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 توضيحات : 
هــو أن هــ ا % 08ســة و وو ــم رلــح ال حا ــرج ا ــل الحــواي الصــحين ن ويعكــن بلــة نحــ  م  كــدي  بكســ و االتــح حــل  -

 .الصحين  الحواي
  .إبا حاي ت  كد أكثر راجم ال حا رج ف  -
ل االنهــاد لنــ  وبا وجــد  لــد ينــون هكــاء انهــاد بنــ  جاــد بدــري وحاولــا لــدر ال ســ هاع بال عــاون مــم ال ــروي ن  فــ -

 . نهاد أت كل تك يان

  :مقرر  اس ئةلحل 

 عمل اجامتع الأرسة والطفوةل
 ه 5341/5341الفصل الأول 

  صفحات 9: ،، عدد الصفحات  سؤال 05: عدد الاس ئةل 
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 ه 5341/  5341(  الفصل األول)  علم اجتماع األسرة والطفولةاختبار  أسئلة  
 
 

 

 اهلامة اليت تؤثر يف متاسك اجملتمع واستمراره مثل النظم ..... حتتوي االسرة على العديد من  .1

 نظم كلية -
 نظم معقدة -
 نظم بسيطة -
 نظم فرعية   -

 

 من اهم الصعوبات اليت تواجه دراسات االسرة .2
 لكثير ألهمية الدراسات االسريةعدم أدراك ا -
 خصوصية االسرة والعالقة القوية التي تربط بين افرادها  -
 تحتاج دراسات االسرة الى الكثير من الوقت والجهد لدراستها -
 (المحاضرة الثانية  )                     جميع ما سبق  -

 

 ددة معتمدين على معطيات معينه مثل حاول علماء االجتماع واالنثروبولوجيا تصنيف االسرة اىل انواع متع .3
 (المحاضرة الثالثة  )                        خط االنتساب  -
 ديانة االسرة -
 جنسية االسرة -
 مدى التعاون بين االسرة -

 

 غري املتزوجني املقيمني معا يف مسكن واحد  وأوالدهمامن الزوج والزوجة ..... تتكون االسرة  .4
 الريفية -
 (المحاضرة الثالثة  )                         النووية  -
 الممتدة -
 المشتركة  -

 

 حد اشكال االسرة املمتدةأ.... تعترب االسرة  .5
 (المحاضرة الثالثة  )                         الممتدة التقليدية   -
 النووية -
 البديلة  -
 الحضرية  -

 

 KFUأبو فيصل : تنسيق       ،، ،        موج هادي: تصحيح و إعداد 
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 هناك جمموعة من الوظائف اليت تقوم بها االسرة منها  .6
 ةالوظيفية البيولوجي -
 الوظيفة االقتصادية  -
 الوظيفة الدينية -
 (المحاضرة الثالثة  )                         جميع ما سبق  -

 

 لألسرة عدة مقومات منها  .7
 المقومات الصناعية  -
 المقومات الحضرية -
 (المحاضرة الرابعة  )                         المقومات البنائية  -
 المقومات االساسية  -

 

 دعيم الروابط والعالقات داخل االسرة يف ت..... تسهم  .8
 (المحاضرة الرابعة  )                          العواطف االيجابية  -
 العواطف السلبية -
 المشاعر الواضحة -
 المشاعر الكامنة -
 ....االسرة اول خلية يتكون منها البنيان االجتماعي وهي اكثر الظواهر  .9
 انطالقا -
 غموضا -
 تعقيدا -
 عموميه وانتشار  -

 

 اليت يتبادالنها معا........ اذا شعر الزوجان بأهمية الدور الذي تلعبه  إالميكن ان تنجح احلياة االسرية  ال .11
 المشاعر السلبية -
 العالقات االجتماعية -
 الممارسات العنيفة -
 الخالفات  -

 

 ماعي أثناء تفاعله مع االخرين بأنها العملية اليت يكتسب الفرد من خالهلا امناط حمددة من اخلربات والسلوك االجت...... تعرف  .11
 الهجرة -
 (المحاضرة الخامسة  )                          التنشئة االجتماعية  -
 التنمية االقتصادية -
 التنمية الحضرية -
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 :هناك بعض العوامل األساسية املساهمة يف التنشئة االجتماعية واليت منها .12
 واألبناءالعالقات االنسانية بين االباء  -
 راد في االسرةعدد االف -
 الناحية التعليمية لألسرة -
 (المحاضرة الخامسة  )                           جميع ما سبق  -

 

 :من اهم مؤسسات التنشئة االجتماعية .13
 (المحاضرة الخامسة  )                            األسرة  -
 القرية -
 المدينة -
 الدولة -

 

 ة الشديدةيف الزام االبناء يف الطاع........... يتمثل .14
 عدم االتساق او التذبذب -
 (المحاضرة الخامسة  )                           التشدد  -
 التدليل -
 التوازن -

 

والدخل اىل جانب وحده  واإلمكانات واإلفرادتشمل املكان " استاتيكية" اىل االسرة على انها وحده بنائية  .......... ينظر املدخل  .15
 قات االجتماعية بني افرادهامن العال"  دينامية "فسيولوجية 

 الوظيفي -
 التاريخي -
 (المحاضرة السادسة  )                           التطوري  -
 التفاعلي -

 

أن كافة أحداث احلياة واألسلوب البشري ختضع لنظام نابع من العقل اجلمعي متماثاًل يف الظواهر ) على مسلمة مؤداها ...... يقوم  .16
 اعية االجتماعي أو النظم االجتم

 مدخل الصراع -
 مدخل التفاعلية الرمزية -
 المدخل االيكولوجي -
 (المحاضرة السادسة  )                            المدخل النظامي  -
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اجملتمع االنساني جبسم االنسان راسه الدولة وقلبه الدستور واعضائه هي أجهزة اجملتمع وافراده هي الطبقة ........ يشبة املدخل  .17
 ة من الشعب العامل

 الجغرافي -
 سو سيو لوجي -
 االنثروبولوجي -
 (المحاضرة السادسة  )                            الحيوي  -

 

 وكيف تؤثر الظروف البيئية على االسرة وكيف تتأثر بها واألسرةاىل تفسري العالقة بني  البيئة ...... تسعى  .18
 النظرية التطورية -
 (المحاضرة السابعة  )                            النظرية االيكولوجية  -
 النظرية االجتماعية  -
 النظرية االقتصادية -

 

 بأن األسرة جيب ان تدرس ال كنموذج مثالي حيدد ما جيب  أن تكون عليه االسرة ولكن جيب ان تدرس كما هي يف...... يؤمن علماء .19
 اليومية احلياة

 الوظيفية  -
 الصراع -
 (المحاضرة السابعة  )                             التفاعلية الرمزية  -
 التبادلية -

 

 ان التبادل هو االساس الذي تقوم علية العالقات االجتماعية داخل االسرة........ يرى علماء نظرية  .21
 التفاعلية الرمزية -
 الوظيفية -
 (المحاضرة الثامنة  )                             التبادل االجتماعي  -
 الصراع -

 

 االخرى فهي تؤثر وتتأثر بهم.......السرة ووظائفها مبعزل عنميكن فهم ا ال.21
 القرى -
 المدن -
 الدول -
 (المحاضرة التاسعة  )                              النظم االجتماعية االخرى  -
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 اهدافهم وغاياتهماهتماهم للكشف عن كيفية استغالل االفراد لقوتهم داخل االسرة يف سبيل حتقيق ..... وجة أنصار النظرية  .22
 السكان -
 التفاعل -
 (المحاضرة التاسعة  )                               الصراع  -
 التبادل -

 

 داخل االسرة ما هو اال شكل من اشكال استخدام القوة ضد االخر..... يرى علماء عملية الصراع أن .23
 التعاون -
 (المحاضرة التاسعة  )                               الصراع  -
 التنافس -
 التفاعل -

 

 من العوامل املؤثرة يف تغيري االسرة العربية.24
 التصنيع -
 االتصال الحضاري -
 الحروب والكوارث -
 (المحاضرة العاشرة  )                               جميع ما سبق  -

 

 االسرة العربية اىل توسع بنائها االجتماعي واضمحالل العالقات القرابية...... يرجع .25
 تماسك -
 تكييف -
 (المحاضرة العاشرة  )                                انشطار  -
 انكماش -

 

 من اهم مشكالت التغيري والثبات اليت تواجهها االسرة العربية .26
 تراجع نظام الزواج االحادي -
 استئثار االباء بالسلطات التي يتمتعون بها -
 تأخر سن الزواج للشباب -
 (المحاضرة العاشرة  )                                جميع ما سبق  -

 

 يتم تقوية العالقات القرابيه بني االسرة النووية واألقارب عن طريق .27
 التنافس -
 الصراع -
 (المحاضرة العاشرة  )                                تكرار الزيارات وتبادل المساعدات  -
 االرتباط بالجبيرة  -
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 .......بهم آلنه غالبا ما حيتاج االشخاص دون سن  أقر زعماء العامل حباجة االطفال اىل اتفاقية خاصة .28
 الثالثة عشر -
 الخامسة عشر -
 (المحاضرة الحادية عشر  )                                الثامنة عشر  -
 التاسعة عشر -

 

 :من اهم حقوق الطفل .29
 حق الطفل في البقاء -
 التطور والنمو الى اقصى حد -
 الحماية من المعالة السيئة واالستغالل -
 (المحاضرة الحادية عشر  )                                 ميع ما سبق ج -

 

 بأنه وهن او سوء تكيف او احنالل يصيب الروابط اليت تربط اجلماعة االسرية كل مع االخر ...... يعرف  .31
 (المحاضرة الثانية عشر  )                                 التفكك االسري  -
 التماسك االسري -
 اون االسريالتع -
 التكيف االسري  -

 

 :هناك عدة صور لعدم اكتمال االسرة منها .31
 وفاة احد الزوجين -
 هجر احد الزوجين -
 عدم وجود االبناء -
 (المحاضرة الثانية عشر  )                                 جميع ما سبق  -

 

 من اهم اسباب التفكك االسري .32
 تكيف االسرة -
 تعاون االسرة -
 (المحاضرة الثانية عشر  )                                 ب االب الحاضر الغائ -
 اهتمام الزوجين باألسرة -

 

 :قد يؤثر التفكك على الرتابط االسري بسبب اضافة متغريات جديدة مثل .33
 الزواج الثاني -
 الحمل الغير مرغوب فيه -
 طفل بديل او طفل متبنى مضاف لألسرة -
 (المحاضرة الثانية عشر  )                                 جميع ما سبق  -
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 :هناك عده مراحل للتفكك االسري منها.34
 مرحلة االستعداد -
 مرحلة االنطالق -
 (المحاضرة الثالثة عشر  )                                 مرحلة الكمون  -
 مرحلة التواصل  -

 

 من اهم املشكالت اليت تواجه ابناء االسرة املفككة....... يعد  .35
 (المحاضرة الثالثة عشر  )                                 وى فقدان المأ -
 فقدان الجيران -
 فقدان االقارب -
 فقدان االصدقاء -

 

 من اهم املؤسسات اليت تسهم يف عالج التفكك االسري .36
 المؤسسات الدينية -
 المؤسسات التربوية -
 المؤسسات الثقافية االعالمية -
 (المحاضرة الثالثة عشر  )                                 جميع ما سبق  -

 

 هي مراكز تهتم جبميع ما خيص االسرة وتقدم املشورة للراغبني يف الزواج........  .37
 مؤسسات االدارة -
 مؤسسات الصناعة -
 (المحاضرة الثالثة عشر  )                                 مؤسسات االرشاد الزواجي  -
 مؤسسات التجارة -

 

 سرة املفككةهم اول ضحايا اال......  .38
 الجيران -
 االصدقاء -
 (المحاضرة الثالثة عشر  )                                 االبناء  -
 زمالء العمل  -

 

 :يأخذ العنف االسري عدة اشكال منها .39
 العنف في المالعب -
 العنف اثناء القبض على المجرمين -
 العنف اثناء الحروب -
 (المحاضرة الرابعة عشر  )                                 اإلساءة لكبار السن واالطفال  -
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 :أن هناك عدة مصادر للسلوك العدواني منها" بندورا"يرى  .41
 االسرة  -
 الثقافة الفرعية -
 االقتداء بالنموذج الرمزي -
 (المحاضرة الرابعة عشر  )                                  جميع ما سبق  -

 

 رة حيث يتعلم االفراد ان العنف يعد االسلوب االمثل يف مواقف معينةمكانًا بارزًا داخل االس...... حتتل عملية  .41
 التغير -
 التكيف -
 (المحاضرة الرابعة عشر  )                                  التعلم  -
 المقايضة -

 

 تنال بعض امناط السلوك العدواني القبول داخل االسرة النه يتم تدعيمها عن طريق .42
 العقاب البدني -
 يالعقاب النفس -
 (المحاضرة الرابعة عشر  )                                  المديح والمكافئات  -
 عدم االهتمام -

 

 من اسباب استخدام االطفال للعنف .43
 التفرقة في المعاملة -
 التدليل الزائد -
 تكرار العقاب البدني -
 (المحاضرة الرابعة عشر  )                                  جميع ما سبق  -

 

 هم طرق مواجهه العنف لدى االطفالمن ا .44
 (المحاضرة الرابعة عشر  )                                  التقليل من المشاجرات  -
 معاقبة االطفال بدنيا   -
 معاقبة االطفال نفسيا   -
 استخدام العنف ضد الزوجة -

 

لدراسة قضايا تتعلق بالزواج واالسرة والعالقات بانه العلم الذي يستخدم مقوالت على االجتماع العام ونظرياته ............ يعرف .45
 االسرية ومظاهر التفكك

 علم االجتماع الحضري -
 (المحاضرة األولى  )                        علم االجتماع االسري  -
 علم اجتماع التنمية -
 على االجتماع الصناعي -
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 :هناك عدة خواص علمية تتسم بها على االجتماع االسري منها  .46
 علم نظري -
 علم تراكمي -
 علم تطبيقي -
 (المحاضرة األولى  )                        جميع ما سبق  -

 

 من اهداف علم االجتماع االسري .47
 اهداف كلية -
 (المحاضرة األولى  )                        اهداف نفعية  -
 اهداف فرعية -
 اهداف جزئية  -

 

 لكي تالئم مع البيئات احلضرية......اىل  يساعد على االجتماع االسري يف سرعة حتويل االسرة املمتدة .48
 أسر عاديه -
 أسر متفككة -
 (المحاضرة األولى  )                      أسر نووية   -
 أسر مترابطة -

 

 بانها مجاعه اجتماعيه بيولوجية نظامية تتكون من رجل وامرأة تتكون بينهم رابطة زواجية........ تعرف  .49
 الجيرة -
 المدرسة -
 (المحاضرة الثانية  )                      االسرة  -
 المؤسسة -

 

 بل هي نظام اجتماعي يؤثر ويتأثر جبميع النظم االخرى يف اجملتمع ......... األسرة كنظام اجتماعي ليست  .51
 مترابطة -
 (المحاضرة الثانية  )                      مستقلة بذاتها  -
 واضحة -
 غامضة -

 

 

 


