة يف التفكري .0
 االجتماعي التفكري. 

  :االجتماعي التفكري تاريخ .3
 نفسه اإلنسان قدم ،قدمي. 

  :يف مر ،االجتماعي التفكري .4
 مراحل عدة. 

  :من انتقل ،االجتماعي التفكري .1
 (املوضوعية) العلمية حلةاملر  إىل الفلسفية املرحلة. 

  :كانت،االجتماعي للتفكري الفلسفية املرحلة .6
 عشر الثامن القرن بداية قبل. 

  :اهتمام من كان ،الفلسفية املرحلة يف ،االجتماعي التفكري .7
 االجتماعيني الفالسفة. 

 ـ:ب يهتمون ،االجتماعيني الفالسفة .8
 دراسة دراستهب اهتمامهم من أكثر اجملتمع عليه يكون أن جيب ما وصف 

 .موضوعية
  :هي ،للمجتمع املوضوعية الدراسة .9

 الواقعي اجملتمع دراسة. 
  :يف يبحث ،املوضوعي التفكري .52

 بالفعل الكائنة الظواهر. 
  :هي ،االجتماعي للتفكري األوىل املراحل .55

 الفلسفية املرحلة. 
  :بالصبغة مصطبغ ،األوىل مراحله يف ،االجتماعي التفكري .50

 العملية. 
 ـ:ب يهتم ،األوىل مراحله يف ،االجتماعي التفكري .53

 املثايل اجملتمع إىل للوصول قواعد وضع. 
  :كتاب يف ،"أفالطون" تصوره ،املثايل اجملتمع .54

 اجلمهورية. 
 ن:ع يتحدث ،أفالطون .51

 الفاضلة مجهوريته يف يكون أن ينبغي ما. 
  :جمتمع عن يتحدث ،أفالطون .56

 معينا   تنظيما   له وختيل ،ختيله ،مثايل. 
  :كتاب يف" مور توماس" عنه عرب ،املثايل تمعاجمل .57

 اليوتوبيا. 
 :املدينة الفاضلة، هي مدينة خيالية قائمة على الفكر اخليايل املثايل؛ تسمى بـ .58

 يوتوبيا.  
  :املدينة الفاضلة قائمة على اليوتوبيا، وهي .59

 الفكر اخليايل املثايل.  
  :الفلسفية املرحلة يف ،االجتماعي التفكري .02
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 االجتماع علم نشأة على سابق. 
  :الفلسفية املرحلة يف ،االجتماعي التفكري .05

 موضوعياً  تفكريا   يكن مل. 
  :كان الفلسفية املرحلة يف ،االجتماعي التفكري .00

   ذاتياً  تفكريا. 
 منسوخ من اختبار: كان التفكري يف علم االجتماع سابقاً  .03

  .ًذاتيا 
 :كان التفكري يف علم االجتماع سابقاً  .04

 ًا. ذاتياً فلسفي 
  :عن يعرب كان ،الفلسفية املرحلة يف ،االجتماعي التفكري .01

 الفيلسوف يتخيله كان الذي األعلى املثال. 
  :تفكرياً  كان ،الفلسفية املرحلة يف ،االجتماعي التفكري .06

  ًمعياريا. 
  :هو ،املعياري التفكري .07

 والرفاهية العدالة لتحقيق هبا االلتزام جيب معايري وضع. 
  :تفكرياً  كان ،الفلسفية املرحلة يف ،ياالجتماع التفكري .08

  ًغائبا. 
  :هو ،الغائب التفكري .09

 معني هدف أو غاية إىل الوصول العني نصب وضع. 
  :يسمى ،الفلسفية املرحلة يف ،االجتماعي التفكري .32

 االجتماعية الفلسفة. 
  :االجتماعية الفلسفة .35

 االجتماع علم من أقدم. 
  :يف ملحوظا   منوا   منت ،االجتماعية الفلسفة .30

 القدمية اليونان. 
  :يف تبلورت ،االجتماعية الفلسفة .33

 الوسطى العصور. 
  :يف ازدهرت ،االجتماعية الفلسفة .34

 (.عشر الثامن القرن) التنوير عصر 
  :مباشرة االجتماع علم مولد سبق .31

 (.عشر الثامن القرن) التنوير عصر 
 * :منذ ،مستقل كعلم الظهور يف بدأ ،االجتماع علم .36

 عشر التاسع القرن منتصف حوايل. 
  :فكرة ظهور بداية مع كان االجتماع علم ظهور بداية .37

 الوضعية القوانني. 
  :الظواهر االجتماعيةبأن  الشعور بداية مع كان االجتماع علم ظهور بداية .38

 وتطورها سريها تنظم لقوانني ختضع. 
 الظواهر بأن الشعور هو االجتماعية الدراسات تطور يف احلاسم العامل .39

  :تماعيةاالج
 وتطورها سريها تنظم لقوانني ختضع. 
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 شعورال هو العلمي للتفكري االجتماعية الدراسات خضوع يف احلاسم العامل .42
  :االجتماعية الظواهر بأن

 وتطورها سريها تنظم لقوانني ختضع. 
  :حىت فشيئا   شيئا   يقوى بدأ االجتماعي للتفكري العلمي االجتاه .45

 شرع التاسع القرن هناية يف الغائيةو الفلسفية االجتاهات على تغلب. 
  :خالل حامسا   تقدماً  حقق االجتماع علم .40

 العشرين القرن من األول النصف. 
 لىع حامسا   تقدماً  االجتماع علم حقق العشرين القرن من األول النصف خالل .43

 : مثل االجتماعيني، العلماء من كثري يد
 "اجنلرتا" يف" سبنسر هربرت." 

 لىع حامسا   تقدماً  االجتماع علم حقق العشرين القرن من األول النصف خالل .44
 *: مثل االجتماعيني، العلماء من كثري يد

 "فرنسا" يف" كيم دور اميل." 
 لىع حامسا   تقدماً  االجتماع علم حقق العشرين القرن من األول النصف خالل .41

 : مثل االجتماعيني، العلماء من كثري يد
 "أملانيا" يف" تونيز فرديناند." 

 لىع حامسا   تقدماً  االجتماع علم حقق العشرين القرن من األول النصف خالل .46
 : مثل االجتماعيني، العلماء من كثري يد

 "أملانيا" يف" فيرب ماكس." 

 لىع حامسا   تقدماً  االجتماع علم حقق العشرين القرن من األول النصف خالل .47
 : مثل االجتماعيني، العلماء من كثري يد

 "األمريكية املتحدة الواليات" يف "بارسونز تولكوت." 
 لىع حامسا   تقدماً  االجتماع علم حقق العشرين القرن من األول النصف خالل .48

 :مثل االجتماعيني، العلماء من كثري يد
 "األمريكية املتحدة الواليات" يف" جولدنر ألفني." 

 
  :هو خاص لعلم موضوعا   تكون أن ميكن اجملتمع دراسة أن فطن من أول .49

 خلدون ابن العريب فكرامل. 
  ، هو:أمجع العامل يف االجتماع لعلم األول املؤسس .12

 خلدون ابن. 
  :حتدث ابن خلدون يف كتابه املبتدأ واخلرب عن .15

 العوارض الذاتية.  
 :موقف ابن خلدون كان .10

  .نقد الفالسفة ومنهجهم 
 جيتهاس على االجتماعية التجارب فيه جتري معمل أكرب أن اعترب ،خلدون ابن .13

  :يه
 التاريخ حوادث. 

  :هناأل هبا علقت اليت األخطاء من التاريخ حوادث بتنقية اهتم خلدون ابن .14
 سجيتها على االجتماعية التجارب فيه جتري معمل أكرب. 

 ابن خلدون
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  :مساه ،للمجتمع جديد علم بقيام نادى خلدون ابن .11
 البشري االجتماع أو ،العمران علم. 

، ايناملع واضح مستقل اجتماع معل لتأسيس القواعد ووضع البذور بذر ،عامل .16
 هو:

 ابن خلدون . 
  :تعريفا   التاريخ يعرف ،خلدون ابن .17

  ًصرفاً  اجتماعيا. 
 : يف ،اجتماعياً صرفاً تعريفا  ابن خلدون، عرف التاريخ  .18

  املشهورة.مقدمته 
  :عن يكشف صرفا   اجتماعياً  تعريفاً  التاريخ خلدون ابن تعريف .19

 جلديدا العلم هذا ملوضوع املبكر دراكهإ. 
 ، هو:وعقلية مادية حضارة من فيها يعرض ما وكل االجتماعية احلياة دراسة .62

 علم االجتماع . 
  :هأن حيث من التاريخ علمو االجتماع علم بني العالقة أوضح ،خلدون ابن .65

 وحتقيقها التارخيية الوقائع إيضاح يف يفيد. 
  :االجتماع جعل ،خلدون ابن .60

 التاريخ لدراسة أساس. 
 ،رىاألخ العلوم بعض وموضوعات االجتماع علم موضوع بني ميز ،خلدون ابن .63

 : مثل
 املدنية السياسة وعلم ،اخلطابة علم. 

 
  :صاغه ،"االجتماع علم" مصطلح .64

 "كونت أوجيست." 
  :يف ،االجتماع علم مصطلح صاغ" كونت أوجيست" .61

 عشر التاسع القرن. 
  :من مزيج ،"Sociology االجتماع علم" مصطلح .66

 اليونانيةو الالتينية. 
  مها: ؛مقطعني من يتكون" Sociology االجتماع علم" مصطلح .67

 "Socio "و"Logy." 
  :إىل يشري" Socio" مقطع .68

 اجملتمع. 
  :إىل يشري" Logy" مقطع .69

 العلم.  
 ؛العلم إىل يشري" Logy" مقطع و ،اجملتمع إىل يشري" Socio" مقطع .72

  :مصطلح ليكونا
 "االجتماع علم Sociology." 

 أوجيست" لتجع اليت العوامل أوجد ،"التصنيع طريق" يف الفرنسي تمعاجمل سري .75
  :إنشاء يف يفكر" كونت
 االجتماع علم. 

 كونت أوجيست
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 فكري" كونت أوجيست" جعلت اليت العوامل من ،السيئة االجتماعية الظروف .70
  :إنشاء يف

 االجتماع علم. 
 كريف" تكون أوجيست" جعلت اليت العوامل من ،اجملتمع يف الواسعة التغريات .73

  :إنشاء يف
 االجتماع علم. 

 :ـل ،االجتماع علم بإنشاء" كونت أوجيست" فكر .74
 التصنيع طريق"ـب سريه نتيجة لفرنسيا اجملتمع يف حدثت اليت التغريات تفسري." 

  :اعليه ترتب عوامل أوجد" التصنيع طريق" يف الفرنسي اجملتمع سري .71
 متعددة اجتماعية مشكالت ظهور. 

 املشكالت من ،اليوم من طويلة لساعات أسرهم عن الناس انفصال .76
  :نتيجة ،االجتماعية

 التصنيع طريق يف الفرنسي اجملتمع سري. 
  :نتيجة ،االجتماعية املشكالت من ،االزدحام .77

 التصنيع طريق يف الفرنسي اجملتمع سري. 
  :نتيجة ،االجتماعية املشكالت من ،السكنية األحوال سوء .78

 صنيعالت طريق يف الفرنسي اجملتمع سري. 
يف دراسة السلوك  يطبق ،"كونت أوجيست" أنشأه الذي ،االجتماع علم .79

  :اإلنساين
  يالعلماملنهج. 

 منسوخ من اختبار :إىل ،االجتماع علم" كونت أوجيست" قسم .82
 رئيسيني قسمني. 

 *:مها إليهما، االجتماع علم" كونت أوجيست" قسم الذين الرئيسيني القسمني .85
 االجتماعية االستاتيكا. 
 االجتماعية يناميكياالد. 

 * :تدرس االجتماعية، االستاتيكا .80
 اجملتمع وجود شروط. 

 * :تدرس االجتماعية، االديناميك .83
 املستمرة اجملتمع حركة. 

 ماعيةاالجت االستاتيكا) ،قسمني إىل االجتماع لعلم" كونت أوجيست" تقسيم .84
 :ـل ،(عصره يف يتبع كان الذي) التقليدي التقسيم هو ،(االجتماعية والديناميكا
 الفيزياء علم. 

 :بـ ،االجتماع علم تسمية البداية يف يرغبكان  ،"كونت أوجيست" .81
 االجتماعية الفيزياء. 

 ،الجتماعيةا الفيزياءبـ االجتماع علم بتسمية البداية يف" كونت أوجيست" رغبة .86
 * :أن يف ،نظره وجهة يوضح
 ملختلفةا الظواهر دراسة هبا ميكن اليت الطريقة بنفس دراسته ميكن اجملتمع 

 .الكون يف املوجودة
حاول أوجست كونت تسمية علم االجتماع يف البداية بالفيزياء االجتماعية،  .87

 :ألن
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  .الفيزياء مرتبة بالقوانني 
 ، هو: حاليا   يستخدم الذي امسه" االجتماع علم"لـ أعطى الذي ،العامل .88

 "كونت أوجيست". 
  :"االجتماع علم"لـ" كونت أوجيست" تقسيم .89

 اآلن حىت يستخدم يزال ال. 
  :مثل خمتلفة؛ اصطالحات يتخذ ،"االجتماع علم"لـ" كونت" تقسيم .92

 االجتماعية االستاتيكا من بدال   االجتماعي البناء. 
  :مثل خمتلفة؛ اصطالحات يتخذ" االجتماع علم"لـ" كونت" تقسيم .95

 االجتماعية الديناميكا من بدال   االجتماعي التغري. 
 ، هو:الغرب يف االجتماع لعلم األول املؤسس .90

 "كونت أوجيست". 
  :"خلدون ابن"، االجتماع علم تأسيس يف .93

 كونت أوجيست" سبق". 
  :حبوايل" االجتماع علم" تأسيس يف" كونت أوجيست" سبق" خلدون ابن" .94

 ونصف قرون مخسة. 
 ، هو:مستقالً  علماً  بوصفه االجتماع علم عن حتدث من أول .91

 "خلدون ابن". 
  عين:ي ،املستقل العلم .96

 به يتميز علمي أسلوبو ،منهجو ،مسائلو ،موضوع له. 
 : االجتماع علم يف الدراسة موضوعات .97

 اجملتمع دراسة. 
 االجتماعية النظم دراسة. 
 االجتماعية والعالقات األفعال دراسة. 

  :هو ،االجتماع علم يف األساسي املوضوع جعلوا االجتماع علماء من كثري .98
 اجملتمع دراسة. 

  :إطار عام لدراسة اجملتمع يف علم االجتماع ينقسم إىلوضع "إنكلز"  .99
 أربعة أقسام.  

  :بأنه ،االجتماع علم عرف ،"جيدجنز هنري" .522
 للمجتمع العلمية الدراسة. 

 :علم االجتماع، هو الدراسة العلمية للمجتمع؛ هي مقولة .525
  .هنري جيدجنز 

  :بأنه ،االجتماع علم عرف ،"وارد لسرت" .520
 اجملتمع علم. 

ملاذا  علق بـاملتلذي فرق بني علم االجتماع النظري والتطبيقي؛ النظري العامل ا .523
  :النتائج من خالل االستبيان واملالحظة؛ هوـ ب املتعلق وكيف وماذا؛ والتطبيقي

  .لسرت وارد 
  :بأنه ،االجتماع علم عرف ،"مونييه رينيه" .524

 به تشهد ما بحبس اإلنسانية؛ للمجتمعات التفسريية ،املقارنة ،الوصفية الدراسة 
 .املكانو الزمان يف مشاهدهتا
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علم االجتماع، هو الدراسة الوصفية املقارنة التفسريية للمجتمعات حبسب ما  .521
 : تشهد به ممارستها يف الزمان واملكان؛ هي مقولة

  ينيه مونييه. ر 
 يف الدراسة موضوعات من أساسي كموضوع ،"االجتماعية النظم دراسة" أمهية .526

  :كدهيؤ  ،االجتماع علم
 االجتماعي النظام ملفهوم االجتماع علماء وضعها اليت التعريفات كثرة. 

 يف الدراسة موضوعات من أساسي كموضوع ،"االجتماعية مالنظ دراسة" أمهية .527
  :يؤكده ،االجتماع علم

 النظم دراسة علم" بأنه االجتماع علم يعرف من العلماء من هناك أن 
 ".االجتماعية

  :بأنه ،االجتماع علم يعرف ،"جنزبرج موريس" .528
 وآثارها ظروفها نسانية،اإل العالقاتو التفاعالت دراسة علم. 

علم االجتماع، هو دراسة التفاعالت والعالقات اإلنسانية، ظروفها وآثارها؛  .529
 هي مقولة: 

  .موريس جنزبرج 
  :بأنه ،االجتماع علم يعرفان ،"بيدج تشارلز"و" ماكيفر روبرت" .552

 االجتماعية عالقاتال حول يدور الذي العلم. 
  :أنهب ،االجتماع علم يعرفان ،"جيلني فيليب جون" و"جيلني لويس جون" .555

 االنسانية الكائنات اجتماع عن ينشأ الذي التفاعل دراسة علم. 
  :بأنه ،االجتماع علم يعرف ،"فريتشايلد" .550

 ببعض بعضهما عالقتهما يف االنسانية بيئتهو االنسان دراسة علم. 
و علم دراسة اإلنسان وبيئته اإلنسانية يف عالقتهما بعضهما علم االجتماع، ه .553

 ببعض، هي مقولة: 
  .فريتشايلد 

  :بأنه ،االجتماع علم يعرف ،"ترينر" .554
 ةاملعقدو  البسيطة بأشكاهلا االجتماعية للعالقات العلمية الدراسة. 

ميكن تعريف علم االجتماع بوجه عام على أنه الدراسة العلمية للعالقات  .551
 عية بأشكاهلا البسيطة واملعقدة، هي مقولة: االجتما
  .ترينر 

  :بأنه ،االجتماع علم يعرف ،"بارنز" .556
 اجلماعي للسلوك العلمية الدراسة. 

 :ـك ،"االجتماعية العالقات" أمهية على يؤكد ،"بارنز" .557
 لإلنسان االجتماعية احلياة منه تتكون أساسي عنصر. 

  :تعين ،اجلماعي للسلوك العلمية الدراسة .558
 ؛آثار نم عنها ينشأ وما إليها، تؤدي اليت العواملو األفراد، بني العالقات راسةد 

 ".معه ويتفاعل بغريه يتصل فرد كل أن أساس على
 ـ:ب تتميز ،"انكلز"لتعريف  السابقة التعريفات .559

 ضوعمو  على االجتماع علم يف الدراسة موضوع وقصرها سطحيتهاو بساطتها 
 (.االجتماعية العالقات أو األفعال اجتماعية، نظام جمتمع،) واحد

  :االجتماع علم يف االهتمام جماالت جعل ،"انكلز" .502
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 له السابقة النظر وجهات مجيع تشمل حبيث ،تتسع. 
  :درس -حول موضوع الدراسة يف علم االجتماع- "انكلز" .505

 علم يف الدراسة موضوع حول تدور اليت واحلديثة القدمية النظر وجهات مجيع 
 .االجتماع

 ـ:ب يهتم االجتماع علم أن إىل ذهب" نكلزا" .500
 أساسية موضوعات ثالثة. 

 للحجم تبعا   ياً تنازل ترتيبا   مرتبة" االجتماع علم"لـ الثالثة األساسية املوضوعات .503
 : هي التعقيدة، ودرجة
 االجتماعية العالقاتو ،النظمو ،اجملتمعات. 

 منسوخ من اختبار: موضوع الدراسة يف علم االجتماع .504
 جملتمع. دراسة ا 
  .دراسة النظم االجتماعية 
  .دراسة األفعال والعالقات االجتماعية* 

  :االجتماع علم أن ،العلماء يتفق .501
 اإلنساين للسلوك السليم الفهمو املعرفة يؤدي إىل. 

  :االجتماع علم كان إن ،العلماء خيتلف .506
 يةلعملا احلياة يف استخدامها أجل من االجتماعية احلقائق اكتشاف إىل يسعى 

 .أفضل جمتمع وتكوين
  :االجتماع علم أن العلماء بعض يرى .507

 نظري علم. 

  :االجتماع علم أن يرون ،"بريي"و" فيرب ماكس"و ،"بريستد" .508
 حبت نظري علم. 

  :هي ،ماعاالجت لعلم األوىل الغاية أن يرون ،"بريي"و" فيرب ماكس"و ،"بريستد" .509
 لقواننيا الكتشاف وضعية، حتليلية دراسة االجتماعية مالنظ أو الظواهر دراسة 

 .هلا ختضع اليت
 قومي نظري علم االجتماع علم أن يرون ،"بريي"و" فيرب ماكس"و ،"بريستد" .532

 :هبدف ،االجتماعية والنظم الظواهر بدراسة
  فحسب املعرفة. 

 من ماعاالجت علم يف التطبيق أن يرون ،"بريي"و" فيرب ماكس"و ،"بريستد" .535
  :اعليه يطلق ؛أخرى علوم اختصاص
 التطبيقية الجتماعيةا العلوم. 

  :االجتماع علم أن العلماء بعض يرى .530
 تطبيقي علم. 

  :الفرتة يف ظهروا" تطبيقي علم" االجتماع علم أن يرون الذين العلماء .533
 م5972-م5962 عامي بني ما. 

  :االجتماع علم أن يرون ،"يل"و" كولفاكس"و" بيكر"و ،"جولدنر" .534
 تطبيقي علم. 

  :االجتماع علم أن يرون ،"يل"و" كولفاكس"و" ربيك"و ،"جولدنر" .531
 العملي التطبيق جمال يف االجتماعية احلياة حقائق وضعب يهتم. 

 :ـب اهتموا الذين العلماء من الكثري ظهر ،"األمريكية املتحدة الواليات" يف .536
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 االجتماعي اإلصالح. 
 لمع أن وارأ الذين العلماء من الكثري ظهر ،"األمريكية املتحدة الواليات" يف .537

  :االجتماع
 البشرية اآلالم لتخفيف فعالة قوة. 

 لمع أن رأوا الذين العلماء من الكثري ظهر ،"األمريكية املتحدة الواليات" يف .538
  :االجتماع
 األفضل املستقبل عن البحث طريق يف البشر لتوجيه فعالة قوة. 

  :إىل يهدف ،التطبيقي االجتماع علم .539
 االجتماعية املشكالت حل يف ةالسوسيولوجي املعرفة استخدام. 

  :يدرس ،التطبيقي االجتماع علم .542
 تطبيقال جمال يف االجتماعية والنظرية االجتماع علم حقائق وضع إمكانية مدى 

 .العملي
 االجتماع علم حقائق وضع إمكانية مدى يدرس ،التطبيقي االجتماع علم .545

  :لـ حماولة يف ،واالجتماعية والنظرية
 منها املعتل معاجلة وحماولة القائمة ألوضاعوا بالنظم االرتقاء. 

  :عليها ينطوي اليت أمورال ؛التطبيقي االجتماع علم إطار يف يدخل .540
 االجتماعي اإلصالح. 

  :التطبيقي االجتماع علم إطار يف دخلي .543
 ةالرقابو ،االجتماعي املسحو ،التنسيقو ،التنظيمب املتعلقة الدراسات 

 .االجتماعية اهلندسةو ،االجتماعي التخطيطو ،االجتماعية

 * :االجتماع علم أن العلماء بعض يرى .544
 واحد آن يف وتطبيقي نظري علم. 

 هدف علم االجتماع، هو:  .541
  .نظري وتطبيقي 

 :قيالتطبي االجتماع وعلم النظري االجتماع علم بني أن ،العلماء بعض يرى .546
 فاصلة الحدود. 

  :يدرس بأن مطالب ،(نظريال) االجتماع علم .547
 لشمويلا الفهم من ومتكنه ،النظري بنائه تدعيم يف تسهم اليت املوضوعات 

 .املقارن املستوى على اجملتمع لقضايا
  :يدرس بأن مطالب ،(التطبيقي) االجتماع علم .548

 أو لفةاملخت أقسامه أو اجملتمع نظر وجهة من أولوية هلا تطبيقات أو موضوعات 
 .العديدة أنشطته عن املسؤولني

  :علماً  كونه على يقتصر يعد مل االجتماع علم .549
  ًحبتا   نظرياً  أو أكادمييا. 

  :علماً  يكون ألن متزايد بشكل يتجه االجتماع علم .512
  ًتطبيقيا. 

 اقعالو  على االجتماع علم دراسات نتائج تطبيق إىل يسعى ،االجتماع علم .515
  :هبدف ،االجتماعي
 االجتماعية املشكالت حل. 
 االجتماعي اإلصالح عمليات تسهيل. 
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 آن يف وتطبيقياً  نظرياً  علما   االجتماع علم يكون أن إىل يدعو الذي ،االجتاه .510
 ـ:ب حياتنا يثري أن ميكن واحد،
 االجتماعية احلياة حقائق. 

 : مصدرين من تستمد العلمية املعرفة أن يذكر ،"هوايتهد نورث" .513
 النظري املصدر.  
 التطبيقي املصدر. 

  :يف يتمثل ،العلمية للمعرفة النظري املصدر .514
  املعرفة اكتسابو الفهم يف غبةالر. 

  :يف يتمثل ،العلمية للمعرفة التطبيقي املصدر .511
 حتديدها سبق اليت األهداف على للحصول أفعالنا توجيه يف الرغبة. 

 *: قسمني إىل االجتماع علم قسم ،"سوروكني" .516
 ةالعام االجتماع علوم.  
 اخلاصة االجتماع علوم. 

  :هو ،العام االجتماع علم أن يرى" سوروكني" .517
 يف يةالثقاف االجتماعية الظواهر بني املشرتكة اخلصائص يدرس الذي العلم 

 .الديناميةو البنائية نواحيها
 : إىل )حسب: سوروكني( ينقسم ،العام االجتماع علم .518

 العام البنائي االجتماع علم.  
 العام الدينامي االجتماع علم. 

  :يدرس ،العام البنائي االجتماع علم .519

 الثقافية االجتماعية الظواهر تكوينو بناء. 
 * :يدرس ،العام الدينامي االجتماع علم .562

 املتكررة االجتماعية العمليات. 
 : علم االجتماع الديناميكي، يدرس .565

  .العمليات االجتماعية املتكررة 
 : مثل ،املتكررة االجتماعية العمليات .560

 التفاعل. 
 االجتماعية التنشئة. 
 االجتماعي التوافق. 

 منسوخ من اختبار :تماعية األساسيةالعمليات االج .563
  وتتضمن عمليات التباين والتدرج، والتعاون، والتوافق، واالتصال، والتنشئة

االجتماعية، والضبط االجتماعي، واالحنراف االجتماعي، والتكامل 
  .االجتماعي، والتغري االجتماعي

لم عدراسة العمليات االجتماعية الذي وصفه "إنكلز" لدراسة اجملتمع يف  .564
  :االجتماع؛ يتضمن

  عمليات التباين والتدرج، والتعاون، والتوافق، واالتصال، والتنشئة
  .االجتماعية، والضبط االجتماعي، واملنافسة والصراع

  :منها كل أن إال ،العامة االجتماع علوم نفس ،اخلاصة االجتماع علوم .561
 ختيارهاا مت اليت الثقافية االجتماعية الظواهر من خاصة جمموعة دراسة يتناول 

 .عليها مركزة دراسة إلجراء
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العلم الذي يقوم مبثل ما يقوم به علم االجتماع باعتبار اجملتمع وقد يكون  .566
 : باعتبار األنظمة؛ هو

  .علم االجتماع اخلاص 
 : مثل ،اخلاصة االجتماع علوم .567

 السكان دراسات. 
 احلضري اجملتمع. 
 واجلرمية األسرة. 
 االقتصادي االجتماع علم. 

 قسيمت على ترتتب اليت الواضحة املزاياو املعرفة منو فإن ،"ميتشل" حسب .568
  :إىل أدت ،العلمي العمل
 االجتماع علم يف اخلاصة امليادين من كثري ظهور. 

  :من كبريا   عددا   يتضمن ،االجتماع علم .569
 املتخصصة امليادين. 

 إال ،تماعجيف علم اال املختلفة املتخصصة امليادين بني التداخل من الرغم على .572
  :أنه

 النسيب استقاللهامليادين  هذه من لكل. 
 امليادين هذه بني املتبادل االعتماد من درجة هناك. 

  :يف بينها فيما ترتبط يف علم االجتماع امليادين املتخصصة .575
 السوسيولوجية النظرية ارطإ.  

  :نع يتحدث إمنا ،االجتماع علم يف اخلاصة امليادين ظهور أن يرى ،"ميتشل" .570

 املعرفة منو. 
 العلمي العمل تقسيم على ترتتب اليت الواضحة مزاياال. 

 : مثل االجتماع، علم يف( القدمية) اخلاصة امليادين .573
 األسري االجتماع علم. 

  :مثل، االجتماع علم يف( احلديثة) اخلاصة امليادين .574
 الصناعي االجتماع علم. 

 اليت ،االجتماع معل يف( املتخصصة الدراسة ميادين) اخلاصة امليادين من .571
 : تمعاتاجمل داخل االجتماعية العالقاتو اجملتمعات من معينة أمناط دراسة يف ختصصت
 البدوي االجتماع علم. * 
 الريفي االجتماع علم. * 
 احلضري االجتماع علم. * 

 اليت ،االجتماع علم يف( املتخصصة الدراسة ميادين) اخلاصة امليادين من .576
 : اجملتمع يف املوجودة املختلفة االجتماعية النظم (أمناط) أشكال بعض دراسة يف ختصصت
 الرتبوي االجتماع علم. * 
 االقتصادي االجتماع علم. * 
 السياسي االجتماع علم.  
 الديين االجتماع علم. 

 معل" اخلاص امليدان ضمن ،(املتخصصة الدراسة ميادين) اخلاصة امليادين من .577
  (:أكثر ختصص درجة" )االقتصادي االجتماع
 التنظيم اجتماع علم.  
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 الصناعي االجتماع علم.  
 العمل اجتماع علم. 

 : األخرى( املتخصصة راسةالد ميادين) اخلاصة امليادين من .578
 االحنراف اجتماع علم.  
 الطيب االجتماع علم.  
 املعرفة اجتماع علم.  
 اللغوي االجتماع علم.  
 األدب اجتماع علم. 

 الظواهر أنواع لكل العامة اخلصائص دراسةب يقوم ،مركب واسع علم .579
 ؛ هو: الظواهر هذه بني املتبادلة العالقات دراسة إىل باإلضافة ،االجتماعية

 علم االجتماع. 
علم االجتماع، هو دراسة اخلصائص العامة املشرتكة بني مجيع أنواع الظواهر  .582

غري و  االجتماعية والعالقات بني هذه األنواع وكذلك العالقات بني الظواهر االجتماعية
 : *االجتماعية حسب تعريف

  .بيرتمي سوروكني 
علم االجتماع، هو الدراسة العلمية للمجتمع: للجماعات، والنظم،  .585

 :والتنظيمات، وللعالقات االجتماعية بني أعضاء اجملتمع؛ حسب تعريف
  .ألربت ستيوارت 

 إلنسانا دىل تتكون اليت (احلقائق، املعتقدات، اآلراء، التصورات) املعاين جمموعة .580
 : هي؛ به احمليطة املختلفة الظواهر فهمل املتكررة حماوالتهل نتيجة

 املعرفة. 
 : املعرفة اكتساب طرق .583

 موضوعية طرق.  
 (.ذاتية) شخصية طرق 

  :طريق عنتكون  ،املعرفة الكتساب املوضوعية الطرق .584
 (العلمية الطريقة) املنهج استخدام. 

  :على تعتمد ،املعرفة الكتساب( الذاتية) الشخصية الطرق .581
 للمجتمع نفسه الفرد تصور. 

 : املعرفة أنواع .586
 احلسية املعرفة.  
 الفلسفية املعرفة.  
 العلمية املعرفة. 

 أنواع املعرفة، عددها:  .587
 ثالثة . 

 بارمنسوخ من اخت :تنقسم كل ثقافة إىل جمموعة من املعارف، تنقسم إىل أنواع .588
 .ثالثة 

 : إىل أنواعتتضمن كل ثقافة جمموعة من املعارف، تنقسم  .589
  .ثالثة 

  :يتال هي ،احلسية املعرفة .592
 بسيطة مالحظة الظواهر مالحظة جمرد على تقتصر. 
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 عىتس أو الصالت إجياد إىل تتجه أن دون احلسي اإلدراك مستوى عند تقف 
 .الظواهر بني البسيطة العالقات إدراك إىل

تقف  ةهي تلك املعرفة اليت تقتصر على جمرد مالحظة الظواهر مالحظة بسيط .595
عند مستوى اإلدراك احلسي دون أن تتجه إىل إجياد الصالت أو تسعى إىل إدراك 

 : العالقات البسيطة بني الظواهر
  .املعرفة احلسية 

، بيعيةط فوق بقوى الكون ظواهر تفسريب اإلنسان فيها يقوم اليت ،املعرفة .590
 هي:

 الفلسفية املعرفة. 
 لعاملا إىل ترتقي بل وحده الطبيعي العامل على تقتصر الاليت  ،املعرفة .593

 ؛ هي:امليتافيزيقي
 الفلسفية. املعرفة 

هي نوع من املعرفة يقوم فيها اإلنسان بتفسري ظواهر الكون بقوى فوق  .594
الطبيعة فوراء األمور الواقعية املكتسبة باملالحظة مسائل أهم ومطالب أبعد تعاجل بالعقل 

 : وحده
  .املعرفة الفلسفية 

 ،(ةباملالحظ املكتسبة) الواقعية األمور وراء تكون ليتا ،(املطالب) املسائل .591
 : يف تكون ،وحدة بالعقل والبحث بالدراسة وتعاجل
 الفلسفية املعرفة. 

  :الفلسفي البحث ،الفلسفية املعرفة يف .596

 الكلية باملبادئ يهتم إمنا ،باجلزئيات يهتم ال. 
 :الفلسفي البحث ،الفلسفية املعرفة يف .597

 األوىل مبادئهاو عللها إىل الرجوعب األشياء تفسري حياول. 
 ، هي:(العلمية الطريقة) املنهج باستخدام اإلنسان يكتسبها اليت ،املعرفة .598

 املعرفة العلمية. 
 ، هي: منسقة أو منظمة بطريقة املعرفة تنمية أو كتسابال  عملية .599

 (طريقة العلميةال) نهجامل. 
 : على تعتمد( املنهجالطريقة العلمية ) .022

 (.الدراسة مسألة) املشكلة حتديد 
 (.املشكلة حل حول تدور اليت األفكار) الفروض صياغة 
 الفروض هذه اختبار. 
 التعميمات واستخالص الدراسة نتائج حتليل. 

  :على تقوم( املنهج) العلمية الطريقة .025
 جراءاتاإل من سلسلة. 

 : ، هي(املنهج) العلمية الطريقة إجراءات .020
 املوضوعية املالحظة.  
 القياس استخدام.  
 البحث نتائج عن الكامل الكشف. 

  :وهي "،املوضوعية املالحظة" ،(املنهج) العلمية الطريقة إجراءات من .023
 املباشرة خبرباتنا التأثر عن بعيداً  العامل رؤية على القدرة. 
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  ، وتكون لـ:"القياس استخدام" ،(املنهج) العلمية الطريقة إجراءات من .024
 وثابتة صادقة نتائج لىع واحلصول البحث يف املوضوعية التزام. 

 ئجنتا عن الكامل بالكشف االلتزام" ،(املنهج) العلمية الطريقة إجراءات من .021
  :وتعىن ،"البحث
 اجلميع متناول يف جعلها. 

  :مكونات املعرفة االجتماعية، هي .026
 املفاهيم. 
 املنهج. 
 النظرية. 

 
 ، هو:املنسقة املعرفة تراكم .027

 العلم. 
 ، هو:العامة القوانني تعمل فكي توضح املعرفة من منسق بناء .028

 العلم. 
 هي: ،املعرفة على احلصول طريقها عن ميكن اليت املنطقية املنسقة الطرق .029

 العلم. 
 نيفهاتصو احلقائق مالحظة خالهلا من ميكن اليت واملنسقة املنطقية الطريقة .052

 ، هي:صحتها مدى من والتأكد اختبارها ميكن نظريات صياغة هبدف
 العلم. 

 ناءب من ذلك على يرتتب وما الواقعية للظواهر املنظمة ضوعيةاملو  الدراسة .055
 ، هو:للمعرفة
 (االجتماعيني العلماء من كثري حسب) العلم. 

  :ملفهوم مرادفاً  ليس العلم .050
 املعرفة. 

 ، هي:اجملتمع ثقافة منها تتكون اليت املعارف أنواع أحد .053
 العلمية املعرفة. 

 طريق نع عليها احلصول ميكن اليت سقةاملن أو املنظمة املنطقية املعرفة من نوع .054
 ، هي:(املنهج) العلمية الطريقة استخدام
 العلمية املعرفة. 

هي تلك املعرفة اليت يكتسبها اإلنسان باستخدام املنهج أو الطريقة العلمية،  .051
  :هي

 املعرفة العلمية.  
 : جانبني تتكون من العلمية املعرفة .056

 حسي جانب.  
 (.منطقي) عقلي جانب 

 :ملعرفة العلمية منتتكون ا .057
 .جانبني 

 أعضاء هبا ودناتز  اليت احلسية اخلربة على فيه نعتمد العلمية ملعرفةا أحد جوانب .058
 ، هي:احلس

 العلم
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 احلسي اجلانب. 
 ، هي:العقل على فيه نعتمد العلمية ملعرفةأحد جوانب ا .059

 (املنطقي) العقلي اجلانب. 
 ـ:ب يسمى ،العلمية للمعرفة( املنطقي) العقلي اجلانب .002

 (اجملردة) العقلية عرفةامل. 
  :العلمية للمعرفة( املنطقي) العقلي واجلانب احلسي اجلانب .005

 بينهما انفصال اليوجد. 
  :ميثالن العلمية للمعرفة( املنطقي) العقلي واجلانب احلسي اجلانب .000

 العلمية املعرفة سلسلة يف متصلتني حلقتني. 
 : من خالل ،املعرفة وتتطور تتقدم .003

 العلمية للمعرفة( املنطقي) العقلي واجلانب احلسي اجلانب تفاعل. 
 غري" عارفامل أنواع من غريها عن ختتلف ،"العلمية" املعرفة جتعل معينة معايري .004

 ، هي:"العلمية
 العلمية املعرفة خصائص. 

  :من متكنها ،العلمية املعرفة خصائص .001
 عليها الدليل إقامةو احلقيقة اكتشاف. 

  :نم متكنها ،العلمية املعرفة خصائص .006
 فيه نعيش الذي العامل فهم على مساعدتنا. 

  نا من:ميكن فيه نعيش الذي العامل فهم .007
 الرئيسية العلم أهداف حتقيق. 

  :هي ،العلمية املعرفة خصائص .008
 التجريد.  
 العمومية.  
 الواقعية.  
 األخالقي احلياد.  
 املوضوعية. 

 : للمعرفة العلمية خصائص أو معايري معينة، جتعلها .009
  ها من أنواع املعرفة غري العلميةختتلف عن غري.  

  :هي ،الرئيسية العلم أهداف .032
 الوصف.  
 الشرح.  
 (التفسري) الفهم.  
 التنبؤ.  
 (.التحكم) الضبط 

  :إىل ذلك يتعدى بل ،الوصف مرحلة عند يقف ال العلم .035
 (.التفسري) الفهم حماولة 

 هو: ،املختلفة االجتماعية الظواهر بني تقوم اليت العالقات كشف حماولة .030
 (التفسري) الفهم. 

  :على القدرة إىل يؤدي( التفسري) الفهم .033
 التنبؤ. 



 مبادئ علم االجتماع
 (شامل سؤال 5021في )

 الملخص مّجاني، ال يجوز تحريره، أو بيعه إال لتغطية تكاليف الطباعة

 التعليم عن بعد، جامعة الملك فيصل

@AbuAl7arith  51من  56صفحة 

 :، هوإليها التوصل يتم اليت العامة القواعد أو املبادئ انطباق من التأكد .034
 نبؤتال. 

  :طريق عنالتنبؤ، يكون  .031
 قسب اليت تلك عن خمتلفة أوضاع يف أخرى حاالت على العلمي البحث 

  .منها استقراؤها
  :أساس على ئمقا ،التنبؤ .036

 (.التفسري) الفهم 
  :على القدرة زادت كلما( التحكم) الضبط على القدرة تزداد .037

 التنبؤ. 
  :تعريف "دور كامي" لـ"الظواهر االجتماعية"؛ هو .038

  كل ضرب من السلوك الثابت أو غري الثابت ويباشر نوعاً من القهر اخلارجي
  .على األفراد

 لظواهرل العلمية الدراسة) االجتماعية رالظواه يف العلمي املنهج تطبيق مبدأ .039
  :(االجتماعية
 العلماء من فريق عارضه. 

 ،االجتماعية الظواهر يف العلمي املنهج تطبيق العلماء من فريق عارض .042
 :بدعاوى
  االجتماعية املواقف تعقد.  
 االجتماعية الدراسات يف التجارب إجراء استحالة.  
 اجتماعية قوانني إىل الوصول تعذر.  

 املوضوعية عن االجتماعية الظواهر عدب.  
 االجتماعية املقاييس دقة عدم. 

من مربرات بعض العلماء يف صعوبة دراسة الظواهر االجتماعية يف بدايتها  .045
 :األوىل
  .تعقد املواقف االجتماعية 
  .استحالة إجراء التجارب 
  .تعذر الوصول للقوانني 
  .بعد الظواهر االجتماعية عن املوضوعية 
  دقة املقاييس االجتماعية. عدم 
  أن الباحث يرى نفسه جزءاً من الظاهرة أو املشكلة حيث ينتقل من

 املوضوعية إىل الذاتية. 
 : بسبب ،االجتماعية الظواهر يف العلمي املنهج تطبيق العلماء من فريق عارض .040

 نفسه دجي قد ،يدرسها اليت الظاهرة من جزءاً  نفسه جيد االجتماعي الباحث أن 
 .شخصيا اهتماما   هبا ا  مهتم

 لظواهرا دراسة جيعل قد شخصياً  اهتماماً  االجتماعية بالظاهرة الباحث اهتمام .043
 : (فإن االجتماعية الظواهر يف العلمي املنهج تطبيق عارض الذي الفريق حسب) االجتماعية
 الباحث )اجتاهات( بقيم تتأثر. 
 جمتمعه يف السائدة بالعقائد تتأثر. 

 يف ائدةالس العقائدو واجتاهاته الباحث بقيم االجتماعية هرالظوا دراسة تأثر .044
 : (إنف االجتماعية الظواهر يف العلمي املنهج تطبيق عارض الذي الفريق حسب) إىل تؤدي ،جمتمعه
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 العلوم تهاقدم اليت تلك متاثل نتائج إعطائنا يف االجتماعية العلوم جناح عدم 
 .الطبيعية

 ظواهرلل العلمية الدراسة) االجتماعية لظواهرا يف العلمي املنهج تطبيق مبدأ .041
  :وافقه( االجتماعية
 ( من فريقبعض) العلماء. 

  :منط حيتذي أن عليه االجتماع علم أن على العلماء من فريق وافق .046
 الطبيعية العلوم. 

 املنهج قتطبي وافق الذي الفريق حسب) على قدرته يطور أن االجتماع علم على جيب .047

 : (فإن االجتماعية الظواهر يف العلمي
 القوانني اكتشاف. 
 بالظواهر التنبؤ.  
 الطبيعية العلوم نظريات صيغة يف القوانني هذه وضع. 

 ملنهجا تطبيق وافق الذي الفريق حسب) االجتماع علم "ةعلمي  على " دلةاأل .048
 (: االجتماعية الظواهر يف العلمي
 ام االجتماعي البحث يف (الرياضيات) الكمي األسلوب على االعتماد تزايد 

 .موضوعيةو صادقة نتائجه جيعل
 : من مربرات املؤيدين لدراسة الظواهر االجتماعية، هي .049

  .أن العلوم اإلنسانية اجتهت حنو املنهج أو األسلوب الكمي 
 : )الرياضيات( الكمي األسلوب إىل االلتجاء تدعيم من زاد .012

 احلديث اجملتمع يف احلياة تعقد.  

 يةاالجتماع املواقف تعقد.  
 الصعب نم جعل تعقد املواقف االجتماعيةو ة يف اجملتمع احلديثتعقد احليا .015

 :على االعتماد
 ودعم االلتجاء لألسلوب االجتماعية الظواهر دراسة يف فقط املالحظة طريقة ،

 .الكمي
  :إىل لتجاءاال دعم ؛االجتماعية املواقف تعقد ،احلديث اجملتمع يف احلياة تعقد .010

 (رياضياتال) الكمي األسلوب. 
 منسوخ من اختبار: علم االجتماعي، منهجه .013

  .كمي وكيفي 
 منسوخ من اختبار: األنثروبولوجيا، منهجها .014

 فييك. 
  :إىل لتجاءاإل دعم ؛االجتماعية املواقف تعقد ،احلديث اجملتمع يف احلياة تعقد .011

 أشكاهلا شىت يف اإلحصاءات على والعتماد الكم لغة. 
 الظواهر دراسة يف العلمي املنهج داماستخ( صعوبة) على االعرتاضات .016

  :يف يشكك ال االجتماعية
 (.للمجتمع العلمية الدراسة إمكانية) االجتماع علم علمية 

 (لعلميةا األساليب باستخدام) حاليا   هاتدراس يصعب اليت االجتماعية الظواهر .017
  :يف دراستها ميكن
 املستقبل. 
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 لميةلعا باألساليب حاليا   ستهادرا يصعب اليت االجتماعية الظواهر دراسة ميكن .018
 : بفضل ؛"مستقبالً "

 االجتماع لعلماء املتواصلة اجلهود.  
 الظواهر ةطبيع مع تتفق دقة أكثر حديثة وأدوات ملناهج االجتماع علماء ابتكار 

 .االجتماعية
  :العلوم من غريها عن ختتلف االجتماعية العلوم .019

 الطبيعية. 
  :فهم حتاول االجتماعية العلوم .062

 نفسه اإلنسان عالأف. 
 واالجتماعية الفردية نشاطاته على ترتتب اليت نتائجال معرفة. 

  :فهمل اإلنسان جمهودات مع تتعامل الطبيعية العلوم .065
 الكون ظواهر. 

  :يف الطبيعية العلوم مع تتفق االجتماعية العلوم .060
 (العلمية الطريقة) العلمي للمنهج منها كل استخدام. 

  :هي (،العلمية الطريقة) املنهج العلمي .063
 منظمة بطريقة املعرفة تنمية أو اكتسابل عملية. 

 : على تعتمد (،العلمية الطريقة) املنهج العلمي .064
 املشكلة حتديد.  
 الفروض صياغة.  
 الفروض هذه اختبار.  

 النتائج حتليل.  
 التعميمات صاستخال. 

  :هي ،الفروض .061
 املشكلة حل حول تدور اليت أفكارال. 

 : اجتماعية علوم أهنا على عادة تصنيفها يتم اليت األكادميية العلوم .066
 االجتماع علم.  
 النفس علم.  
 األنثروبولوجيا.  
 االقتصاد علم.  
 السياسة علم. 

 العلوم األكادميية اليت يتم تصنيفها عادة على أهنا علوم اجتماعية، عددها: .067
 .مخسة 

  تعترب: ؛األنثروبولوجيا ،النفس علم ،االجتماع علم .068
 اإلنساين السلوك من( واسعة دراسات) ةعام جماالت. 

 منسوخ من اختبارهناك علوم مسلكية أو سلوكية، هي:  .069
  .علم النفس 
  .علم االجتماع 
  .األنثروبولوجيا 

  تعترب: ؛السياسة علم ،االقتصاد علم .072
 اإلنساين السلوك من حمددة( دراسات) جوانب. 
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 و: ، هاألخرى تماعيةاالج العلوم من غريه مع وتداخالً  اتصاالً  العلوم أكثر .075
 االجتماع علم. 

 للعلوم ةبالنسب الرياضيات أمهية ،االجتماعية للعلوم أمهيته يف يشبه علم .070
 ؛ هو:الطبيعية
 االجتماع علم. 

 االتجمو االجتماع علم يف الدراسة جمال بني( التداخل) تشابهال بعض هناك .073
  :يف الدراسة
 األخرى االجتماعية العلوم. 

  :بهسب األخرى االجتماعية والعلوم االجتماع علم بني( التداخل) تشابهال .074
 اجملتمع يف اإلنسان سلوك دراسة يف تشرتك أهنا. 

 ـ:ب الصلة وثيق ،النفس علم .071
 االجتماع علم. 

 دراسات) عامة جماالت يعدان أهنما يف يشرتكان ؛االجتماع وعلم النفس علم .076
 :ـل( موسعة
 اإلنساين لسلوكا. 

  :على دراسته يف يركز ،النفس علم .077
 الفرد سلوك. 

 تماعية،االج البيئة يف اإلنسان معيشة عن الناتج االجتماعي السلوك يدرس علم .078
 للمعايري وخضوعه إليها، ينتمي اليت االجتماعية اجلماعات من عدد مع وتفاعله

 ؛ هو:االجتماعية

 االجتماع علم. 
 ، ينتج عن: السلوك االجتماعي .079

  االجتماعية. يف البيئة اإلنسانمعيشة  
 االجتماعية اليت ينتمي إليها.  اجلماعاتعدد من  معاإلنسان  تفاعل 
 االجتماعية. للمعايرياإلنسان  خضوع 

  :ملوضوع منهما كل دراسة يف يتداخالن ،االجتماع وعلم النفس علم .082
 لشخصيةا. 

  :يظهر التداخل العلمي لعلم النفس وعلم االجتماع، يف دراستهما ملوضوع .085
 .الشخصية 

 : هوعلم النفس،  .080
  .دراسة الشخصية 

 ؛ هي:الفرد متيز اليت (اخلصائص) لسماتل املنظم النسق .083
 الشخصية. 

 :متيز الفرد)اخلصائص( اليت  أمثلة السماتمن  .084
 لسلوكا. 
 االجتاهات.  
 املعتقدات.  
 القيم. 

 :ـل بالنسبة أساسي مفهوم ،الشخصية .081
 النفس علم. 
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 ، هي:االجتماع علم يدرسها اليت االجتماعية للحقيقة اهلامة األبعاد أحد .086
 الشخصية. 

 :ال ميكن جتاهل، االجتماعية الظواهر دراسة أثناء .087
 النفسي الُبعد. 

  :االجتماع وعلم النفس علم بني ،الشخصية موضوع دراسة .088
  فرقبه. 

 : دراسة ؛ يهتم بـ )يركز على(الشخصيةموضوع  دراسة، عند النفس علم .089
 الفعلي السلوك. 
 هتاذا حد يف الشخصية وعمليات بناء . 

 : بدراسة ؛ يهتمالشخصيةموضوع  دراسة، عند االجتماع علم .092
 االجتماعية املواقف. 

، اليت يدرسها علم االجتماع، عند دراسة موضوع الشخصية؛ املواقف االجتماعية .095
 هي اليت تؤدي إىل:

 السلوك من معينة أمناط. 
 االجتماعية العالقات من معينة أمناط. 
 حمددة شخصية (خصائص) مسات ظهور. 

 : ظهور يف بدوي ،االجتماع وعلم النفس علم ،بني التداخل .090
 النفسي االجتماع علم. 
 االجتماعي النفس علم. 

 : يظهر التداخل بني علمي النفس واالجتماع يف ظهور .093

  .علم االجتماع النفسي 
  .علم النفس االجتماعي 

 النفسي البعد دراسةب يهتم ،االجتماع علم يف الدراسة ميادين من ميدان .094
 * ، هو:االجتماعية لحقيقةل

 يالنفس االجتماع علم. 
 منسوخ من اختبار: علم االجتماع النفسي، أحد ميادين .091

  .علم االجتماع 
 والأح إزاء الفرد انفعال كيفية دراسةب يهتم ،النفس علم ميادين من ميدان .096

 * ، هو:فيه يعيش الذي اجملتمع
 االجتماعي النفس علم. 

 منسوخ من اختبار: ادينعلم النفس االجتماعي، أحد مي .097
  .علم النفس 

، الجتماعيةا بالبيئة الفردي والسلوك الشخصية تأثر كيفية دراسةب يهتم علم .098
 هو:

  االجتماعي النفسعلم. 
 سلوك يف االجتماعية البيئة هبا تؤثر اليت الطريقة حول الضوء يلقي علم .099

 ، هو:اإلنسان
  االجتماعي النفسعلم. 

 ، هو:الفردي السلوك ودراسة الفرد على اهتمامه يركز علم .322
  النفسعلم. 
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 ، هو:االجتماعية العالقات ودراسة اجملتمع حنو اهتمامه يركز علم .325
  االجتماععلم. 

 ، هو:اجملتمعو الفرد بني التفاعل دراسة حنو اهتمامه يوجه علم .320
  االجتماعي النفسعلم. 

 البناءو الفردية الشخصية بني التفاعل دراسة حنو اهتمامه يوجه علم .323
 ، هو:االجتماعي
  االجتماعي النفسعلم. 

  هو: ،االجتماعو النفس علمي بني النظر وجهات يف تقاربال وجوب يؤكد علم .324
 االجتماعي النفس علم. 

 واجملتمع( الفردية الشخصية) الفرد بني للتفاعل" االجتماعي النفس علم" دراسة .321
  :يؤكد( االجتماعي البناء)

 االجتماع وعلم النفس علم بني النظر وجهات يف التقارب وجود. 
 ، هو:االجتماعية العلوم أحدث من .326

 األنثروبولوجيا. 
 : بدأ علم األنثروبولوجيا كمصطلح يف عام .327

 5842. 
  :أحد العلوم املسلكية أو السلوكية، هو .328

 علم األنثروبولوجيا.  
 : إىل تنقسم األنثروبولوجيا، .329

 الطبيعية األنثروبولوجيا. 

 الثقافية األنثروبولوجيا.  
 االجتماعية ألنثروبولوجياا. 

 :عدد أقسام األنثروبولوجيا .352
 .ثالثة 

 : هلا اهتمامات فيما يتعلق باإلنسان وساللته وأصوله؛ هي .355
  .األنثروبولوجيا الطبيعية 

 ترى املدرسة األمريكية يف علم االجتماع، أن األنثروبولوجيا تنقسم إىل: .350
  .قسمني 

 : تقسم املدرسة األمريكية األنثروبولوجيا إىل .353
  .األنثروبولوجيا الطبيعية 
  .األنثروبولوجيا الثقافية 

 يف علم االجتماع، أن األنثروبولوجيا تنقسم إىل:  ةترى املدرسة اإلجنليزي .354
  .ثالثة أقسام 

 : من أقسام املدرسة اإلجنليزية لألنثروبولوجيا )الكالسيكي( .351
  .األنثروبولوجيا الطبيعية 
  .األنثروبولوجيا الثقافية 
 ولوجيا االجتماعية. األنثروب 

 : يف خيتلفان االجتماع علمو الثقافية األنثروبولوجيا .356
 دراستها حنو كالمها مييل اليت اجملتمعات أمناط. 
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 عاتاجملتم أو التقليدية األنساق دراسة حول االهتمام تركيز حنو يلمي علم .357
 ، هو:البدائية
 الثقافية األنثروبولوجيا. 

  :تمعاتاجمل دراسة حنو مييل ،االجتماع علم .358
 احلديثة. 

  :اجملتمعات دراسة إىل متيل ،األنثروبولوجيا .359
 شاملة كلية دراسة ،جوانبها مجيع من. 

  :دراسة حنو غالبا   مييل ،االجتماع علم .302
 اجملتمع من معينة أجزاء أو قطاعات. 

 *منسوخ من اختبار: األنثروبولوجيا، يهتم بـ .305
  شاملةكلية دراسة اجملتمع البدائي؛ دراسة . 

 *منسوخ من اختبار :االجتماع، يهتم بـ علم .300
  جزئيةدراسة اجملتمع املتحضر؛ دراسة . 

  :يدرس ،االجتماع علم .303
 األسرة نظام: مثل بعينه، معني نظام. 

  :يدرس ،االجتماع علم .304
 االجتماعي احلراك: مثل ،معينة عملية. 

 : هو هلا الطبيعي الوسط األنثروبولوجيا، .301
 بذاهتا تفيةاملك الصغرية احمللية اجملتمعات. 

 : هو هلا الطبيعي الوسط االجتماع، علم .306

 املعقدة االجتماعية العملياتو احلجم، الكبرية اجملتمعات. 
 :املاكروسوسيولوجي يهتم بدراسة .307

 .اجملتمعات الكبرية 
 : املاكروسوسيولوجي، هو .308

  .دراسة اجملتمعات الكبرية 
 : امليكروسوسيولوجي، هو .309

  .دراسة اجملتمعات الصغرية 
 : يف أكثر يظهر األنثروبولوجياو االجتماع علم بني اربالتق .332

 االجتماعية األنثروبولوجيا. 
 حتليلو ،االجتماعية العالقات دراسة حنو يتجه األنثروبولوجياو االجتماع علم .335

 :يف، اإلنسانية للمجتمعات االجتماعي البناء
 االجتماعية األنثروبولوجيا. 

  :دراسةاالجتماع، بأن كالً منهما يهتم بتتشابه األنثروبولوجيا الثقافية وعلم  .330
 العالقات االجتماعية.  
 حتليل البناء االجتماعي.  

 :األنثروبولوجيا االجتماعية تعد من أقسام املدرسة .333
  .اإلجنليزية 

  :اسم" االجتماعية األنثروبولوجيا" على أطلق" براون رادكليف" .334
 املقارن االجتماع علم. 

  :ا الثقافية" اسم علم االجتماع املقارن؛ هوعامل أطلق على "األنثروبولوجي .331
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  .رادكليف براون 
 منسوخ من اختبار: أطلق على األنثروبولوجيا علم االجتماع املقارن .336

  .براون 
 منسوخ من اختبار: أطلق على األنثروبولوجيا علم االجتماع املقارن، ألن .337

  .كل منهما يهتم بدراسة العالقات االجتماعية والتحليل البنائي 
  :بينهما ،االجتماعية واملتغريات االقتصادية املتغريات .338

 وثيق اتصال. 
  :بينهما ،االجتماعية واملتغريات االقتصادية املتغريات .339

 تساندال من قدر. 
  :همابين ،(السوسيولوجية) االجتماعية واملتغريات االقتصادية املتغريات .342

 (.التجرييب) االمبرييقي التساند من كبري قدر 
 : ينيع ،التساند .345

 واضح غري التفسري جيعل اآلخر عن مبعزل أحدمها تفسري حماولة. 
 (: واالجتماعية االقتصادية املتغريات بني) التساند على مثال .340

 أن ميكن (اقتصادي متغري) املصنع داخل األجور مبستويات املستمر اإلدارة اهتمام 
 .املصنع وخارج داخل واجتماعية سياسية تغريات إحداث إىل يؤدي

  :عن كشفال يف أسهم ،االقتصادي فكرال .343
 االجتماعية احلياة يف( االجتماعية) السوسيولوجية األبعاد. 

  :عن كشفال يف همسأ،( االجتماعي) السوسيولوجي الفكر .344
 االقتصادية للحياة االجتماعية اجلوانب. 

 املتغريات"و" االقتصادية املتغريات" بني تساندوال الوثيق اتصالال .341
  :ظهور إىل ىأد ،"االجتماعية

 االقتصادي االجتماع علم. 
 عيةاالجتما اجلوانب دراسةب يعىن االجتماع علم يف الدراسة ميادين من ميدان .346

 ، هو:االقتصادية للحياة
 االقتصادي االجتماع علم. 

  :يظهر التداخل بني علمي االجتماع واالقتصاد يف ظهور .347
 علم االجتماع االقتصادي.  

 هو: ،الرمسية التنظيمات يف تتجسد كما لقوةا ظاهرة دراسة يف يهتم علم .348
  السياسةعلم. 

  ، هو:اجملتمع جوانب كل دراسةب يهتم علم .349
  االجتماععلم. 

 هو: ،احلكومة داخل حتدث اليت الداخلية العملياتب االهتمام إىل مييل علم .312
  السياسةعلم. 

 لكذ يف مبا) االجتماعية النظم كافة بني املتبادلة العالقاتب يهتم علم .315
 ، هو:(احلكومة
  االجتماععلم. 

 :ظهور يف السياسة وعلم االجتماع علم بني االتداخل يظهر .310
 السياسي االجتماع علم. 
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 االجتماعي البناء ضوء يف السياسية النظمو الظواهر دراسةب يهتم علم .313
 ، هو:اجملتمع يف السائدة الثقافةو

  السياسي االجتماععلم. 
  :لسياسيا االجتماع وعلم السياسة علم دراسات .314

 املوضوعات من كثري دراسة يف تشرتك. 
  :ولح دارت( واحلاضر املاضي يف) االجتماعية النظريات أن ذكر" تيماشيف" .311

 املسائل من قليل عدد. 
 : االجتماعية النظريات حوهلا دارت اليت مسائلال أهم .316

 ؟اجملتمع وما الثقافة ما 
 ؟اجملتمعو لثقافةا أساسها على حنلل أن ميكن اليت األساسية الوحدات ما 
 ؟الشخصيةو اجملتمعو الثقافة بني عالقةال ما 
 هما؟من كل يف التغري أو اجملتمع وحالة الثقافة حالة حتدد اليت عواملال ما 

 ": تيماشيف" إليه ذهب مما يتضح .317
 ماعاالجت لعامل بالنسبة الشخصيةو اجملتمعو الثقافة من كل دراسة أمهية. 
  (.الشخصيةو ،اجملتمعو ،الثقافة) الثالثة العوامل بني تكاملال 

 :اإلتزان بني العناصر املختلفة املكونة للثقافة .318
  .التكامل الثقايف 

 : تعريف التكامل الثقايف، هو .319
  أن تكون هناك درجة معينة من اإلتزان بني العناصر املختلفة اليت تكون

 الثقافة. 

 عن عزلمب( خصيةوالش واجملتمع الثقافة) الثالثة العوامل ألحد الباحث دراسة .362
  :غريها
 الدراسة من هدفه حيقق لن. 

 : االجتماع لعامل ،)ثقافة اجملتمعات( الثقافة موضوع دراسة أمهية .365
 تمعاتهذه اجمل إىل تنتمي اليت اجلماعات سلوك اختالف فهم. 
 معاجملت داخل األفراد سلوك وضبط توجيه يف كبري تأثري هلا الثقافة. 
 البيئة هذه تغري أو البيئة مع التكيف على اجملتمع داخل األفراد تساعد الثقافة 

 .احتياجاهتم إشباع إىل تؤدي حبيث
  :ليست، للثقافة االجتماع عامل دراسة .360

  (لذاهتا الثقافة يدرس ال)لذاهتا. 
 منسوخ من اختبار: األنثروبولوجيا، هي .363

  .علم اإلنسان 
 ، هو:لثقافيةا( اإلنسان علم) األنثروبولوجيا يف للدراسة األساسي املوضوع .364

 الثقافة. 
  :على الضوء تلقي ،الثقافة .361

 االجتماعية العالقات. 
 ، هي:االجتماع علم يف األساسي املوضوع .366

 العالقات االجتماعية. 
 لـ: نظرا   ،الثقافة موضوع دراسةب غالبا   يهتم ،االجتماع علم .367

 االجتماعية العالقات على ضوء من الثقافة تلقيه ام. 
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منسوخ  :يف دراستهما ملوضوع الجتماع واألنثروبولوجياالتداخل بني علم ايظهر  .368
 من اختبار
  .الثقافة 

 : )أمثلة( للثقافة الشائع املفهوم .369
 املعرفة.  
 واجملالت الصحف قراءة.  
 كاملوسيقى فنونال بعض ممارسة. 

  :إىل اجملتمع يقسم ،للثقافة الشائع املفهوم .372
 ثقافة أقل ومجهور مثقفة صفوة. 

  :يتطلب( االجتماع علم نظر وجهة من) الثقافة اكتساب .375
 اجملتمع حياة يف األفراد مشاركة جمرد. 

  :بالضرورة ال يتطلب)من وجهة نظر علم االجتماع(  اكتساب الثقافة .370
 املثقفة الصفوة حياة يف املشاركة. 

  :عرب يكون( االجتماع علم نظر وجهة من) للثقافة اجملتمع أعضاء اكتساب .373
 للغته حتدثهم. 

 :الثقافة ملفهوم وضعوا األنثروبولوجيا علماءو ،اعاالجتم علماء .374
 تعاريف عدة. 

  :مفهوم عن خيتلف ،الثقافة مفهوم .371
 ما ثقافة. 

 "(: بيسانز جون"و ،"بيسانز مافيس" حسب) ةالثقاف مفهوم .376

 اإلنساين السلوك من نتعلمه الذي اجلزء. 
 "(: بيسانز جون"و" بيسانز مافيس" حسب) الثقافة مفهوم .377

 للبشرية الجتماعيا الرتاث جممل. 
 "(: بيسانز جون"و" بيسانز مافيس" حسب) (ما ثقافة) مفهوم .378

 اجملتمع هلذا املميزة احلياة طرق. 
 "(: بيسانز جون"و" بيسانز مافيس" حسب) (ما ثقافة) مفهوم .379

 معني جملتمع االجتماعي الرتاث. 
 : الثقافة مفهوم .382

 األدوات: مثل) املادية األشياء دون السلوك أمناطو األفكار على يقتصر 
 (.واآلالت

قد يقتصر مفهوم "الثقافة" على األفكار وأمناط السلوك دون األشياء املادية  .385
  :مثل األدوات واآلالت؛ وقد يتبني ذلك من تعريف

 فيليبس.  
 هوبل.  

 (: "فيليبس": حسب) الثقافة تعريف .380
 والقيم املعايري من نسق. 

 (: "هوبل": حسب) الثقافة تعريف .383
 تنتج ال واليت اجملتمع أفراد متيز اليت املتعلمة السلوك أمناط من لاملتكام الكل 

 (.األحياء) البيولوجية الوراثية العوامل عن
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هناك اجتاه يقصر مفهوم الثقافة على األفكار وأمناط السلوك دون األشباء  .384
 املادية مثل األدوات واآلالت، مثل تعريف: 

  .فيليبس، وهوبل 
  :يف ،الثقافة مفهوم اتسع .381

 العشرين القرن أوائل. 
 (: العشرين القرن أوائل يف) الثقافة مفهوم .386

 البشرية احلياة يف املادية وغري املادية اجلوانب كل. 
 ةهناك اجتاه يوسع مفهوم الثقافية حبيث يدل على اجلوانب املادية وغري املادي .387

 يف احلياة البشرية، مثل تعريف:
  .تايلور، ورونالد فيدريكو 

 : (ةالبدائي الثقافة عن كتابه مطلع يف ،"تايلور": حسب) الثقافة مفهوم .388
 رفالعو القانونو األخالقو الفنو العقائدو املعرفة يشمل الذي املركب الكل 

 يف عضو هو حيث من اإلنسان يكتسبها اليت األخرى والعادات القدرات وكل
 .اجملتمع

 اراختب منسوخ من: يف تعريف "تايلور" للثقافة، هناك إشكالية يف كلمة .389
  .العقائد 

 : مىت تستقيم كلمة "العقائد" .392
  .حينما يقصد هبذه العقائد، األديان والفلسفات األرضية 
  .حينما يعتقد أن مفهوم هذه العقائد هو اإلديولوجيا أو األفكار 

 : (البسيط الكالسيكي التعريف) الثقافة مفهوم .395

 رفالعو القانونو األخالقو الفنو العقائدو املعرفة يشمل الذي املركب الكل 
 يف عضو هو حيث من اإلنسان يكتسبها اليت األخرى والعادات القدرات وكل

 .اجملتمع
 عرفالو القانونو األخالقو الفنو العقائدو املعرفة يشمل الذي املركب الكل" .390

 ؛."تمعاجمل يف عضو هو حيث من اإلنسان يكتسبها اليت األخرى والعادات القدرات وكل
 *:هو

 (."تايلور": حسب) احلضارة أو فةالثقا تعريف 
  :إىل ةلإلشار  ،للثقافة الواسع" تايلور" مفهوم االجتماع علماء بعض يستخدم .393

 السكان خصائص. 
  :إىل لإلشارة يستخدم قد"( فيدريكو رونالد: "حسب) الثقافة مفهوم .394

 السكانية اخلصائص بعض.  
 : مثل ،السكانية اخلصائص .391

 من نتقلوت اجملتمع، عليها حيافظ اليت اتاألدو و السلوكو املعتقداتو القيم 
 .جيل إىل جيل

يذكر أن مفهوم الثقافة يستخدم لإلشارة إىل بعض اخلصائص السكانية، مثل:  .396
القيم، واملعتقدات، والسلوك، واألدوات، اليت حيافظ عليها اجملتمع وتنتقل من جيل إىل 

 : جيل؛ هو
  .رونالد فيدريكو 

  :يتضمن الثقافة مفهوم .397
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 يهاف ويشارك يتعلمها اليت مادية وغري مادية من اإلنسانية احلياة نبجوا كل 
 .اجملتمع أعضاء

  ، هو:الثقافة مفهوم .398
 للسلوك معنوي جتريد. 

  :الثقافة مفهوم .399
 احملسوس للواقع مالحظته من العامل جيردها أفكارال من جمموعة.  

 شتملي، ةلثقافاالذي جيرد من خالله جمموعة األفكار اليت متثل  سوساحملالواقع  .422
  :على

 معينة جبماعة أو مبجتمع اخلاص املكتسب السلوك أشكال. 
 : )تبدو يف( تتكون من ("ردفيلد": حسب) الثقافة .425

 الصناعةو العمل طريقة.  
هناك اجتاه يرى أن الثقافة جتريد معنوي للسلوك مبعىن أهنا جمموعة من األفكار  .420

ي يشتمل على أشكال السلوك جيردها العامل من مالحظة الواقع احملسوس والذ
 منسوخ من اختبار: املكتسب اخلاص مبجتمع أو مجاعة معينة مثل تعريف

  .ردفيلد 
  :من تتكون ال ("ردفيلد": حسب) الثقافة .423

 الصناعةو العمل. 
 :ـب هتتم ،الثقافة ملفهوم تعريفاتال بعض .424

 الرموز وبتعلم الرمزي اجلانب. 

؛ مثل جلانب الرمزي وبتعلم الرموز، هتتم بافةبعض التعريفات ملفهوم الثقا .421
 : تعريف
  .ترينر وهوايت 

 الرمز من خصائص:  .426
  .الثقافة 

 "(: ترينر: "حسب) الثقافة مفهوم .427
 اجملتمع رادأف عليها حيافظ أو يكوهنا اليت ،معىن أو داللة هلا اليت الرموز من نسق 

 .حياهتم شئون تنظيم أجل من
 "(: هوايت: "حسب) الثقافة مفهوم .428

 شخصي غري إطار يف تدرس واليت املعاين ذات واألفعال األشياء. 
  :الثقافة تعريف يف املختلفة االجتاهات .429

   واقعياً اجتاها. 
   جتريدياً  اجتاها. 

  ـ:ب هتمي ؛تعريف الثقافةمن االجتاهات املختلفة يف  ،ثالث اجتاه يظهر قد .452
  الرمزياجلانب. 

  :االجتاه هذاو ، أحد االجتاهات يف تعريف الثقافة، اجلانب الرمزي .455
 إليه ذهب الذي النحو على الواقعي باالجتاه يأخذو التجريدي االجتاه يعارض 

 ".هوايت"
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 نم يتكون ما كل هي الثقافة أن يرى، الثقافةيف تعريف  اجتاهاتأحد ال .450
؛ شرالب من معينة مجاعةب أو ،معني إنساين مبجتمع اخلاص املكتسب السلوك أشكال

 هو:
  الواقعياالجتاه. 

 من العامل اجيرده أفكار جمموعة الثقافة يرى، الثقافةيف تعريف  اجتاهاتال أحد .453
 أو جتمعمب اخلاص املكتسب السلوك أشكال على يشتمل الذي احملسوس للواقع مالحظته

 ؛ هو: معينة جبماعة
 التجريدي االجتاه. 

 :بعضها، الثقافة تعاريف .454
 اديةم غري أو مادية جوانب من الثقافة مكونات توضيحب يهتم. 
  بنائياً  اجتاهاً يأخذ. 
 الرمزي باجلانب يهتم. 

 :ـب يهتم ،"(الثقافة" تعاريف لبعض) البنائي االجتاه .451
 العامة الصيغ. 
 (السلوك) الفعل أمناط.  

 ، هو يف كوهنا:االجتماع لعامل بالنسبة ة الثقافةأمهي .456
 اإلنسانية اجملتمعات مجيع يف توجد عامة ظاهرة. 
 بني ثحتد اليت (االجتماعية العالقات) جتماعياال التفاعل عملية يف تؤثر 

 .اجملتمعات هذه داخل األفراد

 هذه لىع احلكم حنو امليل جتنب جيب املختلفة، اجملتمعات ثقافة دراسة عند .457
  :مبصطلحات تقييمها أو الثقافات
 الثقافات هذه مع تتفق وال (معايرينا) قيمنا مع تتفق. 

 الو (معايرينا) قيمنا مع تتفق مبصطلحات اجملتمعات ثقافة )احلكم على( تقييم .458
  :إىل يؤدي ،الثقافات هذه مع تتفق

 ثقافتنا من أدىن مكانة هلا أن على الثقافات هلذه رؤيتنا. 
  :يكون أن االجتماع عامل على املختلفة، اجملتمعات ثقافة دراسة عند .459

  ًموضوعيا. 
 وقفاً م يتخذ نأ االجتماع عامل على املختلفة، اجملتمعات ثقافة دراسة عند .402
 ـ:ب يتسم (،وضعا  )

 الثقافية النسبية. 
 همف حياول أن االجتماع عامل على املختلفة، اجملتمعات ثقافة دراسة عند .405

  :ضوء يف األخرى الثقافات
 اخلاصة مصطلحاهتا. 

 لوكالس على أثرها حتديدو ،للثقافة األساسية (املعايري) القيم دراسة دعن .400
 علماءو االجتماع علماء من كال   ("وفسكيمالين")حسب:  فإن ،االجتماعي

 ـ:ب يقومون ،األنثروبولوجيا
 سكان ياةح يف املشاركةو املالحظة باستخدام املختلفة اجملتمعات ثقافة دراسة 

 .اجملتمعات هذه
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 السلوك على أثرها تحديدل املختلفة اجملتمعات ثقافة دراسةعند  .403
 :باستخدامتكون  (، فإن هذه الدراسة"مالينوفسكي")حسب: االجتماعي
 املالحظة. 
 اجملتمعات هذه سكان حياة يف املشاركة. 

 عياالجتما السلوك على أثرها تحديدل املختلفة اجملتمعات ثقافة دراسة .404
 ذهه سكان حياة يف املشاركةو املالحظة باستخدام(، تكون "مالينوفسكي")حسب: 
 يف:  مع جتنب الوقوع اجملتمعات
  التعصب الساليلما يطلق عليه. 

 هذه عم تتفق ال قد اليت مبصطلحاتنا األخرى الثقافات تقييم حنو امليل .401
 ، هو:الثقافات
 الساليل التعصب. 

  :من كبرية درجة تتطلب العلمية املوضوعية .406
 الثقافية النسبية. 

 :ـل وفقاً  الثقافات تقييم تتجنب ،الثقافية النسبية .407
 اخلاصة مصطلحاتنا. 

 ـ:ب يهتم االجتماع عامل .408
 املختلفة اجملتمعات يف السائدة (املعايري) مالقي دراسة. 
 (املعايري) القيم هلذه املوضوعي تقييمال. 

 (عايريامل) للقيم املوضوعي تقييمالوب دراسةب االجتماع عاملاهتمام أسباب  .409
 ـ:ل املختلفة اجملتمعات يف السائدة

 االجتماعية العالقات (فهم) على ضوء من تلقيه امل. 
 ةاملختلف اجملتمعات إىل تنتمي اليت اجلماعات وكسل فهم من متكنه وملا. 

 : الثقافة خصائص .432
 الفريدة ثقافته جمتمع لكل. 
 االستمرار. 
 الرموز وجود على تعتمد. 
 مكتسبة. 
 (.معقد كل  ) نسق 

 : من خصائص الثقافة .435
  أن الثقافة تعد ظاهرة اجتماعية توجد يف مجيع اجملتمعات إال أن لكل جمتمع

 قته يف احلياة. ثقافته اليت توضح طري
  :توضح اليت ،الفريدة ثقافته جمتمع لكل .430

 احلياة يف طريقته. 
 : جيب الثقافات لفهم .433

 ثقافية نسبية هناك أن إدراك. 
 (.معايريها) قيمها ضوء يف الثقافات رؤية  
  مبصطلحاتنا رؤيتها من أكثر مبصطلحاهتارؤية الثقافات. 

 ته اخلاصة، وجيب أن اللفهم الثقافات، جيب أن ندرك أن لكل جمتمع ثقاف .434
 : نرى الثقافات األخرى أقل مكانة من ثقافتنا؛ وهذا يسمى

  .النسبية الثقافية 
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  :إىل يؤدي الثقافات فهم يف الفشل .431
 الثقايف نسقنا منظور من اآلخرين على احلكم. 
 ظاهرة دوثوح الثقافات هذه مع تتفق ال اليت مبصطلحاتنا الثقافات تقييم 

 .الساليل التعصب
  :أهنا على األخرى الثقافات نرى جيعلنا الساليل عصبالت .436

 ثقافتنا تشغلها اليت املكانة من أقل مكانة تشغل. 
 ـ:ب ،الثقافة( خصائص من) تتميز .437

 االستمرار. 
  :على كبرية قدرة هلا الثقافية( املالمح) السمات .438

 الزمن عرب االنتقال. 
 ـ:ل بكياهنا حتتفظ الثقافية( املالمح) السمات .439

 الأجي عدة. 
ىت ح تظل موجودة، وجدت يف وقت من األوقات، والثقافية( املالمح) السمات .442

 بعد أن:
 األمر أول يف ظهورها إىل أدى الذي السبب يزول. 

 صورهتاب احتفاظها) االستمرارو  البقاء يف تفلح ،الثقافية( املالمح) السمات .445
  :من بالرغم( األصلية
 لتقليديةا العامة الظروف تبدل اليت التغري عوامل لبعض كله اجملتمع تعرض. 

  :إىل يؤدي ،(املختلفة األجيال بني انتقاهلا الزمن، عرب انتقاهلا) الثقافة استمرار .440
 الثقايف الرتاكم. 

  :على األفراد يساعد ،الثقايف الرتاكم .443
 البيئة مع التكيف. 

  :أن على ،معني مكان أو زمنية فرتة يف يعيشون الذين األفراد تساعد ،الثقافة .444
 مشكالهتم مع تكيفواي.  
  كالهتم على التكيف مع مش )يف فرتة زمنية ومكان معني(الثقافة تساعد األفراد

  :باستخدام
 أخرى أماكن أو أوقات يف إليها التوصل يتم اليت حلولال. 

  :وجود على تعتمد الثقافة .441
 الرموز. 

  :مثل ،الثقافة عليها تعتمد اليت الرموز .446
 اللغة. 

 ، هي:اإلنسان خرتعهاا اليت الرموز أهم من .447
 اللغة. 

  :أن دامهاخاست خالل من اإلنسان يستطيع( اللغة) الرموز .448
 يكتسبها وأن الثقافة يتعلم. 

 افيةالثق الظواهر حول املعلومات التقاط يف نستخدمها اليت اجلوهرية أداةال .449
 ، هي:املختلفة
 اللغة. 

 ، هي:الثقافة تنمية يف الرئيسية أداةال .412
 اللغة. 
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 :مبساعدة، اجملتمع داخل وظيفته يؤدي أن اناإلنس يستطيع .415
 اللغة. 

، واجههت اليت املشكالت حل يف املختلفة خرباته تطبيق من اإلنسان يتمكن .410
 مبساعدة:
 اللغة. 

  :أهنا ،الثقافة( خصائص من) تتميز .413
 مكتسبة. 

  :يعين مكتسبة الثقافة .414
 تعلمها ميكن أنه. 

 :ـب اإلنسان يكتسبها الثقافة عناصر .411
 فيه يعيش الذي اجملتمع من التعليم. 

  :ميكن ،الثقافة عناصر .416
 املختلفة األجيال عرب نقلها. 

 ، هو:احليوان عن اإلنسان مييز ما .417
 الثقافة اكتساب.  
 األجيال عرب الثقافة نقل. 

 ـ:ب تتميز ،الثقافة .418
 اليومية محياهت يف (ميارسوهنا) حيملوهنا الذين األفراد عن (استقالهلا) متايزها. 

  :موضوع( هلا مهم) منها قريب الثقافة .419
 (االكتساب) التعليم. 

 ، هي:االجتماعي (واالبتكار االخرتاع) العمل حصيلة .462
 الثقافة. 

 ، هي:البشري النشاط حصيلة .465
 ةالثقاف. 

  :هو ما كل عنها بعيد الثقافة .460
 (.أحيائيا  ) بيولوجيا   موروث أو فطري أو غريزي 

  :بوجود مرتبط غري الثقافةوجود  .463
 (.أفراد مه حيث من) األفراد 

 ،(ياوالتكنلوج والفنون والتقاليد العرف وقواعد احلياة أمناط) املعيشة طرائق .464
 هي: ؛اجملتمع يف السائدة
 (.الشعوب من شعب ثقافة) الثقافة 

 اليت، (ياوالتكنلوج والفنون والتقاليد العرف وقواعد احلياة أمناط) املعيشة طرائق .461
 ، هي:حياهتم ويف سلوكهم يف هبا ويلتزمون أعضاؤه يكتسبها
 ثقافة شعب من الشعوب(. الثقافة( 

  :بل جمتمعه، يف السائدة العادات يرث ال العادي الشخص .466
 يكتسبها. 

  :ألنه جمتمعه، يف السائدة العادات يرث بأنه يعتقد العادي الشخص .467
 آبائه عصر يف سائدة كانت أن وسبق نشأته منذ كذلك وجدها. 

  :أمور كلها منها يتفرع وما البشري اجلنس عادات .468
 مكتسبة. 
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  :أهنا ،الثقافة( خصائص من) تتميز .469
 نسق. 

  :أهنا يعين نسق الثقافة .472
   ُمعق د ُكل. 

الثقافة نسق، مبعىن أهنا كل معقد، تتكون من قطاعات أو وحدات، أو جوانب  .475
 *منسوخ من اختبار :أساسية
 ثالثة.  

 : ، هي(أساسية جوانب وحدات،) قطاعات ثالثة من تتكون الثقافة .470
 اإلدراكية جلوانبا.  
 املادية اجلوانب.  
 املعيارية اجلوانب. 

 منسوخ من اختبار: الثقافة نسق، مبعىن أهنا تتكون من جوانب .473
  ،معيارية، مادية.إدراكية 

  :تشمل( للثقافة) اإلدراكية اجلوانب .474
 املعرفة نسق. 

  :من يتدرج املعرفة نسق .471
 التكنلوجيا إىل املعتقدات. 

 *اجلوانب اإلدراكية:  .476

 شمل نسق املعرفة الذي يتدرج من املعتقدات إىل التكنلوجيا، وعلى سبيل ت
املثال عن طريق هذا اجلانب من الثقافة نتمكن من معرفة طريقة استخدام آلة 

 معينة يف اإلنتاج. 
 :تشمل اخلروج من نسق املعتقد إىل نسق التكنولوجي، هو .477

  .اجلانب اإلدراكي 
 * :تشمل ،(للثقافة) املادية اجلوانب .478

 البيئة (تغيري) تشكيل يف تستخدم اليت املادية األشياء. 
 * :تشمل ،(للثقافة) املادية اجلوانب .479

 والسيارات واللعب واآلالت األدوات. 
 * :تتضمن ،(للثقافة) املعيارية اجلوانب .482

 السلوك تنظم اليت (القواعد) املعايري. 
 أخط وماهو صواب ماهو حول اجملردة النهائية (األفكار) ،القيم. 
 اجلزاءات. 

 لضبطو لمعايريل االمتثال لفرض رمسية غري أو رمسية بطريقة تطبق اليت املكافآت .485
 ، هي:املنحرف السلوك
 اجلزاءات. 

 ؛ هي:التعقيد حدود أبعد إىل ،معقد كل   .480
 الثقافة. 

 ـ:ل ؛معقد ل  كُ  ،الثقافة .483
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 ضعب حاولت اليت) العناصرو املالمحو السمات من جدا   كبري عدد على اشتماهلا 

 ."(تايلور" تعريف يف احلال هو كما منها، جانبا   تذكر أن التعريفات
  :بسبب ؛معقد ل  كُ  ،الثقافة .484

 الزمن من طويلة عصور خالل االجتماعي الرتاث تراكم.  
 نفسه اجملتمع خارج من الثقافية السمات من كثري استعارة. 

  :عندما يبدو الثقافة دتعق   .481
 اجملتمع ثقافة حنلل. 

  :دهتسو  اجملتمع .486
 (.موحد طابع ذات) واحدة ثقافة 

  :اجملتمع ثقافة .487
 (.موحد طابع ذات) موحدة 

  د يف:توج أن الضروري من ليس ،املوحدة اجملتمع ثقافة تؤلف اليت ،اتمسال .488
 اجملتمع ذلك قطاعات كل. 

  :ما كثريا  ،املوحدة اجملتمع ثقافة تؤلف اليت ،مساتال .489
 وند بالذات معني حملي تمعجم على أو منها قطاع على بعضها وجود يقتصر 

 .تؤلفه اليت احمللية اجملتمعات أو القطاعات بقية
 ، هي:املميز طابعها الثقافة تعطيمسات  .492

 الثقافية العموميات. 
 ، هي:اخلاصة مقوماهتا الثقافة تعطيمسات  .495

 الثقافية العموميات. 

، ليهع فسهان تفرضو كله اجملتمع تسود اليت العامة الرئيسية مساتال من طائفة .490
 هي:

 الثقافية العموميات. 
 ، هي:اجملتمع تكوين يف جوهرية أسساً  تعترب اليت مساتال .493

 الثقافية العموميات. 
 هي: ،عليها اخلروج تعاقبو احلرص أشد عليها اجلماعة حترص اليت مساتال .494

 الثقافية العموميات. 
 ، هي:األساسية الثقافية السمات .491

 الثقافية العموميات. 
 عضاءأ كل فيها يشرتك اليت واملمارسات والعادات اليدوالتق املشاعر وحدة .496

 ، هي:اجملتمع
 الثقافية العموميات. 

املعروف أن الذي يعطي الثقافة طابعها املميز ومقوماهتا اخلاصة هو وجود  .497
طائفة من السمات الرئيسية العامة اليت تسود اجملتمع كله وتفرض نفسها عليه وتتمثل يف 

لتقاليد والعادات واملمارسات اليت يشرتك فيها كل أعضاء هذه وحدة املشاعر ووحدة ا
اجملتمع كالشعائر واملعتقدات الدينية واللغة وغريها من السمات اليت تعترب أسساً جوهرية 

يف تكوين اجملتمع اليت حترص عليها اجلماعة أشد احلرص وتعاقب على اخلروج عليها؛ 
 : ويطلق عليها

  .العموميات الثقافية 
  :مثل ،الثقافية تالعموميا .498
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 ،اللغة الدينية، املعتقدات الشعائر. 
 أو) تمعاجمل قطاعات من قطاع كل يف توجد أن من متنع ال الثقافية العموميات .499

  :(فيه حملية مجاعة كل يف
 اخلاصة اجلزئية ثقافته. 
 وبعض كالسلو  قواعد ببعض الرجال ينفرد أن من متنع ال الثقافية العموميات 

  :دون من املمارسة
 النساء. 

 جتماعيةا عادات اآلباء أو للمتزوجني يكون أن من متنع ال الثقافية العموميات .122
 :متيزهم
 األبناء وعن العزاب عن. 

  :اجملتمع تعطي ،الثقافية العموميات .125
 الثقافية وحدته. 

  :عن تعرب ،الثقافية العموميات .120
 الثقافية اجملتمع وحدة. 

  :واملع من عامالً  تعترب ،الثقافية العموميات .123
 اجملتمع يف (التماسك) التكامل. 

  :عنها تعرب ،الثقافية اجملتمع وحدة .124
 الثقافية العموميات. 

 :عنها تعرب ،الواحد اجملتمع نطاق داخل (التفاوت) التمايز .121
 اخلصوصيات. 

 أن وند اجملتمع؛ نطاق داخل (التفاوت) التمايز ظهور إىل تؤدي اخلصوصيات .126
  :مع ذلك يتعارض
 العام الثقايف التجانس. 

  :بني التناسب مدى على يتوقف الثقايف التجانس .127
 اخلصوصياتو العموميات. 

 ـ:ك اجملتمع ظهر ،العموميات زادت كلما .128
 متجانسة ثقافية وحدة. 

 : متجانسة ثقافية كوحدة اجملتمع ظهور أمثلة من .129
 الصغرية اجملتمعات.  
 املنعزلة شبه اجملتمعات. 

 :من ائما  د العدد يف أقلهي  ،كله اجملتمع تسود أهنا رغم، الثقافية العموميات .152
 اخلصوصيات. 

  :العموميات .155
 كله اجملتمع تسود. 

  :العامة الثقافية السمة أن تعين ال ،الثقافية العموميات .150
 اجملتمع كل يف حبذافريها متارس. 

  :العامة الثقافية السمة أن تعين ال ،الثقافية العموميات .153
 استثناء بغري اجملتمع أفراد مجيع على نفسها تفرض. 

  :ما كثرياً  الواحد املوقف ،الثقافية العموميات يف .154
 متنوعة ثقافية وبأساليب خمتلفة بطرق معاجلته ميكن. 
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 : بني ةعموميال السمات من مسة كل يف التمييز ميكن ،الثقافية العموميات يف .151
 لواحدا املوقف يف تطبيقها ميكن اليت املختلفة األمناط أو البدائل من عدد. 

  :قافيةالث العموميات على كمثال( اجملتمع يف عامة ثقافية كسمة) اللحم يطه .156
 بالذات معينة بطريقة طهيه بالضرورة يستلزم ال. 
 آخر إىل وقت من بل ،آخر إىل شخص من ختتلف ،عديدة أشكاالً  يتخذ 

 .الواحد للشخص بالنسبة
  :من متنوعة جمموعة إىل فرد كل ينتمي .157

 اإلنسانية اجلماعات. 
 يف يشرتك املتعددة حياته سنوات وخالل ،األسرة داخل وينمو يولد دالفر  .158

  :عضوية
 (.اإلنسانية اجلماعات) مجاعات عدة 

 : مثل ،اإلنسانية اجلماعات .159
 اللعب مجاعات.  
 اجلرية مجاعات.  
 املدرسة مجاعات.  
 األصدقاء مجاعات.  
 العمل مجاعات.  
 الرتويح مجاعات. 

 :ـب يهتم( االجتماع علماء) االجتماع علم .102
 اإلنسانية اجلماعات ونشاطات ومنو أصل دراسة. 

  :هلا( االجتماع علماء نظر يف) اإلنسانية اجلماعة .105
 املستقلة (خصائصها) شخصيتها. 

  :عن ختتلف ،اإلنسانية اجلماعة وخصائص شخصية .100
 حدة على كل ،األفراد من أعضائها (خصائص) شخصية. 

 : بـ اإلنسانية اجلماعات دراسة عند االجتماع علماء يهتم .103
 اجلماعات هذه( بناء) تنظيم دراسة.  
 اإلنسانية اجلماعات هذه وظائف على التعرف. 
 ظائفهاو و اإلنسانية اجلماعات هذه بناء من كل يف حتدث اليت التغريات دراسة 

 .كأفراد ألعضائها بالنسبة التغريات هذه تأثريو
  :يعين ،اإلنسانية اجلماعات( بناء) تنظيم دراسة .104

 أعضاء على (املسؤولية) السلطة توزيع يتم طريقها عن اليت طرقال على رفالتع 
  .اجلماعات هذه

 البعض بعضهم مع األعضاء هبا يتعامل اليت النموذجية الطرق معرفة. 
  :يعين ،اإلنسانية اجلماعات وظائف على التعرف .101

 راد،كأف هاألعضائ بالنسبة اإلنسانية اجلماعات تشبعها اليت االحتياجات دراسة 
 .ككل للمجتمع بالنسبة اجلماعات هذه دورو

، هبا دثحت اليت والتغريات اإلنسانية اجلماعات ووظيفة لبناء العلمية الدراسة .106
 هو:

 (."فيدريكو")حسب:  االجتماع علم 
  :على بناء ،االجتماع على يعرف" فيدريكو" .107
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 دراسة عند( االجتماع علم) االجتماع علماء هبا يهتم اليت اهتماماتال 
 .اإلنسانية اجلماعات

 
  :باعتباره ظهر مصطلح الصغرية الوحداث اجتماع علم .108

  ًاالجتماع علم يف دراسةال ميادين من جديدا   ميدانا. 
  :على يقوم الصغرية الوحدات اجتماع علم .109

 الصغرية اجلماعات دراسة. 
  :مقابل يف الصغرية الوحدات اجتماع علم .132

 الكربى الوحدات اجتماع علم. 
  :إىل يشري الكربى الوحدات اعاجتم علم .135

 الكبرية للجماعات( االجتماعية) السوسيولوجية الدراسة ميدان. 
 : اجلماعات دراسة أمهية .130

 وحدة وه الفرد أن كما االجتماع علم يف األساسية التحليل وحدة تعترب ألهنا 
 .النفس علم يف األساسية التحليل

  :هي ،االجتماع علم يف األساسية التحليل وحدة .133
 اجلماعات. 

  :هو ،النفس علم يف األساسية التحليل وحدة .134
 الفرد. 

 ، هي:مشرتكة عامة خصائص أو بصفات يتميزون الذين الناس من مجع .131
 (زاندن: حسب) اجلماعة. 

 ، هي:عضالب بعضهم مع يتشاهبونو منظمة بطريقة يتفاعلون أكثر أو فردين .136
 (فيدريكو: حسب) اجلماعة. 

 مجع) املكانات من قليلة جمموعة من تتكون ،نسبياً  صغرية اجتماعية وحدة .137
 ، هي:بأدوارهم القيام من األفراد متكن واضحة معايريو( املكانة
 (ترينر: حسب) اجلماعة. 

 وجود اسأس على منظمة بطريقة ،البعض بعضهم مع بتفاعلون ،الناس من مجع .138
 ، هي:اآلخرين األفراد من كل سلوك حول منهم لكل مشرتكة توقعات
 (روبرتسون الن: حسب) اجلماعة. 

 أهنم على اآلخرون إليهم ينظرو مجاعة يشكلون أهنم يدركون األفراد من جمموعة .139
 ، هي:كذلك
 (فيليبس: حسب) اجلماعة. 

 :، هيمنظم وارتباط اتصال بينهم ويوجد معني بناء هلم الناس من جمموعة .142
 (جنزبرج: حسب) اجلماعة. 

 الزمن نم كافية فرتة خالل ضالبع ببعضهم يتصلون الذين األفراد من جمموعة .145
 األفراد بني االتصال هذا يتم أن على باآلخرين، االتصال من منهم كل يتمكن لكي تكفي

 ، هي:بالوجه الوجه عالقة طريق عن مباشر بشكل
 (هومانز: حسب) اجلماعة. 

 جمموعة حول والرتكز التفاعل طريق عن معا   يرتبطون أكثر أو شخصني من مجع .140
 ، هو:رتكةاملش املصاحل من

 (ستيوارت: حسب) اجلماعة. 

 اجلماعات
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 : حول العلماء بني اختالفات هناك اجلماعة دراسة يف .143
 اجلماعة حجم. 
 عليها تقوم اليت األسس. 

 : اجلماعة حجم حول العلماء اختالفات .144
 ونيتميز  الناس من مجع أي يشمل حبيث يتسع اجلماعة نطاق جيعل بعضهم 

  .مشرتكة خصائص أو بصفات
 مباشر اتصال بينهم يقوم األفراد من صغرية جمموعة على اعةاجلم يقصر بعضهم 

 .بالوجه الوجه عالقات على يعتمد
 : اجلماعة عليها تقوم اليت األسس حول العلماء اختالفات .141

 األعضاء بني املشرتكة( العامة اخلصائص) الصفات.  
 بينهم (االتصال) التفاعل.  
 شرتكةامل املصاحل من جمموعة يف اجلماعة أعضاء اشرتاك. 

 
 ـ:ل مقياساً " زاندن" وضع .146

 خمتلفة أمناط إىل اجلماعات تصنيف. 
صنف اجلماعات إىل أمناط خمتلفة، ووضع مقياساً يتكون من ثالثة حمكات  .147

هي: الوعي أو الشعور بالنوع، والعالقات االجتماعية بني األفراد، والرتكز على هدف 
 : معني؛ هو
  .زاندن 

  :من يتكون خمتلفة أمناط إىل اتاجلماع لتصنيف" زاندن" مقياس .148

 حمكات ثالثة. 
 : هي أمناط، إىل اجلماعات لتصنيف "زاندن" ملقياس الثالث احملكات .149

 (بالنوع الشعور) الوعي. * 
 األفراد بني االجتماعية العالقات. * 
 معني هدف على الرتكز. * 

  :بني مقياسه على بناء "زاندن" ميز .112
 اجلماعات من أمناط أربعة. 

 : هي ،"زاندن" ميزها اليت األربعة اجلماعات .115
 اإلحصائية الفئات.  
 االجتماعية الفئات.  
 االجتماعية اجلماعات.  
 الرمسية التنظيمات. 

الفئات اإلحصائية، الفئات االجتماعية،  :ميز بني أربعة أمناط من اجلماعات .110
 اجلماعات االجتماعية، التنظيمات الرمسية؛ هو: 

 زاندن.  
 ،السكان وعلماء واالحصائيني االجتماع علماء قطري عن تتكون مجاعات .113

 هي:
 اإلحصائية الفئات. 

  :اإلحصائية، يتميز أعضاؤها بـ الفئات .114
  (بالنوع الشعور) بالوعي يتميزون ال سكاهناأن. 

 أمناط اجلماعات
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 األعضاء هؤالء يضم رمسي تنظيم يوجد ال. 
ال يشعرون بالنوع، وال يوجد بني اجلميع عالقات، باملقابل هدفهم خمتلف،  .111

  :هذه اجلماعات تونتك
 الفئات اإلحصائية.  

 : أمثلتها من ،اإلحصائية الفئات .116
 العاملة القوى فئات.  
 السن فئات. 

 :الفئات اإلحصائية .117
  من أمثلتها: فئات القوى العاملة وأطفال احلضانة وعدد املواليد يف سنة معينة

 وفئات السن. 
 :يتميز أعضاؤها بـ، االجتماعية الفئات .118

 (.بالنوع عورهمش) أعضائها وعي  
 أعضائها بني اجتماعي تفاعل بوجود تتميز ال.  
 رمسي تنظيم أي إىل أعضاؤها ينتمي ال. 

  :هم يشعرون بالنوع فقط، وال يوجد تفاعل اجتماعي بني أعضائها؛ هي .119
  .الفئات االجتماعية 

مجاعات تتميز بوعي أعضائها أو شعورهم بالنوع ولكنها ال تتميز بوجود  .162
بني أعضائها باإلضافة إىل عدم انتمائهم إىل أي تنظيم رمسي؛ أمساها  تفاعل اجتماعي

 :"زاندن"
 الفئات االجتماعية.  

 : أمثلتها من ،االجتماعية الفئات .165
 الرجال فئات.  
 النساء فئات.  
 الزنوج فئات. 

 الفئات االجتماعية: .160
  .من أمثلتها فئات الرجال والنساء، والزنوج، وأعضاء اجلماعات املهنية 

 ـ:ب أعضاؤها يتميز ،االجتماعية ماعاتاجل .163
 (بالنوع الشعور) الوعي. 
 أعضائها بني اجتماعي تفاعل وجود. 
 رمسي تنظيم إىل ينتمون ال أعضاؤها. 

مجاعات يتميز أعضاؤها بالوعي أو الشعور بالنوع مع وجود تفاعل اجتماعي  .164
لق م رمسي، أطبني هؤالء األعضاء، إال أن هؤالء األعضاء ينقصهم االنتماء إىل تنظي

  :عليه "زاندن"
 اجلماعات االجتماعية.  

 : أمثلتها من ،االجتماعية اجلماعات .161
 األصدقاء مجاعة.  
 األقارب مجاعة.  
 اجلريان مجاعة. 

 اجلماعات االجتماعية: .166
  .من أمثلتها مجاعة األصدقاء، واألقارب، واجلريان، والزمر االجتماعية 
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 ـ:ب أعضاؤها يتميز ،الرمسية التنظيمات .167
 (بالنوع الشعور) الوعي.  
 البعض بعضهم مع أعضاؤها يتفاعل.  
 معني هدف حول أعضاؤها تركز. 

 : أمثلتها من ،الرمسية التنظيمات .168
 اجلامعات.  
 املصانع.  
 املستشفيات. 

 : التنظيمات الرمسية .169
  .من أمثلتها اجلامعات واملصانع واملستشفيات واجلمعيات العلمية والبنوك 

ها بالوعي أو الشعور بالنوع ويتفاعلون مع بعضهم مجاعات يتميز أعضاؤ  .172
 ن": اندالبعض، باإلضافة إىل تركز األعضاء حول هدف معني؛ أطلق عليه "ز 

  .التنظيمات الرمسية 
  :إىل تصنيفها ميكن ،االجتماعية اجلماعات .175

 الفرعية اجلماعات من أمناط عدة. 
 *: االجتماعية للجماعات ،الفرعية اجلماعات .170

 وليةاأل اجلماعات.  
 الثانوية اجلماعات.  
 املرجعية اجلماعات. 

 ، هي:أعضائها بني املباشرة للوجه الوجه عالقات على تقوم مجاعات .173

 األولية اجلماعات. 
 خصيةالش عن التعبري حريةو الواضح التعاون عالقة أساس على تقوم مجاعات .174

 :هي، والعواطف
 األولية اجلماعات. 

 :هو 5929ولية عام عامل اجتماع حتدث عن اجلماعات األ .171
  .تشارلز كويل 

 ضعف وبالتايل أفرادها بني الصالت ضعفب تتميز اجتماعية مجاعات .176
 :هي، بينهم العاطفي الروابط ضعف إىل باإلضافة بينهم االستجابة
 الثانوية اجلماعات. 

 :هي، سلوكه تقييم يف الفرد إليها يرجع اليت اجلماعات .177
 املرجعية اجلماعات. 

  :جلماعةا بني فرق هنالك .178
 (احلشد) اجلمهرةو. 

  :من يتكون ،(احلشد) اجلمهرة .179
 مؤقت بشكل معاً  جيتمعون الذين الناس من عدد. 

  :اجلماعة بني فرق هنالك .182
 اجلمعو. 

  :من يتكون ،اجلمع .185
 واحدة وحدة ميثلون أهنم على معا   إليهم ينظر الذين األفراد من جمموعة أي. 

 ـ:ب( احلشد) اجلمهرة عن يتميز اجلمع .180
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 أفراده بني التفاعل من ما درجة ودوج.  
 والنشاط واألهداف املصاحل من مشرتك بنوع أفراده شعور. 

 يتميز بـ: ،احلشد .183
 يف همبعض من قريبني وجودهم أي ،اجلغرايف القربب سوى أفراده يرتبط ال 

 .األرض من معينة مساحة
  :مبصطلح البعض إليه يشري ،التنظيم .184

 (.املنظمة اجملتمعات يف لقوةبا القوانني تطبيق) الربوقراطية 
 : مبصطلحات البعض إليه يشري ،التنظيم .181

 املؤسسة. 
 املنظمة. 

 ،التنظيم هوممف عن للتعبري تستخدم اليت واملصطلحات التسميات كثرة تشري .186
  :إىل

 احلديث العصر مسات أبرز من يعد الذي ،التنظيمي الطابع غلبة. 
  :بسبب ،التنظيمات عصر أصبح العصر هذا أن للمرء خييل .187

 احلديثة اجملتمعات داخل التنظيمات انتشار. 

 
 أهداف حتقيق أجل من عمدية بطريقة تقام اجتماعية وحدات أو مجاعات .188

 ، هي:حمددة
 التنظيمات. 

 : التنظيمات أمناط من .189

 املنفعة حتقق اليت التنظيمات.  
 االختيارية التنظيمات.  
 اإلجبارية التنظيمات. 

  :هي عة،املنف حتقق اليت التنظيمات .192
 شخصية مكاسب حتقيق أجل من األفراد هبا يلتحق اليت. 

  :مثل املنفعة، حتقق اليت التنظيمات .195
 التجاريةو الصناعية التنظيمات. 

 ،املنفعة ققحت اليت بالتنظيمات األفراد أجلها من يلتحق اليت الشخصية املكاسب .190
 : مثل

 الرواتب على احلصول. 
، التنظيم هدافأ يف ويسامهون يشرتكون ألهنم األفراد هبا يلتحق اليت التنظيمات .193

 :هي
 االختيارية التنظيمات. 

  :مثل االختيارية التنظيمات .194
 النقابات عضوية. 

 :هي، بالقوة األفراد على فيها العضوية تفرض اليت التنظيمات .191
 اإلجبارية التنظيمات. 

  :مثل ،اإلجبارية التنظيمات .196
 السجون. 

 

 التنظيمات

 وقراطيالبري  نظيمللت املثايل النموذج
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 ، هي:املعقد التنظيم أمناط أحد .197
 لبريوقراطيةا. 

  :يتطلب ،احلجم كبري تنظيم كل .198
  ًالعمل تقسيم حيث من دقيقا   نظاما. 

  :إىل يؤديان ،التخصصو العمل تقسيم .199
 العمل يف والكفاية املهارة زيادة. 

 دونيؤ  الذين األفراد من كثري جمهودات يضبطو ينسقو يوجه الذي البناء .622
 :هو، ومتنوعة كثرية أعماال  
 البريوقراطية. 

 اجملتمعات يف ةوخاص احلديث اجملتمع يف انتشارها يتزايد اليت التنظيم اطأمن أحد .625
 :هي، الصناعية
 البريوقراطية. 

 منهاض للبريوقراطية جوهرية خصائص أو مميزات عدة حدد الذي األملاين العامل .620
 ، هو:البريوقراطي للتنظيم املثايل منوذجه
 "فيرب ماكس". 

 : من إسهامات ماكس فيرب .623
  النموذج املثايل للبريوقراطية.حتديد خصائص 

 : أمهها ،اورحم عدة على يرتكز البريوقراطي للتنظيم املثايل" فيرب ماكس" وذجمن .624
 التخصص من عالية درجة وجود.  
 للمسئولية حمدد نطاق على ينطوي للسلطة رئاسي بناء.  

 التنظيم أعضاء بني للعالقات شخصي غري نسق.  
 الفنية ربةواخل للمقدرة وفقاً  العضوية حتديد.  
 يةرمس بصورة الفرد عليه حيصل الذي املرتبو اخلاص الدخل بني الفصل. 

 
 ال التنظيمات داخل األفراد سلوك أن كشفت االجتماعية الدراسات من كثري .621

  :طريق عن دائما   يتحدد
 املثايل منوذجه يف" فيرب ماكس" ذكر كما والتعليمات األوامر. 

اعية عن أن سلوك األفراد داخل كشفت كثري من الدراسات االجتم .626
التنظيمات اليتحدد دائماً عن طريق األوامر والتعليمات كما ذكر يف منوذجه املثايل العامل 

 األملاين: 
  .ماكس فيرب 

 ـ:ب متتلئ التنظيمات .627
 الرمسية غري األبنية.  

  :عن تعرب التنظيمات يف الرمسية غري األبنية .628
 تلفخت أو تتفق قد واليت التنظيمات، هذه داخل العاملني واحتياجات أهداف 

 .نفسه التنظيم واحتياجات أهداف مع
  :صورتني يف يبدو قد التنظيم .629

 رمسية غري واألخرى ،رمسية إحدامها. 
 ، هو:الورق على املكتوب التنظيم .652

 الرمسي التنظيم. 

 يالرمس وغري الرمسي التنظيم
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، لتنظيما داخل هبا املعمول والسياسة القوانني حتددها اليت املنطقية العالقات .655
 هي:

 الرمسي تنظيمال. 
 ، هو:والكراهية احلب على القائمة املتبادلة لعالقات نظام .650

 الرمسي غري التنظيم. 
 للقواعد ةاستجاب شكل يف تظهر اليت الرمسية غري املمارسات إىل يشريتنظيم  .653

 ، هو:التنظيم داخل املتبعة املنظمة الرمسية
 الرمسي غري التنظيم. 

  :خالل من تظهر ،الرمسية غري املمارسات .654
 ال قد ليتا العالقات هذه التنظيم، أعضاء بني تظهر اليت االجتماعية العالقات 

 .التنظيمي البناء خريطة حتددها اليت املنطقية العالقات مع تتفق
 تلك لرمسيا غري التنظيم اكتشاف يف الفضل إليها يرجع اليت املهمة الدراسات .651

  :يف متت اليت
 هاوثورن" مصانع." 

  :يف متت الرمسي غري التنظيم اكتشفت اليت" هاوثورن" دراسات .656
 شيكاغو مدينة يف املوجودة" هاوثورن" مصانع. 

  :ةالفرت  يف متت الرمسي غري التنظيم اكتشفت اليت" هاوثورن" دراسات .657
 5930 - 5907 عامي بني ما. 

  :هبا قام الرمسي غري التنظيم اكتشفت اليت" هاوثورن" دراسات .658

 "امعةجل التابع الصناعي البحث قسم يف احثنيالب من وزمالئه" مايو التون 
 .األعمال إلدارة" هارفارد"

قام بالدراسات املهمة اليت يرجع إليها الفضل يف اكتشاف التنظيم غري  .659
 :الرمسي، تلك اليت متت يف مصانع "هاوثورن" املوجودة يف مدينة شيكاغو؛ هو

 .التون مايو  

 
 : حيث من ختتلف االجتماعية األنساق .602

 احلجم. 
 التعقيد درجة. 

 : مثل ؛ةصغري ( أولية مجاعة أو) اجتماعية لوحدة ،االجتماعي النسق .605
 األسرة. 

 : مثل كبرية؛ اجتماعية لوحدة ،االجتماعي النسق .600
 األمة. 

  :توجد( كبرية اجتماعية وحدة) األمةو( صغرية اجتماعية وحدة) األسرة بني .603
 التعقيد درجة ثحي من خمتلفةال االجتماعية الوحدات من كبرية جمموعة. 

 توجد( كبرية اجتماعية وحدة) األمةو( صغرية اجتماعية وحدة) األسرة بني .604
 : مثل املختلفة؛ االجتماعية الوحدات من كبرية جمموعة
 اجلوار مجاعة.  
 القرية.  
 ،املدينة البلدة. 

 اجملتمعات احمللية
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 توجد( كبرية اجتماعية وحدة) األمةو( صغرية اجتماعية وحدة) األسرة بني .601
 : عليها يطلق اليت املختلفة، االجتماعية الوحدات نم كبرية جمموعة
 احمللية اجملتمعات. 

 
 أن رجةد إىل املدى، واسعة أهدافاً  أعضائها يتقاسمو ،معينة منطقة تشغل مجاعة .606

 ، هي:املنطقة هذه داخل كلها حياته يقضي قد الفرد
 (فيليبس: حسب) احمللي اجملتمع. 

 كما يها،إل باالنتماء أعضاؤها ويشعر ،معني إقليم يف تشرتك اجتماعية مجاعة .607
 ، هي:العامة املصاحل من جمموعة يتقامسون أهنم

 (روبرتسون الن: حسب) احمللي اجملتمع. 
 حيث ،حمددة إقليمية منطقة يف ويقيمون معا ، يتفاعلون الذي الناس من مجع .608

 * ، هو:اليومية نشاطاهتم من كبري جبزء يقومون
 (زاندن: حسب) احمللي اجملتمع. 

 الناس تنشاطا طريق عن تشكيلها يتم اليت االجتماعي التفاعلو الفعل أمناط .609
 ، هو:نسبيا   دائم لإلقامة مكان من اليومية
 (ترينر: حسب) احمللي اجملتمع. 

 كافة يف يتعاونونو ،حمددة جغرافية منطقة يف معا   يعيشون الناس من مجاعة .632
 ، هو:اجلماعة هذه إىل باالنتماء الشعور يف ويشرتكون حياهتم، نشاطات
 (فيدريكو: حسب) احمللي اجملتمع. 

 نم عام نظام معا   يربطهمو األرض من معينة بقعة حيتلون الناس من جمموعة .635
 ، هو:بينهم الصالت وحتدد حياهتم تنظم اليت القواعد
 (وبيدج رفماكي: حسب) احمللي اجملتمع. 

  :هو احمللي اجملتمع لوجود توافره الالزم األساسي العنصر .630
 (.احملددة اجلغرافية املنطقة) اإلقامة مكان 

 مكان) األساسي العنصر إىل باإلضافة احمللي اجملتمع تعاريف من تعريف كل .633
 : ةالتالي العناصر من أكثر أو عنصر على يركز( اإلقامة
 (املصاحل) األهداف يف االشرتاك.  
 (املشرتكة العضوية) انتماءلبا الشعور.  
 واجلماعات داألفرا بني التفاعل وجود.  
 بينهم الصالت وحتدد الناس حياة تنظم اليت القواعد من عام نظام وجود. 

 :كي نستطيع أن نشخص أن هذا اجملتمع حملي باعتقاد إنكليز البد من توفر .634
 منسوخ من اختبار*

 اء أو العضوية املشرتكة. االنتم 
  .التفاعل االجتماعي 
  .التجاور اإلقليمي أو اجلغرايف 

منسوخ  :لز" أنه وحىت نشخص أن هذا اجملتمع حملي البد من توفريعتقد "إنك .631
 ارمن اختي
 3  .عناصر 

 يعتقد "إنكلز" أن القبيلة ال تعد من اجملتمعات احمللية، لـ: .636

 اجملتمع احمللي
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  .إنعدام التجاور بينهم 
 : مراعاهتا من البد عناصر ثالث هناك ،احمللي اجملتمع تعريف عند .637

 حمددة جغرافية ةمنطق يف األسر من جمموعة رتتجاو  عندما.  
 االجتماعي التفاعل من ملحوظ قدر اجملتمع ذلك أبناء بني يوجد عندما 

  .املتكامل
 ال لذيا املشرتك االنتماءب أو املشرتكة بالعضوية إحساس لديهم يتحقق عندما 

 .فقط الدموية القرابة روابط جمرد على يقوم
 ضرورة احمللي تمعشرطاً لوجود اجمل أن يكون يعرتضون االجتماع، علماء بعض .638

  :وجود
 (األرض من معينة بقعة) لإلقامة مكان. 

 :هي احمللي، اجملتمع لوجود كشرط لإلقامة مكان وجود ضرورة عدم أمثلة من .639
 لقبيلةا. 

 القبيلة لكذ ومع الكأل؛ وراء تنتقل ألهنا نظرا   حمدد، ثابت مكان هلا ليس القبيلة .642
  :تعترب

  ًحملياً  جمتمعا. 
 ، هو:لقبيلةل احمللي اجملتمع يف األساسي الرباط .645

 النفسي العامل. 
 منطقة يف ةاملشرتك اإلقامة اشرتاك دون املشرتكة بالعضوية اإلحساس، القبيلةيف  .640

 :جيعلها تعترب، حمددة جغرافية
 جمتمع حملي. 

 : احمللية اجملتمعات أمناط .643
 (النفسي) الروحي احمللي اجملتمع.  
 اإلقامة جمتمع. 

 إلحساسا يرتكز الذين األفراد أولئك على ينطبق ؛احملليةأحد أمناط اجملتمعات  .644
، املعتقدات أو األصول أو القيم من جمموعة تضم روحية رابطة على عندهم العضويةب

 هو:
 ،(النفسي) الروحي احمللي اجملتمع منط. 

 جملتمعا أن احمللية اجملتمعات من النمط هذا يوضح ؛أحد أمناط اجملتمعات احمللية .641
 ، هي:مشرتك إقامة مكان وجود عدم مع قائمة له تقوم أن ميكن احمللي
 ،(النفسي) الروحي احمللي اجملتمع منط. 

 : مثل ،(النفسي) الروحي احمللي اجملتمع منط، .646
 الغجر جمتمعات.  
 األرض أرجاء يف املتفرقة األرمن. 

يطلق على أولئك األفراد الذين يرتكز اإلحساس بالعضوية عندهم على رابطة  .647
م جمموعة من القيم أو األصول أو املعتقدات ويوضح هذا النمط من روحية تض

اجملتمعات احمللية أن اجملتمع احمللي ميكن أن تقوم له قائمة مع عدم وجود مكان إقامة 
 مشرتك ومن أمثلته جمتمع الغجر واألرمن املتفرقة يف أحناء العامل: 

  .اجملتمع احمللي الروحي أو النفسي 
  :عليه يطلق ؛ةاإلقام جمتمع منط، .648

 األيكولوجي اجملتمع. 
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 يف املشرتكة اإلقامة هي أفراده بني جتمع اليت الرابطة ؛أحد أمناط اجملتمعات احمللية .649
 ؛ هي:اجتماعيا   حمددة سكانية منطقة
 ،اإلقامة جمتمع منط. 

يطلق على اجملتمع اآليكولوجي، وهو هذا النمط من اجملتمعات احمللية اليت جند  .612
يت جتمع بني أفراده هي اإلقامة املشرتكة يف منطقة سكانية حمددة اجتماعيًا؛ أن الرابطة ال

 :هو
 .جمتمع اإلقامة 

 : ؛ مثل(االيكولوجية اجملتمعات) اإلقامة جمتمع منط، .615
 (اجلوار مجاعة) العمراين املركب.  
 البلدة.  
 القرية.  
 املدينة.  
 اإلقليم.  
 الدولة. 

  :كلما معينة قةمنط تسكن اليت اجلماعة حجم ازداد كلما .610
 شخصني أي بني التفاعل حدوث احتماالت يف تناقص حدث. 

  تايل:، بالآخر عضو وأي العادي العضو بني التفاعل إمكانيات تتناقص عندما .613
 حملي جمتمع بأنه اجملتمع ذلك وصف يصعب. 

  :خيلق ال ، وحده،املكاين التجاور .614
  ًحملياً  جمتمعا. 

 
  :يف األساسية الدراسة موضوعات أحد تعترب اجملتمع دراسة .611

 االجتماع علم. 
 نبجا دراسة على يقتصر أن االجتماع علم على يتحتم ال أنه البعض يرى .616

  :دراسة ميكنه إمناو االجتماعية احلياة جوانب من واحد
 الكلي الكيان. 

  كـ:  اجملتمع يتخذ أن ميكن االجتماع علم أن البعض يرى .617
 حتليل وحدة. 

 :دفهه؛ بالتايل يصبح وحدة حتليل، كجملتمعا، علم االجتماععندما يتخذ  .618
 اجملتمع تكون اليت االجتماعية النظم تربط اليت الصالت عن كشفال. 

 ثقافة يف يشرتكونو ،اإلقليم نفس يف ويقيمون ،معاً  يتفاعلون أفراد من مجاعة .619
 ، هو:عامة

 (روبرتسون الن: حسب) اجملتمع. 
 * ، هي:الثقافة نفس وتتقاسم إقليم تشغل مجاعة .662

 (فيليبس: حسب) اجملتمع. 
، سلوكهم وجهت ثقافة يف تشرتكو ،معني جغرايف إقليم يف تعيش الناس من مجاعة .665

 هي:
 (فيدريكو: حسب) اجملتمع. 

 نونيكو  الذين األفراد، من عدد بني توجد اليت االجتماعية العالقات شبكة .660
 ، هو:قبةاملتعا جيالاأل خالل االستمرار على القدرة وهلا ما، درجة إىل بذاهتا مكتفية وحدة

 اجملتمع
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 (زاندن: حسب) اجملتمع. 
 منسوخ من اختبار: العالقات االجتماعية، هي .663

  .عالقات أكثر ثبات واستقرار 
 جبميع ادهأفر  تزويد على والقدرة ،الذايت اكتفاءبال يتميز ،اجلمع من معني نوع .664

 ، هو:التجمعات من بغريه االستعانة دون الضرورية احتياجاهتم
 (جونز مارشال :حسب) اجملتمع. 

 القدرة له يكون خاص، إقليم داخل للمعيشة معني شكل أو ناسال من تنظيم .661
 لىع وجوده يف معتمد غري أو نسبيا ، مستقالً  ويعد األجيال، خالل االستمرار على

 ، هو:األخرى اجملتمعات
 (ستيوارت: حسب) اجملتمع. 

 ، بينها:اجملتمع عليها يقوم اليت أسسال حول ،االجتماع علماءآراء  .666
 االختالفات بعض. 

 :تمعاجمل لوجود توفرمها من البد أساسيان عنصران هناك أن يرى العلماء بعض .667
 اإلنسانية اجلماعة إلقامة معني( جغرايف إقليم) مكان وجود. 
 اإلنسانية اجلماعة أفراد بني تربط ثقافية وحدة وجود. 

  :من ما بدرجة يتميز أن البد اجملتمع أن يرى العلماء بعض .668
 الذايت االكتفاء. 
 املتعاقبة األجيال خالل البقاء على القدرة. 

 
 : إىل ،اجملتمعات العلماء بعض يصنف .669

 ريفية جمتمعات.  
 حضرية جمتمعات. 

 منسوخ من اختبار :كان تصنيف أمناط اجملتمع يف البدايات على أساس .672
 .ثنائي 

 : إىل ،اجملتمعات العلماء بعض يصنف .675
 تقليدية جمتمعات.  
 حديثة جمتمعات. 

 (: أساسية مناذج) أمناط ثالثة إىل اإلنسانية اجملتمعات تقسم .670
 الصناعة قبل ما مبرحلة متر اليت اجملتمعات.  
 (النامية) االتنقالية اجملتمعات.  
 الصناعية اجملتمعات. 

 (: رئيسية أشكال) أمناط مخسة إىل اجملتمعات يصنف العلماء بعض .673
 واجلمع الصيد جمتمعات.  
 عويةالر  اجملتمعات.  
 (املتنقلة) املستقرة غري الزراعة جمتمعات.  
 الزراعية اجملتمعات.  
 الصناعية اجملتمعات. 

 : رئيسية أمناط ةثالث على تقتصر حبيث اإلنسانية اجملتمعات يصنف العلماء بعض .674
 الصناعة قبل ما مبرحلة متر اليت اجملتمعات.  
 الصناعية اجملتمعات.  

 أمناط اجملتمعات وخصائصها
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 املتقدمة الصناعية اجملتمعات. 
 : مها ،فقط منطني إىل اجملتمعات يصنف العلماء بعض .671

 الصناعة قبل ما جمتمعات.  
 الصناعية اجملتمعات. 

 حيث نم ؛الصناعة قبل ما جمتمعو الصناعة جمتمع خصائص بني االختالفات .676
 ": اجملتمع حجم"

 (القرى] صغري) الصناعة قبل ما جمتمع].  
 (.املدن] كبري) الصناعي اجملتمع] 

 حيث نم ؛الصناعة قبل ما جمتمعو الصناعة جمتمع خصائص نيب االختالفات .677
 ": االجتماعية العالقات"

 (شخصية] غالبا   أولية) الصناعة قبل ما جمتمع].  
 (.شخصية غري] غالبا   ثانوية) الصناعي اجملتمع] 

 حيث نم ؛الصناعة قبل ما جمتمعو الصناعة جمتمع خصائص بني االختالفات .678
 ": العمل تقسيم"

 (نسبيا   بسيط) الصناعة قبل ام جمتمع.  
 (.كبري) الصناعي اجملتمع 

 حيث نم ؛الصناعة قبل ما جمتمعو الصناعة جمتمع خصائص بني االختالفات .679
 ": االجتماعية املكانات"

 (غالبا   موروثة) الصناعة قبل ما جمتمع.  
 (.مكتسب أكثرهاو ،موروث بعضها) الصناعي اجملتمع 

 حيث نم ؛الصناعة قبل ما جمتمعو لصناعةا جمتمع خصائص بني االختالفات .682
 ": االجتماعي البناء"

 (نسبيا   بسيط) الصناعة قبل ما جمتمع.  
 (.معقد) الصناعي اجملتمع 

 حيث نم ؛الصناعة قبل ما جمتمعو الصناعة جمتمع خصائص بني االختالفات .685
 ": االجتماعي الضبط"

 (غالبا   رمسي غري) الصناعة قبل ما جمتمع.  
 (.غالبا   رمسي) ناعيالص اجملتمع 

 حيث نم ؛الصناعة قبل ما جمتمعو الصناعة جمتمع خصائص بني االختالفات .680
  ":القيم"

 (تقليدية) الصناعة قبل ما جمتمع.  
 (.حديثة) الصناعي اجملتمع 

 حيث نم ؛الصناعة قبل ما جمتمعو الصناعة جمتمع خصائص بني االختالفات .683
 ":  الثقافة"

 (انسةمتج) الصناعة قبل ما جمتمع.  
 (.متباينة) الصناعي اجملتمع 

 حيث نم ؛الصناعة قبل ما وجمتمع الصناعة جمتمع خصائص بني االختالفات .684
 ": التكنولوجيا"

 (بدائية) الصناعة قبل ما جمتمع.  
 (.اآلالت على تعتمد متقدمة) الصناعي اجملتمع 
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 حيث نم ؛الصناعة قبل ما جمتمعو الصناعة جمتمع خصائص بني االختالفات .681
 ": االجتماعي التغري"

 (بطيء) الصناعة قبل ما جمتمع.  
 (.سريع) الصناعي اجملتمع 

 : التغري االجتماعي يف اجملتمع الصناعي .686
  .سريع 

 هرالظوا تفسري رفض إىل مييل" كان" االجتماع علم يف الشائع االجتاه .687
  :ضوء يف االجتماعية

 االجتماعية احلياة منها تتألف اليت النفسية العوامل. 
 منها تألفت اليت النفسية العوامل ضوء يف االجتماعية الظواهر تفسري فضر  .688

 : مع مالئما   يعد مل االجتماعية احلياة
 احلديث االجتماع علم. 

 تاملشكال من لكثري( اجتماعيا  ) سوسيولوجياً  حتليالً  نقدم أن صعبال من .689
  :االعتبار يف نأخذ أن دون االجتماعية

 (.ملعاصرونا النفس علماء إليها يتوصل اليت تلفةاملخ احلقائق) النفسي البعد 
  تكمن يف أنه: ،والشخصية اجملتمع بني العالقة دراسة أمهية .692

 نفسيال البعد أخذ دون( اجتماعيا  ) سوسيولوجيا حتليالً  نقدم أن صعبال من 
 (.املعاصرون النفس علماء إليها يتوصل اليت اجلقائق) االعتبار يف

  تعترب: ،ةاالجتماعي التنشئة عملية .695
 لإلنسان السوسيولوجي التصور عناصر أحد. 

  :يف فعال دور هلا االجتماعية التنشئة عملية .690
 اإلنسانية الشخصية بناء تكوين. 

  (:تؤدي إىل) مبقتضاها ،االجتماعية التنشئة عملية .693
 الثقافة الفرد يكتسب. 
 وأهدافه اجملتمع قيم يستوعب. 

 
 واملعتقدات، واالجتاهات، لوك،لسأو اخلصائص )ا لسماتل املنظم النسق .694

 ، هي:الفرد متيز اليت  (والقيم
 الشخصية. 

  :ليست الشخصية، .691
 املستقلة( "األمناط اخلصائص، الصفات،) السمات من جمموعة." 

 ، هي:بعضا بعضها يكمل اليت السمات من متماسكة وحدة .696
 الشخصية. 

 :ي، هاآلخر البعض مع بعضها يتفاعل اليت السمات من متماسكة وحدة .697
 الشخصية. 

  :اآلخر البعض مع بعضها السمات تفاعل من ينتج ،الشخصية يف .698
 اجملتمع أفراد من غريه عن الفرد متيز اليت اخلصائص من متكاملة وحدة. 

 بيئة يف معلوم حد إىل هبا التنبؤ ميكن متاما   االنتشار واسعة نوعية استجابات .699
 ، هي:طبيعية أو جتريبية
 الشخصية مسات. 

 الشخصية
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  :تكون قد ،ةالشخصي مسات .722
 واحد عنصر من منها كل يتكون ،بسيطة.  
 اهبةشومت ،معقدة. 

 مسات من متماثلة أمناط منهم فئة كل ألفراد يكون األشخاص من فئات .725
 ، هي:الشخصية
 الشخصية أمناط. 

  :عندما يبدو ،األساسية الشخصية منط .720
 يبلأسا من واحد بأسلوب ينشئونو ،واحدة منطقة يف األفراد من مجاعة تعيش 

 ندماع الشخصية أمناط من واحد منط هلم يصبح مث ومن ؛االجتماعية التنشئة
 .الرشد سن إىل يصلون

يبدو عندما تعيش مجاعة من األفراد يف منطقة واحدة، وينشأون بأسلوب  .723
 منسوخ من اختبار :واحد من أساليب التنشئة االجتماعية

  .منط الشخصية األساسية 

 
 لماءع اكتشفها اليت الشخصية مظاهرو الثقافة أمناط بني الوثيقة عالقةال .724

  :يوضح ،البدائية الشعوب من كثري عند األنثروبولوجيا
 الثقافة تلعبه الذي الكبري دورال. 

  :يف تؤثر الثقافة .721
 نفسها الشخصية بناء وتشكل ،السلوك. 

  :هي ،القومي الطابع حبوث .726

 العلماء هبا قام واسعة دراسات. 
  :إىل دفهت ،القومي الطابع حبوث .727

 أن باراعت على الشعوب، أحد متيز اليت الشخصية( مساتال) اخلصائص حتديد 
 من غريه نع ومتيزه الشعب، هلذا الثقايف الرتاث خالل من تكونت اخلصائص هذه

 .الشعوب
  :على برهنت ،القومي الطابع حبوث .728

 تنتج أن إىل متيل ثقافة كل أن. 
  :إىل تستند ،القومي الطابع حبوث .729

 الشخصية خصائص مركب من يتكون للشخصية ساسيأ منوذج. 
 النموذج األساسي للشخصية، يتكون من: .752

 .مركب خصائص الشخصية 
 رادأف من األكرب العدد عند وجوده يتحقق قد ،للشخصية األساسي النموذج .755

  :أن بالضرورة ليسو معني جمتمع
 اجملتمع أفراد جلميع بالنسبة وجوده يتحقق. 

 عند يةاألساس الشخصية منط تفسري ميكن أنه فتكش ،القومي الطابع حبوث .750
  :إىل بالرجوع اجملتمعات من كثري

 فيها السائدة الثقافة فكرة. 
 ؛فيها سائدةال الثقافة فكرة إىل بالرجوع األساسية الشخصية منط تفسري ميكن .753

  :ألن

 الثقافة الشخصية
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 لك يف السائد الشخصية ومنط الثقافة بني والعطاء األخذ من نوع هنالك 
 .تمعاتاجمل من جمتمع

 
 ، عن طريق:الفرد إىل الثقافة ملحتُ  .754

 اإلنسانية اجلماعة. 
  :أحد هي ،اإلنسانية اجلماعة .751

 الشخصية تكوين يف تؤثر اليت( العوامل) احملددات. 
  :هلم أن جند معينة مجاعة يكونون الذين األفراد مجيع .756

 مشرتكة (خصائص) صفات. 
  :من درجة عنها ينتج معينة مجاعة يف العضوية .757

 أعضائها شخصيات بني شابهالت. 
 معينة، هي: مجاعة ألعضاء الشخصية )عوامل( حمددات من .758

 املعينة اجلماعة تقبلها اليت القيم. 
 ألعضائها توضحها اليت األهداف. 
 هلم تضعها اليت االجتماعية األدوار. 
 فيها املشرتكة املعاين. 

 ، هي:ماعيةاالجت تهعالقا يف الفرد بأدائها يقوم اليت االجتماعية األدوار جمموعة .759
 الشخصية. 

 : األدوار االجتماعية لألفراد، حيددها .702
 حيدد األدوار االجتماعية اليت يتوقع من أفراده القيام هبا. اجملتمع ، 

 دفهت ألعضائها، اإلنسانية اجلماعات حتددها اليت املختلفة االجتماعية األدوار .705
  :إىل

 تعاملوال االتصال سهولة ىلإ بدوره يؤدي مما ،مشرتكة سلوكية توقعات إحداث 
 .االجتماعي التوافق ويسر التكيف وحسن

 :يؤدي إىل، عرب األدوار االجتماعية؛ حدوث توقعات سلوكية مشرتكة .700
  االجتماعي ، والتعاملاالتصالسهولة . 
  االجتماعي التكيفحسن . 
  االجتماعي.  التوافقُيسر 

  :ازإبر  إىل يلونمي السوسيولوجية حتليالهتم إجراء عند االجتماع علماء .703
 اإلنسانية الشخصية تلعبه الذي دورال. 

 يف هما  م دورا   تلعب الشخصيةب املرتبطة عواملال بأن يسلمون االجتماع علماء .704
  :حتديد
 للفرد االجتماعي السلوك. 

 نفسب تتمتع الشخصيةب املرتبطة عواملال أن يعتقدون ال ،االجتماع علماء .701
  :به تتمتع الذي تأثريال من القدر
 املوضوعية البنائية القوى. 

 نفسب تتمتع الشخصيةب املرتبطة عواملال أن يعتقدون ال ،االجتماع علماء .706
  :به يتمتع الذي تأثريال من القدر
 (.واملهنة والتعليم الدخل حيدده )الذي للفرد االجتماعي الوضع 

 الوضع االجتماعي للفرد، حيدده:  .707

 اجملتمع والشخصية
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  .الدخل 
 .التعليم 
 .املهنة 

 
 ، هي:اجملتمع يف حتدث اليت االجتماعية لياتالعم أهم من .708

 االجتماعية التنشئة. 
 عن اليت العملية أهنا على االجتماعية التنشئة إىل ينظرون االجتماع علماء .709

  :طريقها
 اإلنسانية الشخصية تتكون. 

  :طريقها عن ،االجتماعية التنشئة .732
 إليها ينتمي ايل اجلماعة ملعايري الشخص ينصاع. 

 لتنشئةا طريق عن إليها ينتمي اليت اجلماعة ملعايري لشخصا انصياع بسبب .735
  :فإنه االجتماعية،

 يف ألفرادا من غريه مع الفرد تفاعل نتيجة االجتماعية الذات تتبلور أو تظهر 
 .اجملتمع

  :طريقها عن ،االجتماعية التنشئة .730
 البيئيةو  افيةالثق العوامل مع هبا، مزودين نولد اليت الفطرية االستعدادات تتفاعل. 

 الشعورو التفكري طرق طريقها عن نكتسب اليت االجتماعي التفاعل عملية .733
 ، هي:اجملتمع داخل الفعالة للمشاركة الضرورية العملو

 االجتماعية التنشئة. 

، ورموز وقيم معايري من تتضمنه ما بكل الثقافة نكتسب طريقها عن اليت العملية .734
 هي:

 االجتماعية التنشئة. 
 إىل جيل من ةالثقاف تنتقلو الشخصية بناء الفرد ينمي طريقها نع اليت العملية .731

 ، هي:آخر
 االجتماعية التنشئة. 

  ـ:ل بالنسبة األمهية غاية يف عملية االجتماعية التنشئة .736
  اجملتمعو الفردكل من. 

  :طريقها عن ،االجتماعية التنشئة .737
 االجتماعية الذات الفرد يكتسب. 
 الفرد شخصية بناء يتكون. 

  :طريقها عن االجتماعية ةالتنشئ .738
 جيل إىل جيل من اجملتمع ثقافة تنتقل. 

  :نكتسب خالهلا من ،االجتماعية التنشئة .739
 االجتماعية طبيعتنا. 

  :ولكنه ،اإلنسانية للصفات حامالً  يولد ال اإلنسان .742
 الصفات هذه يكتسب. 

  :خالل من تكون  ،اإلنسانية للصفات اإلنسان اكتساب .745
 اجملتمع يف اآلخرين مع عياالجتما التفاعل عملية. 

  :يف يولد ،الطفل .740

 التنشئة االجتماعية
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 البيئة هذه عن بعيدا   احلياة يستطيع وال ،اجتماعية بيئة. 
 ، هي:اإلنسان عمر من األوىل السنوات على تقتصر ال مستمرة عملية .743

 االجتماعية التنشئة. 
 :ـل تبعاً  مستمرة تنشئة عمليات إىل حيتاج الفرد .744

 حياته طوال هلا يتعرض اليت اجلديدة ملواقفا. 
  :االجتماعية التنشئةيف  التفاعل عمليات .741

 هناية هلا ليس. 
  :مستمرة عملية ،االجتماعية التنشئة عمليةكون   على يرتتب .746

 اإلطالق على االجتماعية التنشئة عملية تكتمل ال أن.  
 أبدا   ثابتة الشخصية تبقى الو. 

  )باستمرار(: يكتسبو ،باستمرار ينمو الفرد .747
 والعمل الناس حنو جديدة اجتاهات. 

 
 : االجتماعية التنشئةاليت تتم هبا عملية  طرقأنواع ال .748

 رمسية.  
 رمسية غري. 

 أو ئيةبدا جمتمعات كانت سواء اإلنسانية، اجملتمعات مجيع يف حتدث عملية .749
 ، هي:حديثة أو تقليدية
 االجتماعية التنشئة. 

 :  االجتماعية التنشئة بعملية القيام يتوىل .712

 اإلنسانية اجملتمعات داخل املوجودة املختلفة اجلماعات أو ،اهليئات. 
 يف ماعيةاالجت التنشئة بعملية القيام تتوىل اليت( اجلماعات) اهليئات أهم من .715

 *: احلديثة اجملتمعات
 األسرة. 
 املدرسة.  
 النظراء مجاعة.  
 اجلماهريية االتصال وسائل. 

 * منسوخ من اختبار: هيئات التنشئة االجتماعية .710
  ة، املدرسة، املسجد، األصدقاء، وسائل االتصال. األسر 

 : هي عات،اجملتم مجيع يف االجتماعية التنشئة بعملية تقوم اليت اهليئات أهم .713
 األسرة. 

 : لـ ترجع االجتماعية، التنشئة يف األسرة أمهية .714
 يف وخاصة ،طفالاأل ةئتنش يف الرئيسية املسئولية تتحمل اليت األوىل اجلماعة ألهنا 

 .عمرهم من األوىل تالسنوا
  :األطفال يتعلم األسرة، يف .711

 الثقافية القيمو املعايري. 
 الرموز من وغريها اللغة يكتسبون. 
 املقبلة حلياهتم الالزم الضرورية املهارات. 

 ، هي:اجملتمع إشراف حتت إنشاؤها يتم اليت الرمسية اهليئة .716
 املدرسة. 

 هيئات التنشئة االجتماعية
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 :ـب تقوم ،املدرسة .717
 املتنوعة املعرفة وأنواع املتخصصة راتاملها همتعليمو األفراد تنشئة. 

 : األطفال يتعلم فيها املدرسة .718
 املختلفة ومعايريه وقيمه اجملتمع لقواعد االمتثال اآلخرين، طاعة. 

  ، تؤدي لـ:اجملتمع حياة يف )مشاركة األطفال( املشاركة .719
 جديدة بطبروا الكبري باجملتمع تربطهمو ،أسرهم على األطفال اعتماد ليتقل. 

 جتماعيةاال للتنشئة بالنسبة كبرياً  تأثرياً  اجلماعة هذه متارس)هيئة(  عةمجا .762
 ، هي:للطفل
 النظراء مجاعة. 

 ويتقامسون املستوى ونفس السن نفس من أطفال من عادة تتكونمجاعة  .765
 ، هي:مشرتكة اهتمامات
 النظراء مجاعة. 

 فإنه: ،الطفل كرب كلما .760
 النظراء جبماعة ارتباطه يزداد. 

  :من أكثر ،مجاعة النظراء صحبة يف وقته معظم قضاء إىل الطفل مييل .763
 األسرة يف الوالدين مع ميله لقضاء وقته. 

 هي: ،النظراء مجاعة أمهية .764
 أصدقائه خيتار كيف الطفل تعلم أهنا.  
 بينه اةاملساو  من نوع وجود أساس على أصدقائه مع يتفاعل كيف الطفل تعلم 

  .اجلماعة هذه أعضاء وبني

 حمرماً  عضهب يكون قد الذي السلوك أنواع مجيع حبرية ميارس أن لالطف يستطيع 
 .املدرسة أو األسرة طريق عن

  :يف دوراً  تلعب ،االتصال وسائل .761
 (.األفراد تنشئة) االجتماعية نشئةتال 

 اجملتمع يف حتدث اليت والتغريات االجتماعية األحداث من كثريا   األفراد إىل تنقل .766
 اجلديدة تاالكتشافا أو االخرتاعات أخبار إىل العادية اليومية اةاحلي وقائع من تتدرج واليت

 ؛ هي:اجملاالت مجيع يف
 وسائل االتصال. 

  :تكون استخدامها، أحسن إن ،اجلماهريية االتصال وسائل .767
 اإلنساين التقدم عوامل أهم من. 
 األفراد من عدد أكرب إىل اإلنسانية واملشاعر األفكار أمسى نقلل أداة. 

 
 ، هي:االجتماعية احلياة يف عادة توجد اليت املتكررة التفاعل أمناط .768

 االجتماعية العمليات. 
 هي: ،واللغة اإلشارات طريق عن األفراد بني التفاعل نتيجة تنشأ عمليات .769

 االجتماعية العمليات. 
 : مثل خمتلفة، بطرق تقسم االجتماعية، العمليات .772

 الرتابطية العمليات.  
 االنفصالية العمليات. 

  :إىل تؤدي الرتابطية، عملياتال .775

 العمليات االجتماعية
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 الناس بني التقارب. 
  :إىل تؤدي االنفصالية، العمليات .770

 االنقسام. 
  تها:بدراس يهتم اليت األساسية املوضوعات أحد ،االجتماعية العالقات دراسة .773

 االجتماع علم. 
  :هي بل هتا،ذا حد يف غاية ليست اجملتمع يف حتدث اليت االجتماعية العمليات .774

 واستمرارا   دواماً  أكثر عالقات تكوين إىل يتؤد مؤقتة. 
 : العمليات االجتماعية، هي .771

  .عالقات، لكنها مؤقتة 
  :أن ميكن ما بقدر ذاهتا حد يف أمهيتها تكمن ال ،االجتماعية العمليات .776

 االجتماعية احلياة يف استمرار من به تسهم. 
  :االجتماعية العمليات .777

 ومعقدة كثرية. 
 *: أمهها االجتماعية، العمليات .778

 التعاون.  
 املنافسة.  
 االجتماعي التوافق.  
 االجتماعي التغري. 

، شرتكةم( مصاحل) أهداف حتقيق أجل من أكثر أو فردين بني املشرتكة اجلهود .779
 هو:

 التعاون. 
 : أمهها عديدة، أشكال يأخذ قد التعاون، .782

 العمل جمال يف يربز الذي الشكل. 
  :إذا" متعاونون" بأهنم يوصفون األفراد .785

 نفسب مجيعا   يقومون حيث معينة، وظيفة يؤدون) واحد شيء عمل يف اشرتكوا 
 (.العمل

 ،املتعاونني األفراد من فرد كل عمل اختالف برغم قائم يكون قد ،التعاون .780
  :مثل

 عمالً  يعمل منهم كال   أن أساس على عامة غاية لتحقيق األفراد يعمل أن 
 .اآلخر يعمله ملا خمالفا   متخصصاً 

 إىل تؤديو اجملتمع يف حتدث اليت االجتماعية العمليات أهم من عتربت عملية .783
؛ الوظيفي للاخل من لنوع االجتماعي النظام تعريض إىل تؤدي قد إهنا بل والتفكك، التنافر

 هي:
 املنافسة. 

 عضهمب على التفوق أو الفوز أجل من اجلماعات أو األفراد يبذهلا اليت اجلهود .784
 ؛ هي:الكم حيث من حمدودة تعد اليت فآتاملكا على واحلصول البعض،
 املنافسة. 

 أو األهداف نفس على احلصول أجل من واجلماعات األفراد تزاحم عملية .781
 ، هي:حمدودة الفرص فيه تكون الذي الوقت يف املصاحل،
 (التنافس) املنافسة. 
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  :إىل سعىي فرد كل( التنافس عملية) املنافسة يف .786
 اقإحل دون منه، األسد نصيب أخذ أو مال ،كا لنفسه اهلدف أو املكسب حتقيق 

 عندما حيدث الذي النحو على وذلك منافسيهم؛ تدمري أو باآلخرين الضرر
 .اجلماعات أو األفراد بني التنافس عملية تشتد

 : الوصول إىل اهلدف دون اإلضرار باآلخرين، هي .787
  .املنافسة 

  :إىل التنافس يتحول .788
 صراع. 

 أو ررالض إحلاق أو حتييد اجلماعات أو األفراد لحياو  طريقها عن اليت العملية .789
 ، هو:منافسيهم من التخلص
 الصراع. 

 وأ األفراد من غريهم على الفوز أو التفوق حنو اجلماعات أو األفراد اجتاه .792
 :، هوممكنة طريقة بأية املنافسة عن وإبعادهم املعارضة اجلماعات
 الصراع. 

 : من اآلخرين الوصول إىل اهلدف حىت لو أدرى إىل التخلص .795
  .الصراع 

 أفرادا   اكانو  سواء املتصارعة أو املنافسة األطراف بني الصلح أو الرتاضي عملية .790
 ، هي:مجاعات أو

 التوافق االجتماعي(. التوافق( 

أحد العمليات االجتماعية واليت تعين تقليل الصراع واستعادة التفاعل  .793
 :السلمي
  .تعريف التوافق االجتماعي 

 منسوخ من اختبار*: جتماعيصور التوافق اال .794
  .اهلدنة 
  .التسامح 
  .اللجوء إىل القضاء 
 .االستسالم 
 .التحكيم 
 .الوساطة 
 .تقريب وجهات النظر 
 .التعاقد 
 .التربير 

 : أحد صور التوافق االجتماعي، الذي يظهر هبا اجلانب النفسي؛ هو .791
 .التربير 

أساس  ذلك على يربز العامل النفسي إلحالل التوافق حمل النزاع على أن يتم .796
ووضع أسس هلذا التوافق على طريق إبراز معلومات جديدة عن موضوع اخلالف وتعمل 

 : على إرضاء كل من الطرفني
  .التربير 
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 ماعاتاجل تقوم أن على االتفاق يتم طريقه وعن النظر وجهات بني التقريب .797
 :هو، اتعالصرا أو اخلالفات حدة من للتخفيف أهدافها بعض على احلصولب املتنازعة
 (التقريب) التوفيق. 

 :هي ،خالفاهتم حل يف بينهم الرغبة إلجياد املتنازعة األطراف بني اجلمع .798
 الوساطة. 

 لرغما على الصراع أو اخلالف عن الكف على املتنازعة األطراف بني االتفاق .799
 ، هي:الصراع أو اخلالف هذا إىل أدت اليت املشكالت حل على القدرة عدم من

 اهلدنة. 
 عنياملتناز  الفريقني من كل يتنازل أن الصعب من يكون عندما دثحت عملية .822

 ، هو:حتقيقها يف يرغبون اليت املصاحل أو األهداف بعض عن
 التسامح. 

 كل يقوم أن على اجلماعات أو األفراد من جمموعتني بني حيدث الذي اتفاقال .825
 من باملكاس أو املزايا بعض على احلصول مقابل يف حمدد شيء بعمل يقوم ال أو منهما

 ، هو:األخرى اجملموعة
 التعاقد. 

  :إىل وسيلة فيها والفصل مشكالهتم حلل املتنازعان الطرفان يلجأ قد .820
 القضاء. 

 :ـب الصراع ينتهي .823
 االستسالم.  

  :أن سوى ذوقتئ املغلوب أمام يكون ال، املتنازعني الطرفني أحد انتصار  حالة يف .824

 ملنتصرا يفرضها اليت للشروط وخيضع ،يستسلم. 
  :لـ عادة يكون ،االستسالم .821

 املادية لقوةا. 
 اآلخر عن بقوته يشعر طرف من يصدر الذي لتهديدا.  
 للرأي استسالما   كان إذا العقلية لقوةا. 

 ناءالب يف سواء تطور، أو اختالف أو حتول حيدث طريقها عن اليت العملية .826
 * :هي، الزمن من فرتة خالل االجتماعية؛ العالقات أو االجتماعي
 ياالجتماع التغري. 

  :هي ،أوسع عملية من جزء هو ،االجتماعي التغري .827
 اجملتمع ثقافة يف التغري إىل تشري واليت الثقايف التغري عملية. 

 (: روبرتسون: جسب) االجتماعي التغري مصادر أهم .828
 اجلغرافية البيئة.  
 األفكار.  
 التكنولوجيا.  
 الثقايف التجديد.  
 اإلنساين الفعل. 

أن هناك مصادر كثرية متداخلة ومتعددة للتغري االجتماعي لعل أمهها: ذكر  .829
  :البيئة اجلغرافية، واألفكار، والتكنلوجيا، والتجديد الثقايف، والفعل اإلنساين؛ هو

  .روبرتسون 
 منسوخ من اختبار: يرى "روبرتسون" أن للتغري االجتماعي مصادر .852
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  .مخسة 
 يث أن:من ح ،االجتماعي التغري مصادراختالف  .855

  اإلنسانية اإلرادة نطاق عن خارجبعضها.  
 اإلنساين النشاط إىل يرجع وبعضها.  
  االجتماعية العواملبعضها يرجع إىل. 
  املختلفة الثقافيةالعوامل بعضها يرجع إىل. 

 : مثل اإلنسانية؛ اإلرادة نطاق خارج من ،االجتماعي التغري مصادر .850
 اجلغرافية البيئة. 

 :ـل نتيجة اجملتمع يف دثحي ،االجتماعي التغري .853
 واملع من اآلخر، البعض يف بعضها يؤثر اليت املتداخلة العوامل من كثري 

 .ذلك وغري وسياسية واقتصادية وثقافية اجتماعية

 
  :الثقايف النسق .854

 باستمرار يتغري. 
 : من أكثر أو جانب يشمل ،باستمرار الثقايف النسق تغري .851

 (عرفةامل) الثقافة من اإلدراكية اجلوانب.  
 (القيم القواعد،) املعيارية اجلوانب.  
 (األشياء) املادية اجلوانب.  
 واحد وقت يف مجيعها يشملها أو. 

  :بسبب حيدث الثقايف، النسق تغري .856

 الثقافية العمليات بعض. 
 ، هي:وتتغري وتنتشر الثقافة تنتقل طريقها عن اليت الطرق .857

 الثقافية العمليات. 
 منسوخ من اختبار :حياتنا اليومية تسمى املمارسات اليت منارسها يف .858

 العمليات االجتماعية والثقافية.  
 *: الثقافية العمليات أهم .859

 التجديد.  
 الثقايف االنتشار.  
 الثقايف املزج.  
 الثقايف التمثل.  
 (.الثقافية اهلوة) الثقايف التخلف 

  :هو ،التجديد .802
 (االكتشافات) االخرتاع. 

  :ادرمص أحد ،(االكتشافات) االخرتاع .805
 اجملتمع يف الثقايف التغري. 

يعين االخرتاع أو االكتشافات، ويعترب كل منهما أحد مصادر التغري الثقايف يف  .800
 : اجملتمع، هو

  .التجديد 
  ، هو:بعض مع بعضها العناصر من أنواع مزج يف مستحدثة طريقة .803

 االخرتاع. 

 العمليات الثقافية
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 :هي، الثقايف التغري عملية حدوث إىل تؤدي اليت التجديد مظاهر أحد .804
 االكتشاف. 

 من واسعة سلسلة حدوث إىل يؤدي قد اجملتمع داخل جديدة مواد اكتشاف .801
  :اجملتمعات يف خاصةو ؛التغريات
 البسيطة التقليدية. 

 : تكون الثقافة متكاملة ومتجانسة، يف .806
  .اجملتمعات التقليدية 

 التغري عوامل أهم من ويعد ،أخرى إىل ثقافة من الثقافية السمات انتقال عملية .807
 ، هو:الثقايف
 االنتشار الثقايف(. االنتشار( 

  :لعمليات بالنسبة مهما   دوراً  تلعب (احملاكاة) التقليد .808
 الثقايف التغري. 

 : الثقافة )انتقال( انتشار عناصر .809
 تنشر أن تستحق اليت( الثقافية العناصر) مساتال بعض وجود. * 
 الثقافية العناصر أو السمات هذه يتقبل جمتمع وجود ضرورة. * 
 للنشر أداةك تستعمل وسيلة أو طريقة وجود. * 

 : من أسباب االنتشار أو االنتقال الثقايف .832
  .وجود مادة تستحق أن تنشر 
  .وجود جمتمع يتقبل ذلك 
  .وجود وسيلة لنشره 

 : للنشر أداةك تستعمل اليت( الوسائل) الطرق أمثلة من .835
 اإلذاعة.  
 الكتب.  
 املختلفة تالثقافا بني ينتقلون الذين األشخاص. 

 : الثقافية انتشار كيفية .830
 طواعية.  
 (.اإللزام) اجلرب طريق عن 

 ، هو:آخر معجمت من الثقافية العناصر اجملتمع يستعري فيه للثقافة، انتشار .833
 طواعية االنتشار. 

 على غلوبةم مجاعة على الثقافة من نوعاً  آمرة سلطة تفرض فيهللثقافة،  انتشار .834
 ؛ هو:أمرها
 (اإللزام) اجلرب قطري عن االنتشار. 

  :اجلماعة من قبوالً  يلقى الذي الثقايف النمط .831
 الكلية ثقافتها تكوين يف يدخل. 

 :ـل ةعرض ذلك بعد يصبح قد ،اجلماعة من قبوالً  يلقى الذي الثقايف لنمطا .836
 الثقافات نيب والتفاعل الثقايف االحتكاك طريق عن أخرى جمتمعات إىل النتشارا 

 .املختلفة
  :زادت فة،املختل اجملتمعات بني (الثقايف االحتكاك) التفاعل ةفرت  زادت كلما .837

 الثقافية االستعارات. 
  :ارتفعت، كلما زادت االستعارات الثقافة .838
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 الثقايف التغري معدالت. 
 ما إذا ،املختلفة الثقافات ذات اجملتمعات من عدد بني حتدث اليت العملية .839

 واستعارة إعارة طريق عن باألخرى افةثق كل فتتأثر ببعض بعضها اجملتمعات هذه اتصلت
 ؛ هي:املختلفة الثقافية السمات
 الثقايف املزج. 

  :أن دون يكون الثقايف، املزج .842
 األصلي ومظهرها مقوماهتا الثقافات هذه من أي تفقد. 

 أن: دون يكون الثقايف، املزج .845
 كامالً  اندماجاً  األخرى يف الثقافات إحدى تندمج. 

  :بني يتم أن ميكن الثقايف، املزج .840
 األجناس هذه بني بيولوجي اختالط حدوث بدون خمتلفة أجناس. 

  :ذات عملية الثقايف، املزج .843
 اجتاهني. 

 : تعين اجتاهني، ذات عملية الثقايف املزج .844
 األقوى الثقافةو ببعضها، حتتك اليت الثقافات بني حتدث متبادلة تأثريات هناك 

 .األضعف الثقافة يف تأثرياً  أكثر تكون
 نأ املختلفة السلوك أمناط ذات اجلماعات حتاول طريقها عن اليت يةالعمل .841

 ، هي:مشرتكة وثقافية اجتماعية وحدة يف البعض بعضها مع تندمج
 الثقايف التمثل. 

، تجانسةم ثقافية وحدة يف أكثر أو ثقافتني انصهار أو اندماج إىل تؤدي عملية .846
 هي:

 الثقايف التمثل. 
  :لـ جةنتي ،األمريكية الثقافة ظهور ،ثقايفال( التمثيل) التمثل أمثلة من .847

 قدمية أوروبية ثقافات عدة واندماج تفاعل. 
  :الثقايف التمثل يف املؤثرة العوامل .848

 العزلة. * 
 الثقايف التشابه مدى.  
 اجلسمية الصفات يف التقارب أو االختالف مدى.  
 البيولوجي االختالط.  
 االجتماعي بالبعد الشعور مدى.  
 االقتصادي النشاط يف لفرصا تكافؤ مدى. 

 الذي" نأوجرب  وليام" األمريكي للعامل" االجتماعي التغري" كتاب يف ورد مفهوم .849
 ؛ هو:م5900 عام نشر

 (الثقافية اهلوة) الثقايف التخلف. 
  :ورد مفهوم التخلف الثقايف أو اهلوة الثقافية يف كتاب "التغري االجتماعي" لـ .812

 "العامل األمريكي "وليام أوجربن . 
  :الالمادية الثقافة من جزء على تطرأ اليت التغريات ؛"أوجربن: "حسب .815

 املادية الثقافة على تطرأ اليت التغريات مع متاماً  تتزامن ال. 
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العادات –يرى أن التغريات اليت تطرأ على جزء من الثقافة الال مادية  .810
ليت تطرأ على ات اال تتزامن متاماً مع التغري  -والتقاليد وأساليب التفكري يف اجملتمع

 : الثقافة املادية؛ هو
  .أوجربن 

العامل الذي عرض يف نظريته أن الثقافة تضم عنصرين أساسيني، مها العنصر  .813
 : املادي والعنصر الال مادي أو املعنوي؛ هو

  .أوجربن 
 :"سوروكني" قال أن نظرية "أوجربن" خطأ، ودلل على ذلك .814

 ر املادية. أن العناصر الال مادية، أسرع من العناص 
  :هي ،الالمادية الثقافة .811

 والتقاليد العادات.  
 اجملتمع يف التفكري أساليب. 

  :لـ نتيجة يكون ،الثقايف التخلف .816
 الالماديةو املادية الناحيتني يف الثقايف التغري معدالت تفاوت. 

 يتغري امم أسرع بشكل ،الثقافة مكونات أو عناصر أحد فيه يتغري الذي املوقف .817
 ، هو:للثقافة األخرى املكونات أو العناصر من غريها به

 (الثقافية اهلوة) الثقايف التخلف. 
 منسوخ من اختبار: حتدث عن التخلف )اهلوة( الثقايف علماء، هم .818

  .فيرب، سروكن، أوجربن 
  :تغري من أكرب بسرعة تتغري للثقافة املادية العناصر .819

 احلاالت غالبية يف املادية غري العناصر. 
لثقافة إال أن ل غري املاديةمن العناصر  تتغري بسرعة أكربللثقافية  اديةاملالعناصر  .862
 تغريت املادية ريغ الثقافة التاريخ، فرتات غالبية ويف اجملتمعات معظم يف أنه يرى "البعض"

  :بشكل
 املادية الثقافة تغري من أسرع. 

 
  :ملصطلح دواح تعريف على يتفقوا مل ،(واألنثروبولوجيا االجتماع، علم) العلماء .865

 االجتماعي النظام. 
 : هو، (رويرت إدوارد: حسب) االجتماعي النظام .860

 أو معينة قيمة حول تدور اليت االجتماعية واألدوار املمارسات من النسق 
 .القيم من جمموعة

يرى أن النظام االجتماعي هو ذلك النسق من املمارسات واألدوار  .863
 جمموعة من القيم؛ هو:  االجتماعية اليت تدور حول قيمة معينة أو

 إدوارد رويرت . 
  :هو، (رويرت إدوارد: حسب) االجتماعي النظام .864

 عينةم قيمة حول تدور اليت االجتماعية واألدوار املمارسات تنظم اليت األداة 
 (.القيم من جمموعة أو)

  ، هو:(رويرت إدوارد: حسب) االجتماعي لنظاما .861
 ملالتعا قواعد تنفيذ على تشرف اليت األداة. 

  :هو، (جنزبرج موريس: حسب) االجتماعي النظام .866

 تماعيةالنظم االج
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 اداألفر  بني العالقات حتكم واليت هبا واملعرتف املوضوعية األساليب 
 .واجلماعات

يرى أن النظم االجتماعية هي األساليب املوضوعية واملعرتف هبا واليت حتكم  .867
 : العالقات بني األفراد واجلماعات؛ هو

  .موريس جنزبرج 
  :هو، (ماكيفر روبرت) ماعياالجت النظام .868

 جتماعيةا عالقات يف مبقتضاها الناس يدخل اليت الثابتة األشكال أو الصور. 
يرى أن النظام االجتاعي هو الصور أو األشكال الثابتة اليت يدخل الناس  .869

 : مبقتضاها يف عالقات اجتماعية، هو
  .روبرت ماكيفر 

ها اليت يدخل الناس مبقتضا النظام االجتماعي هو الصور أو األشكال الثابتة .872
 :يف عالقات اجتماعية وفق تعريف

  .روبرت ماكيفر 
النظام االجتماعي، هو الصور أو األشكال الثابتة اليت يدخل الناس مبقتضاها  .875

 : يف عالقات اجتماعية؛ هو تعريف لـ
  .روبرت ماكيفر 

 * النظم االجتماعية ]النظام االجتماعي[ )حسب: وليام أوجربن(: .870
 رق اليت ينشئها وينظمها اجملتمع لتحقيق حاجات إنسانية ضرورية. هي الط 

 :هي الطرق اليت ينشئها اجملتمع لتحقيق احلاجات اإلنسانية .873
  .النظم االجتماعية 

 ختبارمنسوخ من ا: مؤسس النظم االقتصادية، السياسية، الرتبوية، الصحية؛ هو .874
  .اجملتمع 

 كلها تفقت لكنها ومضامينها ظهاألفا يف ختتلف" االجتماعي النظام" تعريفات .871
  :يف

 االجتماعي للسلوك املقننة املقررة األساليب هو االجتماعي النظام أن. 
 منسوخ من اختبار: النظم االجتماعية، هي .876

  .عالقات اجتماعية تبلورت من خالل العالقات 
  :هو ،(عام بشكل) النظام .877

 اجملتمع يف ومنظم وثابت قائم هو ما كل. 
  :يف تؤثر عيةاالجتما النظم .878

 حياتنا جوانب من كثري. 
  :من بدرجة يتمتع اجتماعي نظام كل .879

 هذا داخل االجتماعي التفكك عوامل بعض وجود من الرغم على ،لتماسكا 
 .النظام

 :ـب يرتبط اجتماعي نظام كل .882
 اجملتمع يف املوجودة املختلفة النظم من غريه. 

  :االجتماعية النظم .885
 عددها خيتلف.  
 أخرى إىل زمنية فرتة ومن آخر، إىل جمتمع من صصهاخت درجة تتباين. 

 ـ:ب تتميز ؛احلديثة اجملتمعات يف ،االجتماعية النظم .880
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 النظم يف الشديد التخصص. 
  :حول منها كل يدور ؛احلديثة اجملتمعات يف ،االجتماعية النظم .883

 االجتماعية احلياة مشكالت من حمددة مشكلة. 
  :هو انك االجتماعية النظم بتصنيف اهتموا الذين العلماء بني السائد االجتاه .884

 اجملتمع حاجاتو النظم بني الربط حماولة. 
 :ـل تنشأ ،االجتماعية النظم .881

 ريالكب اجملتمع أو احمللية اجلماعة هبا تشعر اليت اجملتمع حاجات إشباع. 
 : اجملتمع يف املوجودة األساسية االجتماعية النظم أهم .886

 الزواج( األسرة(.  
 القرابة.  
 لرتبيةا.  
 الدين.  
 االقتصاد.  
 الدولة. 

 منسوخ من اختبار النظم االجتماعية األساسية: .887
  وتشمل نظام األسرة والقرابة، والنظام االقتصادي، والنظام السياسي، والنظام

 الديين، والنظام الرتبوي، والنظام الرتوحيي، والنظام اجلمايل. 
 اسة اجملتمع، يتضمن: دراسة النظم االجتماعية الذي وضعه "إنكلز" لدر  .888

  ،نظام األسرة والقرابة، والنظام االقتصادي، والنظام السياسي، والنظام الديين
 .والنظام الرتبوي

 : االجتماعية النظم خصائص .889
 االجتماعية احلياة يف معينة وظيفة يؤدي.  
 (ثابتة) راسخة( قيم) ملعايري خيضع.  
 االجتماعية اجلزاءات بعض بوجود وجوده يرتبط. * 
 (معظمها) التعقيد من عالية درجة تبلغ. * 
 فقط واحداً  هدفاً  ختدم ال.  
 نسبياً  ثابتة. 

 تمعاجمل مادام االجتماعية، احلياة يف معينة وظيفة تؤدي ،االجتماعية النظم .892
  :نفسه
 ويقره به يعرتف. 

  :وثابتة راسخة ملعايري ختضع االجتماعية، النظم .895
 مسكالت أشد هبا يتمسكو اجملتمع هبا يؤمن. 

  :هي تعترب ،االجتماعية النظم .890
 املقنن السلوك. 

 ؛االجتماعية اجلزاءات بعض بوجود وجودها يرتبط ،االجتماعية النظم .893
  :باعتبارها
 املقنن السلوك. 

  :هو( اهل) هبا الناس( اتباع) متسك سبب يكون قد السائدة، االجتماعية النظم .894
 االجتماعية للجزاءات التعرض من اخلوف. 

  :أغلبها ،جتماعيةاال النظم .891
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 التعقيد من عالية درجة يبلغ. 
  :تكوينها يف يدخل ،االجتماعية النظم .896

 املتشابكة املتداخلة العناصر من جداً  كبري عدد. 
  :ميكن بعضها االجتماعية، النظم .897

 من موعةجم من تتألف اليتو ،بساطة األكثر اجلزئية النظم من عدد إىل حتليله 
 .املتشابكة العناصر

  :الجتماعيةا النظم .898
 فقط واحداً  هدفاً  ختدم ال. 

  :(االجتماعي) االجتماعية( النظام) النظم .899
 فقط واحدة حاجة يشبع ال. 

  :معظمها ،االجتماعية النظم .922
 حاجة من أكثر يشبع. 

  :فبالتايل ،حاجة من أكثر يشبع معظمها ألن ،االجتماعية النظم .925
 وظيفة من أكثر تؤدي. 

  :االجتماعية النظم .920
 اً نسبي ثابتة. 

  :تتغري االجتماعية، النظم .923
 ببطء. 

  :(االجتماعي النظام) االجتماعية النظم .924
 األفراد وجوده يتعدى إمنا ،األفراد بوجود يرتبط ال. 

  :إىل تشري كلمة ،النظام .921
 طويلة أجياالً  الوجود يف تستمر اليت االجتماعية احلياة مالمح. 

  :الوجود يف رتستم ،(االجتماعية احلياة مالمح) االجتماعية النظم .926
  ًطويلة أجياال. 

  :على كبرية بقدرة تتمتع ،االجتماعية النظم .927
 هوإزالت هبدمه كفيلة أهنا يظن اليت الطارئة التغريات وجه يف الصمود. 

  :من للتغري عرضة أقل "الكربى" االجتماعية النظم .928
 احملدودة" االجتماعية النظم." 

  :من للتغري عرضة أقل( الكربى النظم على مثال) االقتصادي النسق .929
 (.احملدودة النظم على أمثلة) االستهالك أو التوزيع أو االنتاج نظام 

 
  :عليه ينطبق ،الزواج .952

 االجتماعية النظم خصائص أهم. 
  :يؤدي الزواج، .955

 االجتماعية احلياة يف مهمة. 
  :من نوع الزواج، .950

 اجلزاءات بعض بوجود اجملتمع يف وجوده يرتبط الذي املقنن السلوك 
 .جتماعيةاال

  :يشبع الزواج، .953
 االجتماعية احلاجات من حاجة من أكثر. 

 الزواج، نظام اجتماعي
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 :ـب يتمتع الزواج، .954
 اجملتمع يف حتدث اليت التغريات وجه يف الصمود على كبرية قدرة. 

 ـ:ل أويل كشرط اختاذه يتم إجراء ،الزواج .951
 ذلك بعد األسرة تكوين. 

  :هلا ،(رابطة) عالقة ،الزواج .956
 شروط. 

  :حتددها شروطه ،الزواج .957
 القوانني هذه أو العادات هذه شكل كان مهما القانون أو العادة. 

  :على يقوم الزواج، .958
 الطرفني بني الدائمة العالقة تفضيل.  
 املشرتكة احلياة يف الرغبة. 

  :عليه يشجع الزواج، .959
 ستنكرهاي اليت العالقات من أخرى عالقة إىل عنه ينصرف ملن اجملتمع احتقار 

 .اجملتمع
  :عرب ،الزواج تطور دراسة تحاول الدراسات .902

 للزواج األوىل األشكال عن الفروض بعض وضع. 
  :هو ،األحادي الزواج .905

 واحدة امرأةب واحد رجل زواج. 
  :يف يقع ،األحادي الزواج .900

 الزواج لنظام االجتماعي التطور سلسلة هناية. 

  هي: ؛الزواج لنظام االجتماعي التطور دراسات من .903
 "العائلة يف واملصاهرة القرابة روابط ساقأن" كتاب يف "مورجان لويس 

 .5872 عام الصادر" اإلنسانية
مؤلف كتاب "أنساق روابط القرابة واملصاهرة يف العائلة اإلنسانية"، الصادر  .904

 : ؛ هو5877، واجملتمع القدمي عام 5872عام 
 .لويس مورجان  

 هي: ؛الزواج لنظام االجتماعي التطور دراسات من .901
 "5905 عام الصادر" اإلنساين الزواج تاريخ" بكتا يف" مارك وسرت. 

  :أن ذكر ،5905 عام الصادر" اإلنساين الزواج تاريخ" كتاب يف" مارك وسرت" .906
 التعددي الزواج وليس األحادي الزواج نظام األصل يف يتبع كان اإلنسان. 

، أن اإلنسان  5905ذكر يف كتابة "تاريخ الزواج اإلنساين" الصادر يف عام  .907
 : يف األصل نظام الزواج األحادي وليس الزواج التعددي؛ هو كان يتبع
  .وسرت مارك 

 : قال أن الزواج أحادي إىل أن وصل إىل التعددي، هو .908
  .وسرت مارك 

 : تطور الزواج منذ األزل كان .909
  .أحادي 

 : قال أن الزواج تعددي إىل أن وصل إىل أحادي، هو .932
  .مورجان 

 : زواجمورجان يعتقد بأن البدايات األوىل لل .935
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  .تعددي 
 : للزواج األساسية األشكال .930

 األحادي الزواج.  
 التعددي الزواج. 

  :شكل يأخذ قد التعددي، الزواج .933
 الزوجات تعدد.  
 األزواج تعدد.  
 اجلماعي الزواج. 

الذي حتدث عن الزواج اجلماعي، وهو زواج رجلني أو أكثر بامرأتني أو أكثر؛  .934
 منسوخ من اختبار: هو

  .أفالطون 
 هو:  ،الداخلي الزواج .931

 داخلها من اجلماعة أفراد زواج. 
 هو: ،اخلارجي الزواج .936

 خارجها من اجلماعة أفراد زواج. 
 من أشكال الزواج: .937

 .أحادي 
 .تعددي 
 .داخلي 
 .خارجي 

 الزواج، مفهوم: .938
 .سوسيولوجي 

 التزاوج، مفهوم: .939
 .بيولوجي 

 
 : لثم اجملتمع، يف املوجودة االجتماعية النظم من بغريها ترتبط ،األسرة .942

 الرتبوي النظام.  
 االقتصادي النظام. 

  :اجتماعي نظام ،األسرة .945
 "عاملي." 

  :يف املوجودة النظم أهم من ،األسرة .940
 املختلفة اجملتمعات. 

 هي:  ،األسرة .943
 التعاونو ،الوثيقة املباشرة املواجهة عالقات على تقوم ،أولية اجتماعية مجاعة 

 .والعواطف الشخصية عن التعبري حريةو ،الواضح
 هي: ،األسرة .944

 الحتياجاتا بعض قضاءو األبناء تربية يتم طريقها عن اليت القرابية اجلماعة 
 .احملددة اإلنسانية

 ـ:ل طكشر  األطفال وجود يشرتط ال العلماء بعض ،األسرة .941
 األسرة تكوين. 

 األسرة، نظام اجتماعي
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  هي: ،(أوجربن: حسب) األسرة .946
 مبفرده زوج من أو ؛أطفال بدون أو وأطفاهلا وزوجة زوج من اجتماعية رابطة 

 .أطفاهلا مع مبفردها زوجة أو ،أطفاله مع
يرى أن األسرة هي: رابطة اجتماعية من زوج وزوجة وأطفاهلما أو بدون أطفال  .947

 : أو من زوج مبفرده مع أطفاله، أو زوجة مبفردها مع أطفاهلا؛ هو
  .أوجربن 

 : األسرة تطور مراحل .948
 اجلنسية اإلباحية.  
 األموية األسرة.  
 ةاألبوي األسرة. 

 :تقسيم األسرة لإلقامة .949
  .األموية، األبوية 

  :هي ،األبوية األسرة .912
 املطلقة بالسلطة األب فيها يتمتع اليت. 

 :قبل أن تصبح األسرة أبوية، كانت .915
 .أموية 

  :تظهر  عندما استقر ،األسرة تطور .910
 (النووية األسرة) الزواجية األسرة. 

 : ، هي(النووية) الزواجية األسرة .913
 املباشرين واألبناء والزوجة الزوج من تتكون ،احلجم صغرية أسرة. 

  :متثل ،(النووية) الزواجية األسرة .914
 الصناعية اجملتمعات يف اليوم السائد الشكل. 

  :مقابل يف ،(النووية) الزواجية األسرة .911
 املمتدة األسرة. 

  تكون يف: ،املمتدة األسرة .916
 الصناعة قبل ما مبرحلة متر اليت جمتمعاتال أو التقليدية اجملتمعات. 

 : األسرة أشكال .917
 (النووية) الزواجية األسرة.  
 (.العائلة) املمتدة األسرة 

  :من تتكون ،)النووية( الزواجية األسرة .918
 تقلةمس واحدة معيشة يف مبفردهم معا   يعيشون الذين واألبناء والزوجة الزوج. 

 :العوامل اليت أدت إىل ظهور األسرة النووية .919
  .ارتفاع مستوى الدخل 
 اع مستوى التعلم. ارتف 
  .كثرة املشاكل 
  .عملية احلراك االقتصادي أو اجلغرايف أو االجتماعي 
  .النواحي االجتماعية فيما يتعلق باجملتمع والناس والعرف 

   :من تتكون ،(العائلة) املمتدة األسرة .962
 أبنائهم مع منهم املتزوجني تضم كما الصغار، وأبنائهما والزوجة الزوج. 

 :رة املمتدةيطلق على األس .965
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  .األسرة األموية واألبوية 
  :يف اجلميع يقيم ،(العائلة) املمتدة األسرة .960

 متجاورة منازل عدة يف أو غالبا ، واحد منزل. 
  :إىل ينتمي اجملتمع يف فرد كل .963

 األسرة أمناط من منطني. 
 : األسرة أمناط .964

 (التوجيه) التنشئة أسرة.  
 (.اإلجناب) التناسل أسرة 

 :لنسبة لإلقامةتقسيم األسرة با .961
  .أموية، أبوية 

 :تقسيم األسرة بالنسبة لألفراد .966
  .تنشئة، توجيه 

  :هي ،(التوجيه) التنشئة أسرة .967
 واألخوة ووالدته والده مع الفرد من تتكون اليت. 

  :من تتكون ،(اإلجناب) التناسل أسرة .968
 وأبنائه زوجته مع الفرد. 

 ـ:ب تقوم مستقلة هيئة مبثابة كانت قدميا   األسرة .969
 االجتماعية الوظائف خمتلف. 

  :ل حتتفظ بتزا ال ،األسرة، فإن متعددة  وظائف من فقدته مما الرغم على .972
 ةاملهم االجتماعية الوظائف من عدد. 

 : هبا حتتفظ األسرة تزال ال اليت الوظائف .975
 اجلدد باألعضاء اجملتمع إمداد.  
 األطفال وتنشة رعاية.  
 االجتماعية املراكز منح.  
 الشخصية جاتاحلا إشباع. 

، ضامنةمت اقتصادية وحدة تعدو متنوعة اقتصادية أنشطة متارس تزال ال األسرة .970
  يقوم فيها:
 املنزل بإعالة األم وتقوم ،وأبنائه زوجته بإعالة األب. 

 
  :يتضمنها اليت املهمة النظم أحد ،الرتبوي النظام .973

 االجتماعي البناء . 
  :مفهوم قطف يتضمن حبيث ،هومهمف من العلماء بعض يضيق ،الرتبوي النظام .974

 "التعليم" أو" الرمسية الرتبية." 
 : ـل األساسية العناصر أحد ،الرتبوي النظام .971

 الرتبوية العملية توىحم . 
  :يف ،للرتبية الرمسي املظهر هو ،التعليم .976

 املعارف من معينة نوعية ختتار اليت الرتبوية واملؤسسات العلم دور.  
 :ـل ،للرتبية يالرمس املظهر هو ،التعليم .977

 الثقايف وبرتاثه مبجتمعه الفرد تربط . 
  :يتضمن حبيث ،همفهوم من العلماء بعض يوسع ،الرتبوي النظام .978

 النظام الرتبوي
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 الرمسية وغري الرمسية الرتبية معىن. 
  :هي ،الرمسية الرتبية .979

 بقصد حتدث اليت . 
  :هي ،الرمسية غري الرتبية .982

 قصد بدون حتدث اليت . 
  :هي ،الرمسية الرتبية .985

 املدرسة داخل تتم اليت . 
  هي: ،الرمسية الرتبية .980

 املدرسني طريق عن تتم اليت ةواملقصود املدروسة الرتبية من نوع . 
  :هي ،الرمسية غري الرتبية .983

 رييةاجلماه االتصال وسائل أو ،النظراء مجاعات أو ،األسرة طريق عن تتم اليت، 
 . االجتماعية التنشئة هيئات من أخرى هيئة أو

 :هي ،الرمسية ريغ الرتبية .984
 املدرسة نطاق خارج مقصودة وغري مدروسة غري بطريقة تتم اليت . 

 :هي ،الرتبية .981
 عيننيم ومكان زمان يف معني، جمتمع يف إنسانيني أفراد وإعداد تشكيل عملية 

 وكالسل وأمناط واالجتاهات والقيم املهارات يكتسبوا أن يستطيعوا حىت
 . اديةوامل االجتماعية البيئة مع املالتع عملية هلم تيسر اليت املختلفة

 هي: ،الرتبية .986
 آخرين أفراد تنمية هبدف إنسانيون أفراد هبا يقوم إنسانية عملية . 

  :الرتبوية األنساق مناذج .987
 آخر إىل جمتمع من ختتلف . 

  :ناحية من ،الرتبية يف أمناطه جمتمع لكل .988
 للصغار تلقن اليت املواد.  
 (. الرتبية وسائل) لقنيالت هذا يف املستخدمة الوسائل 

 ـ:ب االرتباط أشد ترتبط ،للصغار تلقن اليت املواد .989
 للمجتمع العليا األهداف . 

 :ـب مرتبطة ،الرتبية وسائل .992
 تلقن اليت املوضوعات أو املواد. 
 جمموعه يف الثقايف النظام . 

 فيه يةالرتب ،والقنص الصيد وأساليب الثمار مجع على يعيش الذي اجملتمع .995
  :تستهدف
 سائلالو  من ذلك إىل وما ؛والقنص الصيد وأساليب الثمار مجع كيفية تعليم 

 . اجملتمع هذا مثل يف احلياة الستمرار ضرورية تعد اليت
 من نيكو  ال املعقدة، غري البسيطة الثقافات ذات البدائية اجملتمعات يف .990

  :الضروري
 اجملتمع يف جندها اليت واجلامعات كاملدارس ،للتعليم تنظيمية رمسية وسائل إقامة 

 . احلديث
  :أهنا على إليها النظر ميكن ال البدائية اجملتمعات يف الرتبية .993

 متخصصون مدرسون به يقوم متخصص اجتماعي نشاط . 
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  :عادة اهب ويقوم ،مستقل بشكل متارس ال البسيطة اجملتمعات يف الرتبية .994
 ياةاحل أعباء يف املشاركة خالل من ككل واجملتمع ،القرابية اجلماعةو ،األسرة 

 . اليومية
  :يف الغالب الطابع هي الرمسية الرتبية .991

 املتقدمة اجملتمعات . 
  :حول خاصة بصفة ترتكز الرتبية ،املتقدمة اجملتمعات يف .996

 لالعم تقسيم نظم تطويرو االنتاج مستوى حتسني يف العلم تطبيق . 
  :يثح من ختتلف املختلفة اجملتمعات يف الرتبوية واألمناط النماذج .997

 الرتبوية الوسائل. 
 تدرس اليت املواد . 

  :يف سائدةال الدراسة مواد هي النظرية املواد .998
 ناهجم كل تستوعب وكانت ؛الوسطى العصور وجمتمعات ،القدمية اجملتمعات 

 . تقريبا   الدراسة
  :يف سائدةال الدراسة مواد هي ،التطبيقية العلوم .999

 (.الصناعية اجملتمعات خاص) احلديثة العصور  
  :يف النظرية العلوم مكانة تفوق ،التطبيقية العلوم دراسة .5222

 احلديثة رو العص . 
 : مثل ،التطبيقية العلوم .5225

 املختلفة والصناعات احلرف بشؤون يتعلق وما ،امليكانيكا . 
 (: 4) هي ،(فريدنربج: حسب) الرتبوي للنظام االجتماعية الوظائف .5220

 اجملتمع ثقافة نقل.  
 أدائها كيفية وتعليمه االجتماعية األدوار اختيار على الفرد مساعدة.  
 لألفراد الفرعية الثقافات وبني للمجتمع العامة الثقافة بني التكامل إحداث 

  .اجملتمع داخل توجد اليت واجلماعات
  واالجتماعي الثقايف للتجديد مصدراً  الرتبيةعّد . 

ربع أ يرى أنه ميكن تلخيص أهم الوظائف االجتماعية للنظام الرتبوي يف .5223
 : وظائف أساسية؛ هو

 فريدنربج . 
 (: 2) للرتبية االجتماعية الوظائف أمناط .5224

 الفرد حنو املوجهة الوظائف.  
 اجملتمع حنو املوجهة الوظائف . 

  :على تعمل الرتبية فيها ،الفرد حنو املوجهة الوظائف .5221
 األفراد مقدرات تدعيم. 
 الذات حتقيق اإلسهام يف . 

 :لـ تؤدي الرتبيةفيها  ،معاجملت حنو املوجهة الوظائف .5226
 االجتماعي للنسق بالنسبة ورمزية عملية فوائد . 

  :على تعمل الرتبيةفيها  ،اجملتمع حنو املوجهة الوظائف .5227
 األجيال نم الثقايف الرتاث لنقل نتيجة وبقائها اإلنسانية اجملتمعات استمرار 

 . الالحقة األجيال إىل السابقة
 : األساسية يةاالقتصاد( العمليات) املتغريات .5228
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 اإلنتاج.  
 التوزيع.  
 ستهالكاإل.  

 ملرتبطةا السوسيولوجية املتغريات عن الكشف مبحاولة يهتمون االجتماع علماء .5229
  مثل: ،األساسية االقتصادية بالعمليات
 .اإلنتاج  
 التوزيع.  
 االستهالك . 

  :وبني االقتصادية األهداف بني وثيق اتصال هناك .5252
 تمعاجمل يف االجتماعية األهداف . 

  :واملتغريات االقتصادية املتغريات بني تساند هناك .5255
 (. االجتماعية) السوسيولوجية 

  :التفسري علجي االجتماعية املتغريات عن مبعزل االقتصادية املتغريات فسريت .5250
 واضح غري. 

 

 
 :ـل طبقاً  خمتلفة أمناط عدة إىل تصنف اجملتمعات .5253

 هبا ميارس الذي االقتصادي النشاط أنواع . 
 : االقتصادي للنشاط طبقاً  اجملتمعات أمناط من .5254

 واجلمع الصيد جمتمعات.  

 املتنقلة الزراعة جمتمعات.  
 املستقرة الزراعة جمتمعات.  
 الصناعية اجملتمعات . 

 (: أخرى بطريقة) االقتصادي للنشاط طبقا   اجملتمعات أمناط من .5251
 واجلمع الصيد جمتمعات.  
 الرعوية اجملتمعات.  
 املستقرة وغري املتنقلة عةالزرا جمتمعات.  
 الريفية اجملتمعات.  
 الصناعية اجملتمعات . 

 : أمناط إىل -العلماء بعض- يصنفه االقتصادي التنظيم .5256
 واجلمع الصيد اقتصاد.  
 الزراعي االقتصاد.  
 الصناعي االقتصاد.  
 املتقدم الصناعي االقتصاد . 

  :حول فيه السكان نشاط يرتكز ،واجلمع الصيد اقتصاد منط .5257
 طبيعية بطريقة البيئة يف يوجد الذي االنتاج استخدام . 

 : مثل ،واجلمع الصيد اقتصاد منط .5258
 البيئة يف املتوافرة احليوانات صيد.  
 الربية النباتات استغالل . 

 أمناط التنظيم االقتصادي
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 لنمطا هبذا تتميز اليت البسيطة اجملتمعات ،واجلمع الصيد اقتصاد منط .5259
 ـ:ب تتميز االقتصادي
 النوع أساس على القائم العمل تقسيم من بسيط نوع وجود . 

 ـ:ب الذكور يقوم ،واجلمع الصيد اقتصاد منط .5202
 إىل ةباإلضاف ،وااللتقاط اجلمع بعمليات النساء تقوم بينما ،الصيد عمليات 

 . املختلفة املنزلية األعباءب والقيام األطفال رعاية
  :قريط عن عادة تنظيمه يتم االقتصادي النشاط ،واجلمع الصيد اقتصاد منط .5205

 القرابة . 
  :من كبري قدر به ،واجلمع الصيد اقتصاد منط .5200

 الثروة لقلة نظرا   اجملتمع يف األفراد بني املساواة . 
 لىع والنساء الرجال بني واضحة املساواة تبدو ،واجلمع الصيد اقتصاد منط .5203

  :من الرغم
 خمتلفة أدوار بأداء منهما كل قيام . 

 يف تمثلي ،التكنولوجيا من بسيط نوع ودبوج يتميز ،واجلمع الصيد اقتصاد منط .5204
 : وجود
 احلفر عصا.  
 األقواس.  
 البسطة املادية األشياء من وغريها ،مالسها . 

  :أداءب غالبا   يقومون والنساء الرجال من كل بأن يتميز ،الزراعي االقتصاد منط .5201
 جالالر  ايرتكه اليت األدوار من بكثري القيام يتحملن النساء إن بل ؛األدوار نفس . 

  :تظهر فيه ،الزراعي االقتصاد منط .5206
 السياسية القيادات . 

  :تظهر فيه ،الزراعي االقتصاد منط .5207
 التعامل يف النقود استخدام ويبدأ األسواق.  

  :عندما ؛الزراعي اجملتمع هذا يف األفراد بني املساواة عدم مظاهر تبدو .5208
 اآلخرون ميتلك مما أكثر ثروة مصادر األفراد بعض ميتلك . 

 من األخرى االقتصادية األمناط من غريه عن خيتلف ،الصناعي االقتصاد طمن .5209
  :أن حيث
 ملكان كهامتال  إىل باإلضافة العمل صاحب متاما   ميتلكها أصبح اإلنتاج وسائل 

 . األولية واملواد العمل
 النمط هذا ظل يف األفراد بني املساواة عدم مظاهر ،الصناعي االقتصاد منط .5232

  :االقتصادي
 الزراعي االنتاج منط يف توجد اليت املساواة عدم مظاهر من لأق . 

  :تأثري يقل فيها ،الصناعي االقتصاد منط .5235
 اجملتمع يف وظائفها من كثريا   تفقد اليت ،القرابة. 

 
  :يف يوجد ؛املتقدم الصناعي االقتصاد منط .5230

 املتحدة الواليات مثل املتقدمة احلديثة اجملتمعات بعض . 
 ،الزراعة يف تعمل اليت العاملة القوى نسبة فيه ؛املتقدم الصناعي االقتصاد منط .5233

  :مستوى عند تقريبا   تثبت

 املتقدم الصناعي االقتصاد
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 الصناعة، يف تعمل اليت العاملة القوى نسبة يف النقص استمرار مع ،جداً  منخفض 
 . اخلدمات يف تعمل اليت العاملة القوى نسبة وزيادة

  :من خمتلفة أمناط عدة هناك .5234
 ادياالقتص التنظيم أمناط . 

  :يلسب يف أساسية وظائف عدة يؤدي االقتصادي التنظيم أمناط من منط كل .5231
 اجملتمع أعضاء احتياجات إشباع . 

  :هي االقتصادي النظام وظائف أهم .5236
 االنتاج. 
 التوزيع.  
 واخلدمات السلع استهالك . 

  :يشمل االنتاج، .5237
 واخلدمات لعسال إنتاج يف اجملتمع يف والطبيعية البشرية املوارد واستغالل مجع . 

  :يشمل التوزيع، .5238
 املنتجات لنق إىل باإلضافة ،اإلنتاجية اهليئات إىل لإلنتاج األساسية املواد نقل 

 . املستهلكة اهليئات إىل اإلنتاجية اهليئات هذه من
  :يشمل ،االستهالك .5239

 واخلدمات السلع استعمال أو استخدام. 

 
  :يعد االجتماع علم أن االجتماع علماء بعض يرى .5242

   نظرياً  علما . 

  :أنه يعين ،اً نظري ا  علمأن يكون علم االجتماع  .5245
 ستخداماال حماولة دون البشري اجملتمع طبيعة حول املعرفة اكتساب إىل يهدف 

 . املعرفة هلذه العملي
  :االجتماع علم أن االجتماع علماء بعض يرى .5240

 العملي قالتطبي جمال يف االجتماعية احلياة حقائق بوضع يهتم تطبيقي علم . 
  :إىل يهدف ،التطبيقي االجتماع علم .5243

 ماعيةاالجت املشكالت حل يف( االجتماعية) السوسيولوجية املعرفة استخدام، 
 الئمامل غري واإلسكان الصناعي والصراع العصري والتمييز الطالق مشكلة: مثل

 . والبطالة املتخلفة واملناطق
  :هي االجتماعية املشكالت .5244

 فيه مرغوب قفو م عن منحرف موقف. 
  :هي( العلمية) السوسيولوجية املشكالت .5241

 وهي ،معروفة األحداث بني العالقات تكون ال حينما تظهر معرفية مشكالت 
 . اإلنساين للمجتمع السوسيولوجية املعرفة تواجه اليت الصعوبات من نوع

  :هي االجتماعية املشكلة .5246
 يف روناآلخ ألعضاءا يعتقد أو يعتقدون حبيث األفراد من عدد يف يؤثر موقف 

 ملشكلةا تصبح مث ومن. واملساوئ الصعوبات مصدر هو املوقف هذا بأن اجملتمع
 . خرىأ جهة من ذاتيا   اجتماعيا   وتفسريا   جهة من موضوعيا   موقفا   االجتماعية

 : ، هي(ولسلي هورتون: حسب) االجتماعية املشكلة .5247
 االجتماع علم
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 الشعور ديوج مما ،وبةمرغ غري تعترب بطرق الناس، من كبري عدد يف يؤثر ظرف 
 . اجلمعي االجتماعي الفعل خالل من ما، بعمل القيام ميكن بأنه

ظرف يؤثر يف عدد كبري من الناس بطرق تعترب غري مرغوبة مما يوجد الشعور  .5248
 : بأنه جيب القيام بعمل ما من خالل الفعل الرتبوي

 .تعريف املشكلة الرتبوية 
ور عترب غري مرغوبة مما يوجد الشعظرف يؤثر يف عدد كبري من الناس بطرق ت .5249

 :بأنه جيب القيام بعمل ما من خالل الفعل النفسي
  .تعريف املشكلة النفسية 

ظرف يؤثر يف عدد كبري من الناس بطرق تعترب غري مرغوبة مما يوجد الشعور  .5212
 :بأنه جيب القيام بعمل ما من خالل الفعل االجتماعي اجلمعي

  .تعريف املشكلة االجتماعية 
أن: املشكلة االجتماعية هي ظرف يؤثر يف عدد كبري من الناس، بطرق  يرى .5215

تعترب غري مرغوبة، مما يوجد الشعور بأنه ميكن القيام بعمل ما، من خالل الفعل 
 : االجتماعي اجلمعي؛ هو

  .هورتون 
  :بسبب ،(االجتماع علماء بعض: حسب) االجتماعية املشكالت نشأة .5210

 الواقعي لوكالس وبني اجملتمع، يف املوجودة ثالياتوامل القيم بني الفجوة إزدياد 
 . اجملتمع هذا ألعضاء

 :الفجوة بني القيم واملثاليات، وبني السلوك الواقعي؛ تؤدي إىل .5213
  .املشكالت االجتماعية 

  :بسبب ،(االجتماع علماء بعض: حسب) االجتماعية املشكالت نشأة .5214
 ماعيةاجت مشكلة ميثل ناً معي ظرفاً  بأن اجملتمع أفراد من كبري عدد اعتقاد . 

  :أن لظهورها يكفي ،االجتماعية املشكلة .5211
 لعددهم حتديد دون اجملتمع أفراد من كبري عدد هبا يتأثر . 

 ةصف ذات املشكلة تكون أن يف حتمية هناك ليست ،االجتماعية املشكلة .5216
  :لتكون اجملتمع أرجاء كل يف عمومية
  ًجودو  إىل يؤدي أن ميكن احلديث تمعاجمل نطاق اتساع ألن وذلك ،للدراسة أهال 

 . تلفةخم مشكالت عليها يرتتب أن وميكن خمتلفة، روابط ذات حملية جمتمعات
 ىعل املشكالت هذه يدرس أن ميكنه هبا الباحث ،االجتماعية املشكالت .5217

  :املستوى
 بأسره اجملتمع مستوى على أو اإلقليمي أو احمللي . 

  :إىل" انكلز" صنفها جمتمع، أي تواجه اليت ،املتكررة االجتماعية املشكالت .5218
 مع التكيف أمناط من خمتلف بنمط منها كل تتعلق ،أساسية جمموعات ثالث 

 . االجتماعية احلياة حقائق
صنف املشكالت االجتماعية املتكررة اليت تواجه أي جمتمع إىل ثالث  .5219

حلياة اجمموعات أساسية تتعلق كل منها بنمط خمتلف من أمناط التكيف مع حقائق 
 :االجتماعية؛ هو

  .انكلز 
 : املتكررة االجتماعية للمشكالت األساسية اجملموعات .5262
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 على ةواإلنساني الطبيعية اخلارجية البيئة مع التكيف عن الناجتة املشكالت 
  .السواء

 جملتمعا ألعضاء الفردية اإلنسانية االحتياجات بإشباع املتعلقة املشكالت.  
 اجلمعية احلياة ظروف مع فالتكي عن الناجتة املشكالت. 

 :من أهم تصنيفات "انكلز" للمشكالت االجتماعية .5265
 عدم اشباع احلاجات النفسية والثقافية واالجتماعية.  

  :، هياخلارجية البيئة مع التكيف عن الناجتة االجتماعية املشكالت .5260
  وامللبس امالطع من األدين احلد بتوفري للجماعة تسمح تكنولوجيا تطويرمشكلة 

 .اجلغرافية وبيئتها ومناخها حلجمها املناسب املأوىو 
  :، هياخلارجية البيئة مع التكيف عن الناجتة االجتماعية املشكالت .5263

  من انفسه ومحاية الطويل املدى يف هادوجو  ملقومات اجلماعة توفريمشكلة 
 . واإلنسانية الطبيعية األخطار

أن  ، تعينةالفردي اإلنسانية االحتياجات بإشباع املتعلقة االجتماعية املشكالت .5264
  :إذا البقاء يف يستمر أن يستطيع ال اجملتمع
 أفراده احتياجات إشباع يف فشل . 

 ومأوى ممطع من األولية األفراد احتياجات على تقتصر ال الفردية االحتياجات .5261
  :تتضمن بل ومسكن
 رينباآلخ االتصال وحاجات لألفراد، والثقافية النفسية االحتياجات بعض 

 . النفس مواحرتا باملكانة اإلحساس إىل واحلاجة منه، التخلص أو التوتر تنفيسل
 : ، تعيناجلمعية احلياة ظروف مع التكيف عن الناجتة املشكالت .5266

  اعيةاجتم حياة دون الطبيعية بيئته يف البقاء يستطيع ال اإلنسانأن . 
 جيد دماعن تعين أنه اجلمعية احلياة ظروف مع التكيف عن الناجتة املشكالت .5267

  :الفور على يواجه مجاعات يف حييا نفسه اإلنسان
 الفردي املستوى تتجاوز اليت املشكالت من خاصة جمموعة.  

  :من نوع بإجياد يقوموا أن جيب معاً  يعيشون الذين األفراد .5268
 وحداتال تكوين إىل اإلنسان توصل مث ومن أفعاهلم بني والتكامل التنسيق 

 . معاتوجمت وتنظيمات حملية وجمتمعات مجاعات من يةاالجتماع للحياة األساسية
 *الوحدات األساسية للحياة االجتماعية، هي:  .5269

  .األفعال 
  .العالقات االجتماعية 
  .الشخصية اإلنسانية 
  .اجلماعات 
  .اجملتمعات احمللية 
  .التنظيمات 
  .السكان 
  .اجملتمع 

 :الوحدات األساسية للحياة االجتماعية .5272
  العالقات االجتماعية والشخصية واإلنسانية واجلماعات تتضمن األفعال  و

  واجملتمعات احمللية والتنظيمية والسكان واجملتمع.
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دراسة الوحدات االجتماعية الذي وصفه إنكلز لدراسة اجملتمع يف علم  .5275
 : االجتماع؛ تتضمن

  .األفعال والعالقات االجتماعية والشخصية واجملتمعات 
 منسوخ من اختبار :التحليل السوسيولوجي، هو .5270

  دراسة الثقافة اإلنسانية واجملتمع وحتديد املنظور السوسيولوجي وحتديد أبعاد
 املنهج العلمي املتبع يف الدراسة. 

التحليل االجتماعي الذي وصفه "إنكلز" لدراسة اجملتمع يف علم االجتماعي،  .5273
 : يتضمن
  الطالق. دراسة الثقافة اإلنسانية واجملتمع، مثل: اإلرهاب والزواج و 

  :إىل تدفعه اليت هي االجتماعية احتياجاته إشباع إىل الفرد حاجة .5274
 املشرتكة احلياة . 

 :ـل نتيجة حتدث ،االجتماعية املشكالت .5271
 االجتماعي التغري عمليات . 

  :إحداث يتطلب ،االجتماعية املشكالت حل .5276
 االجتماعية التغريات بعض . 

  :يتضمن االجتماعية املشكلة حل .5277
 من لتخفيفا أو هنائيا   عليها القضاء درجة إىل ظهورها إىل املؤدية فالظرو  تغيري 

 . األقل على حدهتا
  :احتماالت زادت ،االجتماعي التغري عملية واستمرار سرعة زادت كلما .5278

 على املشكالت هذه تظهر وقد اجملتمع، داخل االجتماعية املشكالت ظهور 
 . بأسره اجملتمع ىمستو  على أو اإلقليمي أو احمللي اجملتمع مستوى

 : مها ،حقيقتني إىل أشارت ،احمللية اجملتمعات على أجريت اليت الدراسات .5279
 ماعيةاجت تغريات احمللية اجملتمعات غالبية شهدت األخرية السنوات خالل 

  .ومستمرة سريعة
 ثريك من االجتماعية التغريات هذه حدوث أثناء عانت اجملتمعات هذه معظم 

 . وااليكولوجية والسكانية واالقتصادية يةاالجتماع املشكالت من
 : منها متعددة ائجنت احمللية اجملتمعات يف واملستمرة السريعة التغريات علي ترتب .5282

 والنسق اجملتمعات هلذه السكانية اخلصائص من كل يف تعديالت حدوث 
 . االيكولوجية واألمناط االقتصادي والبناء االيكولوجي

 : جتماعيةاال التغريات حدوث أثناء احمللية تمعاتاجمل عانتها اليت املشكالت من .5285
 السكاين االزدحام.  
 الفساد.  
 الفقر.  
 احلضرية املناطق يف االستقرار عدم.  
 السكان تناقص.  
 الريفية املناطق يف االقتصادي االهنيار . 

 : اجملتمعات احلضرية تتميز بـ .5280
  .الال جتانس 
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ب للحياة وفرق بني كتب "ويرث" عن احلضرية كأسلو   5938يف عام  .5283
 :اجملتمعات الريفية واحلضرية بعدة فروق؛ هي

  .احلجم الكبري 
  .شدة الكثافة السكانية 
  .)الال جتانس السكاين )تباين السكان من حيث الصفات واخلصائص 
  .العالقات االجتماعية الثانوية 
  .الضوابط االجتماعية الرمسية 
  .االهنيار يف النسيج األخالقي 

 : حياة أفراد اجملتمع الذي تغري بتغري الزمنهو أسلوب  .5284
  .احلضرية 

 أساليبو  والتقاليد العادات) الالمادية الثقافة من جزء على تطرأ اليت التغريات .5281
  :على تطرأ اليت التغريات عم متاما   تتزامن ال( اجملتمع يف التفكري
 املادية الثقافة . 

 التغريات عم الالمادية الثقافة نم جزء على تطرأ اليت التغريات تزامن لعدم نتيجة .5286
  :من نوعا   اجملتمع يشهد ،املادية الثقافة على تطرأ اليت

 املادية الناحيتني يف الثقايف التغري معدالت تفاوت إىل يرجع الذي الثقايف التخلف 
 . والالمادية

 : ، هوالثقايف( اهلوة) التخلف .5287
 يتغري امم أسرع بشكل ،الثقافة مكونات أو عناصر أحد فيه يتغري الذي املوقف 

 . للثقافة األخرى املكونات أو العناصر من غريها به

املوقف الذي يتغري فيه أحد عناصر أو مكونات الثقافة، بشكل أسرع مما  .5288
 : يتغري به غريها من العناصر أو املكونات األخرى للثقافة؛ هو

  .اهلوة الثقافية 
  :بسرعة تتغري( احلاالت غالبية يف) للثقافة املادية العناصر .5289

 اجتماعية مشكالت حدوث إىل يؤدي مما املادية غري العناصر تغري من أكرب 
 . اجملتمع داخل متعددة

  :يف أثر هلا االجتماعي التغري عملية واستمرار سرعة .5292
 االجتماعية املشكالت ظهور . 

 ـ:ل نتيجة حتدث االجتماعية املشكالت .5295
 ومرتابطة متداخلة عوامل عدة . 

  :إىل ترجع( االجتماعية الدراسات من الكثري حسب) جتماعيةاال املشكالت .5290
 نواحي نع فضال   ،والبيولوجي واالجتماعي الثقايف الرتاث يف القصور نواحي 

 . االجتماعية السياسات يف القصور
 (: بيسانز جون ،بيسانز مافيس: حسب) االجتماعية املشكالت أسباب .5293

 املنحرف السلوك.  
 إطار داخل الناس من لفئة االجتماعية هدافاأل( إحباط) سبيل اعرتاض 

  .االجتماعي النسق
 فسهن االجتماعي النسق( ثبات أو استقرار عدم أو التنظيم) استمرار هتديد.  
 اجملتمع داخل احلياة أسلوب يهدد ظرف . 



 مبادئ علم االجتماع
 (شامل سؤال 5021في )

 الملخص مّجاني، ال يجوز تحريره، أو بيعه إال لتغطية تكاليف الطباعة

 التعليم عن بعد، جامعة الملك فيصل

@AbuAl7arith  51من  77صفحة 

من وجهة نظر "......."، أن من أسباب املشكالت االجتماعية؛ السلوك  .5294
 نفجار السكاين، أي ظرف يهدد احلياة: املنحرف، التمييز العنصري، اال

 .مافيس وجون بيسانز 
قال أن املشكالت االجتماعية ترجع إىل العوامل التالية: السلوك املنحرف،  .5291

 التمييز العنصري، االنفجار السكاين؛ أي ظرف يهدد أسلوب احلياة داخل اجملتمع؛ هو: 
  .مافيس وجون بيسانز 

  :هو ،املنحرف السلوك .5296
 عتبارا على اجملتمع أفراد من كبري عدد إليه ينظر الذي السلوك نم النمط ذلك 

 . جملتمعا داخل السائدة والقيم الثقافية للمعايري انتهاكا   أو هتديداً  ميثل أنه
  :املنحرف السلوك نتيجة تظهر اليت االجتماعية املشكالت أمثلة من .5297

 املخدرات تعاطي مشكلة . 
( اطإحب) سبيل اعرتاض نتيجة تظهر اليت االجتماعية املشكالت أمثلة من .5298

  :مشكلة االجتماعي؛ النسق إطار داخل الناس من لفئة االجتماعية األهداف
 العنصري التمييز . 

 عدم) نظيمالت استمرار هتديد نتيجة تظهر اليت االجتماعية املشكالت أمثلة من .5299
  :مشكلة ؛االجتماعي النسق( ثبات استقرار،
 السكاين االنفجار . 

 
 : االجتماعية املشكالت دراسة يف النظرية خلاملدا .5522

 (االجتماعي املرض) الشخصي االحنراف مدخل.  

 القيم صراع مدخل.  
 االجتماعي التفكك مدخل . 

  :بدراسة يهتم ،(االجتماعي املرض) الشخصي االحنراف مدخل .5525
 تاملشكال حدوث إىل احنرافهم يؤدي الذين املنحرفني األفراد وسلوك دوافع 

 . اجملتمع داخل ةاالجتماعي
 عالج ميكن أنه يرون( االجتماعي املرض) الشخصي االحنراف مدخل أصحاب .5520

  :طريق عن االجتماعية املشكالت
 الرتبية إعادة أو التعليم عملية . 

  :إىل االجتماعية املشكالت ظهور يرجع ،القيم صراع مدخل .5523
 املصاحل صراع. 
 القيم اختالف . 

  :إىل االجتماعية شكالتامل ظهور يرجع ،القيم صراع مدخل .5524
 صارعةمت أو متعارضة قيم هلا مجاعات تكوين من االجتماعي التغري يؤديه ما . 

  :طريق عن االجتماعية املشكالت عالج ميكن أنه يقول ،القيم صراع مدخل .5521
 املتصارعة اجلماعات بني القوة توزيع إعادة . 

  :إىل االجتماعية املشكالت يرجع ،االجتماعي التفكك مدخل .5526
 التقليدية االجتماعية املعايري اهنيار . 

  :هو ،االجتماعي التفكك .5527
 االجتماعي النسق اهنيار أو متزق . 

  :هو ،االجتماعي التفكك .5528

 يةاالجتماع املشكالت دراسة يف النظرية املداخل
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 اجملتمع داخل الضبط ووسائل االجتماعي التنظيم يف االهنيار . 
 التفكك إىل ينظرون( شيكاغو مدرسة أنصار األوائل، العلماء: حسب) .5529

  :إىل املؤدي العامل أنه اراعتب على االجتماعي
 املنحرف السلوك ظهور . 

  :عن عبارة اجملتمع أن يفرتض ،االجتماعي التفكك مدخل .5552
 ومتكامل نسبياً  ثابت نسق . 

  :من يتألف اجملتمع أن يفرتض ،االجتماعي التفكك مدخل .5555
 النسق استمرار على تساعد وظيفة منها لكل مرتابطة أجزاء عدة . 

  :أن يفرتض ،ياالجتماع التفكك مدخل .5550
 القيم حول اجملتمع أفراد بني اتفاق أو إمجاع هناك . 

 عالج ميكن أنه املدخل هذا أصحاب يرى ،االجتماعي التفكك مدخل .5553
  :طريق عن االجتماعية املشكالت
 األكمل الوجه على وظائفها تؤدي حبيث النسق أجزاء تعديل . 

  :فإنه ،تةثاب وغري ةمستمر  ظواهر التنظيم وإعادة والتفكك التغري أن بسبب .5554
 طريق عن بعض عن بعضها تنفصل الكامل الثقايف الثبات من فرتات توجد ال 

 . االجتماعي التغري دورات
  :تفسريات منها خمتلفة، تفسريات ظهرت ،املنحرف السلوك أسباب .5551

 بيولوجية. 
 ايكولوجية. 
 نفسية . 

 : املنحرف السلوك (مناذج) أمناطمن  .5556
 اإلجرام.  
 األحداث جناح.  
 (العقلية االضطرابات) األمراض.  
 االنتحار . 

  :هو ،االحنراف .5557
 اجملتمع معايري أو لقواعد انتهاك . 

 هو:  ،االحنراف .5558
 جلماعاتا طريق عن املنحرفني األفراد أو باألفعال تلصق وصمة أو عالمة 

 . اجملتمع داخل قوة األكثر
  هو: ،االحنراف .5559

 لتوبيخا يستحق أنه على جملتمعا أفراد من كبري عدد هإلي ينظر الذي السلوك 
 . حالتسام حدود ويتجاوز

 هو: ،االحنراف .5502
 االجتماعية للمعايري انتهاكاً  ميثل الذي السلوك . 

  :هو ،االحنراف .5505
 االجتماعية للتوقعات ميتثل ال الذي السلوك . 

 هو: ،(كلينارد: حسب) ]السلوك املنحرف[ االحنراف .5500
 لعاما التسامح حدود على اخلروج من كافية بدرجة يتميز الذي القواعد انتهاك 

 . اجملتمع يف
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  :حتدد اليت هي ،املعايري .5503
 املنحرف السلوك . 

  :من ختتلف ،املعايري .5504
 أخرى إىل ثقافة . 

  :الواحدة الثقافة يف ،املعايري .5501
 الزمنية الفرتات خمتلف يف ختتلف . 

  :نمابي ،(معينة ثقافة) معني جمتمع يف منحرفاً  سلوكاً  تعد سلوك أمناط هناك .5506
 أخرى( ثقافة) جمتمع يف املنحرف السلوك من منطا   تشكل ال . 

 استخدام من بدال  " االحنراف" مصطلح استخدام االجتماع علماء يفضل .5507
 ـ:ل نظرا   ؛"الشاذ السلوك" مصطلح
 الصراعب أو التوافق بعدم ارتباطه من أكثر النفسي باملرض األخري ارتباط . 

 استخدام من بدال  " االحنراف" طلحمص استخدام االجتماع علماء يفضل .5508
  :ألن نظرا   ؛"الشاذ السلوك" مصطلح
 نفسياً  ىمرض بالضرورة ليسوا االجتماعية املعايري عن ينحرفون الذين األشخاص 

 . عقليا   أو
 هإلي ينظر قد( اجتماعي نسق) معني جمتمع نظر وجهة من املنحرف الشخص .5509

  :باعتباره
  ًعينةم تارخيية حقبة يف أو ،آخر أخالقي يفلسف منظور من( مسايرا  ) ممتثال. 

 :يفرق "........." بني االحنراف األويل واالحنراف الثانوي .5532
 .ليمرت 

 :االحنراف األويل .5535
  .سلوك مؤقت 

 فرق "ليمرت" بني االحنراف األويل والثانوي، فقال: أن االحنراف الثانوي:  .5530
 ويل. هو االحنراف الناتج عن رد فعل اجملتمع جتاه االحنراف األ 

 : أن االحنراف األويلفرق "ليمرت" بني االحنراف األويل والثانوي، فقال:  .5533
  هو ذلك السلوك املؤقت الذي قد يتورط فيه أي شخص خيرج على معيار

 معني. 

 
  :هي ،الالمعيارية .5534

 املعايري ههذ فيها تكون أو االجتماعية املعايري وجود فيها ينعدم اليت املواقف 
 . واضحة غري أو غامضة

 ـ:ل ،لالنتحار دراسته يف" كامي دور" استخدمها ،الالمعيارية .5531
 مما ماعيةاالجت املعايري بني صراع أو ضعف فيه حيدث الذي املوقف إىل يشري 

 . املنحرف السلوك ظهور إىل يؤدي
  :عندما االنتحار معدالت ترتفع ؛لالنتحار" كامي دور" لدراسة طبقا   .5536

 االجتماعية الروابط تضعف . 
  :عندما االنتحار معدالت ترتفع ؛لالنتحار" كامي دور" لدراسة طبقا   .5537

 عندما أو ،األخالقي والسلوك الطموحات لضبط الفعالة القواعد توجد ال 
 . عزلة يف الناس يكون

  :قدمها اجملتمع، يف األفراد تكيف أمناط .5538

 املنحرف والسلوك الالمعيارية
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 "االجتماعي والبناء االجتماعية النظرية" كتاب يف" مريتون." 
لنظرية االجتماعية والبناء االجتماعي" تصنيفاً ألمناط تكيف قدم يف مؤلفه "ا .5539

 : األفراد يف اجملتمع؛ هو
  .مريتون 

 ـ:ل تكون اجملتمع، يف األفراد تكيف أمناط .5542
 هذه لتحقيق املتاحة النظامية واألساليب الثقافية األهداف بني لتفاوتا 

 . األهداف
 :هي اجملتمع، يف األفراد تكيف أمناط .5545

 أمناط مخسة . 
 : هي اجملتمع، يف األفراد تكيف أمناط .5540

 االمتثال منط.  
 التجديد.  
 الطقوسية.  
 االنسحابية.  
 التمرد . 

  :يرى أن هناك مخسة أمناط لتكيف األفراد يف اجملتمع، هو .5543
 مريتون.  

  :هو ،االمتثال منط .5544
 االجتماعي النسق بقاء على يساعد أي ،وظيفي منط . 

  :الفرد سلوك فيه ميثل ،االمتثال منط .5541

  ًاألهداف هذه لتحقيق النظامية والوسائل الثقافية لألهداف قبوال . 
  :أمناط هي ؛التمرد ،االنسحابية ،الطقوسية ،التجديد أمناط .5546

 وظيفيا   ضارة . 
  :أمناط هي ؛التمرد ،االنسحابية ،الطقوسية ،التجديد أمناط .5547

 منحرفة تكيف . 
  :هتدد ؛التمرد ،االنسحابية ،الطقوسية ،التجديد أمناط .5548

 االجتماعي النسق بقاء . 
  :ميثل فيه األفراد سلوك ،التجديد منط .5549

  ًألهدافا هذه لتحقيق النظامية للوسائل ورفضاً  ،الثقافية لألهداف قبوال . 
  :ميثل فيه األفراد سلوك ،الطقوسية منط .5512

  ًرغم هداف؛األ هذه لتحقيق النظامية للوسائل وقبوالً  الثقافية لألهداف رفضا 
 . يذكر شيئا   له حتقق ال أهنا

  :ميثل فيه األفراد سلوك ،االنسحابية منط .5515
  ًدافاأله هذه لتحقيق النظامية والوسائل الثقافية األهداف من لكل رفضا . 

  :ميثل فيه األفراد سلوك ،التمرد منط .5510
  ًمع دافاأله هذه لتحقيق النظامية والوسائل الثقافية األهداف من لكل رفضا 

 . مبتكرة نظامية ووسائل ثقافية بأهداف استبداهلما
 إىل تؤدي ،"مريتون" األمريكي اجملتمع يف( الكسب النجاح،) التفوق قضية .5513

  :على التأكيد من أكثر ،التفوق يف االستمرار على كبري تأكيد
 النجاح لتحقيق املتاحة والوسائل االجتماعية للمعايري االمتثال. 
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لى إىل تأكيد كبري عقضية النجاح أو الكسب يف اجملتمع األمريكي، تؤدي  .5514
 : االستمرار يف التفوق؛ حسب

 .مريتون 
 نم أكثر( الكسب النجاح،) التفوق يف االستمرار على يؤكد الذي اجملتمع .5511

  :فيه ؛جاحالن لتحقيق املتاحة والوسائل االجتماعية للمعايري االمتثال على التأكيد
 العربة نتكو  مناوإ ،اجملتمع يف دوره الفرد يؤدي كيف هو املهم الشيء يكون ال 

 . النهاية يف الفرد فشل أو جناح مبدى
 ائلوالوس االجتماعية للمعايري االمتثال حساب على النجاح على التأكيد .5516

  :األفراد جيعل املتاحة؛
 املمكنة الوسائل بكافة طموحهم مستويات إىل الوصول حياولون . 

ات ىل مستوييرى أن التأكيد على النجاح، جيعل األفراد حياولون الوصول إ .5517
 :طموحهم بكافة الوسائل املمكنة

  .مريتون 
 إال تمتعوني ال املناسب، والتعليم املادية اإلمكانيات إىل يفتقرون الذين األفراد .5518

 ـ:ب
 مشروعة وسائل خالل من النجاح لتحقيق القليلة النادرة الفرص . 

 لوكسال املناسب، والتعليم املادية اإلمكانيات إىل يفتقرون الذين األفراد .5519
 :ـل نتيجة يكون لديهم املنحرف
 وسائلال الستخدام عرضة أكثر يكونوا ألن تدفعهم اليت املشروعة الفرص ندرة 

 . املشروعة غري

  :أنه ليهع يؤخذ املنحرف، السلوك دراسة يف(" املعايري فقدان) الالمعيارية" مدخل .5562
 مهل واالقتصادية االجتماعية مستوياهتم اختالف على األشخاص أن يفرتض 

 . الطموح مستويات نفس
 اتمستوي حتديد إىل عادة مييلون األشخاص أن كشفت االجتماعية الدراسات .5565

  :مع تتالءم للطموح واقعية
 يعيشوهنا اليت احلياة فرص . 

  :أنه ليهع يؤخذ املنحرف، السلوك دراسة يف(" املعايري فقدان) الالمعيارية" مدخل .5560
 موحهمط مستويات حتقيق يف باتصعو  يواجهون الذين األشخاص أن يفرتض 

 املشروعة غري الوسائل استخدام على قادرون املشروعة الوسائل خالل من
 . آماهلم لتحقيق

 يقحتق يف املشروعة غري الوسائل الستخدام املتاحة الفرص أن الصحيح .5563
 :بينها، النجاح
 مفارقات.  

 حىت) واالقتصادي االجتماعي املستوى باخنفاض يتسمون الذين األشخاص .5564
 :قد فإهنم( إحباطا   الناس أكثر كانوا وإن

 عةاملشرو  غري الوسائل باستخدام هلم يسمح موقف يف أنفسهم جيدون ال. 
تعريف "املاوردي" للسلوك املنحرف "اجلرمية" يف كتابه "األحكام السلطانية"؛  .5561
 :هو

 حمظورات شرعية، زجر هللا عنها حبد أو تعزير.  

 
 حرفاملن والسلوك الفرعية الثقافات
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  :من نيتكو  املعقد احلديث اجملتمع .5566
 متباينة مجاعات.  
 متعددة فرعية ثقافات . 

 :نظرية الثقافات الفرعية لـ"....."، يف االختالط التفاضلي أو املخالطة الفارقة .5567
 منسوخ من اختبار

 .سذرالند 
نظرية "سذرالند" يف االختالط التفاضلي، أو املخالطة الفارقة؛ ينتقل عن  .5568

 :طريق
 .التعلم 

 نفس ويف ،معينة فرعية ثقافة أو مجاعة ملعايري بةبالنس ممتثالً  يكون قد الفرد .5569
 :فيه السائدة العامة والثقافة للمجتمع بالنسبة الشخص هذا يكون قد الوقت
  ًمنحرفا.  

 بني العالقات"و" الفرعية الثقافات" تأثري بدراسة" االجتماع علماء" يهتم .5572
 ـ:ل بالنسبة" اجلماعات
 املنحرف لسلوكا . 

  :بني العالقة بدراسة" االجتماع علماء" يهتم .5575
 "(الفرعية قافاتوالث العامة الثقافة عليها تنطوي اليت القيم"و" املتصارعة املعايري )"

 . أخرى جهة من" املنحرف السلوك" وبني
 : الفرعية الثقافات ضوء يف االحنراف تفسري لعملية النقد أوجه .5570

 كللسلو  أدائه بعد املنحرف السلوك ذات باجلماعة يرتبط قد الشخص 
  .اإلحنرايف

 اختالفهاو  وتعددها تنوعها خالل من تسهم أن ميكن املختلفة الفرعية الثقافات 
 . وضعفه تفككه يف اسهامها من أكثر وتكامله اجملتمع وحدة يف

 :مأهن اعتبار على اجملتمع يرفضهم مث ،منحرفني يصبحون قد األفراد .5573
 مصاحبة نع البحث وحن فيندفعون ،االجتماعية واملعايري للقيم ممتثلني غري 

 على سابقا   الشخص احنراف يكون مث ومن املنحرفني؛ األشخاص من غريهم
 . املنحرفة باجلماعة ارتباطه

 هو: ،االجتماعي الضبط .5574
 الجتماعيةا للمعايري أعضائه امتثال اجملتمع يضمن طريقها عن اليت العملية . 

  :هو ،االجتماعي الضبط .5571
 أجل من أفراده مجيع على اجملتمع ميارسه الذي الضغط من النمط ذلك 

 . عليها املتعارف واألحكام القواعد ومسايرة النظام على احملافظة
  :إىل العلماء بعض لدى يشري قد ،االجتماعي الضبط .5576

 على العلماء من غريهم لدى يدل قد بينما ،والسيطرة القوة استخدام 
 . واإلرشاد واملراقبة اإلشراف

 : ألساسيةا وظيفته ،االجتماعي الضبط .5577
 اجملتمع يف املقبول السلوك نطاق حتديد . 

  :توجد مجاعة كل يف .5578
 االجتماعي لدوره إجنازه يف الفرد يتوخاها مطلوبة مقاييس. 
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 ألدوارهم ديتهمتأ أثناء هبا القيام ألفراده جييز وال اجملتمع هبا يسمح ال تصرفات 
 . اجلماعية لنشاطاهتم ممارستهم أو االجتماعية

 : االجتماعي الضبطوسائل  .5579
 الرتبية.  
 العام الرأي.  
 العرف.  
 القانون.  
 الدين.  
 االجتماعية القيم . 

  :مبثابة وسائله ،االجتماعي الضبط .5582
 واجلماعات األفراد يف فعال تأثري ذات اجتماعية قوة . 

  :يف تؤثر وسائله ،االجتماعي الضبط .5585
 متارس اليت ةيئاهل نوع على تتوقف متفاوتة بدرجات االجتماعي التنظيم أعضاء 

 . املستعملة الوسيلة نوع وعلى االجتماعي الضبط
  :وسائله ،االجتماعي الضبط .5580

 االجتماعية للمعايري أعضائه امتثال ضمان هبدف اجملتمع يستخدمها.  
 من تربتع( احملاكم الشرطة،) هيئاته تبذله الذي اجلهد ،االجتماعي الضبط .5583

  :إىل تؤدي اليت العوامل
 االحنراف . 

 سلوك هبأن الفعل يوصم وإمنا إحنرافيا، سلوكا   ذاته حد يف يعترب ال ل،الفع .5584
  :عندما منحرف
 أنه عتبارا على الفعل هذا وتصنيف وصف االجتماعي الضبط هيئات تتوىل 

 . املنحرف السلوك من منط
 صفهو  االجتماعي الضبط هيئات تتوىل عندما منحرف سلوك أنه الفعل وصف .5581

  :على يعتمد أنه عليه يؤخذ هذا االحنراف تفسري وتصنيفه،
 املنحرف؛ سلوكال أسباب تفسري يف فقط اجملتمعية االستجابة أو اجملتمع فعل رد 

 جتماعيةاال املقاومة أو الضبط عملية عن بعيداً  االحنراف وجود رفض إىل مييلو
 . لالحنراف

  ؛ حيث:حدين ذو سالح ،االجتماعي الضبط .5586
 للمعايري اجملتمع أعضاء امتثال إىل تؤدي عملية أنه العلماء بعض يرى 

  .املقررة االجتماعية
 العوامل من يعترب االجتماعي الضبط هيئات تبذله الذي اجلهد أن آخرون يرى 

 ووصم فوتصني بوصف اهليئات هذه تقوم عندما وذلك ،االحنراف إىل تؤدي اليت
 .منحرف سلوك أنه اعتبار على معني فعل

 واجب :على عناصرسها عامل االجتماع اليت يدر  تشمل عناصر الشخصية .5587
 مخسة. 

....."، تقول أنه: من املمكن أن يشاهد شخص ما فيلم، فيطبق نظرية " .5588
 منسوخ من اختبار: اجلرمية احلاصلة فيه حبذافريها

 تارد.  
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 :من وجهة نظر "......"، أن اإلنسان حمكوم خبمس مستويات من احلاجات .5589
 منسوخ من اختبار

  .ماسلو 
 ارمنسوخ من اختب: ريف مفهوم الزواج على جمتمعنا السعوديهل ينطبق تع .5592

  .ال 
 اختبار منسوخ من: هل ينطبق تعريف النظم االجتماعية على اجملتمع اإلسالمي .5595

  .ال 
 منسوخ من اختبار: بعض العلماء، قسم اجملتمعات إىل .5590

  .ثنائية، ثالثية، مخاسية 
منسوخ من لحياة: م مقالة عن احلضرية كأسلوب ل5938كتب "......." عام  .5593

 اختبار
  .ويرث 

منسوخ  :يرجع "........" التوترات اليت حتدث يف الثقافة إىل عاملني رئيسيني .5594
 من اختبار
  .الن روبرتسون 

 :يعتقد "روبرتسون" أن التوترات اليت قد حتدث يف الثقافة ترجع إىل .5591
  .التعارض بني الثقافة الواقعية والثقافة املثالية 
 رعية والثقافات املضادة. وجود الثقافات الف 

 منسوخ من اختبار: هل جيب أن نذكر احلالل واحلرام يف اجلانب املعياري .5596
  .ال 

 منسوخ من اختبار: "االثنولوجيا"، هي .5597

 .دراسة السالالت 
 : "االثنوجرافيا"، هي .5598

  .)دراسة الشعوب )وصف الشعوب 
 "االنثروبولوجيا اجلماعية"، هلا اهتمامات بـ: .5599

  .اإلنسان وأصوله 
  :حتدث "أوجست كونت" عن العلوم االجتماعية من األسهل حىت األصعب .5022

  .الرياضة، الفلك، الطبيعة، الكيمياء، البيولوجيا، علم االجتماع 
 ترتيب علم االجتماع بالنسبة لتقسم وترتيب أوجست كونت للعلوم:  .5025

  .السادس 
 منسوخ من اختبار: ملاذا يتعذر الوصول إىل قوانني .5020

 ات، واألديان، واملظاهر، والثقافات. الختالف اجملتمع 
عندما حتدث "أوجست كونت" عن العلوم االجتماعية ورتبها من األبسط إىل  .5023

 : األصعب أو األعقد كان أصعبها علم االجتماع؛ بسبب
  .اختالف اجملتمعات 

 منسوخ من اختبار: دراسة اجملتمع تتم عن طريق .5024
  .العينة 
  .التعداد السكاين 

من العناصر الثقافية اليت تكون  %92...."، إىل أن حوايل ذهب العامل ".... .5021
  :أي ثقافة إمنا يكتسبها عن طريق االنتشار واالستعارة من اجملتمعات املختلفة
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  .رالف لينتون 
 

 
 
 
 
 

 يف اخلتام
 

 .اجلهد مت بفضل وحبمد هللاهذا 
 

لواجبات أسئلة ا، مث مت دمج حملتوى هبيئة سؤال وجوابكامل ايتضمن تلخيص لامللخص 
 . واالختبارات القدمية فيه

 
 و... هذا،

 من صاحل دعائكم " ووالدينا " ال تنسونا

 
 م5/4/2104السبت، 

 الكويت
 

 


