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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 

 الاجامتع الطيبعمل 
 ه 5341/5341الفصل الأول 

  صفحات 9: ،، عدد الصفحات  سؤال 05: عدد الاس ئةل 
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 ه 5341/  5341(  الفصل األول)  علم االجتماع الطيباختبار  أسئلة  
 
 
 

 أن يكون اهلواء نقيا خاليا من األتربة والغازات الضارة( ............ 1) 
 من نتائج تلوث الهواء  -ا

 من أسباب تلوث الهواء -ب
 من الشروط الواجب توافرها في الهواء الصالح -ج
 ( 11م  )                         ها في الهواء الفاسدمن الشروط الواجب توافر  -د
 

 من املصادر غري الطبيعية لتلوث اهلواء (  2)  
 ( 11م  )                         عوادم وسائل النقل المختلفة  -ا

 البراكين  -ب
 النباتات  -ج
 بخار الماء  -د
 

 تعد املستنقعات والغازات املنبعثة منها(  3) 
 لمصادر الصناعية لتلوث الهواءمن ا -ا

 ( 11م  )                         من المصادر الطبيعية لتلوث الهواء -ب
 من المصادر غير الطبيعية لتلوث الهواء -ج
 من المصادر العلمية لتلوث الهواء -د
 

 نشر الوعي البيئي (  4) 
 ( 11م  )                         من التدابير الوقائية لحماية الهواء من التلوث  -ا

 من التدابير الجوية لحماية الهواء من التلوث -ب
 من التدابير القانونية لحماية الهواء من التلوث -ج
 من التدابير الفنية لحماية الهواء من التلوث -د
 

 يلعب الغطاء النباتي دورا يف (  5) 
 ( 11م  )                         تنقية الهواء -ا

 ث الهواءتلو  -ب
 زيادة سرعة الهواء -ج
 رفع درجة حرارة الهواء -د

 KFUأبو فيصل : تنسيق       ،، ،        قصة وفاء: تصحيح     دانة الزهراني: إعداد 
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 البلهارسيا من األمراض اليت ميكن أن تنتقل عن طريق ( 6) 
 السعال -ا

 الضوضاء -ب
 الهواء -ج 
 ( 11م  )                         الماء -د

 

 أبعاد املصانع والورش عن األحياء السكنية (  .................... 7) 
 من الحلول الممكنة لمشكلة االنحراف  -ا

 ( 11م  )                          من الحلول الممكنة لمشكلة الضوضاء -ب
 من الحلول الممكنة لمشكلة الجريمة  -ج
 من الحلول الممكنة لمشكلة اإلدمان  -د

 

 زيادة املرضى ونفقات العالج لرعاية املرضى العاجزين بسبب أمراض التدخني (   8) 
 من األخطار المهنية للتدخين -ا

 ( 11م  )                         من األخطار االجتماعية للتدخين -ب
 من األخطار النفسية للتدخين  -د
 من األخطار البيئية للتدخين  -د

 

 الرعاية الطبية البيطرية للماشية (  9) 
 من طرق الوقاية من مرض االكتئاب  -ا 

 مرض الزهايمر من طرق الوقاية من  -ب
 ( 11م  )                         من طرق الوقاية من مرض الدرن  -ج
 من طرق الوقاية من مرض البلهارسيا  -د

 

 من عوامل اإلصابة بأمراض القلب (    10) 
 االمتناع عن التدخين   -ا

 ( 11م  )                         ارتفاع مستوى الدهون والكولسترول في الدم  -ب
 التغذية الصحية  -ج
 انخفاض مستوى الدهون والكولسترول   -د

 

 يعد علم االجتماع الطيب من أهم االختصاصات الفرعية يف علم االجتماع نظرا ألهمية موضوعاته (   11) 
 وما يدرسه من قضايا الصحة والمرض وعالقتهما بالبيئة التي يعيش فيها اإلنسان   -ا

 التخطيط والتدريب وعالقتهما بالبيئة التي يعيش فيها اإلنسان وما يدرسه من قضايا   -ب
 ( 1م  )                         وما يدرسه من قضايا الصحة والمرض وعالقتهما بالبيئة التي يعيش فيها اإلنسان   -ج
 وما يدرسه من قضايا التنمية والمرض وعالقتهما بالبيئة التي يعيش فيها اإلنسان   -د
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 التفاعل مع اآلخرين وتكوين العالقات وتكوين العالقات اإلجيابية مما يساعد على متاسك اجملتمع ( ...........   12) 
 ( 1م  )                         الصحة تشجع الفرد على   -ا

 المرض يشجع الفرد على   -ب
 الصحة والمرض يشجعان الفرد على  -ج
 الصحة والمرض يمنعان الفرد من  -د

 

 انتشار األمراض يف اجملتمع وزيادة الوفيات (   13) 
 يمكن المجتمع من تحقيق أهدافه   -ا

 ( 1م  )                         يعوق المجتمع من تحقيق أهدافه   -ب
 يزيد قدرة المجتمع على تحقيق أهدافه   -ج
 يؤدي إلى زيادة معدالت التنمية في المجتمع -د

 

 ................. املرض يؤدي إىل(   14) 
 ( 1م  )                         توقف اإلنسان عن العمل وفقدان النشاط مما يؤثر سلبا على أوضاعة المادية   -ا

 زيادة قدرة اإلنسان عن العمل مما يؤثر إيجابا على أوضاعه المادية   -ب
 إقبال اإلنسان عن العمل مما يؤثر سلبا على أوضاعة المادية   -ج
 توقف اإلنسان على العمل وفقدان النشاط مما يؤثر إيجابا على أوضاعة المادية   -د

 

 ..........العالقة اإلنسانية بني الطبيب واملريض من جماالت الدراسة يف (  15) 
 علم االجتماع الحضري   -ا

 علم اإلدارة   -ب
 علم الطب   -ج
 ( 1م  )                         علم االجتماع الطبي   -د

 

 حتديد األمراض االجتماعية ومتيزها عن األمراض اجلسمية واألمراض النفسية والعصبية (   16) 
 من األهداف الفنية لعلم االجتماع الطبي   -ا

 من األهداف االقتصاديه لعلم االجتماع الطبي   -ب
 من األهداف العلمية لعلم االجتماع الطبي   -ج
 ( 1م  )                         لم االجتماع الطبي من األهداف العملية لع  -د

 

 تثبيت احلدود العلمية بني علم االجتماع الطيب وعلم االجتماع والطب (  17) 
 من األهداف العملية لعلم االجتماع الطبي   -ا

 من األهداف الميدانية لعلم االجتماع الطبي   -ب
 من األهداف الفنية لعلم االجتماع الطبي  -ج
             ( 1م  )                         من األهداف العلمية لعلم االجتماع الطبي  -د
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 من مشكالت علم االجتماع الطيب(  18) 
 كثرة عدد المتخصصين في ميدان علم االجتماع الطبي   -ا

  ( 1م  )                         قلة عدد المتخصصين في ميدان علم االجتماع الطبي  -ب
 قلة عدد المتخصصين في ميدان الطب   -ج
  الطبعدد المتخصصين في ميدان  كثرة  -د

 

 حساسية املوضوعات اليت يدرسها علم االجتماع الطيب (  19) 
 ( 1م  )                         من مشكالت علم االجتماع الطبي   -ا

 من أهداف علم االجتماع الطبي   -ب
 اع الطبي من نظريات علم االجتم  -ج
 من موضوعات علم االجتماع الطبي  -د

 

 إن إهمال الطب للخلفية االجتماعية للمرض وإهمال علم االجتماع العام لدراسة الصحة واملرض دفع لقيام(  20) 
 ( 1م  )                         علم االجتماع الطبي   -ا

 علم االجتماع المهني  -ب
 علم االجتماع السياسي   -ج
 علم االجتماع االقتصادي   -د

 

 للصحة واملرض........... ظهر علم االجتماع الطيب ليؤدي عدة وظائف منها تفسري األساس (  21) 
 النظري   -ا

 البيولوجي   -ب
 العضوي   -ج
 ( 1م  )                         االجتماعي   -د

 

 ة واملرض والسلوك املنحرف من أهم مؤلفات علم االجتماع الطيب وتناول فيه الصح(  22)
 ( 1م  )                         ديفيد ميكانيك   -ا

 تالكوت بارسونز   -ب
 جيد نز  -ج
 بوالني  -د

 

 من رواد علم االجتماع الطيب (  23)  
 فريدريك تايلور   -ا

 ( 1م  )                         ادوين ليمرت   -ب
 ادوين سيزر الند   -ج
 سميث   -د
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 نشر دور كايم العديد من الكتب يف علم االجتماع الطيب ومنها (  24) 
 اإليجاز   -ا

 ( 1م  )                         االنتحار   -ب
 اإلنجاز   -ج
 اإلنجاب   -د

 

 منط املراجعات الصحية للطب الرمسي أو الشعيب ......... حتدد (  25) 
 الممرضة   -ا

 الطبيبة   -ب
 التنمية   -ج
 ( 1م  )                         األسرة   -د

 

 اضطراب السلوك الفردي يف األسرة (  26) 
 من آثار الصحة على الطبقة في المجتمع   -ا

 من آثار المرض على الطبقة في المجتمع   -ب
  ( 1م  )                         من آثار المرض على الفرد في األسرة  -ج
 على الفرد في األسرة من آثار الصحة   -د

 

 اضطرار األسرة إىل التنازل عن بعض مشاريعها وأعماهلا وأهدافها (  27) 
 ( 1م  )                         من آثار المرض على األسرة   -ا

 من آثار الصحة على األسرة   -ب
 من آثار الصحة على الفرد   -ج
 من آثار المرض على الطبقة   -د

 

 ت التعدينية والتعامل مع األتربة الناجتة عن تعدين الصخور الصناعا(  28) 
 من األسباب التي تؤدي إلى  اإلصابة باألمراض الوبائية   -ا

 ( 5م  )                         من األسباب التي تؤدي إلى اإلصابة باألمراض المهنية   -ب
 من األسباب التي تؤدي إلى اإلصابة باألمراض االجتماعية   -ج
 من األسباب التي تؤد إلى اإلصابة باألمراض المتوطنة   -د

 

إىل اإلجراءات أو اخلدمات الصحية اليت تقدمها املؤسسة الصحية لوقاية العاملني يف املهن املختلفة من األمراض ......... يشري مفهوم (  29) 
 املهنية 

 اإلدارة المهنية   -ا
 الصحة العامة   -ب
 الصحة النفسية   -ج
 ( 5م  )                         الصحة المهنية   -د
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 لساعات طويلة ، التزام العامل بالوقوف الدائم أو اجللوس الدائم (  30)  
 من أسباب اإلصابة باألمراض المتوطنة   -ا

 ية من أسباب اإلصابة باألمراض االجتماع  -ب
 ( 5م  )                         من أسباب اإلصابة باألمراض المهنية   -ج
 من أسباب اإلصابة باألمراض السيكولوجية  -د

 

 الفحص الدوري املنتظم للعمال لالكتشاف املبكر لألمراض لسرعة عالجها (  31) 
 من إجراءات برامج الصحة العقلية والتأهيل الرياضي   -أ

 ( 5م  )                         ات برامج الصحة المهنية والتأهيل المهني من إجراء  -ب
 من إجراءات برامج الصحة والنفسية والتأهيل المهني -ج  

 من إجراءات برامج الصحة والنفسية والتأهيل االجتماعي   -د
 

 لتهوية الصحية الكشف الدوري على املصانع لبيان مالئمتها من النواحي الفيزيائية مثل ا(  32) 
 ( 5م  )                         من إجراءات الوقاية من اإلصابة باألمراض المهنية  -أ  

 من إجراءات الوقاية من اإلصابة باألمراض االجتماعية   -ب
 من إجراءات الوقاية من اإلصابة بأ مراض األطفال   -ج
 من إجراءات الوقاية من اإلصابة بمرض اإلسهال   -د

 

 العاملني يف جمال األتربة والدقيق واملهن املثرية للغبار  عرضة لإلصابة (  33 )
 ( 5م  )                         باألمراض التنفسية   -أ

 باألمراض االجتماعية  -ب
 بأمراض العظام  -ج
 بأمراض الكلى  -د

 

 من اآلثار املرتتبة على األمراض املزمنة (  34) 
 لفرد زيادة إنتاجية ا -أ

 زيادة الثقة في النفس  -ب
 المعيشة تحت قيود محددة   -ج
 ( 11م  )                         عدم وجود قيود على نوعية األغذية  -د

 

 وحقهم يف العالج والدواء ، املساهمة يف وضع النظم اخلاصة بقبول املرضى (  35) 
 ( 6م  )                         تماعية الطبية بالمستشفى من االعتبارات التي تستوجب وجود إدارة الخدمة االج -أ

 من االعتبارات التي تستوجب وجود إدارة التدريب بالمستشفى  -ب
 من االعتبارات التي تستوجب وجود إدارة الخدمة اإلعالمية الطبية بالمستشفى  -ج
 من االعتبارات التي تستوجب وجود إدارة العاملين في المستشفى  -د
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لعالج ...............  من اخلصائص املميزة لعالقة اخلدمة االجتماعية باملؤسسة الطبية أن اخلدمة االجتماعية يف املستشفى (  36) 
 املرضى 

 وحدة اقتصادية  -أ
 وحدة معوقة  -ب
 وحدة مستقلة   -ج
 ( 6م  )                         وحدة مكملة   -د

 

 النظام الطيب على أنه نظام من ينظر علم االجتماع إىل ( 37) 
 العالقات المادية  -أ

 العالقات النفعية  -ب
 ( 7م  )                         العالقات االجتماعية   -ج
 العالقات الطبية   -د

 

 العمل على حتقيق مصلحة املريض واجملتمع أكثر من العمل على حتقيق مصاحل خاصة (  38) 
 رسونز من حقوق الطبيب عند با -أ
 من واجبات المريض عند ميرتون  -ب 

 ( 7م  )                         من حقوق المريض عند بارسونز   -ج
 من واجبات الطبيب عند ميرتون  -د

 

 أن يسمح له بالتخلي عن بعض مسؤولياته لبعض الوقت كالعمل ( ............ 39) 
 من حقوق الطبيب عند بارسونز  -أ

 المريض عند ميرتونمن واجبات   -ب
  ( 7م  )                         من حقوق المريض عند بارسونز  -ج
 من واجبات المريض عند بارسونز   -د

 

 أن يبحث عالج طيب ملرضه وان يتعاون مع الطبيب ......... من واجبات املريض عند (  40) 
 تارد  -أ

 ( 7م  )                         بارسونز   -ب
 ميرتون   -ج
 ميكانيك  -د

 

 يتوقف مستوى اخلدمات الطبية على (  41) 
 8م ..وإمكانيات التدريب الطبي بالمؤسسة الصحية التي يعمل بها  ,والدورات التدريبية التي اجتازها , لتأهيل العلمي للطبيب ا -أ

 التدريب الطبي بالمؤسسة الصحية التي يعمل بها  و إمكانيات, والدورات التدريبية التي اجتازها , التأهيل التربوي للطبيب   -ب
 وإمكانيات التدريب الطبي بالمؤسسة الصحية التي يعمل بها , والدورات التدريبية التي اجتازها , التأهيل االجتماعي للطبيب  –ج 
 مؤسسة الصحية التي يعمل بهاوإمكانيات التدريب الطبي بال, والدورات التدريبية التي اجتازها , التأهيل اإلعالمي للطبيب  -د



             
  KFUأبو فيصل : تنسيق                                                ــــــــــــــــــــ[  8  ]ــــــــــــــــــــ                        حسن أبو زيد       /د  علم االجتماع الطيب

 

 ...............فهو علم ألنه يعتمد على كثري من العلوم األساسية مثل ، التمريض هو علم وفن (  42) 
 علم التربية   -أ

 ( 8م  )                         علم التشريح  -ب
 علم الجيولوجيا  -ج
 علم الطبيعة -د

 

 التمريض مسئول عن ( 43) 
 خطة الطبيب للعالج تعطيل   -أ

 تنفيذ خطة المحاسب للعالج -ب
 وضع خطة للطبيب لعالج  -ج
 ( 8م  )                         تنفيذ خطة الطبيب للعالج  -د

 

فة وأهم طرق العناية اإلشراف على قياس ومعر............ العناية باملريض من الناحية الفنية والنفسية واالجتماعية من واجبات (  44) 
 العالمات احليوية للمريض 

 الفني –أ 
 األخصائي النفسي  -ب
 ( 8م  )                         الممرض  -ج
 األخصائي االجتماعي  -د

 

 هم من يقومون بإجراء التحاليل واألشعة والفحوص الالزمة للمريض ( ..........  45) 
 الممرضات  –أ 

 ( 8م  )                         الفنيون  -ب
 األخصائيون االجتماعيون  -ج
 المهندسون  -د

 

 دور كبري يف حتديد منط سلوك املريض ......... للثقافة ( 46) 
 الفنية  –أ 

 ( 9م  )                         الصحية  -ب
 اإلنحرافية  -ج
 التعليمية  -د

 

 من آثار ثقافة الريف على سلوك املريض يف الريف (  47) 
 ء باللجوء إلى الطبيب الرسمي بعد ظهور األعراض االستشفا -أ

 اللجوء للطب الشعبي بعد فشل الطب الرسمي في العالج وظهور األعراض وتفاقم المرض  -ب
 ( 9م  )                         اللجوء للطب الرسمي بعد فشل الطب الشعبي في العالج وظهور األعراض وتفاقم المرض  -ج
 سمي قبل ظهور األعراض اللجوء للطب الر  -د
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 من آثار ثقافة احلضر على سلوك املريض يف احلضر (  48) 
 اللجوء للطب غير الرسمي حينما يشعر بأعراض المرض -أ

 اللجوء للطب الشعبي قبل أن يشعر بأعراض المرض  -ب
 اللجوء للطب الشعبي حينما يشعر بأعراض المرض  -ج
 ( 9م  )                         عراض المرض اللجوء للطب الرسمي حينما يشعر بأ -د

 

 .............يكثر التداوي بالطب الشعيب يف الدول ( 49) 
 ( 9م  )                         النامية  -أ

 الصناعية  -ب
 المتقدمة  -ج
 الغنية  -د

 

 تقل األمراض ومنع الدخول إىل املنطقة املوبوءة فينتشر املرض منع اخلروج من املنطقة املوبوءة إىل منطقة أخرى حتى ال تن( ...........  50) 
 من مظاهر معالجة اإلسالم لمشكلة األمراض المزمنة  -أ

 ( 9م  )                         من مظاهر معالجة اإلسالم لمشكلة األمراض المعدية  -ب
 من مظاهر معالجة اإلسالم لمشكلة األمراض االجتماعية  -ج
 هر معالجة اإلسالم لمشكلة األمراض النفسية من مظا -د
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


