
اثناء مذاكرتً للمادة كنت اضع سؤال لكل نقطة احسها مهمة 

 وجمعتها لكم بملف عشان تستفٌدون منها

 واٌضا بعض النقاط التً ٌمكن ان تكون موضع سؤال

 

 ..ال ارٌد منكم سوى الدعاء لً 

 من مجهودي 14 الى المحاضرة 1اسئلة منوعة من المحاضرة 

 الشخصً

--------------- 

 فً االنسان سجلها التً السكان اعداد فً الرهٌبة الزٌادة تعتبر- 1

 العالم بقاع

 عشر التاسع بالقرن

 

  عشر التاسع القرن وبداٌة عشر الثامن القرن نهاٌة فً ظهر- 2

  ..السكان دراسة فً الجادة العلمٌة المحاوالت من متزاٌد عدد

 

 منها وجعل للسكان العلمٌة الدراسة دعائم ارسى من اول ٌعتبر- 3

 (مالتس روبرت) مستقال كٌانا

 

 على تقوم التً المترابطة القضاٌا من مجموعة عن عبارة- 4

  (السكانٌة النظرٌة) والتجرٌب المالحظة اساس

 



 التاسع نهاٌة) القرن فً الكالسٌكٌة االقتصادٌة النظرٌة تطورت- 5

 (العشرٌن القرن وبداٌة عشر

 

 (كٌناي) هو السٌاسً االقتصاد مبادئ كتاب مؤلف- 6

 

 البٌولوجً بالتطور باهتمامه عرف مشهور اجتماعً مفكر- 7

 البٌولوجٌا مبادئ بـأسم كتاب والف  الطبٌعٌة للقوى االجتماعً

 (سبنر هربرت)

 

 تطور فً السكان اثر )مؤلفه فً النظرٌة قضاٌاه عرض- 8

  :هً مراحل ثالث بـ ٌمر المجتمع ان فٌه وحدث( المجتمع

 -.. والفناء واالضمحالل - واالزدهار والتقدم - والتكوٌن النشاة

 (جٌنً كوارد)

 

 خصوبة بمعدل تتمٌز والتكوٌن النشأة مرحلة فً المجتمعات- 9

 مرتفع

 

 وٌنتعش السكان عدد وٌقل الخصوبة فً تناقص ٌحدث- 10

 (واالزدهار التقدم) مرحلة فً المعٌشة مستوى وٌرتفع االقتصاد

 



 التصنٌع لنمو نتٌجة الرٌفٌة المناطق فً السكان عدد فٌها ٌقل- 11

 مرحلة) الحضر الى الرٌف من العمالة هجرة فً والتوسع

 ( ..والفناء االضمحالل

 

 على حرصا المحافظ المدخل النظرٌات اكثر من نظرٌته تعد- 12

 ( ..دٌفز كنجزلً) التوازن بفكرة التمسك

 

عالمة روسً ٌنطلق من نفس قضاٌا التً انطلق منها -  13

 (رٌابوشٌكن)ماركس اال انه ٌقدم قضاٌا افتراضٌة وتفسٌرٌة 

 

 (ماركس)باحث اهتم بدراسة الظواهر السكانٌة وتأثر بأفكار - 14

فً تفسٌر الظواهر السكانٌة على ضوء العوامل االقتصادٌة اال انه 

 (سٌدنً كونتز)وسع من نطاق هذا التفسٌر 

 

ٌرى ان نمو السكان ٌتوقف على ثالث مراحل اقتصادٌة هً - 15

 ( وظٌفة االسرة – نوع العمل –مقدار العمل )

 -سٌدنً كونتز–

 

تمثل متغٌرات المجموعة الرابعة من معطٌات السكان  من -  16

 اكثر المتغٌرات اهمٌة ؟



النها تمثل تصورات بنائٌة ابنكرها دارسوا السكان خاصة فٌه علم 

 االجتماع

 

تنطوي المصادر المباشرة للمعطٌات السكانٌة على ثالثة - 17

 :انواع هً 

 التعداد سواء الشامل او بالعٌنة/ 1

 نظام التسجٌل الحٌوي/ 2

 البحث االجتماعً المٌدانً الذي ٌجرٌه عالم االجتماع/  3

اما المصدر الغٌر مبـاشر فهو الذي ٌعرف بٌن دارسً السكان بأسم 

 ..البٌانات الجاهزة

 

عملٌة احصائٌة لها قٌمة كبٌرة لكل بلد وهو المصدر االول - 18

للحقائق السكانٌة الالزمة للتخطٌط االجتماعً واالقتصادي تعرٌف 

 (التعداد )لــ 

 

هو عملٌة جمع وتنسٌق ونشر للمعطٌات السكانٌة واالقتصادٌة - 19

  ..(التعداد)واالجتماعٌة تعرٌف لــ 

 

 هناك اسس معٌنة لعد السكان- 20

اما عد الناس الموجودٌن فً لحظة زمنٌة معٌنة وهذا ما  -

 (السكان الفعلً)ٌعرف بتعداد 



واما عد الناس الموجودٌن عادة فً مكان معٌن وهو ما  -

 (السكان النظري)ٌعرف بتعداد 

باالسلوب الكامل  )وهناك اساس ثالث لعد السكان ٌعرف  -

 فً عد السكان والذي ٌتبع االسس المشتركة فً (والصحٌح

 ..التعدادٌن النظري والفعلً 

 : للتعداد الجوهرية الخصائص-  21

 القومٌة الحكومة وتجرٌه تراقبه تعداد كل أن بمعنى : الرقابة

 .المحلٌة تهاأجهز مع بالتعاون وأحٌانا

 ٌتجاوز أال البد التعداد ٌغطٌه ما أن بمعنى : المحددة األرض

 .بدقة محددة منطقة

 فً عضو كل تشمل أن ٌجب العد عملٌة أن بمعنى : الشمول

 .تكرار أو حذف بدون التعداد داخل لمجتمعا

 زمنٌة لحظة فً التعداد ٌجري أن ٌجب أنه بمعنى : التوقٌت

 .محددة

 

 بمعنى ان البٌانات تمثل كل فرد بطرٌقة تساعد : الفردٌة الوحدات

 على توفٌر المعلومات حول كل اعضاء االسرة

 إذا إال النهائً شكله ٌصل ال التعداد أن بمعنى : والنشر االكتمال

 .الجمهور على ونشر بٌاناته اكتملت

 

 :تظهر فً موقف المقابلة عدة معوقات منها - 22

 ..من دوافع وحواجز نفسٌة واللغة معوقات االتصال  -



 (التسجٌل الحٌوي)ٌمثل المصدر الثانً للمعطٌات السكانٌة - 23

 

تسجٌل ٌختلف التسجٌل الحٌوي عن التعداد فً ان االول -24

  ..تسجٌل لالشخاص والثانً لالحداث

 

 :دراسة السكان اخذت صورا متعددة من اهمها - 25

 السجالت االحصائٌة -

 التقارٌر الرسمٌة -

 توفرها التً بالبٌانات تستعٌن مباشرة غٌر طرٌقة هً-  26

تحلٌل البٌانات )الرسمٌة تعرٌف لــ  والتقارٌر اإلحصائٌة السجالت

  ..(الجاهزة

 

 حاول التحقق من الفرض القائل بالعالقة بٌن االنتحار – 27

  .. (دور كاٌم)والتكمامل االجتماعً من هو 

 

 

ٌتطٌع دارس السكان  من وجهة نظر علم االجتماع ان ٌجد -  29

 فً مناهج البحث العلمً ما ٌعٌنه على تحقٌق اهدافه

 :ومن هذة المناهج خاصة 

 المنهج التجرٌبً -

 ..المنهج التارٌخً  -



 ٌدرس الظواهر الحاضرة او الراهنة وٌحاول التوصل الى – 30

 (المنهج التجرٌبً)القوانٌن العامة او الثابتة تعرٌف لـ 

 

ٌدرس ظواهر الماضً حٌث ٌقوم الباحث بالتنقٌب عنها فً - 31

  ..(المنهج التارٌخً)وثائق التارٌخ تعرٌف لـ 

 

 ٌعتمد المنهج التجرٌبً على- 32

 المالحظة -

 القٌاس -

 ..التجربة  -

: تستعٌن دراسة السكان من وجهة نظر علم االجتماع بطرق -  33

 المسح االجتماعً ودراسة الحالة

 

بأمكان دارس السكان من وجهة نظر علم االجتماع ان -  34

- ٌستعٌن بأدوات جمع البٌانات فً البحث االجتماعً وخاصة بـ 

 ..المقابلة الشخصٌة واالسختبار 

 

كما تصنف فً أي ,  تصنف البحوث فً مجال السكان – 35

 مجال اخر من مجاالت الدراسة االجتماعٌة الى

  ..(اربعة انواع اساسٌة  )

 



 

هً التً تهتم باستطالع ابعاد الظاهرة للتمهٌد لخطوات -  36

 اخرى ضرورٌة بعدها فً عملٌة البحث العلمً

  ..(البحوث الكشفٌة او االستطالعٌة  )تعرٌف لــ 

 

 

هً التً تركز على رصد الظاهرة موضوع الدراسة كما هً - 37

فً واقعها وسٌاقها بقصد االجابة على السؤال الذي ٌبدا بكلمة 

  ..(البحوث الوصفٌة  )تعرٌف لـــ .. االستفهام كٌف 

 

هً التً تهتم بأبراز العوامل والمتغٌرات االساسٌة التً -  38

تحدث ظاهرة وتؤثر فٌها وهً دراسات غالبا ما تقوم على اختبار 

 ..(البحوث الشخصٌة  )فروض عملٌة حول الظاهرة  تعرٌف لـ 

 

 هو ابتداء من صٌاغة المشكلة وتحدٌد اهداف البحث – 39

 واختٌار المشكلة فً ضوء القراءات والخبارات السابقة

 ..(مرحلة االعداد للبحث )تعرٌف لــ 

 

تتثمل فً جمع البٌانات من المصادر المٌدانٌة التً حددها - 40

 الباحث وكذلك مراجعة البٌانات

 ..(مرحلة اجراء البحث  )تعرٌف لــ 



 

 تشمل وصف البٌانات وتحلٌلها وتفسٌرها واستخالص النتائج- 41

 ..(مرحلة عرض البٌانات وتفسٌرها  )تعرٌف لــ 

 

فً ضوء اطاره النظري والمنهجً او ما قد ٌلجـأ الٌه الباحث - 42

 من نظرٌات

  ..(مرحلة تقوٌم نتائج البحث  ) تعرٌف لــ

 

 :ٌساوي  السكان عدد فً النقصان أو الزٌادة- 43

( النازحٌن عدد – الوافدٌن عدد( – )الوفٌات عدد – الموالٌد عدد) 

 

 تساوي  العامة الموالٌد نسبة-  44

 1000 × السكان عدد ÷ الموالٌد عدد: 

 

 :نسبة الخصوبة العام تساوي -  45

 1000×  عدد النساء فً سن االنجاب ÷ عدد الموالٌد 

 

 :معدل الخصوبة الخاص ٌساوي -  46

عدد النساء فً نفس ÷ عدد الموالٌد احٌاء فً فئة عمرٌة معٌنة 

 1000×الفئة العمرٌة 



 

 –الوصف - : ٌمر التحلٌل الدٌموجرافً بعدة خطوات هً -  47

 .. المقارنة –التصنٌف 

 

ٌعلق الزواج باعتباره الطٌرق القانونً السلٌم النشاء االسرة - 48

فً المجتمع وعلى االطفال باعتبارهم ثمار هذة الرابطة القانوٌنة 

  ..(المجتمع الرٌفً  ): اهمٌة اقتصادٌة كبٌرة فً 

 

هً اسرة ابوٌة ٌحتل فٌها الذكور مركزا اعلى وٌتمتعون - 49

  ..(االسرة فً الرٌف  )بالسلطة 

 

 هً جماعة منظمة نسبٌا وتتماسك عن طرٌق مجموعة القٌم – 50

والمعاٌٌر والمعانً التً تكمن وراء مركزها القانونً واالقتصادي 

 ..(الطبقة االجتماعٌة  )والمهنً فً المجتمع تعرٌف لــ 

 

 =معدل الوفٌات الخام -  51

حجم السكان فً منتصف ÷ عدد الوفٌات بٌن السكان فً سنة معٌنة 

 1000× نفس السنة 

 

 =معدل الوفٌات النوعً -  52



عدد السكان فً نفس السن او ÷ عدد الوفٌات فً سن او نوع معٌن 

 1000×النوع 

 

ٌلجأ دارس السكان الى بناء نوعٌن من الجداول االكثر -  53

شٌوعا  لظروف الوفٌات من حٌث معدالتها وٌعرف اسم الجدول بـ 

 (جدول حٌاة االجٌال او الجماعات  ) واالخر بأسم (جدول الحٌاة  )

.. 

 

هو ٌلخص ظروف الوفٌات حسب النوع والعمر التً تسود - 54

 من خالل سنة معٌنة او فترة قصٌرة اخرى

  ..(جدول الحٌاة  )تعرٌف لــ 

 

هو ٌلخص خبرة الوفاة حسب النوع والعمر ولجماعة معٌنة - 55

 ..(جدول حٌاة االجٌال او الجماعات )تعرٌف لــ 

 

قارن بٌن معدالت الوفٌات بٌن المهن المختلفة فً الوالٌات -  56

المتحدة االمرٌكٌة واتضح من دراسته ان هناك عالقو عكسٌة بٌن 

  ..(وتنً  ): الطبقة المهنٌة والوفٌات من هو 

 

: اوضح المسح الصحً القومً ان هناك ارتباطا قوٌا بٌن - 57

 الصحة والحالة االقتصادٌة



 

ان وجود واستخدام خدمات المستشفٌات ارتبط  (بٌمال)وجد -  58

  ..الحالة االقتصادٌة: عكسٌا بـ 

 

- 

تحقق تطور من خالل حرص البرنامج االنمائً لالمم المتحدة - 59

 بأ صدار تقرٌر سنوي للتنمٌة البشرٌة

  ..(بداٌة التسعٌنات من القرن العشرٌن): بالقرن 

 

دلٌل التنمٌة البشرٌة عبارة عن مقٌاس نسبً مركب من ثالثة - 60

 :مؤاشرات هً 

 ..العمر المتوقع عند المٌالد  -

 ..معدل القراءة والكتابة للبالغٌن  -

متوسط نصٌب الفرد من الناتج المحلً واالجمالً معبرا عنه  -

 ..بالدوالر االمرٌكً 

هً عملٌة انتقال او تحول او تغٌر فٌزٌقً لفرد او جماعة من - 61

منطقة اعتادوا االقامه فٌها الى منطقة اخرى او من منطقة الى 

 ..(الهجرة  )تعرٌف لــ : اخرى داخل حدود بلد واحد 

 

 :تنقسم الهجرة على اساس المكان الى قسمٌن هما -  62

 ..الهجرة الداخلٌة  -



 ..الهجرة الخارجٌة  -

هً تشٌر الى عملٌة انتقال االفراد او الجماعات من منطقة -  63

الى اخرى داخل المجتمع او من منطقة الى اخرى من نفس هذا 

  ..(الهجرة الداخلٌة  )تعرٌف لــ : المجتمع 

 

 لماذا تعد الهجرة الداخلٌة هً االكثر انتشارا ؟- 64

 قلة التكالٌف -

 عدم وجود مشكلة اللغة -

 االستعداد النفسً لها -

 عدم وجود مشكلة التأشٌرة -

 :تنقسم الهجرة الداخلٌه الى نوعٌن - 65

هجرة من اقلٌم الى اخر او من والٌه الى اخرى داخل الدولة / 1

 الواحدة

هجرة من الرٌف الى الحضر وهً من اشهر انواع الهجرات / 2

 ..واوضحها 

 

هً تشٌر الى انتقال عدد من افراد المجتمع الى مجتمع اخر - 66

طلبا للعمل او فرارا من اضطهاد او تطلعا لفرص احسن فً الحٌاة 

  ..(الهجرة الخارجٌة  )تعرٌف لــ : 

 

 :تنصف الهجرة على اساس االرادة الى نوعٌن هما - 67



 ..الهجرة االرادٌة  -

 ..الهجرة الجبرٌة او القسرٌة  -

تشمل كل انواع الهجرة الداخلٌة او الخارجٌة التً ٌقوم بها - 68

 االفراد او الجماعات بأرادتهم فً التنقل

  ..(الهجرة االرادٌة  )تعرٌف لــ 

 

هً نقل افراد او جماعات من اماكن اقامتهم االصلٌة الى - 69

اخرى او اجبار السلطات لبعض االفراد على النزوح من منطقة 

معٌنة او اخالئها بطرٌقة اجبارٌة خشٌة حدوث الكوارث او حروب 

 ..(الهجرة الجبرٌة او القسرٌه  )تعرٌف لــ 

 

 :تقسم الهجرة على اساس الزمن الى قسمٌن هما - 70

 هجرة دائمة -

 هجرة مؤقتة -

حول " كرٌجر"الدارسة التً قام بها علم االجتماع السوٌدي - 71

اسباب الهجرة الدولٌة اول االفكار فً مجال الهجرة وقدر ركز فٌها 

 "الطــــرد  ":على عوامل 

 

العوامل االساسٌة فً الهجرة " الفسٌر "حدد العالم الفرنسً - 72

 :الدولٌة فً عاملٌن هما 

 ..االتصال  -

 ..تعدد العالقات بٌن البلدان المرسلة والمستقبلة للمهاجرٌن  -



تصنف اسباب الهجرة الدولٌة الى مجموعتٌن اثنتٌن فقط هما - 73

: 

 عوامل طرد -

 ..عوامل جذب -  -

قدم تفسٌرا للهجرة من خالل ذكر خمس مراحل تارٌخٌة تمر - 74

 "..زلنسكً " بها المجتمعات هو 

 

نظرٌته فً الهجرة حٌث ٌذكر ثالثة عناصر " مانجالم"ٌقدم - 75

 :وهً 

 ..مجتمع المنشأ  -

 ..مجتمع المقصد  -

 ..المهاجر  -

 

 ..انتهت 

, هذة االسئلة من مجهودي الشخصً اتمنى عدم التعدٌل علٌها 

 ..ونسبها لغٌري تقدٌرا لتعبً وجهدي 

 ..ال ارٌد سوى الدعاء لــــً 

   ♪нαįαя ﹎: اختكم 

 

 

 

 



 

 

 

 


