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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 

 اجامتع الساكنعمل 
 ه 5341/5341الفصل الأول 

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

 : يرى البعض أن التسجيل احليوي يهتم بتسجيل األحداث احليوية مثل( 1) 
         التقويم والميالد -
 (المحاضرة الثامنة  )               الميالد والوفاة   -
 التربية والتعليم -
 الهجرة والتدريب -

 

  : غري مباشرة تستعني بالبيانات اليت توفرها السجالت اإلحصائية هي طريقة( 2)
 طريقة تحميل البيانات الجاهزة  -
 طريقة تحليل العمليات الجاهزة  -
 (المحاضرة الثامنة  )                 طريقة تحليل البيانات الجاهزة  -
 طريقة تحليل الميزانية الجاهزة -

 

 : انات اجلاهزة وتتنوع ومن بني استخداماتها تتعدد استخدامات طريقة حتليل البي( 3)
 التحقق من بعض العروض العلمية  -
 (المحاضرة الثامنة  )                 التحقق من بعض الفروض العلمية  -
 التخلي عن بعض الفروض العلمية -
 التنازل عن بعض الفروض العلمية -

 

 : عددة منها تستعني دراسة السكان من وجهة نظر علم االجتماع بطرق مت( 4)
 (المحاضرة التاسعة  )                 المسح االجتماعي  -
 المسح اإلداري -
 التقويم االجتماعي -
 المسح االقتصادي -

 

 : بإمكان دارس السكان من وجهة نظر علن االجتماع أن يستعني بأدوات متعددة األدوات( 5)
 المساومة -
 (المحاضرة التاسعة  )                  المقابلة   -
 المناظرة -
 المقايضة -
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 : من أنواع البحوث االجتماعية يف جمال السكان ( 6)
 البحوث التسويقية -
 البحوث التمويلية  -
 البحوث التثقيفية -
 (المحاضرة التاسعة  )                  البحوث التشخيصية  -

 

 : من أنواع البحوث االجتماعية يف جمال السكان ( 7)
 (المحاضرة التاسعة  )                  البحوث التقويمية  -
 البحوث النقدية -
 البحوث الفلسفية -
 البحوث األدبية -

 

 : من عوامل النمو السكان ( 8)
 (المحاضرة العاشرة  )                  المواليد  -
 اإلنتاج -
 التوزيع -
 التسويق -

 

 : اهلجرة من العوامل املؤثرة يف ( 9)
 النمو اإلداري -
 (المحاضرة العاشرة  )                   النمو السكاني  -
 النمو الميداني -
 النمو العلمي -

 

 : تعد اهلجرة من الريف إىل احلضر ( 11)
 من عوامل النقص في عدد الوفيات -
 من عوامل الزيادة في عدد المواليد -
 (المحاضرة الثالثة عشر  )                   من أنواع الهجرة الداخلية  -
 من أنواع الهجرة الدولية -

 

 : مؤشرا له داللته على درجة التقدم االجتماعي واالقتصادي الذي حققه السكان الذين ينتمي إليهم هؤالء السكان .........يعد ( 11)
 عدد النساء في الريف -
 عدد النساء في المجتمع  -
 عدد الذكور في المجتمع -
 (المحاضرة الثانية عشر  )                    معدل وفيات األطفال الرضع  -
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  للمهاجرين العوامل األساسية يف اهلجرة الدولية االتصال وتعدد العالقات يف البلدان املرسلة واملستقبلة......... د العامل الفرنسي حد( 12)

 تارد -
 مبرتون -
 (المحاضرة الرابعة عشر  )                     ال فسير  -
 جيد نز -

 

 : متيزت مرحلة اجملتمع التقليدي عند زلنسكي(  13)
 رة فيه كانت واسعة وذات طابع رياضي بأن الهج -
 (المحاضرة الرابعة عشر  )                      بأن الهجرة فيه كانت محدودة وذات طابع دوري -
 بأن الهجرة فيه كانت واسعة وذات طابع فني  -
 بأن الهجرة فيه كانت سريعة وذات طابع رياضي -

 

 : د املرسلةالعوامل اليت تكمن يف البال، من عوامل اهلجرة ( 14)
 (المحاضرة الرابعة عشر  )                      وهي عوامل الطرد  -
 وهي عوامل التقويم -
 وهي عوامل الجاذبية -
 وهي عوامل االنحراف  -

 

 : من نتائج اهلجرة الداخلية ( 15)
 زيادة حجم األسرة في الريف -
 زيادة حجم العمالة في الريف -
 نقص حجم العمالة في المدن -
 (المحاضرة الرابعة عشر  )                      الة في الريف نقص حجم العم -

 

 : ميثل ما تقدمة املدينة من خدمات ومرافق وفرص عمل ( 16)
 عناصر لعملية التخطيط االجتماعي -
 عناصر طرد للمهاجرين من المدينة -
 (المحاضرة الرابعة عشر  )                      عناصر جذب للمهاجرين من الريف  -
 اصر لعملية التنشئة االجتماعيةعن -

 

 : عوامل اجلذب وهي العوامل اليت توجد يف ، من عوامل اهلجرة ( 17)
 (المحاضرة الرابعة عشر  )                      البالد المستقبلة للمهاجرين  -
 البالد الطاردة للمهاجرين  -
 البالد المتخلفة -
 البالد الفقيرة -
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 : ل عدد من أفراد اجملتمع إىل جمتمع آخر طلبا للعمل أو فرارا من اضطهاد أو تطلعا لفرص أحسن يف احلياةإىل انتقا........ تشري (  18) 
 التنمية الذاتية -
 (المحاضرة الثالثة عشر  )                      الهجرة الخارجية  -
 الهجرة الداخلية -
 التنمية المحلية  -

 

 : تركز العمال يف املدن (  19) 
 التدريب من نتائج عملية -
 من نتائج عملية التوزيع -
 (المحاضرة الرابعة عشر  )                      من نتائج الهجرة الداخلية  -
 من نتائج عملية التنشئة  -

 

 : حاول علماء االجتماع تفسري االختالفات يف السلوك اإلجنابي يف اجملتمع ( 21) 
 مجتمعالربط بين السلوك اإلنجابي وبين الوضع النظري داخل ال -
 الربط بين السلوك اإلنحرافي وبين الوضع الطبقي داخل المجتمع -
 الربط بين السلوك اإلداري وبين الوضع الطبقي داخل المجتمع -
 (المحاضرة الحادية عشر  )                      الربط بين السلوك اإلنجابي وبين الوضع الطبقي داخل المجتمع  -

 

ويعرب عنها مبجموع عدد األشخاص يف الكيلو مرت املربع أو امليل ، قسمة عدد السكان على مساحة األرض  من خالل....... يتم حساب (  21) 
 : املربع 

 معدل المواليد -
 معدل الوفيات  -
 الفئات العمرية -
 (المحاضرة األولى  )                      الكثافة السكانية  -

 

 : سكان يف هذا اجملتمع عرب الفرتات الزمنية املتباينة يف اجملتمع هو اختالف حجم ال...... املقصود ( 22) 
 بالنمو الحضري -
 (المحاضرة األولى  )                       بالنمو السكاني  -
 بالنمو الريفي -
 بالنمو االقتصادي -

 

 : من عوامل منو الدراسات السكانية ( 23) 
 االنخفاض الحاد في الزيادة السكانية -
 انخفاض سكان العالم -
 (المحاضرة الثانية  )              سكان العالم  زيادة -
 ثبات نمو السكان في العالم -
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  أول من أرسى دعائم الدراسة العلمية للسكان وجعل منها كيانا مستقال يعتمد على املناهج العلمية وخاصة اإلحصائية ......... يعد ( 24) 
 : منها            

 (ة الثانية المحاضر  )              روبرت مالتس  -
 روبرت دال -
 روبرت ميرتون -
 كارل مانهايم -

 

 :  أن منو السكان  ال يرجع إىل قانون طبيعي ثابت وإمنا يرجع إىل الظروف االجتماعية اليت حتيط بأعضاء اجملتمع( ........ 25) 
 النظريات التربوية التي ترى  -
 النظريات الطبيعية التي نرى -
 (المحاضرة الثالثة  )                       النظريات االجتماعية التي ترى  -
 النظريات الرياضية التي ترى -

 

 : عرض سبنسر قضايا النظرية السكانية ضمن كتابه مبادئ البيولوجيا ومن أهم أفكاره ( 26) 
 أن الغذاء الجيد ليس له تأثير على التناسل  -
 (المحاضرة الرابعة  )                        أن الغذاء الجيد يزيد القدرة على التناسل  -
 أن الغذاء الجيد يقلل القدرة على التناسل -
 أن الغذاء السيئ يزيد القدرة على التناسل -

 

 عرض جيين قضاياه النظرية يف مؤلفة ( 27) 
 أثر السكان في تدني المجتمع  -
 أثر السكان في تخلف المجتمع  -
 أثر السكان في تدهور المجتمع -
 (المحاضرة الرابعة  )                        أثر السكان في تطور المجتمع  -

 

 : أن منو السكان  يتوقف على عوامل اقتصادية ثالثة هي مقدار العمل املطلوب ونوع العمل املطلوب.......... يرى ( 28) 
 فرديرك تايلور -
 روبرت كوهين -
 (المحاضرة الخامسة  )                        سيدني كونتر  -
 توماس مالتس  -

 

 : عملية إحصائية هلا قيمة كبرية لكل بلد وهو املصدر األول للحقائق السكانية الالزمة للتخطيط االجتماعي واالقتصادي ( ......... 29) 
 (المحاضرة السابعة  )               التعداد هو  -
 التدريب هو  -
 التربية هو -
 التقويم هو -
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 من إجراءات التعداد ( 31) 
 تنمية التعداد -
 (المحاضرة السابعة  )               عداد تخطيط الت -
 تربية التعداد -
 انتقاد التعداد -

 

هي عملية انتقال من منطقة اإلقامة إىل منطقة أخرى وما يصاحبه من تغري كامل لكل ظروف حياة املهاجرين املقيمني ( ............ 31) 
 : رى الذين يرتكون حمل إقامتهم األصلي نهائيا وال يعودون إلية مرة أخ

 الهجرة المؤقتة  -
 الهجرة الداخلية  -
 (المحاضرة الثالثة عشر  )                        الهجرة الدائمة   -
 النمو السكاني  -

 

 : إىل عملية انتقال األفراد واجلماعات من منطقة إىل أخرى داخل اجملتمع....... تشري ( 32) 
 الهجرة الخارجية  -
 (المحاضرة الثالثة عشر  )                        الهجرة الداخلية   -
 الهجرة الدولية  -
 الهجرة السكانية -

 

 : الفكر السكاني القديم كما أفصحت عنه كتابات كونفوشيوس وافالطون وارسطو ( 33) 
 أعتمد على التحليل اإلحصائي والدراسات اإلحصائية  -
 اعتمد على البيانات السكانية التي تستند إلى الدراسات اإلحصائية  -
 عتمد على البيانات السكانية وبرامج التحليل اإلحصائي ا -
 (المحاضرة الثانية  )              لم يعتمد على البيانات السكانية التي تستند إلى الدراسات اإلحصائية  -

 

 : النمو الصناعي من عوامل (  34) 
 انخفاض اإلنتاجية  -
 (الثانية  المحاضرة )              االهتمام بالدراسات السكانية  -
 إهمال الدراسات السكانية -
 التخلف االقتصادي -

 

 : إىل كثري من املعلومات حول الصفات النوعية للسكان واخلصائص الفيزيقية .......... أدى التقدم الذي طرأ على ( 35) 
 (المحاضرة الثانية  )              علم البيولوجيا واألنثربولوجيا الطبيعية  -
 جياعلم الفلك والجيولو  -
 علم الكيمياء والفيزياء -
 علم الفيزياء والجيولوجيا -
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 : يرى املفكرون التقليديون أن الظروف االقتصادية هي اليت حتدد معدالت الزواج واإلجناب ( 36) 
 ومن هؤالء المفكرين ميد -
 ومن هؤالء المفكرين سيزر الند -
 (ة الثالثة المحاضر  )                        ومن هؤالء المفكرين آدم سميث  -
 ومن هؤالء المفكرين ميرتون -

 

 : يدخل يف إطار املدخل احملافظ يف نظرية علم االجتماع السكان جمموعة نظريات منها( 37) 
 نظرية كوزولوف -
 (المحاضرة الثالثة  )                        نظرية سبنسر  -
 نظرية داهر ندورف -
 نظرية تايلور -

 

 : يكالي يف نظرية علم االجتماع السكان جمموعة نظريات منهايدخل يف إطار املدخل الراد( 38) 
 نظرية كوهين -
 نظرية ميرتون -
 (المحاضرة الثالثة  )                        نظرية كوزولوف  -
 نظرية سيزرالند -

 

 : أن هناك تعارضا بني التناسل والنضوج الذاتي ............ يرى( 39) 
 بوالني -
 جيدنز -
 ميرتون -
 (المحاضرة الرابعة  )                        سبنسر  -

 

 : أن اجملتمعات يف مرحلة النشأة والتكوين يتميز مبعدل خصوبة مرتفع ....... يرى ( 41) 
 (المحاضرة الرابعة  )                         جيني  -
 تريكر -
 تايلور  -
 مالنوفسكي -

 

 :  عدد السكان ومتطلبات البناء االجتماعي أن اجملتمعات مييل دائما حنو التوازن بني......... يرى ( 41) 
 آدم سميث -
 كارل بوالني -
 كارن هورناي -
 (المحاضرة الرابعة  )                         كنجزلي ديفز  -
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 : يذهب ريابوشكني إىل أن زيادة عدد السكان تتوقف على( 42)
 طبيعة النظام التربوي السائد في المجتمع  -
 (المحاضرة الخامسة  )                         ائد في المجتمع طبيعة النظام االقتصادي الس -
 طبيعة النظام التعليمي السائد في المجتمع  -
 طبيعة النظام اإلداري السائد في المجتمع  -

 

 : بدأ كوزولوف حتليله للظواهر السكانية يف ( 43) 
 الدول المتحضرة -
 الدول الغنية -
 (المحاضرة الخامسة  )                          الدول النامية  -
 المجتمعات البدائية  -

 

 : ميز كوزولوف بني نوعني من العوامل املؤثرة يف اإلجناب ( 44) 
 (المحاضرة الخامسة  )                          العوامل المباشرة والعوامل الغير مباشرة  -
 العوامل الثانوية والعوامل االقتصادية  -
 لقديمة العوامل الحديثة والعوامل ا -
 العوامل الفنية والعوامل الغير فنية -

 

 : من املصادر املباشرة للمعطيات السكانية( 45) 
 (المحاضرة السادسة  )                          التعداد  -
 التقويم -
 التدريب -
 التخطيط -

 

 : نظام التسجيل احليوي( 46) 
 من المصادر النظرية للمعطيات العلمية  -
 (المحاضرة السادسة  )                          لمعطيات السكانية من المصادر المباشرة ل -
 من المصادر غير المباشرة للمعطيات السكانية  -
 من خطوات ومراحل التخطيط -

 

 : املصدر غري املباشر للمعطيات السكانية ( 47) 
 هو الذي يعرف بين دارسي الفلسفة باسم البيانات الجاهزة -
 تربية باسم البيانات الجاهزةهو الذي يعرف بين دارسي ال -
 هو الذي يعرف بين دارسي السياسة باسم البيانات الجاهزة  -
 (المحاضرة السادسة  )                          هو الذي يعرف بين دارسي السكان باسم البيانات الجاهزة   -
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 : الشمول من اخلصائص اجلوهرية ( 48) 
 (ضرة السابعة المحا )               للتعداد السكان  -
 للتوزيع السكاني -
 لألزمات السكانية  -
 للنظرية السكانية -

 

 : تنفيذ التعداد ( 49) 
 (المحاضرة السابعة  )               من إجراءات التعداد  -
 من مراحل النمو السكاني -
 من عوامل النمو السكاني  -
 من صعوبات التعداد  -

 

 : ترجع أهمية التعداد إىل انه يوفر ( 51) 
 لمعطيات حول الخصائص المهمة للبيانات ا -ا -
 المعطيات حول الخصائص المهمة للمعادن -
 (المحاضرة السابعة  )              المعطيات حول الخصائص المهمة للسكان  -
 المعطيات حول الخصائص المهمة للكائنات الحية -

 

 
 
 
 
 

 

 


