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ول ))37 - 36(( اختبار النظريات االجتماعية
ٔ
  الفصل اال

ساس الذي قامت عليه ؟ .1
ٔ
 "كل قدرة تحمل في طياتها عناصر نقيضها" هي اال

 
ٔ
 النظرية البيولوجية .. .ا

 النظرية الوظيفية .. .ب

  ))8  (( م النظرية الصراعية .. .ت

 النظرية السلوكية االجتماعية .. .ث

 "المجتمع كامن داخل الفرد ويتجلى من خالل عمليتي التبادل والتفاعل االجتماعيين" ؟ .2

 
ٔ
 من افتراضات النظرية العضوية .. .ا

 من افتراضات النظرية الوظيفية .. .ب

  ))10(( م   من افتراضات النظرية السلوكية االجتماعية .. .ت

 من افتراضات النظرية الصراعية المعاصرة .. .ث

حد الطرفين وقبول للسلطة وقد يحدث صراع وعدم استقرار" ؟ .3
ٔ
 عملية اجتماعية "يحدث فيها تباين في المراكز والقوة وٕاذعان من ا

 
ٔ
 عملية التفاعل االجتماعي .. .ا

  ))11(( م   عملية التبادل االجتماعي .. .ب

 عملية الوفاق االجتماعي .. .ت

 عملية الحراك االجتماعي .. .ث

نه يمكن ؟ .4
ٔ
قدم نماذجها ، يرى ا

ٔ
 النموذج العضوي في نظرية علم االجتماع وهو ا

 
ٔ
 فهم وتفسير المجتمع كما تفهم الجمادات .. .ا

 فهم وتفسير المجتمع كما يفهم الكائن االجتماعي .. .ب

  ))4  (( م فهم وتفسير المجتمع كما يفهم الكائن العضوي .. .ت

 فهم وتفسير المجتمع كما يفهم الكائن النفسي .. .ث

 النظريات العضوية البيولوجية والنظريات الجغرافية والنظريات النفسية جميعها هي ؟ .5

 
ٔ
 نظريات ذات اتجاه نفسي "تفسير الظواهر االجتماعية بعوامل نفسية" .. .ا

 نظريات ذات اتجاه اجتماعي "تفسير الظواهر االجتماعية بعوامل اجتماعية" .. .ب

 نظريات ذات اتجاه سلوكي "تفسر الظواهر االجتماعية بعوامل سلوكية" .. .ت

  ))2(( م   نظريات ذات اتجاه طبيعي "تفسير الظواهر االجتماعية بعوامل طبيعية" .. .ث

ن التماسك االجتماعي يعتمد على تقسيم العمل في المجتمع" ؟ .6
ٔ
 هو "ا

ً
ساسيا

ٔ
 ا

ً
 طرح فرضا

 
ٔ
وجست كونت .. .ا

ٔ
 ا

  ))5(( م   دور كايم .. .ب

 بيتر بالو .. .ت

 جارفينكل .. .ث

و الظاهرة دون محاولة تفسي .7
ٔ
 ما تهدف ٕالى وصف الواقع ا

ً
 هما ؟رغالبا

 
ٔ
 النظريات المنطقية .. .ا

يديولوجية .. .ب
ٔ
 النظريات اال

 النظريات االستقرائية .. .ت

  ))2(( م   النظريات الوصفية .. .ث

فراد المجتمع وعاداتهم وطموحاتهم وتقوى روابطهم ، فذلك ما يسمى ؟ .8
ٔ
هداف ا

ٔ
 عندما تتوحد مشاعر وا
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ٔ
و الشعور الجمعي .. .ا

ٔ
  ))5  (( م الضمير ا

 تقسيم العمل .. .ب

 االنحراف االجتماعي .. .ت

 الصراع االجتماعي .. .ث

ن تفسرها ؟ .9
ٔ
 الكـثافة السكانية والتماسك االجتماعي واالنتحار وبعض االنحرافات في المجتمع الحديث ويمكن ا

 
ٔ
 ظاهرة محدودية العمل .. .ا

  )) 5(( م   ظاهرة تقسيم العمل .. .ج

 ظاهرة تعذر العمل .. .ب

 ظاهرة زيادة العمل .. .ت

 نظريات علمية لكن ال تخلو من إاليديولوجيا "ذاتية الباحث وتحيزه" ؟ .10

 
ٔ
 نظريات علم الرياضيات .. .ا

 نظريات العلوم الطبيعية .. .ب

 نظريات علم الفيزياء .. .ت

  ))2  (( م النظريات االجتماعية .. .ث

 في حالة توازن  .11
ً
ن يكون النسق االجتماعي دائما

ٔ
  من خالل تلبية احتياجاته المختلفة" ؟Equilibrium"البد ا

 
ٔ
  ))6  (( م من مسلمات النظرية الوظيفية .. .ا

 من مسلمات النظرية الصراعية .. .ب

 من مسلمات النظرية النفسية .. .ت

 من مسلمات النظرية التفاعلية الرمزية .. .ث

 مفهوم الحقيقة االجتماعية "كل ماله وجود حقيقي في الحياة" له ؟ .12

 
ٔ
 جانب مادي .. .ا

 جانب معنوي .. .ب

    (( ٕاجابة الدكـتور ))جانب مادي ومعنوي .. .ت

 ال توجد حقيقة اجتماعية .. .ث

غلب نظريات علم االجتماع من هذا النوع ؟ .13
ٔ
 لكل وا

ً
 نظريات تنطلق لفهم الواقع من الجزء وصوال

 
ٔ
  ))2  (( م النظريات االستقرائية .. .ا

 النظريات االستداللية .. .ب

 النظريات الالمنطقية .. .ت

 النظريات الوصفية .. .ث

و نظرية تهتم "بتحليل المعاني الكامنة في كلمات الناس وسلوكهم في الحياة اليومية" ؟ .14
ٔ
 اتجاه ا

 
ٔ
 السيكولوجيا .. .ا

نثربولوجيا .. .ب
ٔ
 اال

ثنوميثودولوجيا .. .ت
ٔ
  ))12  (( م اال

 البيولوجيا .. .ث

 التجريد ، المنطق ، القضايا ، التفسيرات ، الربط بين العالقات ، القبول من العلماء ؟ .15

 
ٔ
ي نظرية اجتماعية .. .ا

ٔ
 خصائص ال يشترط توفرها عند صياغة ا

ي نظرية اجتماعية .. .ب
ٔ
 خصائص عامة البد من توفر بعضها عند صياغة ا
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ي نظرية فلسفية .. .ت
ٔ
 خصائص عامة البد من توفرها عند صياغة ا

ي نظرية اجتماعية .. .ث
ٔ
  ))1  (( م خصائص عامة البد من توفرها عند صياغة ا

ساسي" الذي يشمل ؟ .16
ٔ
 يهتم المنظر عند تقييم نظريته ب "نموذجها اال

 
ٔ
  عن الظاهرة ..Conceptsالمفاهيم  .ا

  التي توضح العالقات ..Assumptionsاالفتراضات  .ب

 ..Assumptions واالفتراضات Conceptsالمفهومات  .ت
ً
  ))1  (( م  معا

 ال يهتم المنظر بتقييم نظرية .. .ث

  المدى ونظريات الوحدات الصغرى في علم االجتماع هو ؟متوسطةنظريات الوحدات الكبرى ونظريات  .17

 
ٔ
  ))2  (( م تقسم من حيث االهتمام بمستوى الوحدة المدروسة .. .ا

 تقسم من حيث االهتمام بعدد الوحدات المدروسة .. .ب

 تقسم من حيث االهتمام بكمية الوحدة المدروسة .. .ت

 تقسم من حيث االهتمام بحداثة الوحدة المدروسة .. .ث

 نظرية علم االجتماع تقبل في تفسيراتها للظاهرة االجتماعية فقط التفسيرات ... ؟ .18

 
ٔ
 النفسية .. .ا

 الطبيعية .. .ب

 الجغرافية .. .ت

  ))1(( م   االجتماعية .. .ث

 النتائج الموضوعية التي يمكن مالحظتها والتي يقصدها المشاركون في نشاطهم وسلوكهم هي ؟ .19

 
ٔ
 الوظيفة الكامنة .. .ا

  ))7  (( م الوظيفة الظاهرة .. .ب

 الوظيفة البيولوجية .. .ت

 الوظيفة الدائمة .. .ث

 لنظرية الصراع هو: عبارة عن جماعات ... بسبب ٕاشباع الحاجات ومشكالت التنظيم االجتماعي ؟ .20
ً
 المجتمع وفقا

 
ٔ
 متضامنة .. .ا

  ))8  (( م متصارعة .. .ب

 متوافقة .. .ت

 مشتتة .. .ث

21.  
ً
و المجتمع قد يكون: وظيفيا

ٔ
و البناء االجتماعي ا

ٔ
جزاء النسق ا

ٔ
ية جزء من ا

ٔ
 Functionalا

ً
 وظيفيا

ً
و ضارا

ٔ
و قد Dies - Functional ا

ٔ
 ا

ي عديم الفائدة والقيمة بالنسبة للنسق ؟Non - Functionalيكون غير وظيفي 
ٔ
  ا

 
ٔ
 من مسلمات النظرية السلوكية االجتماعية .. .ا

 من مسلمات النظرية الصراعية .. .ب

  ))6(( م   من مسلمات النظرية الوظيفية .. .ت

 من مسلمات النظرية النفسية .. .ث

و عن تكون القيم ... ٕالخ" يمكن تسميتها ب؟ .22
ٔ
دوار ، ا

ٔ
و عن صراع اال

ٔ
و عن الحراك االجتماعي ، ا

ٔ
 وجود نظريات عن "الجماعات المرجعية ، ا

 
ٔ
 نظريات طويلة المدى .. .ا

  ))7  (( م نظريات متوسطة المدى .. .ب

 نظريات قصيرة المدى .. .ت
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 نظريات محدودة المدى .. .ث

سمى روبرت ميرتون نمطهم في نظريته ؟ .23
ٔ
ساليب جديدة" هم من ا

ٔ
 "المنحرفون الذين يرتكبون انحرافهم با

 
ٔ
 نمط االمتثال .. .ا

 نمط االنسحاب .. .ب

 نمط الطقوسية .. .ت

  ))7  (( م نمط االبتداع .. .ث

ن كل تاريخ البشرية هي تاريخ للصراع بين الطبقات ، بين الطبقة المستغلة والمستغلة" ؟ .24
ٔ
 "افترض ا

 
ٔ
وجست كونت في نظريته العضوية .. .ا

ٔ
 ا

 دور كايم في نظريته عن االنحراف .. .ب

  ))8  (( م ماركس في نظريته عن الصراع الطبقي .. .ت

 بارسونز في نظريته عن الفعل االجتماعي .. .ث

ول من قال بمصطلح "التفاعلية الرمزية" ووضع نظريته الذي منهجها "االستبطان" هو ؟ .25
ٔ
 هو ا

 
ٔ
  ))10  (( م هربرت بلومر .. .ا

 دور كايم .. .ب

 ماركس .. .ت

 بارسونز .. .ث

سماه  .26
ٔ
جر مقابل العمل" يحدث ما ا

ٔ
ثر الفرد بغريزة التجاذب االجتماعي ودوافع الحصول على اال

ٔ
   ب ؟بيتر بالو بسبب "تا

 
ٔ
 عملية الصراع االجتماعي .. .ا

  ))10  (( م عملية التبادل االجتماعي .. .ب

   عملية التوافق االجتماعي .. .ت

 عملية االستغالل االجتماعي .. .ث

 يهدف ٕالى الكشف عن المعنى  .27
ً
فراد المجتمع المتفاعلين مع بعضهم تحليال

ٔ
نشطة الحياة اليومية ال

ٔ
و نظرية تقوم على "تحليل ا

ٔ
منهجية ا

نشطتهم وسلوكهم" ؟
ٔ
 الكامن خلف هذه ا

 
ٔ
نثربولوجيا .. .ا

ٔ
 اال

ثنوميثودولوجيا .. .ب
ٔ
  ))12  (( م اال

 المقارنة .. .ت

 المالحظة .. .ث

 وقدر من نظريات علم االجتماع تمثلها ؟ .28
ً
 النظرية التي ال تكون موضوعية بل موجهة فكريا

 
ٔ
 النظريات االستنباطية .. .ا

  ))2  (( م النظريات إاليديولوجية .. .ب

 النظريات الالمنطقية .. .ت

 النظريات الوصفية .. .ث

 جميع نظرياته علمية لكن ال تخلو من قدر من إاليديولوجيا والذاتية ؟ .29

 
ٔ
 علم الفيزياء .. .ا

 علم الكيمياء .. .ب

  ))2  (( م علم االجتماع .. .ت

 علم النفس .. .ث
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 المدخل الوظيفي البنائي ، ومدخل الصراع الراديكالي ، ومدخل السلوكية االجتماعية هي ؟ .30

 
ٔ
هم النماذج الصغرى في نظرية علم االجتماع .. .ا

ٔ
 من ا

هم النماذج المتوسطة في نظرية علم االجتماع .. .ب
ٔ
 من ا

هم النماذج الكبرى في نظرية علم االجتماع .. .ت
ٔ
  ))2  (( م من ا

 ال نماذج كبرى في نظرية علم االجتماع .. .ث

 قدم ... دراسة هامة عن "البناء االجتماعي والالمعيارية" ؟ .31

 
ٔ
 إميل دور كايم .. .ا

 تالكوت بارسونز .. .ب

  ))7  (( م روبرت ميرتون .. .ت

 كارل ماركس .. .ث

 "الواقع االجتماعي والنظرية بينهما فجوة واسعة" هذه المقولة هي افتراض ؟ .32

 
ٔ
 رواد علم االجتماع القدماء .. .ا

 علماء االجتماع المعاصرين .. .ب

  ))1  (( م كـثير من عامة الناس والبسطاء .. .ت

 علماء النظرية في علم االجتماع .. .ث

ولى لكل من العلم والنظرية" هي ؟ .33
ٔ
 "المهمة اال

 
ٔ
  ))1  (( م الربط بين الظواهر وجعل معرفتنا حولها معرفة منظمة .. .ا

 زيادة غموض معرفتنا بعالقة الظواهر ببعضها .. .ب

 استحداث العديد من الظواهر الجديدة .. .ت

 ما سبق ليس من مهام العلم وال النظرية .. .ث

و طبيعية فٕان ؟ .34
ٔ
سطورية ا

ٔ
و ا

ٔ
و نمط تفكيري يعتمد على عوامل خيالية ا

ٔ
ية نسق ا

ٔ
 ا

 
ٔ
  ))1  (( م النظرية االجتماعية تقف في تضاد معه .. .ا

 .. .ب
ً
 النظرية االجتماعية تتفق معه تماما

 النظرية االجتماعية تتردد في قبوله .. .ت

 النظرية االجتماعية تسانده .. .ث

و استخدام منهج جديد هي ؟ .35
ٔ
ساسي ا

ٔ
و تعديل نموذجها اال

ٔ
و شطبها كلية ا

ٔ
كيد النظرية ا

ٔ
 تا

 
ٔ
  ))2  (( م قرارات يتخذها المنظر عندما يقيم النظرية .. .ا

 قرارات يتخذها المنظر عندما يبني النظرية .. .ب

 قرارات يتخذها المنظر عندما يستعير النظرية .. .ت

 قرارات يتخذها المنظر عندما يتبنى النظرية .. .ث

و الظاهرة ؟ .36
ٔ
 مجموعة من االفتراضات والمفاهيم والعالقات والقضايا المنطقية لتفسير الواقع ا

 
ٔ
 تعريف الفرض .. .ا

  ))1  (( م تعريف النظرية االجتماعية .. .ب

 تعريف التفاعل .. .ت

 تعريف الفعل االجتماعية .. .ث

 "كلما زادت كـثافة السكان ، زاد معها تقسيم العمل في المجتمع" ما بين القوسين يسمى ؟ .37

 
ٔ
  ))1  (( م تقرير نظري .. .ا
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 نموذج .. .ب

 تنميط .. .ت

 قضية .. .ث

حكام يقينية ؟ .38
ٔ
 تقوم على قوانين المنطق وذات طابع علمي وتستند ٕالى فروض وتهدف ٕالى الوصول ٕالى ا

 
ٔ
  ))2  (( م النظريات المنطقية .. .ا

 النظريات اإليديولوجية .. .ب

 النظريات الالمنطقية .. .ت

 النظريات الوصفية .. .ث

ي نظرية في علم االجتماع بالضرورة يتكون من ؟ .39
ٔ
 نموذج ا

 
ٔ
  ))1  (( م المفاهيم واالفتراضات .. .ا

 النسق والتدرج .. .ب

 االستاتيكا والديناميكا .. .ت

 التماسك والتضامن .. .ث

 بناء النظرية بشكل عام والنظرية االجتماعية بشكل خاص تتم في ؟ .40

 
ٔ
 مرحلة واحدة .. .ا

 مرحلتين .. .ب

 ثالث مراحل محددة .. .ت

كـثر من ذلك في عملية ديناميكية .. .ث
ٔ
  ))2  (( م ربما ا

جل تحقيق هدف ؟ .41
ٔ
 من ا

ً
 كبيرا

ً
 منهجيا

ً
 بذل دور كايم جهدا

 
ٔ
كـثر .. .ا

ٔ
خرى اجتماعية وا

ٔ
  ))1  (( م تفسير الظاهرة االجتماعية با

خرى طبيعية .. .ب
ٔ
 تفسير الظاهرة االجتماعية با

خرى نفسية .. .ت
ٔ
 تفسير الظاهرة االجتماعية با

 تفسير الظاهرة االجتماعية لم يسهم فيه دور كايم .. .ث

وضاع والغرائز االجتماعية" ؟ .42
ٔ
وجست كونت" تعتبر "الغرائز المحافظة على النوع وغرائز تحسين اال

ٔ
 "ال

ً
 وفقا

 
ٔ
 غرائز كبرى هامة لسقوط النسق االجتماعي "المجتمع" .. .ا

 غرائز كبرى هامة لقيام النسق االجتماعي "المجتمع" .. .ب

  ))4  (( م غرائز كبرى هامة لتطور النسق االجتماعي "المجتمع" .. .ت

 غرائز كبرى هامة النهيار النسق االجتماعي "المجتمع" .. .ث

نها للظواهر ؟ .43
ٔ
 تميل إلى تعميم تفسير ا

 
ٔ
 نظريات قصيرة المدى .. .ا

 النظريات متوسطة المدى .. .ب

  ))2  (( م النظريات طويلة المدى .. .ت

 النظريات محدودة المدى .. .ث

جل ؟Rational Correlationعملية الربط العقلي:  .44
ٔ
  التي يقوم بها المنظرون هي من ا

 
ٔ
 اكـتشاف العالقات الالمنطقية بين الظواهر .. .ا

  ))1(( م   اكـتشاف العالقات المنطقية بين الظواهر .. .ب

 إثبات العالقات الالمنطقية بين الظواهر .. .ت
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 دحض العالقات المنطقية بين الظواهر .. .ث

وجست كونت "المنهج الوضعي" لفهم الظاهرة والواقع االجتماعي الذي يقوم على ؟ .45
ٔ
 اعتمد ا

 
ٔ
 الفلسفة والذاتية والخيال .. .ا

  ))4  (( م المالحظة والتجربة والمقارنة .. .ب

 الطور الفكري والعقل .. .ت

 المالحظة والذاتية .. .ث

 النزعة التطورية والثورة الصناعية والفوضى االجتماعية والثورة الفرنسية هي مجمل الظروف التي ؟ .46

 
ٔ
خرت بسببها النظرية االجتماعية .. .ا

ٔ
 تا

 تدهورت بسببها النظرية االجتماعية .. .ب

ت بسببها النظرية االجتماعية .. .ت
ٔ
  ))4  (( م نشا

 انضبطت بسببها النظرية االجتماعية .. .ث

خرى في المجتمع وظيفة اجتماعية ؟ .47
ٔ
شكال االنحراف اال

ٔ
ن للجريمة وا

ٔ
 افترض ا

 
ٔ
 سان سيمون .. .ا

وجست كونت .. .ب
ٔ
 ا

  ))5  (( م دور كايم .. .ت

 بارسونز .. .ث

 االتجاه الوظيفي البنائي واالتجاه الصراعي واالتجاه السلوكي االجتماعي هي ؟ .48

 
ٔ
برز النظريات الكالسيكية في علم االقتصاد .. .ا

ٔ
 ا

برز النظريات الكالسيكية في علم النفس .. .ب
ٔ
 ا

برز النظريات الكالسيكية في علم السياسة .. .ت
ٔ
 ا

برز النظريات الكالسيكية في علم االجتماع .. .ث
ٔ
  ))8  (( م ا

 مرحلة التحرر من العلوم الطبيعية والبيولوجية ومرحلة الفلسفة االجتماعية ثم مرحلة النظريات االجتماعية ؟ .49

 
ٔ
  ))3  (( م هي مجمل مراحل تطور النظرية في علم االجتماع .. .ا

 هي مجمل مراحل تطور النظرية في علم النفس .. .ب

 هي مجمل مراحل تطور النظرية في علم البيولوجيا .. .ت

 هي مجمل مراحل تطور النظرية في علم النفس االجتماعي .. .ث

هداف" ؟ .50
ٔ
 للنجاح ووسائل مشروعة لتحقيق تلك اال

ً
هدافا

ٔ
ية مجتمع تحدد "ا

ٔ
ن ثقافة ا

ٔ
 يرى ا

 
ٔ
 سان سيمون .. .ا

  ))7  (( م روبرت ميرتون .. .ب

 دور كايم .. .ت

وجست كونت .. .ث
ٔ
 ا
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 الفصل الثاني )) 36 - 35(( اختبار النظريات االجتماعية 

 .. ناقص سؤال ..

 اهتم بفهم العالقة بين ظاهرتي "تقسيم العمل والتماسك االجتماعي" ؟ .1

 
ٔ
 ابن خلدون .. .ا

وجست كونت .. .ب
ٔ
 ا

  ))5  (( م ٕاميل دور كايم .. .ت

 كارل ماركس .. .ث

 عندما يتضاءل تفاعل العمل في مجتمع ، وتكون المعايير االجتماعية ؟ .2

 
ٔ
 عضوي .. .ا

لي .. .ب
ٓ
  ))5  (( م ا

 طبيعي .. .ت

 بيولوجي .. .ث

همية دراسة الظواهر االجتماعية دراسة موضوعية بالتجربة والمنهج المقارن ؟ .3
ٔ
كد على ا

ٔ
 ا

 
ٔ
 رالف داهرندورف .. .ا

 تالكوت بارسونز .. .ب

  ))5  (( م ٕاميل دور كايم .. .ت

 هربرت سبنسر .. .ث

 "نظريات علم االجتماع هي نظريات علمية ال تخلو من إاليديولوجيا" ؟ .4

 
ٔ
 خالية .. .ا

 مثالية .. .ب

 خاطئة .. .ت

  )) 2  (( م صحيحة .. .ث

جزاء وتساندها في واحد واالعتماد المتبادل بين العناصر المختلفة ؟ .5
ٔ
 تكامل اال

 
ٔ
  ))6  (( م  .. النظرية الوظيفيةاالتجاه العضوي .ا

 االتجاه الصراعي .. .ب

 االتجاه السلوكي .. .ت

 االتجاه الراديكالي .. .ث

جزاء النسق ؟ .6
ٔ
ن كل جزء من ا

ٔ
 النظرية البنائية الوظيفية ترى ا

 
ٔ
  على الدوام ..Functionalهو وظيفي  .ا

  .ب
ً
  على الدوام ..Dies - Functionalهو ضار وظيفيا

و غير وظيفي .. .ت
ٔ
 ا

ً
و ضار وظيفيا

ٔ
 ا

ً
  ))6  (( م قد يكون وظيفيا

  على الدوام ..Non - Functionalهو غير وظيفي  .ث

 ما توصف النظريات ومنظروها بالتطرف إاليديولوجي ؟ .7
ً
 كـثيرا

 
ٔ
 النظرية الوظيفية ومنظروها .. .ا

  ))8  (( م النظرية الماركسية ومنظروها .. .ب

 النظرية التفاعلية ومنظروها .. .ت

 النظرية التبادلية ومنظروها .. .ث
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 نظرية الفعل االجتماعي تعود لـ ؟ .8

 
ٔ
 روبرت ميرتون .. .ا

   )) 6  (( م تالكوت بارسونز .. .ب

 إميل دور كايم .. .ت

 كارل ماركس .. .ث

نساق الثقافية ؟ .9
ٔ
نماط من اال

ٔ
 ميز بارسونز بين ا

 
ٔ
فكار .. .ا

ٔ
نساق اال

ٔ
 ا

نساق الرموز .. .ب
ٔ
 ا

فكار والرموز والتوجيهات القيمية .. .ت
ٔ
نساق اال

ٔ
  ))6  (( م ا

نساق .. .ث
ٔ
نماط من اال

ٔ
 لم يميز بين ا

فراد  .10
ٔ
 واجتماعي مستقل كنسق اجتماعي عن وجود اال

ً
 حقيقيا

ً
ن المجتمع يملك واقعا

ٔ
 ا

ً
وال

ٔ
يرى بارسونز في نظريته عن "النسق االجتماعي" ا

 وهو في ذلك يشبه فكرة ؟

 
ٔ
  ))6  (( م ٕاميل دور كايم .. .ا

 جورج ميد .. .ب

 روبرت ميرتون .. .ت

وجست كونت .. .ث
ٔ
 ا

ن تكون ؟ .11
ٔ
ن النظرية في علم االجتماع يجب ا

ٔ
ى ميرتون ا

ٔ
 را

 
ٔ
 نظرية قصيرة المدى .. .ا

  ))7  (( م نظرية متوسطة المدى .. .ب

 نظرية طويلة المدى .. .ت

 نظرية المحدود .. .ث

 هي تلك النتائج التي يمكن مالحظتها والتي يقصدها المشاركون في النشاط ؟ .12

 
ٔ
 الوظيفة الكامنة .. .ا

  ))7  (( م الوظيفة الظاهرة .. .ب

 الوظيفة البيولوجية .. .ت

 الوظيفة المحدودة .. .ث

 كلمة "وظيفة" في النظرية الوظيفية ؟ .13

 
ٔ
 لها معنى واحد لدى علماء النظرية الوظيفية .. .ا

 )) 6  (( م لها معاني متعددة لدى علماء النظرية الوظيفية .. .ب

 كلمة لم تمت بصلة للنظرية الوظيفية .. .ت

 كلمة وظيفية تجمع علم البيولوجيا .. .ث

شخاص معينين في المجتمع تجعلهم يمارسون ؟ .14
ٔ
 قدم دراسة هامة في "البناء االجتماعي والالمعيارية" بين محددة على ا

 
ٔ
 إميل دور كايم .. .ا

 تالكوت بارسونز .. .ب

  ))7  (( م روبرت ميرتون .. .ت

 كارل ماركس .. .ث
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ن توجه للنظرية البنائية الوظيفية ؟ .15
ٔ
هم االنتقادات التي يمكن ا

ٔ
 من ا

 
ٔ
 راديكالية طابع على التغير االجتماعي الجذري .. .ا

 راديكالية ترفض التغير االجتماعي .. .ب

 محافظة طابع على التغير االجتماعي السريع .. .ت

  ))7  (( م محافظة ترفض التغير االجتماعي .. .ث

 ما ينتمون ٕالى ؟ .16
ً
 منظرو النظرية الصراعية "الماركسية" غالبا

 
ٔ
  ))8  (( م الطبقة الدنيا وٕالى الشريحة السفلي من الطبقة الوسطى .. .ا

 الطبقة العليا وإلى الشريحة العليا من الطبقة الوسطى .. .ب

 الطبقة العليا .. .ت

 الطبقة الوسطى .. .ث

وضاع اجتماعية نتجت عنها ؟ .17
ٔ
 نظريات الصراع المعاصرة برزت لمعالجة ا

 
ٔ
 العدالة في توزيع الثروة .. .ا

 صراع مع البرجوازيين .. .ب

ثيرات اإليجابية للتصنيع والتحضر .. .ت
ٔ
 التا

ثيرات السلبية للتصنيع والتحضر .. .ث
ٔ
  ))9  (( م التا

ساس نظرية القهر التي تفرض وجود التغير االجتماعي والصراع االجتماعي والقهر ومساهم العنصر في  .18
ٔ
قام نظريته في الصراع على ا

ٔ
ا

 المجتمع في تفككه وتغيره ؟

 
ٔ
  ))9  (( م رالف داهرندورف .. .ا

 كارل ماركس .. .ب

 رايت ميلز .. .ت

 جورج ميد .. .ث

 ديناميكية ومؤقتة وتتجلي من  .19
ً
فراد يدركون المجتمع من خالل ٕادراكهم لذواتهم بصفتها ذرتا

ٔ
المجتمع كامن داخل الفرد ويتكون من ا

 خالل التبادل والتفاعل االجتماعي ؟

 
ٔ
 من مقوالت النظرية العضوية .. .ا

 من مقوالت النظرية الوظيفية .. .ب

  ))10  (( م من مقوالت النظرية السلوكية االجتماعية .. .ت

 من مقوالت النظرية الصراعية المعاصرة .. .ث

يتكون نموذجه لنظريته االجتماعية من "الفرد ، الموضوعات االجتماعية ، الموضوعات الفيزيقية ، الموضوعات المجردة ـ تجارب التنشئة  .20

نماط الجماعات" ؟
ٔ
 ، ا

 
ٔ
 جورج ميد .. .ا

  ))10  (( م هربرت بلومر .. .ب

 هارولد جارفينكل .. .ت

 سان سيمون .. .ث

ساسي بتحليل الروابط االجتماعية والعمليات التي تحكم هذه الروابط وتشكلها ؟ .21
ٔ
 اهتم بشكل ا

 
ٔ
 هربرت بلومر .. .ا

 هارولد جارفينكل .. .ب

  ))11  (( م بيتر بالو .. .ت



12 
 

سئلة: 
ٔ
سئلة:                                                       N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
(( م ... )) تعني رقم المحاضرة                                                       *Nawarahمراجعة الحل:                                                       wintr songحل اال

 روبرت ميرتون .. .ث

 ؟ .22
ً
ثرا

ٔ
 قدم ماركس نظريته عن الصراع االجتماعي متا

 
ٔ
 الجغرافية ..بالمادية  .ا

  ))8  (( م بالمادية التاريخية .. .ب

 بالمادية الطبيعية .. .ت

 بالمادية البيولوجية .. .ث

خالقي هو البناء االجتماعي ذو القيم المعيارية ؟ .23
ٔ
 افترض وجود نظام ا

 
ٔ
 هربرت بلومر .. .ا

  ))12  (( م هارولد جارفينكل .. .ب

 بيتر بالو .. .ت

 روبرت ميرتون .. .ث

ول من قال بمصطلح "التفاعلية الرمزية" ووضع نظريته الذي منهجها "االستبطان واالستبار" ؟ .24
ٔ
 هو ا

 
ٔ
  ))10  (( م هربرت بلومر .. .ا

 إميل دور كايم .. .ب

 تالكوت بارسونز .. .ت

 كارل ماركس .. .ث

حكام يقينية ؟ .25
ٔ
 تقوم على قوانين المنطق ذات طابع علمي وتستند ٕالى فروض وتهدف ٕالى الوصول ٕالى ا

 
ٔ
  ))2  (( م  المنطقية ..اتالنظري  .ا

  البيولوجية ..اتالنظري  .ب

  الالمنطقية ..اتالنظري  .ت

  الوصفية ..اتالنظري  .ث

غلب نظريته ؟ .26
ٔ
 للكل وا

ً
 نظريات تنطلق لفهم الواقع من الجزء وصوال

 
ٔ
  ))2  (( م النظرية االستقرائية .. .ا

 النظرية االستداللية .. .ب

 النظرية المنطقية .. .ت

 النظرية الوصفية .. .ث

 قدم ... دراسة هامة عن "البناء االجتماعي والالمعياري " ؟ .27

 
ٔ
 إميل دور كايم .. .ا

 تالكوت بارسونز .. .ب

  ))7  (( م روبرت ميرتون .. .ت

 كارل ماركس .. .ث

  ؟Prediction ، التنبؤ Model ، النموذج Typology ، التنميط Descriptionمفاهيم الوصف  .28

 
ٔ
 عملت على وضوح اصطالح النظرية .. .ا

  ))1  (( م عملت على غموض اصطالح النظرية .. .ب

كيد اصطالح النظرية .. .ت
ٔ
 عملت على تا

 عملت على إلغاء اصطالح النظرية .. .ث

 مجموعة من االفتراضات والقضايا والمفاهيم والعالقات ؟ .29
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ٔ
 العلم .. .ا

 االفتراض .. .ب

  ))1  (( م النظرية .. .ت

 المنطق .. .ث

برز الجهود المنهجية التي بذلها "دور كايم" في نظرية علم االجتماع ؟ .30
ٔ
 من ا

 
ٔ
كـثر .. .ا

ٔ
و ا

ٔ
خرى اجتماعية ا

ٔ
  ))1  (( م تفسير الظاهرة االجتماعية با

خرى عضوية .. .ب
ٔ
 تفسير الظاهرة االجتماعية با

خرى نفسية .. .ت
ٔ
 تفسير الظاهرة االجتماعية با

خرى طبيعية .. .ث
ٔ
 تفسير الظاهرة االجتماعية با

نساق التفكير ؟ .31
ٔ
 تقف النظرية االجتماعية في تضاد مع ا

 
ٔ
 التي كانت تتسم بالمنطقية .. .ا

سطورة .. .ب
ٔ
  ))1  (( م التي كانت تتسم بالخيال باال

 التي كانت تتسم بالعلمية .. .ت

 التي كانت تتسم بالموضوعية .. .ث

 يشير ٕالى تحديد وصف خصائص ظاهرة ما دون تفسير لوجودها ؟ .32

 
ٔ
 التنميط .. .ا

  ))1  (( م الوصف .. .ب

 النماذج .. .ت

 التنبؤ .. .ث

 نموذج النظرية التي تقدمه كـتفسير الظاهرة محل الدراسة ؟ .33

 
ٔ
 الفكرة واالفتراضات عن الظاهرة .. .ا

 الذاتية واالفتراضات عن الظاهرة .. .ب

  )) 2  (( م المفاهيم واالفتراضات عن الظاهرة .. .ت

 اإليديولوجية واالفتراضات عن الظاهرة .. .ث

 "المدخل الوظيفي البنائي ، مدخل الصراع الراديكالي ، مدخل السلوكية االجتماعية" ؟ .34

 
ٔ
هم المداخل الصغرى في نظرية علم االجتماع .. .ا

ٔ
 من ا

هم المداخل الكبرى في نظرية علم االجتماع .. .ب
ٔ
  ))2  (( م من ا

هم المداخل الطبيعية في نظرية علم االجتماع .. .ت
ٔ
 من ا

هم المداخل الخيالية في نظرية علم االجتماع .. .ث
ٔ
 من ا

و استخدام منهج جديد ؟ .35
ٔ
ساسي ا

ٔ
و تعديل نموذجها اال

ٔ
و شطبها كلية ا

ٔ
كيد النظرية ا

ٔ
 تا

 
ٔ
 يقوم بها المنظر عند بناء نظريته .. .ا

 يقوم بها المنظر عند التفكير في نظريته .. .ب

  ))2  (( م يقوم بها المنظر عند تقييم نظريته .. .ت

خرى .. .ث
ٔ
 يقوم بها المنظر عند بناء نظرية ا

و الظاهرة فقط هي ؟ .36
ٔ
 النظرية التي تهدف ٕالى وصف الواقع ا

 
ٔ
 النظرية المنطقية .. .ا

 النظرية التفسيرية .. .ب
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  ))2  (( م النظرية الوصفية .. .ت

 النظرية البيولوجية .. .ث

 ؟ .37
ً
 النظرية التي ال تكون موضوعية علمية بل موجهة فكريا

 
ٔ
 النظرية الطبيعية .. .ا

  ))2  (( م النظرية إاليديولوجية .. .ب

 النظرية المنطقية .. .ت

 النظرية البنائية .. .ث

 النظرية التي تميل ٕالى تعميم تفسيراتها للظواهر ؟ .38

 
ٔ
  ))2  (( م النظرية طويلة المدى .. .ا

 النظرية متوسطة المدى .. .ب

 النظرية قصيرة المدى .. .ت

 النظرية محدودة المدى .. .ث

 النظريات التي تهتم بتفسير الظواهر االجتماعية بعوامل طبيعية ؟ .39

 
ٔ
 النظرية السياسية .. .ا

  ))3  (( م النظرية الجغرافية .. .ب

 النظرية الوظيفية .. .ت

 النظرية الدينية .. .ث

 في حوالي القرن  .40
ً
 منظما

ً
  م بفضل ؟14اكـتسب علم االجتماع طابعا

 
ٔ
فالطون .. .ا

ٔ
 الفيلسوف ا

رسطو .. .ب
ٔ
 الفيلسوف ا

  ))3  (( م الفيلسوف ابن خلدون .. .ت

 الفيلسوف سقراط .. .ث

  ؟النظريات االجتماعيةمراحل "الفلسفة االجتماعية ، التفسيرات الطبيعية ، ومرحلة  .41

 
ٔ
 مراحل تصور علم االقتصاد للظاهرة االجتماعية ..هي  .ا

 مراحل تصور علم النفس للظاهرة االجتماعية ..هي  .ب

 مراحل تصور علم التنظير للظاهرة االجتماعية ..هي  .ت

  ))3  (( م مراحل تصور علم االجتماع للظاهرة االجتماعية ..هي  .ث

 المدرسة الوضعية منهجية تحليلية ترتكز على الفهم والتحليل ؟ .42

 
ٔ
وجست كونت .. .ا

ٔ
كده في شك بينها وبين ٕاجابة ب     4  (( م ا

ٔ
  ))  مو متا

 سان سيمون .. .ب

 إميل دور كايم .. .ت

 كارل ماركس .. .ث

شكالها ؟ .43
ٔ
قدم ا

ٔ
قدم نموذج النظرية االجتماعية وا

ٔ
 يعد ا

 
ٔ
 النموذج البنائي الوظيفي .. .ا

  ))4  (( م النموذج العضوي .. .ب

 النموذج الصراعي .. .ت

 النموذج السلوكي االجتماعي .. .ث
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مجموعة من القوانين الطبيعية والخفية تنظم الكون وتقف وراء تطور ونمو العقل وتقف وراء تطور المعرفة والقيم االجتماعية السائدة  .44

 مقوالت ؟

 
ٔ
 ابن خلدون .. .ا

وجست كونت .. .ب
ٔ
  ))4  (( م ا

 سان سيمون .. .ت

 كارل ماركس .. .ث

و العالم على "المالحظة ، التجربة ، المقارنة" ؟ .45
ٔ
 عندما يعتمد المنظر ا

 
ٔ
 المنهج الوضعي "الخيالي" .. .ا

  ))4  (( م المنهج الوضعي "العلمي" .. .ب

 المنهج الوضعي "المثالي" .. .ت

 المنهج الوضعي "الجدلي" .. .ث

همية البنائي ؟ .46
ٔ
كدت ا

ٔ
و نمط ... التفسير الطبيعي للمجتمع ا

ٔ
 نظرية ا

 
ٔ
و الطبيعة إالنسانية  10  (( م النمط الطبيعي .. .ا

ٔ
ساس التفاعل يكمن في عناصر التكوين البشري ا

ٔ
ن ا

ٔ
  )) ال

 
ٔ
 النمط العضوي .. .ا

 النمط االجتماعي النفسي .. .ب

 النمط الشمولي المعياري .. .ت

 ٕاطاره النظري يدل على "الفعل االجتماعي ، الموقف ، الفاعل ، توجيهات الفاعلين" ؟ .47

 
ٔ
  ))6  (( م تالكوت بارسونز .. .ا

وجست كونت .. .ب
ٔ
 ا

 إميل دور كايم .. .ت

 روبرت ميرتون .. .ث

 التي يقوم بها العلماء ؟ Rational correlation يقصد بعملية بالربط العقلي .48

 
ٔ
 هو عملية الوصف .. .ا

  ))1  (( م  ..التفسيرهو عملية  .ب

  ..التنبؤهو عملية  .ت

  ..الحكمهو عملية  .ث

  هي ما يقصد به ؟Theorizingعملية التنظير  .49

 
ٔ
  ))1  (( م تكوين وتحسين الشروح التفسيرية .. .ا

 تكوين وتحسين الشروح المثالية .. .ب

 تكوين وتحسين التحكم والضبط .. .ت

 تكوين وتحسين البيئة .. .ث
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ول ))36 - 35(( اختبارالنظريات االجتماعية
ٔ
  الفصل اال

هم الظواهر االجتماعية ببعضها ك ؟  .1
ٔ
ناقش دور كايم في نظريته العضوية عالقة بعض ا

 
ٔ
 الضمير الجمعي .. .ا

 تقسيم العمل .. .ب

 التماسك االجتماعي . .ت

 ))5  ((مجميع ما سبق .. .ث

و الظاهرة دون محاولة تفسيرهما ؟  .2
ٔ
تهدف ٕالى وصف الواقع ا

 
ٔ
 النظريات المنطقية .. .ا

يديولوجية .. .ب
ٔ
 النظريات اال

 النظريات االستقرائية .. .ت

  ))2  (( م النظريات الوصفية .. .ث

فراد المجتمع و عاداتهم و طموحاتهم و تقوى روابطهم , فذلك يسمى ؟  .3
ٔ
هداف ا

ٔ
عندما تتوحد مشاعر و ا

 
ٔ
  ))5  (( م الضمير الجمعي .. .ا

 تقسيم العمل .. .ب

 االنحراف االجتماعي .. .ت

الصراع االجتماعي ..  .ث

خرى في المجتمع ك ؟  .4
ٔ
ظاهرة تقسيم العمل "زيادة التخصصات الدقيقة" البسيطة و المعقدة ترتبط بظواهر ا

 
ٔ
 الكـثافة السكانية .. .ا

 التماسك االجتماعي .. .ب

 االنتحار .. .ت

  ))5  (( م جميع ما سبق و غيرها .. .ث

نظريات علمية لكن ال تخلو من إاليديولوجيا ؟  .5

 
ٔ
 نظريات علم االجتماع و النظريات االجتماعية .. .ا

 نظريات العلوم االنسانية بصفة عامة .. .ب

 .. .ت
ً
 + ب معا

ٔ
نه تحدث عن النظرية بصفة عامة ))ا

ٔ
   (( ال

جميع ما سبق ..  .ث

ن يكون النسق االجتماعي دائما في حالة توازن  .6
ٔ
 من خالل تلبية احتياجاتهم المختلفة" ؟ Equilibrium"البد ا

 
ٔ
  ))6  (( م من مسلمات االتجاه العضوي و النظرية الوظيفي .. .ا

 من مسلمات النظرية الصراعية .. .ب

 من مسلمات النظرية النفسية .. .ت

جميع ما سبق ال ينطبق ..  .ث

مفهوم الحقيقة االجتماعية له ؟  .7

 
ٔ
 هو مادي .. .ا

 هو معنوي .. .ب

 ..  (( ٕاجابة الدكـتور ))له جانبان معنوي ومادي  .ت

ما سبق ال ينطبق ..  .ث

 للكل .8
ً
غلب نظريات علم االجتماع من هذا النوع ؟ ،نظريات تنطلق لفهم الواقع من الجزء وصوال

ٔ
 وا
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ٔ
  ))2  (( م النظريات االستقرائية .. .ا

 النظريات االستداللية .. .ب

 النظريات الالمنطقية .. .ت

النظريات الوصفية ..  .ث

و نظرية تهتم "بتحليل المعاني الكامنة في كلمات الناس و سلوكهم في الحياة اليومية" ؟  .9
ٔ
اتجاه ا

 
ٔ
 السيكولوجيا .. .ا

نثربولوجيا .. .ب
ٔ
 اال

ثنوميثودولوجيا .. .ت
ٔ
  ))12  (( م اال

جميع ما سبق ..  .ث

ن تتوفر فيها ك ؟  .10
ٔ
ي نظرية اجتماعية فهناك خصائص عامة مشتركة التي يجب ا

ٔ
عند صياغة ا

 
ٔ
 التجريد , المنطق , القضايا, التفسيرات .. .ا

 الربط بين العالقات .. .ب

 القبول من العلماء .. .ت

  ))1  (( م جميع ما سبق .. .ث

نه تقييم لـ ؟  .11
ٔ
ساسي" بمعنى ا

ٔ
تقييم النظرية المنظر لنظريته ينصب على "نموذجها اال

 
ٔ
  عن الظاهرة ..Conceptsالمفهومات  .ا

  التي توضح العالقات السببية ..Assumptionsاالفتراضات  .ب

 .. .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ))1(( م   ا

 تاريخ وضع النظرية .. .ث

تقسم النظرية االجتماعية من حيث اهتمامها بمستوى الوحدة المدروسة ٕالى ؟  .12

 
ٔ
 نظريات الوحدات الكبرى .. .ا

 نظريات متوسطة المدى .. .ب

 نظريات الوحدات الصغرى .. .ت

  ))2  (( م جميع ما سبق .. .ث

نظرية علم االجتماع عارضت و تعارض في تفسيراتها للظاهرة االجتماعية نظريات منها ؟  .13

 
ٔ
 النظريات النفسية .. .ا

 النظريات الطبيعية .. .ب

 النظريات الجغرافية .. .ت

نه يمثل اتجاه ردي ، ترد الظواهر االجتماعية ٕالى عوامل غير اجتماعية ..3  (( م جميع ما سبق .. .ث
ٔ
  )) ال

تشير النتائج الموضوعية التي يمكن مالحظتها و التي يقصدها المشاركون في النشاط ٕالى ؟  .14

 
ٔ
 الوظيفة الكامنة .. .ا

  ))7  (( م الوظيفة الظاهرة .. .ب

 الوظيفة البيولوجية .. .ت

ما سبق ال ينطبق ..  .ث

نه عبارة عن جماعات متصارعة بسبب ؟  .15
ٔ
تنظر نظرية الصراع ٕالى المجتمع ا

 
ٔ
ساسية .. .ا

ٔ
جل إشباع حاجاتها المادية اال

ٔ
 كـفاحها من ا

 مشاكل التنظيم االجتماعي .. .ب
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 .. .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ))8  (( م ا

ما سبق ال ينطبق ..  .ث

16.  
ً
جزاء النسق قد يكون وظيفيا

ٔ
  Functional"كل جزء من ا

ً
 وظيفيا

ً
و ضارا

ٔ
و قد يكون غير وظيفي Dies-Functional  ا

ٔ
-Nonا

Functional ي عديم الفائدة و القيمة بالنسبة للنسق ؟
ٔ
 ا

 
ٔ
 من مسلمات النظرية السلوكية االجتماعية .. .ا

 من مسلمات النظرية الصراعية .. .ب

  ))6  (( م من مسلمات النظرية الوظيفية .. .ت

من مسلمات النظرية النفسية ..  .ث

و عن تكون القيم...ٕالخ" يمكن تسميتها ب ؟  .17
ٔ
دوار ا

ٔ
و عن صراع اال

ٔ
و عن الحراك االجتماعي, ا

ٔ
وجود نظريات عن "الجماعات المرجعية, ا

 
ٔ
 نظريات طويلة المدى .. .ا

  ))7 ..  (( م نظريات متوسطة المدى .ب

 نظريات قصيرة المدى .. .ت

ما سبق ال ينطبق ..  .ث

ين الوظيفة الكامنة في  .18
ٔ
ين الوظيفة الظاهرة وا

ٔ
سه" لهذا السلوك وظيفتين, ا

ٔ
بيه و يقبل را

ٔ
مامك السلوك التالي: "ابن يسلم على ا

ٔ
حدث ا

هذا السلوك ؟ 

 
ٔ
 والوظيفة الظاهرة المحبة والتقدير ..، السالم وظيفة كامنة .ا

 ))  مثال شبيه له وهو دور الدين ..7..  ((موالوظيفة الكامنة المحبة والتقدير  ، السالم وظيفة ظاهرة .ب

  والمحبة و التقدير وظيفة ظاهرة .. ،السالم وظيفة ظاهرة .ت

ما سبق ال ينطبق ..  .ث

سمى روبرت ميرتون نمطهم في نظريته ؟  .19
ٔ
ساليب جديدة" هم من ا

ٔ
"المنحرفون الذين يرتكبون انحرافهم با

 
ٔ
 نمط االمتثال .. .ا

 نمط االنسحاب .. .ب

 نمط الطقوسية .. .ت

  ))7  (( م نمط االبتداع .. .ث

ن كل تاريخ البشرية هو تاريخ للصراع بين الطبقات,بين الطبقة المستغلة والمستغلة" ؟  .20
ٔ
"افترض ا

 
ٔ
وجست كونت في نظريته العضوية .. .ا

ٔ
 ا

 دوركايم في نظريته عن االنحراف .. .ب

  ))8  (( م ماركس في نظريته عن الصراع الطبقي .. .ت

بارسونز في نظريته ع الفعل االجتماعي ..  .ث

ول من قال بمصطلح: "التفاعلية الرمزية" ووضع نظريته الذي منهجها "االستبطان" هو ؟  .21
ٔ
هو ا

 
ٔ
  ))10  (( م هربرت بلومر .. .ا

 دوركايم .. .ب

 ماركس .. .ت

بارسونز ..  .ث

جر مقابل العمل" يحدث ما  .22
ٔ
ثر الفرد بغريزة التجاذب االجتماعي, ودوافع الحصول على اال

ٔ
سماه بسبب "تا

ٔ
 بـ ؟  بيتر بالوا

 
ٔ
 عملية الصراع االجتماعي .. .ا

  ))11.  (( م عملية التبادل االجتماعي . .ب
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 .عملية التوافق االجتماعي . .ت

عملية االستغالل االجتماعي ..  .ث

فراد المجتمع المتفاعلين مع بعضهم, تحليال يهدف ٕالى الكشف عن المعنى  .23
ٔ
نشطة الحياة اليومية ال

ٔ
و نظرية تقوم على "تحليل ا

ٔ
منهجية ا

نشطتهم و سلوكهم" ؟ 
ٔ
الكامن خلف هذه ا

 
ٔ
نثربولوجيا .. .ا

ٔ
 اال

ثنوميثودولوجيا .ب
ٔ
  ))12 ..  (( م اال

 .. .ت
ً
 + ب معا

ٔ
 ا

البيولوجيا ..  .ث

ثرت بالنزعات الطبيعية والعقلية والتطورية االجتماعية وإالصالح االجتماعي والمنهج الوضعي ؟  .24
ٔ
تا

 
ٔ
 النظرية البنائية والوظيفية .. .ا

  ))4 ..  (( م النظرية العضوية .ب

  ..النظرية الصراعية .ت

جميع ما سبق ..  .ث

 , وقدر من نظريات علم االجتماع تمثلها ؟  .25
ً
النظرية التي ال تكون موضوعية "علمية" بل موجهة فكريا

 
ٔ
 النظريات االستنباطية .. .ا

يديولوجية .. .ب
ٔ
  ))2  (( م النظريات اال

 النظريات الالمنطقية .. .ت

النظريات الوصفية ..  .ث

علم "جميع نظرياته علمية لكن التخلو من قدر من إاليديولوجيا و الذاتية" ؟  .26

 
ٔ
 علم الفيزياء .. .ا

 علم الكيمياء .. .ب

 )) 2علم االجتماع ..  (( م  .ت

ما سبق ال ينطبق ..  .ث

نظرية الفعل االجتماعي تعود لـ ؟  .27

 
ٔ
 روبرت ميرتون .. .ا

  ))6  (( م تالكوت بارسونز .. .ب

 إميل دور كايم .. .ت

ما سبق ال ينطبق ..  .ث

 هي ؟ ، ومدخل السلوكية االجتماعية  ، ودخل الصراع الراديكالي ،المدخل الوظيفي البنائي .28

 
ٔ
هم النماذج الصغرى في نظرية علم االجتماع .. .ا

ٔ
 من ا

هم النماذج المتوسطة في نظرية علم االجتماع .. .ب
ٔ
 من ا

هم النماذج الكبرى في نظرية علم االجتماع .. .ت
ٔ
  ))2  (( م من ا

ما سبق ال ينطبق ..  .ث

قدم ... دراسة هامة عن "البناء االجتماعي والالمعيارية" ؟  .29

 
ٔ
 إميل دوركايم .. .ا

 تالكوت بارسونز .. .ب

  ))7  (( م روبرت ميرتون .. .ت



20 
 

سئلة: 
ٔ
سئلة:                                                       N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
(( م ... )) تعني رقم المحاضرة                                                       *Nawarahمراجعة الحل:                                                       wintr songحل اال

كارل ماركس ..  .ث

و الظاهرة ؟  .30
ٔ
"مجموعة من االفتراضات والمفاهيم والعالقات والقضايا المنطقية" لتفسير الواقع ا

 
ٔ
  ))1  (( م من تعريفات النظرية االجتماعية .. .ا

 من تعريفات الفرض .. .ب

 من تعريفات التفاعل .. .ت

ما سبق ال ينطبق ..  .ث

"كلما زادت كـثافة السكان زاد معها تقسيم العمل في المجتمع" ماذا يسمى ما بين القوسين ؟  .31

 
ٔ
  ))1  (( م تقرير نظري .. .ا

 نموذج .. .ب

 تنميط .. .ت

قضية ..  .ث

حكام يقينية ؟  .32
ٔ
تقوم على قوانين المنطق, وذات طابع علمي و تستند ٕالى فروض و تهدف ٕالى الوصول ٕالى ا

 
ٔ
  ))2  (( م النظريات المنطقية .. .ا

يديولوجية .. .ب
ٔ
 النظريات اال

 النظريات الالمنطقية .. .ت

النظريات الوصفية ..  .ث

ي نظرية في علم االجتماع بالضرورة يتكون من ؟  .33
ٔ
نموذج ا

 
ٔ
  )) 2  (( مالمفاهيم و االفتراضات .. .ا

 النسق والتدرج .. .ب

 .. .ت
ً
 + ب معا

ٔ
 ا

التماسك والتضامن ..  .ث

عملية بناء النظرية بشكل عام و النظرية االجتماعية بشكل خاص تتم ؟  .34

 
ٔ
 في مرحلة واحدة .. .ا

 في مرحلتين .. .ب

 في ثالث مراحل محددة .. .ت

كـثر من ذلك في عملية ديناميكية .. .ث
ٔ
  مراحل8 ))  وعددها 2  (( م في ا

جل تحقيق هدف ؟  .35
ٔ
بذل دوركايم جهدا كبيرا من ا

 
ٔ
كـثر .. .ا

ٔ
و ا

ٔ
خرى اجتماعية ا

ٔ
  ))3  (( م تفسير الظاهرة االجتماعية با

خرى عضوية .. .ب
ٔ
 تفسير الظاهرة االجتماعية با

خرى نفسية .. .ت
ٔ
 تفسير الظاهرة االجتماعية با

جميع  ما سبق ..  .ث

همها ؟  .36
ٔ
سماه بالغرائز الكبرى , من ا

ٔ
وجست كونت ما ا

ٔ
يتضمن النسق االجتماعي "المجتمع" عند ا

 
ٔ
 غرائز المحافظة على النوع .. .ا

نواع .. .ب
ٔ
 غرائز تحسين اال

 الغرائز االجتماعية .. .ت

  ))4  (( م جميع ما سبق .. .ث

تميل ٕالى تعميم تفسيراتها للظواهر ؟  .37
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ٔ
 نظريات الوحدات الكبرى .. .ا

 النظريات طويلة المدى .. .ب

 .. .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ))2  (( م ا

النظريات الوصفية ..  .ث

جل ؟ Rational Correlationعملية الربط العقلي:  .38
ٔ
 التي يقوم بها العلماء هي من ا

 
ٔ
 اكـتشاف العالقات المنطقية بين الظواهر .. .ا

 إلعطاء قدرة على التنبؤ بمستقبل الظاهرة .. .ب

 .. .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ))1  (( م ا

ما سبق الينطبق ..  .ث

وجست كونت على "المنهج الوضعي" لفهم الظاهرة والواقع االجتماعيين , ويقوم على ؟  .39
ٔ
اعتمد ا

 
ٔ
 الفلسفة والذاتية والخيال .. .ا

  ))4 ..  (( م المالحظة والتجربة و المقارنة .ب

 التطور الفكري و العقل .. .ت

جميع ما سبق ..  .ث

 على المجتمع  .40
ٔ
هم تلك الظروف ؟ ،تعتبر النظرية االجتماعية استجابة للظروف التي تطرا

ٔ
 و من ا

 
ٔ
 الثورة الصناعية .. .ا

 الثورة الفرنسية .. .ب

 النزعة التطورية .. .ت

  )) الثورة الدينة و الثورة الفكرية4  (( م جميع ما سبق وغيره .. .ث

خرى في المجتمع وظيفة اجتماعية ؟  .41
ٔ
شكال االنحراف اال

ٔ
ن للجريمة و ا

ٔ
افترض ا

 
ٔ
 سان سيمون .. .ا

وجست كونت .. .ب
ٔ
 ا

  ))5  (( م دور كايم .. .ت

ليس ممن ذكر ..  .ث

و مدخل ؟  .42
ٔ
النظرية الكالسيكية في علم االجتماع قد تكون في شكل اتجاه ا

 
ٔ
 االتجاه الوظيفي البنائي .. .ا

  )) 8  (( م االتجاه الصراعي .. .ب

 اتجاه السلوكي االجتماعي .. .ت

 مما سبق ..  .ث
ً
واحدا

همها ؟  .43
ٔ
النظرية في علم االجتماع تطورت منذ عصر التنوير ٕالى العصر الحديث في مراحل ا

 
ٔ
 مرحلة التحرر من مفهومات العلوم الطبيعية و البيولوجية .. .ا

 من مرحلة الفلسفة االجتماعية إلى مرحلة النظريات االجتماعية .. .ب

  .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ))3  (( م .. ا

ما سبق ال ينطبق ..  .ث

ن تلك الوسائل ليست في متناول ؟  .44
ٔ
هدافا للنجاح و وسائل مشروعة لتحقيقها" ٕاال ا

ٔ
ن لكل مجتمع "ا

ٔ
يرى ا

 
ٔ
 سان سيمون .. .ا

  ))7  (( م روبرت ميرتون .. .ب
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 دور كايم .. .ت

وجست كونت ..  .ث
ٔ
ا

ساس الذي قامت عليه  .45
ٔ
 ؟"كل فكرة تحمل في طياتها عناصر نقيضها وفنائها" هي اال

 
ٔ
  ))8 ..  (( م نظرية الصراع .ا

 النظرية الوظيفية .. .ب

 النظرية البيولوجية .. .ت

جميع ما سبق ..  .ث

"المجتمع كامن داخل الفرد ويتجلى من خالل عمليتي التبادل و التفاعل االجتماعيين" ؟  .46

 
ٔ
 من افتراضات النظرية العضوية .. .ا

 من افتراضات النظرية الوظيفية .. .ب

  ))10  (( م من افتراضات النظرية السلوكية االجتماعية .. .ت

من افتراضات النظرية الصراعية المعاصرة ..  .ث

حد الطرفين و قبول للسلطة, وقد يحدث صراعا وعدم استقرار" ؟  .47
ٔ
عملية "يحدث فيها تباين في المراكز و القوة, وٕاذعان من ا

 
ٔ
 عملية التفاعل االجتماعي .. .ا

  ))11  (( م عملية التبادل االجتماعي .. .ب

 تقسيم العمل .. .ت

ما سبق ال ينطبق ..  .ث

نه يمكن ؟  .48
ٔ
قدم نماذجها , يرى ا

ٔ
النموذج العضوي في نظرية علم االجتماع و هو ا

 
ٔ
 فهم المجتمع كما يفهم الكائن العضوي .. .ا

 تفسير المجتمع كما يفسر الكائن العضوي .. .ب

 .. .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ))4  (( م ا

ما سبق ال ينطبق ..  .ث

نظريات ذات اتجاه طبيعي , تفسر الظواهر االجتماعية بعوامل طبيعية ؟  .49

 
ٔ
 النظريات العضوية .. .ا

 النظريات الجغرافية .. .ب

 النظريات النفسية .. .ت

  )) 2  (( م جميع ما سبق .. .ث

ن التماسك االجتماعي يعتمد على تقسيم العمل في المجتمع" ؟  .50
ٔ
 هو "ا

ً
ساسيا

ٔ
 ا

ً
طرح فرضا

 
ٔ
وجست كونت .. .ا

ٔ
 ا

  ))5  (( م دور كايم .. .ب

 بيتر بالو .. .ت

 جارفينكل .. .ث
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  الفصل الثاني ))35 - 34(( اختبار النظريات االجتماعية
 متوسطةاقترح وجود "نظرية  .1

ً
 وعلميا

ً
 ؟ المدى" في علم االجتماع ودلل على ذلك منطقيا

 
ٔ
  ..هارولد جارفينكل .ا

  ))7  (( م  ..روبرت ميرتون .ب

وجست كونت .ت
ٔ
  ..ا

  ..ما سبق  ال ينطبق .ث

نها؟ .2
ٔ
 الوظيفة الظاهرة تعرف با

 
ٔ
  ))7  (( م  ..النتائج الموضوعية التي يمكن مالحظتها وتسهم في الحفاظ على النسق .ا

  ..النتائج غير الموضوعية تسهم في الحفاظ على النسق .ب

  ..النتائج التي ال يمكن مالحظتها وال تسهم في الحفاظ على النسق .ت

  ..ما سبق  ال ينطبق .ث

نساق الثقافية لدى بارسونز؟ .3
ٔ
نماط اال

ٔ
 من ا

 
ٔ
و المعتقدات .ا

ٔ
فكار ا

ٔ
نساق اال

ٔ
  ..ا

نساق الرموز التعبيرية .ب
ٔ
  ..ا

نساق التوجيهات القيمية .ت
ٔ
  ..ا

  ))6  (( م  ..جميع ما سبق .ث

 قدم ... دراسة هامه عن "البناء االجتماعي والالمعيارية"؟ .4

 
ٔ
  ..إميل دوركايم .ا

  ..تالكوت بارسونز .ب

  ))7  (( م  ..روبرت ميرتون .ت

  ..كارل ماركس .ث

نه .5
ٔ
 والجذري؟  التطور وترفض التغيير االجتماعي السريعابدي ، وتخاف مستقر بشكل :صورت المجتمع على ا

 
ٔ
  ..النظرية الصراعية .ا

  ))7  (( م  ..النظرية البنائية الوظيفية .ب

  ..النظرية السلوكية .ت

  ..جميع ما سبق .ث

و من الشريحة السفلى من الطبقة الوسطى؟ .6
ٔ
 ما ينتمون ٕالى الطبقة الدنيا بالمجتمع ا

ً
 غالبا

 
ٔ
  ))8  (( م  ..منظرو النظرية الصراعية .ا

  ..منظرو النظرية الوظيفية .ب

  .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ..ا

  ..ما سبق  ال ينطبق .ث

 ما توصف نظريات الصراع ومنظروها ... .7
ً
 ؟ كـثيرا

 
ٔ
  ..بالمنهج العلمي .ا

  ..باالعتدال والمنطق .ب

  ))8  (( م  ..بالتطرف إاليديولوجي .ت

  ..بجميع ما سبق  .ث
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جزاء" ؟ .8
ٔ
 يتكون من ا

ً
 كليا

ً
 "نظريتان عامتان عن المجتمع تصورانه باعتباره نسقا

 
ٔ
  ..الوظيفية التبادلية .ا

  ))2  (( م  ..الوظيفية والصراعية .ب

  ..الوظيفية والتفاعلية .ت

  ..الوظيفية والسلوكية .ث

ثر ماركس بالمادية التاريخية وقدم نظريته عن  .9
ٔ
  االجتماعية؟...تا

 
ٔ
  ))8  (( م  ..الصراع .ا

  ..التوافق .ب

  ..التماسك .ت

  ..التفاعل .ث

 ؟ قدم رالف داهرندورف نظريته عن الصراع االجتماعي معتمدا على المفاهيم ... .10

 
ٔ
  ..نظرية التفكك االجتماعي .ا

  ..نظرية التغير االجتماعي .ب

  ))9  (( م  ..نظرية القهر .ت

 ..  التوافق االجتماعينظرية .ث

 من مقوالت النظرية السلوكية االجتماعية؟ .11

 
ٔ
  ..المجتمع كامن داخل الفرد .ا

فراد يدركون المجتمع من خالل إدراكهم لذواتهم .ب
ٔ
  ..المجتمع هم ا

  .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ))10  (( م  ..ا

  ..ما سبق  ال ينطبق .ث

و الثقافية؟:يرى ميرتون .12
ٔ
  ٕان العناصر االجتماعية ا

 
ٔ
 .. Functionalقد تكون وظيفية .ا

 ..  Non Functionalغير وظيفية .ب

  .ت
ً
 .. Dies - Functional ضاره وظيفيا

  ))7  (( م  ..جميع ما سبق .ث

ولهما؟:انقسمت النظرية الوظيفية البنائية ٕالى اتجاهين رئيسيين .13
ٔ
  تيارين رئيسيين ، ا

 
ٔ
كده ))6  (( م  ..ي والنمط الطبيعيسقالنمط الن .ا

ٔ
  - مو متا

  ..النمط المعياري "االجتماعي" والنمط الطبيعي .ب

  ..النمط البيولوجيوالنمط الطبيعي .ت

  ..جميع ما سبق .ث

 يتكون نموذج هربرت بلومر للحقيقة االجتماعية من؟ .14

 
ٔ
  ..الفرد .ا

خرين بتجاربهم .ب
ٓ
  ..اال

  ..الموضوعات االجتماعية المجردة .ت

  ))10  (( م ..جميع ما سبق  .ث

ساسي بتحليل الروابط االجتماعية والعمليات التي تحكم هذه الروابط وتشكلها؟ .15
ٔ
 اهتم ... بشكل ا

 
ٔ
  ..هربرت بلومر .ا
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  ..هارد جارفينكيل .ب

  ..روبرت ميرتون .ت

  ))11  (( م  ..بيتر بالو .ث

خالقي؟ .16
ٔ
خالقي هو المجتمع ذو القيم المعيارية ، وهذا النظام اال

ٔ
 افترض هارد جارفينكيل وجود نظام ا

 
ٔ
ساس التفكك االجتماعي .ا

ٔ
  ..يشكل ا

ساس الصراع االجتماعي .ب
ٔ
  ..يشكل ا

ساس التنظيم االجتماعي .ت
ٔ
  ))12  (( م  ..يشكل ا

  ..ما سبق  ال ينطبق .ث

ثناء تاريخ النظرية االجتماعية ، ويقصد بها؟"الفيزياء االجتماعية"ساد مفهوم .17
ٔ
  ا

 
ٔ
  ..نظريات حاولت دراسة المجتمع وتفسير ظواهره بمنهج طبيعي .ا

  ..نظريات حاولت دراسة المجتمع وتفسير ظواهره بمنهج ميكانيكي فيزيائي .ب

  .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ))3  (( م  ..ا

  .. بحت"معياري "بمنهج اجتماعي .ث

م علم تطبيقي"؟ .18
ٔ
ثار قضية مهمة في علم االجتماع ، وهي هل علم االجتماع "علم نظري ا

ٔ
 ا

 
ٔ
  ..دور كايم .ا

  ..ابن خلدون .ب

وجست كونت .ت
ٔ
 ))4 ((م  ..ا

  ..ما سبق  ال ينطبق .ث

  المقولة هي افتراض؟واسعة"هذه"الواقع االجتماعي والنظرية بينهما فجوة  .19

 
ٔ
  ..رواد علم االجتماع القدماء .ا

  ..علماء االجتماع المعاصرين .ب

  ))1  (( م  ..كـثير من عامة الناس .ت

  ..ما سبق  ال ينطبق .ث

 النظرية ما هي ٕاال مجموعه من الروابط العقلية التي تشرح وتفسير كيف تعمل ظاهره معينه في حياتنا اليومية ، وهذا التعريف؟ .20

 
ٔ
  ..ينطبق على النظرية االجتماعية .ا

  ..ينطبق على النظرية الطبيعية .ب

  .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ))1  (( م وغيرهما .. ا

  ..ما سبق  ليس من تعريفات النظرية .ث

ن .21
ٔ
ولى لكل العلم والنظرية"يمكن وبكل ارتياح القول با

ٔ
  هي ؟" المهمة اال

 
ٔ
  ))1  (( م  ..الربط بين الظواهر وجعل معرفتنا حولها معرفه منظمة .ا

  ..زيادة غموض معرفتنا بعالقة الظواهر يبعضها .ب

  .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ..ا

  ..ما سبق  ليس من مهام العلم وال النظرية .ث

 تكوين وتحسين الشروح التفسيرية، هو ما يقصد به؟ .22

 
ٔ
  ))1  (( م .. Theorizing عملية التنظير .ا

  ..عملية الضبط والتحكم .ب

  ..عملية التجريد .ت



26 
 

سئلة: 
ٔ
سئلة:                                                       N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
(( م ... )) تعني رقم المحاضرة                                                       *Nawarahمراجعة الحل:                                                       wintr songحل اال

  ..ما سبق  ال ينطبق .ث

 مجموعة من االفتراضات والقضايا والمفاهيم تحاول شرح وتفسير العالقة بين الظواهر االجتماعية؟ .23

 
ٔ
 للنظرية في علم االجتماع .ا

ً
  ..ما سبق  يعد تعريفا

 للنظرية االجتماعية .ب
ً
  ..ما سبق  يعد تعريفا

  .ت
ً
 + ب معا

ٔ
كده )) 1    (( م  ..ا

ٔ
  - مو متا

  ..ما سبق  ال ينطبق .ث

كـثر" هو جهد منهجي كبير قام به عالم االجتماع؟ .24
ٔ
و ا

ٔ
خرى ا

ٔ
 "تفسير الظاهرة االجتماعية با

 
ٔ
وجست كونت .ا

ٔ
  ..ا

  ))1  (( م  ..دور كايم .ب

  ..ماركس .ت

  ..ما سبق  ال ينطبق .ث

و  .25
ٔ
سطورية ا

ٔ
و ا

ٔ
و نمط تفكيري يعتمد على عوامل خيالية ا

ٔ
ية نسق ا

ٔ
  فٕان؟طبيعيةا

 
ٔ
  ))1  (( م  ..النظرية االجتماعية تقف في تضاد معه .ا

  .ب
ً
  ..النظرية االجتماعية تتفق معه تماما

  ..النظرية االجتماعية تتردد في قبوله .ت

 ..جميع ما سبق  .ث

 "؟Prediction ، التنبؤ Model ، النموذجTypology، التنميطDescriptionمفاهيم "الوصف .26

 
ٔ
  ..عملت على وضوح اصطالح النظرية .ا

  ))1  (( م  ..عملت على غموض اصطالح النظرية .ب

كيد اصطالح النظرية .ت
ٔ
  ..عملت على تا

  ..ما سبق  ال ينطبق .ث

 "التجريد، المنطق، القضايا، التفسيرات ، الربط بين العالقات، والقبول من العلماء" هي من؟ .27

 
ٔ
  ..خصائص صياغة النظرية الفلسفية .ا

  ..خصائص صياغة النظرية الخيالية .ب

  ..الخصائص التي يجب تجنبها عند صياغة النظرية .ت

  ))1  (( م  ..الخصائص العامة المشتركة عند صياغة النظرية .ث

 ؟Assumptions، واالفتراضات التي توضح العالقات السببيةConceptالمفهوم عن الظاهرة .28

 
ٔ
  ))1.  (( م  .هما ما يطلق عليه نموذج النظرية .ا

  ..هما ما يطلق  عليه تطور النظرية .ب

  ..هما ما يطلق  عليه تقليدية النظرية .ت

  ..ما سبق  ال ينطبق .ث

 المدخل الوظيفي البنائي، ومدخل الصراع الراديكالي ومدخل السلوكية االجتماعية، هي؟ .29

 
ٔ
هم  النماذج الصغرى في نظرية علم االجتماع .ا

ٔ
  ..من ا

هم  النماذج المتوسط في نظرية علم االجتماع .ب
ٔ
  ..من ا

هم  النماذج الكبرى في نظرية علم االجتماع .ت
ٔ
  ))2  (( م  ..من ا

  ..ما سبق  ال ينطبق .ث

و استخدام منهج جديد ، هي مراحل؟ .30
ٔ
ساسي ا

ٔ
و تعديل نموذجها اال

ٔ
و شطبها كلية ، ا

ٔ
كيد النظرية ا

ٔ
 تا
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ٔ
  ))2  (( م  ..هي قرارات يتخذها المنظر عندما يقيم النظرية .ا

  ..هي قرارات يتخذها المنظر عندما يبني النظرية .ب

  ..هي قرارات يتخذها المنظر عندما يستعير النظرية .ت

  ..ما سبق  ال ينطبق .ث

هدافها؟ .31
ٔ
 النظرية الوصفية من ا

 
ٔ
و الظاهرة .ا

ٔ
  ))2  (( م  ..وصف الواقع ا

و الظاهرة .ب
ٔ
  ..تفسير الواقع ا

  .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ..ا

و الظاهرة .ث
ٔ
  ..نقد الواقع ا

 النظرية إاليديولوجية هي؟ .32

 
ٔ
  ..نظرية منطقية .ا

  ..نظرية غير موضوعيه .ب

  .ت
ً
  ..نظرية موجهه فكريا

  .ث
ً
  ))2  (( م  ..ب + ج معا

نواع النظرية االجتماعية .33
ٔ
  ؟وهي التي تميل ٕالى" النظرية قصيرة المدى"من ا

 
ٔ
  ..تعميم تفسيراتها للظواهر .ا

  ))  قصيرة المدى هي نظريات الوحدة الصغرى 2  (( م  ..تخصيص وتحديد للظواهر .ب

  .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ..ا

  ..ما سبق  ال ينطبق .ث

 ؟طبيعيةنظريات تميل وتهتم بتفسير الظواهر االجتماعية بعوامل  .34

 
ٔ
  ..النظريات العضوية .ا

  ..النظريات الجغرافية .ب

  ..النظريات الطبيعية .ت

  ))2  (( م  ..جميع ما سبق  .ث

 رائد علم االجتماع ومؤسس "علم العمران البشري " عبد الرحمن بن خلدون؟ .35

 
ٔ
 قبل القرن  .ا

ً
 منظما

ً
  .. م20اكسب علم االجتماع طابعا

 قبل القرن  .ب
ً
 منظما

ً
  .. م19اكسب علم االجتماع طابعا

 قبل القرن  .ت
ً
 منظما

ً
  ))3  (( م  .. م14اكسب علم االجتماع طابعا

 قبل القرن  .ث
ً
 منظما

ً
  .. م10اكسب علم االجتماع طابعا

 مرحلة الفلسفة االجتماعية، ومرحلة النظريات االجتماعية ، هما من؟ .36

 
ٔ
  ))3(( م    ..مراحل تطور التصور االجتماعي للظاهرة االجتماعية .ا

  ..مراحل تطور التصور التاريخي للظاهرة االجتماعية .ب

  ..مراحل تطور التصور البيولوجي للظاهرة االجتماعية .ت

  ..ما سبق  ال ينطبق .ث

 المدرسة الوضعية هي منهجية تحليلية؟ .37

 
ٔ
  ..تقوم على استبعاد الفكر والتحليل الديني .ا

  ..تقوم على استبعاد الفكر والتحليل الميتافيزيقي .ب
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  ))4  (( م  ..تقوم على استبعاد الفكر والتحليل الديني والميتافيزيقي .ت

  ..ما سبق  ال ينطبق .ث

 النموذج العضوي في النظرية االجتماعية هو؟ .38

 
ٔ
شكالها .ا

ٔ
حدث نماذج النظرية االجتماعية وا

ٔ
  ..ا

شكالها .ب
ٔ
قدم ا

ٔ
قدم نماذج النظرية االجتماعية وا

ٔ
  ))4  (( م  ..ا

شكالها .ت
ٔ
  ..ابسط نماذج النظرية االجتماعية وابسط ا

  ..ما سبق  ال ينطبق .ث

وجست  كونت ٕان هناك مجموعه من القوانين الطبيعية الخفية؟ .39
ٔ
 يرى ا

 
ٔ
  ..تنظم الكون .ا

  ..تقف وراء تطور ونمو العقل .ب

  ..تقف وراء تطور المعرفة والقيم االجتماعية السائدة .ت

  ))4  (( م  ..جميع ما سبق .ث

دوات؟ .40
ٔ
 التجربة والمقارنة والمالحظة من ا

 
ٔ
  ))4  (( م  .."العلمي"المنهج الوضعي .ا

  ..المنهج الفلسفي .ب

  .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ..ا

  ..ما سبق ال ينطبق .ث

 ما يسمى بالنمط الشمولي المعياري في النظرية االجتماعية ، هو اتجاه؟ .41

 
ٔ
هم يته البعد االجتماعي في التفسير المجتمع .ا

ٔ
كد عليه ا

ٔ
  ..ا

  ..عارض التفسير الطبيعي للمجتمع .ب

  .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ))5  (( م  ..ا

  ..ما سبق  ال ينطبق .ث

 ؟Actor's Orientation  ، توجيهات الفاعلينActor، الموقف و الفاعلSocial Actionالفعل االجتماعي .42

 
ٔ
وجست كونت .ا

ٔ
ساسية يرتكز عليها اإلطار النظري ال

ٔ
  ..مفاهيم ا

ساسية يرتكز عليها إالطار النظري لبارسونز .ب
ٔ
  ))6 (( م  ..مفاهيم ا

ساسية يرتكز عليها اإلطار النظري لدوركايم .ت
ٔ
  ..مفاهيم ا

ساسية يرتكز عليها اإلطار النظري لماركس .ث
ٔ
  ..مفاهيم ا

ساسيتان لدى؟ .43
ٔ
 إالرادة العامة "الضمير الجمعي" والتماسك االجتماعي فكرتان ا

 
ٔ
  ..ابن خلدون .ا

وجست  كونت .ب
ٔ
  ..ا

  ))5  (( م  ..ٕاميل دور كايم .ت

  ..كارل ماركس .ث

لي والتماسك العضوي مفهومان متعارضان استخدمهما في تفسيره للمجتمع؟ .44
ٓ
 التماسك اال

 
ٔ
  ..ابن خلدون .ا

وجست كونت .ب
ٔ
  ..ا

  ..بارسونز .ت

  ))5  (( م  ..مفهومان يعودان لغير من ذكر .ث
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همية دراسة الظواهر االجتماعية دراسة موضوعيه من خالل التجربة والمنهج المقارن؟ .45
ٔ
كد على ا

ٔ
 ا

 
ٔ
  ..رالف داهرن دورف .ا

  ..تالكوت بارسونز .ب

  ))5  (( م  ..ٕاميل دور كايم .ت

  ..هربرت سنبسر .ث

 "جميع نظريات علم االجتماع هي نظريات علميه لكنها ال تخلو من إاليديولوجيا"؟ .46

 
ٔ
  ..مقوله منطقيه .ا

  ..مقوله صحيحة .ب

  .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ))2  (( م  ..ا

  ..مقوله خاطئة .ث

جزاء المجتمع في كل واحد واالعتماد المتبادل بين عناصره المختلفة" من مسلمات؟ .47
ٔ
 "تكامل ا

 
ٔ
  ..االتجاه العضوي .ا

  ..النظرية الوظيفية .ب

  .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ))6  (( م  ..ا

  ..النظرية الصراعية .ث

جزاء النسق؟ .48
ٔ
ن كل جزء من ا

ٔ
 النظرية البنائية الوظيفية ترى ا

 
ٔ
  .ا

ً
 ..Functionalقد يكون وظيفيا

  .ب
ً
 وظيفيا

ً
 ..Dies -Functionalقد يكون ضارا

 ..Non - Functionalقد يكون غير وظيفي .ت

  ))6  (( م  ..جميع ما سبق .ث

 " في النظرية الوظيفية البنائية؟Functionكلمه "وظيفية .49

 
ٔ
  ..معناها واحد لدى علماء النظرية الوظيفية .ا

  ))7  (( م  ..معناها متعدد لدى علماء النظرية الوظيفية .ب

  ..كلمة وظيفية ال تمت بصله للنظرية الوظيفية .ت

  ..ما سبق ال ينطبق .ث

 تالكوت بارسونز له نظرية شهيرة تعرف ب؟ .50

 
ٔ
  ..نظرية االنتحار .ا

  ..نظرية التبادل االجتماعي .ب

  ))6  (( م  ..نظرية الفعل االجتماعي .ت

 .. ما سبق ال ينطبق .ث
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ول )) 35 - 34(( اختبار النظريات االجتماعية 
ٔ
 الفصل اال

سئلة .. 3.. ناقص 
ٔ
 ا

  ؟مفهوم الحقيقة االجتماعية له .1

 
ٔ
جانب مادي ..  .ا

 جانب معنوي .. .ب

 ))   (( ٕاجابة الدكـتور له جانبان مادي ومعنوي .. .ت

 ما سبق ال ينطبق .. .ث

 لتي يقوم بها العلماء هي ؟ا correlation  Rationalالربط العقلي .2

 
ٔ
 الكـتشاف العالقات المنطقية بين الظواهر .. .ا

وجه الشبه واالختالف الشكلية .. .ب
ٔ
 الستنباط ا

 إلعطاء قدرة على التنبؤ بمستقبل الظاهرة .. .ت

  ))1  (( م جميع ما سبق .. .ث

 تعريف النظرية في علم االجتماع ؟ .3

 
ٔ
 مجموعة من االفتراضات والمفاهيم .. .ا

 مجموعة من العالقات .. .ب

 مجموعة من القضايا المنطقية .. .ت

  ))1  (( م جميع ما سبق .. .ث

 ماذا يسمى ما بين القوسين "كلما زادت كـثافة السكان زاد تقسيم العمل في المجتمع" ؟ .4

 
ٔ
 قضية .. .ا

 نموذج .. .ب

 تنميط .. .ت

  ))1  (( م تقرير نظري .. .ث

 نموذج النظرية عادة يتكون من ؟ .5

 
ٔ
  ))2  (( م المفاهيم واالفتراضات .. .ا

 المفاهيم وتقسيم العمل .. .ب

 المفاهيم .. .ت

 االفتراضات والتضامن .. .ث

 ماذا تسمى ما بين القوسين "الشخصية الطبقة االجتماعية الحراك االجتماعي المجتمع" ؟ .6

 
ٔ
 نماذج .. .ا

  ))2  (( م مفاهيم .. .ب

 عناوين .. .ت

 جميع ما سبق .. .ث

 عملية بناء النظرية عامة واالجتماعية بشكل خاص تتم ؟ .7

 
ٔ
 في مرحلة واحدة .. .ا

 في مرحلتين .. .ب

  مراحل ..3في  .ت

كـثر من ذلك في عملية ديناميكية .. .ث
ٔ
  ))2  (( م في ا
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 النظرية االجتماعية والطبيعية في علم االجتماع تختلفان في ؟ .8

 
ٔ
 تفسير سبب ظاهرة اجتماعية ما .. .ا

 تفسير السلوك االجتماعي .. .ب

سلوب كل منهما في التفسير .. .ت
ٔ
 ا

  ))2  (( م جميع ما سبق .. .ث

 "المجتمع البناء االجتماعي التنظيم االجتماعي النسق االجتماعي" هي ؟ .9

 
ٔ
حيانا بنفس المعنى حسب السياق .. .ا

ٔ
 مفاهيم تستخدم ا

 مفاهيم لكل منهما معناه المحدد .. .ب

 .. .ت
ً
 +ب معا

ٔ
  (( ٕاجابة الدكـتور ))  ا

 .. .ث
ً
 مفاهيم متناقضة تماما

 المدرسة السلوكية االجتماعية في علم االجتماع هي ؟ .10

 
ٔ
 مدرسة تعليم تقليدية .. .ا

 اتجاه فكري يناقش قضايا مختلفة .. .ب

 هي مدخل فكري .. .ت

 .. .ث
ً
    (( ٕاجابة الدكـتور ))ب + ج معا

  حاولت دراسة المجتمع وتفسير ظواهره ؟"الفيزياء االجتماعية"مفهوم  .11
 
ٔ
 بمنهج طبيعي .. .ا

 منهج ميكانيكي فيزيائي .. .ب

 .. .ت
ً
 + ب معا

ٔ
   (( ٕاجابة الدكـتور ))ا

 منهج اجتماعي معياري بحت .. .ث

 النظريات الجغرافية والبيولوجية والنفسية في علم االجتماع تفسر الظواهر االجتماعية بعوامل ؟ .12

 
ٔ
 اجتماعية .. .ا

 نفسية .. .ب

 بيولوجية .. .ت

  ))3  (( م لكل منهما عوامله الخاصة .. .ث

وجست كونت ؟ .13
ٔ
نماط الغرائز الكبرى يتضمنها النسق االجتماعي عند ا

ٔ
ي من ا

ٔ
 ا

 
ٔ
 غرائز المحافظة على النوع .. .ا

وضاع .. .ب
ٔ
 غرائز تحسين اال

 .. .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ))4  (( م ا

 ما سبق ال ينطبق .. .ث

وجست كونت"المنهج الوضعي عند  .14
ٔ
  لفهم تفاصيل االستاتيكا والديناميكا االجتماعيتين ؟"ا

 
ٔ
  ))4  (( م المالحظة والتجربة والمقارنة .. .ا

 النسق االجتماعي والتضامن .. .ب

 التطور الفكري والعقل .. .ت

 جميع ما سبق .. .ث

وجست كونت في علم الجتماع ؟ .15
ٔ
ثارتها نظرية ا

ٔ
ساسية التي ا

ٔ
 من القضايا اال

 
ٔ
 تطبيقي .. .ا
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 نظري .. .ب

م تطبيقي .. .ت
ٔ
  )) 4  (( م نظري ا

 ما سبق ال ينطبق .. .ث

ثير الظواهر االجتماعية على ؟"دور كايم"كان هدف  .16
ٔ
  فهم كيفية تا

 
ٔ
  ))5  (( م ظهور المشكالت االجتماعية .. .ا

 على طبيعة االستاتيكا والديناميكا .. .ب

لي للمجتمع .. .ت
ٓ
 ظهور التفسير اال

 ما سبق ال ينطبق .. .ث

خرى في المجتمع وظيفة اجتماعية ؟ .17
ٔ
شكال االنحراف اال

ٔ
ن للجريمة وا

ٔ
 افترض ا

 
ٔ
 سان سيمون .. .ا

وجست كونت .. .ب
ٔ
 ا

  ))5  (( م دوركايم .. .ت

 ليس مما ذكر .. .ث

 هناك عالقات منطقية بين العديد من الظواهر في المجتمع ك ؟ .18

 
ٔ
 قوة الضمير الجمعي وقوة التضامن االجتماعي وضعف تقسيم العمل .. .ا

 ضعف الضمير الجمعي وضعف التضامن االجتماعي وتعقد تقسيم العمل .. .ب

 التضامن العضوي وتعقد تقسيم العمل وزيادة ظاهرة االنتحار في المجتمع .. .ت

عاله على حده  .ث
ٔ
  + ٕاجابة الدكـتور ))5..  (( مهناك رابطة منطقية في كل ما ذكر ا

بو الدراسة الموضوعية فيه ؟ .19
ٔ
 يعتبر رائد المنهجية في علم االجتماع وا

 
ٔ
 سان سيمون .. .ا

وجست كونت .. .ب
ٔ
 ا

 كارل ماركس .. .ت

عاله .. .ث
ٔ
  ))  -  إالجابة الصحيحة دور كايم ..3  (( م ليس مما ذكر ا

 تقوم على العديد من االفتراضات ، ولها منهج خاص لفهم المجتمع وتفسير الظاهرة االجتماعية ؟ .20

 
ٔ
 النظرية العضوي البنائي الوظيفي .. .ا

 النظرية الصراعية .. .ب

 النظرية السلوكية االجتماعية .. .ت

    (( ٕاجابة الدكـتور ))جميع ما سبق .. .ث

فراد وجماعات  .21
ٔ
هدافا للنجاح وتحدد وسائل مشروعي لتحقيقها ليست في متناول الجميع من ا

ٔ
ن كل المجتمعات تحدد ثقافتها ا

ٔ
يرى ا

 المجتمع ؟

 
ٔ
 سان سيمون .. .ا

  ))7  (( م روبرت ميرتون .. .ب

 دوركايم .. .ت

وجست كونت .. .ث
ٔ
 ا

ساس الذي قامت عليه نظرية الصراع وتسمى ؟ .22
ٔ
 كل فكرة تحمل في طياتها عناصر نقيضها وفنائها هي اال

 
ٔ
 المادية التاريخية .. .ا

 المنهج الدياليكـتيكي .. .ب
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 .. .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ))8  (( م ا

 مما سبق ال ينطبق .. .ث

 ديناميكية ومؤقتة تتجلى من  .23
ً
فراد يدركون المجتمع من خالل ٕادراكهم لذواتهن بصفتها ذواتا

ٔ
المجتمع كامن داخل الفرد يتكون من ا

 خالل التبادل والتفاعل االجتماعي ؟

 
ٔ
 من افتراضات النظرية العضوية .. .ا

 من افتراضات النظرية الوظيفية .. .ب

  ))10  (( م من افتراضات النظرية السلوكية االجتماعية .. .ت

 من افتراضات النظرية الصراعية المعاصرة .. .ث

 يحدث فيها تباين في المراكز والقوة وٕاذعان من احد الطرفين وقبول للسلطة بشروط وقد يحدث صراع وعدم استقرار ؟ .24

 
ٔ
 عملية التفاعل االجتماعي .. .ا

  ))11  (( م عملية التبادل االجتماعي .. .ب

 تقسيم العمل .. .ت

 ما سبق ال ينطبق .. .ث

برزها ؟ .25
ٔ
 مر التصور االجتماعية للظاهرة االجتماعية بعدة مراحل لعل ا

 
ٔ
 مرحلة الفلسفة االجتماعية .. .ا

 مرحلة النظريات االجتماعية .. .ب

 .. .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ))3  (( م ا

 ما سبق ال ينطبق .. .ث

 منهجية تفسير المجتمع والظواهر االجتماعية تقوم على استبعاد الفكر الديني والميتافيزيقي ؟ .26

 
ٔ
 العضوية .. .ا

 النقدية .. .ب

  ))4  (( م الوضعية .. .ت

 الحداثة .. .ث

نه ؟ .27
ٔ
 يقوم النموذج العضوي في النظرية االجتماعية على ا

 
ٔ
 يمكن فهم المجتمع كما يفهم الكائن العضوي .. .ا

 يمكن تفسير المجتمع كما يفسر الكائن العضوي .. .ب

و ب .. .ت
ٔ
 ا

ٔ
  + ٕاجابة الدكـتور ))4  (( م ا

 ما سبق ال ينطبق .. .ث

 بعضها والكشف عن الخصائص ؟برؤية كلية للمجتمع تدعو ٕالى ربط الظواهر االجتماعية  .28

 
ٔ
  ))3  (( م رؤية علم االجتماع .. .ا

 علم النفس .. .ب

 العلوم الطبيعية .. .ت

 .. .ث
ً
 + ب معا

ٔ
 ا

 إالدارة العامة "الضمير الجمعي" في المجتمع تعني ؟ .29

 
ٔ
  ))5التماسك االجتماعي ..  (( م  .ا

 التفكك االجتماعي .. .ب

 .. .ت
ً
 + ب معا

ٔ
 ا
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 ما سبق ال ينطبق .. .ث

خرى في المجتمع ك ؟ .30
ٔ
 تقسيم العمل وزيادة التخصصات من حيث البساطة والتعقيد مرتبط بظواهر ا

 
ٔ
 الكـثافة السكانية .. .ا

 التماسك االجتماعي .. .ب

 االنتحار .. .ت

  ))5  (( م جميع ما سبق .. .ث

 نظريات علمية لكن ال تخلو من ايدولوجيا ؟ .31

 
ٔ
 نظريات علم االجتماع والنظريات االجتماعية .. .ا

 نظريات العلوم اإلنسانية بصفة عامة .. .ب

 .. .ت
ً
 + ب معا

ٔ
 ٕاجابة الدكـتور ))  (( ا

 جميع ما سبق .. .ث

 من ؟ .32
ً
 النسق االجتماعي في حالة من التوازن وبعض عناصره وظيفي وبعضها ضار وظيفيا

 
ٔ
 الوضعية .. .ا

 النظرية العضوية .. .ب

  ))6  (( م النظرية الوظيفية .. .ت

 جميع ما سبق .. .ث

ولى ب ؟ .33
ٔ
 العلم والنظرية يهتمان بالدرجة اال

 
ٔ
 جعل معرفتنا بما حولنا منظمة .. .ا

 الربط بين الظواهر لمعرفة العالقة بينها .. .ب

 + ب .ت
ٔ
 ا

ً
 ))1((م   .. معا

 ما سبق ليس من مهام العلم وال النظرية .. .ث

 من إالسهامات الرئيسية للنظرية النقدية وما بعد البنيوية وما بعد الحداثة ؟ .34

 
ٔ
  الوضعية ..بتقديم منظورات مترابطة بينت عيوب ومثال .ا

 تقديم طرق جديدة لتنظير المجتمعات المعاصرة ودراستها .. .ب

مبريقي .. .ت
ٔ
 فتحت الباب لعلم اجتماعي ا

  ))13  (( م جميع ما سبق .. .ث

نشطة الحياة اليومية من االهتمامات .35
ٔ
نماط سلوكهم في ا

ٔ
ساسية لـ ؟ دراسة وتحليل المعاني الكامنة التي يعطيها الناس لكلماتهم وا

ٔ
 اال

 
ٔ
 السيكولوجيا .. .ا

نثربولوجيا .. .ب
ٔ
 اال

  ))12  (( م االثنوميتودولوجيا .. .ت

 جميع ما سبق .. .ث

ن تتوفر فيها ك ؟ .36
ٔ
ي نظرية فهناك خصائص عامة مشتركة التي يجب ا

ٔ
 عند صياغة ا

 
ٔ
 التجريد المنطق القضايا التفسيرات .. .ا

 الربط بين العالقات .. .ب

 القبول من العلماء .. .ت

  ))1  (( م جميع ما سبق .. .ث

ساسي بمعنى انه تقييم لـ ؟ .37
ٔ
 تقييم النظرية المنظر لنظريته ينصب على نموذجها اال



35 
 

سئلة: 
ٔ
سئلة:                                                       N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
(( م ... )) تعني رقم المحاضرة                                                       *Nawarahمراجعة الحل:                                                       wintr songحل اال

 
ٔ
 عن الظاهرة .. Conceptsالمفهومات  .ا

  توضح العالقة السببية ..Assumptions االفتراضات .ب

 .. .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ))1  (( م ا

 تاريخ وضع النظرية .. .ث

 لبيتر بالو ٕان عملية التبادل االجتماعي في المجتمع تستمر ٕاذا حصل ؟ .38
ً
 وفقا

 
ٔ
 تباين في المراكز والسلطة .. .ا

 تنظيم وتشريع هذا التباين إلى التوازن .. .ب

 وجود المعارضة والتغيير المستمر .. .ت

 .. .ث
ً
 + ب معا

ٔ
  ))11  (( م ا

 تقسم النظريات االجتماعية من حيث اهتمامها بمستوى الوحدة المدروسة ٕالى ؟ .39

 
ٔ
 نظريات الوحدة الكبرى .. .ا

 نظريات متوسطة المدى .. .ب

 نظريات الوحدة الصغرى .. .ت

  ))2  (( م جميع ما سبق .. .ث

 نظرية علم االجتماع تعارض في تفسيراتها للظاهرة االجتماعية نظريات منها ؟ .40

 
ٔ
 النظريات النفسية .. .ا

 الطبيعية .. .ب

 الجغرافية .. .ت

  ))3  (( م جميع ما سبق .. .ث

 تشير النتائج الموضوعية التي يمكن مالحظتها والتي تسهم في الحفاظ على النسق والتي يقصها المشاركون في النشاط ٕالى ؟ .41

 
ٔ
 الوظيفة الكامنة .. .ا

 ))7((م   الوظيفة الظاهرة .. .ب

 الوظيفة البيولوجية .. .ت

 ما سبق ال ينطبق .. .ث

وجست كونت ب ؟ .42
ٔ
شار ا

ٔ
 تتميز المرحلة الميتافيزيقية كما ا

 
ٔ
سباب الغيبية .. .ا

ٔ
 تقضي اال

  ))4 ..  (( م الفكر المجرد والبحث عن العلل المجردة .ب

 نمو المعرفة النسبية .. .ت

 جميع ما سبق .. .ث

 تنظر نظرية الصراع ٕالى المجتمع كنسق من جماعات متصارعة بسبب ؟ .43

 
ٔ
ساسية .. .ا

ٔ
 كـفاحها من اجل إشباع حاجاتها المادية اال

 مشاكل التنظيم االجتماعي .. .ب

 .. .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ))8  (( م ا

 ما سبق ال ينطبق .. .ث

 يسمى ذلك النوع من النظريات التي تتحرك من العام ٕالى الخاص ب ؟ .44

 
ٔ
  ))2  (( م النظريات االستداللية .. .ا

 النظريات متوسطة المدى .. .ب
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 النظريات االستقرائية .. .ت

 النظريات الالرسمية .. .ث

 يطلق على النظريات التي تركز على المستوى العام والمجتمعي ؟ .45

 
ٔ
 نظريات الوحدات الصغرى .. .ا

 نظريات استقرائية .. .ب

 نظريات طبيعية .. .ت

  ))2  (( م نظريات وحدات كبرى .. .ث

فعال وتفسيراتها بما تشتمل عليه من رموز عديدة" من افتراضات ؟ .46
ٔ
 المجتمع هو "شبكة حية من اال

 
ٔ
 نظرية الصراع .. .ا

 النظرية العضوية .. .ب

  ))10  (( م نظرية التفاعل الرمزي .. .ت

 ما سبق ال ينطبق .. .ث

هم الوظائف الرئيسية للنظرية ؟ .47
ٔ
 من ا

 
ٔ
 مجرد وصف الظواهر االجتماعية .. .ا

 ))1  ((مالقدرة التفسيرية التي تمتلكها .. .ب

 جمع البيانات الميدانية .. .ت

 القياس الكمي للظواهر االجتماعية .. .ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

سئلة: 
ٔ
سئلة:                                                       N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
(( م ... )) تعني رقم المحاضرة                                                       *Nawarahمراجعة الحل:                                                       wintr songحل اال

 )) النظريات االجتماعية(( 

ول 
ٔ
الواجب اال

 

 

ن: 1س
ٔ
 ؟ يفترض كـثير من الناس ا

 
ٔ
 .. الواقع والنظرية بينهما فجوة واسعة .ا

  .ب
ً
  ..النظرية تطابق الواقع تماما

  ..فجوة بسيطة بين النظرية والواقع .ج

 ما سبق ال ينطبق.. .د

 

 

   ؟ للنظريةRational Correlationالمقصود بالربط العقلي : 2س

 
ٔ
 .. هو عملية الوصف .ا

  ..هو عملية التفسير .ب

 .. هو عملية التنبؤ .ج

 هو عملية التحكم .. .د

 

 

جل تحقيق هدف: 3س
ٔ
 من ا

ً
 كبيرا

ً
 منهجيا

ً
  ؟بذل دور كايم جهدا

 
ٔ
كـثر .ا

ٔ
و ا

ٔ
خرى اجتماعية ا

ٔ
  ..تفسير الظاهرة االجتماعية با

خرى عضوية .ب
ٔ
  ..تفسير الظاهرة االجتماعية با

خرى نفسية .ج
ٔ
 . .تفسير الظاهرة االجتماعية با

 جميع ما سبق .. .د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )) النظرية االجتماعية(( 
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 الواجب الثاني

 
 

شكالها: 1س
ٔ
قدم ا

ٔ
قدم نماذج النظرية االجتماعية وا

ٔ
 ؟ يعد ا

 
ٔ
 النموذج البنائي الوظيفي .. .ا

 النموذج العضوي .. .ب

 النموذج الصراعي .. .ج

 النموذج السلوكي االجتماعي .. .د

 

 

ساسية: 2س
ٔ
 ؟ يرتكز إالطار النظري لبارسونز على مفاهيم ا

 
ٔ
  ..Social Actionالفعل االجتماعي  .ا

 .. Actor والفاعل Situationالموقف  .ب

  ..Actor's Orientationتوجيهات الفاعلين  .ج

 جميع ما سبق .. .د

 

 

  ؟هي تلك النتائج الموضوعية التي يمكن مالحظتها والتي تسهم في الحفاظ على النسق والتي يقصدها المشاركون في النشاط: 3س

 
ٔ
 .. الوظيفة الكامنة .ا

 ..الوظيفة الظاهرة  .ب

 الوظيفة البيولوجية .. .ج

  ..ما سبق ال ينطبق .د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )) النظريات االجماعية(( 
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 الواجب الثالث

 
 

 : 1س
ً
ثرا

ٔ
؟ ب  قدم ماركس نظريته عن الصراع االجتماعي متا

 
ٔ
 .. المادية الجغرافية .ا

 المادية الجدلية التاريخية .. .ب

 المادية الطبيعية .. .ج

 المادية البيولوجية .. .د

 

 

ساسي بتحليل الروابط االجتماعية والعمليات التي تحكم هذه الروابط وتشكلها: 2س
ٔ
 ؟ اهتم بشكل ا

 
ٔ
 هربرت بلومر .. .ا

 هارلدجارفينيكل .. .ب

 بيتر بالو .. .ج

 روبرت ميرتون .. .د

 

 

ساس نظرية القهر التي تفترض وجود التغير االجتماعي والصراع االجتماعي والقهر ومساهمة كل عنصر في : 3س
ٔ
قام نظريته في الصراع على ا

ٔ
ا

  ؟المجتمع في تفككه وتغيره

 
ٔ
 .. رالف داهرندورف .ا

 كارل ماركس .. .ب

 رايت ميلز .. .ج

 جورج ميد .. .د

 

 

ساس التنظيم االجتماعي: 4س
ٔ
خالقي يشكل ا

ٔ
خالقي هو البناء االجتماعي ذو القيم المعيارية وهذا النظام اال

ٔ
 ؟ افترض وجود نظام ا

 
ٔ
 هربرت بلومر .. .ا

 هارلدجارفينيكل .. .ب

 بيتر بالو .. .ج

 إميل دور كايم .. .د
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