
  ه                                                                                ؾباغت  جتخحي  يزي  سممري1435 الفطل الثاوي لػام – اسئلت اخخبار غلم احخماع السيان 

 ه 1435يالفطل الثاوي للػامي-غلم احخماع السيان ياسئلت اخخبار  لمري

ي
ٌي غلى حػخمي ئحطاةحت أسالحب باسخخيام  لاس .1  غبارة    و ببساؾت .غممزت فئت أر غىي أ  املحالد غىي داةما  زحسب الخحاة حي 

 : إلاهار ول غلى حيه  لللهوري باسخممار  حسب    و . ػلو ت سىت أر في الواحي الفمد يػيشها أن  خوكؼ التي السىواث غيد غً

 أ ي الخحاة -

 حيٌ  الخحاة -

 سىواث الخحاة -

 أحيار الخحاة -

 :الخػياد  الدسجحل الخحور يػمفان بأنهما  .2

 الخػياد حسجحل لألشخاص  الدسجحل الخحور حسجحل ألاحيار  -

 الدسجحل الخحور حسجحل لألشخاص  الخػياد حسجحل لألحيار -

 الخػياد  الدسجحل الخحور يسجالن ألاحيار  ألاشخاص -

 الخػياد  الدسجحل الخحور يسجالن ألاحيار  ال يسجالن ألاشخاص -

 : مى أن الخوازن اللر  محل ئلحه املجخمؼ  و جوازن بحن غيد السيان  املوارد املخاحت  .3

 ر بمث  الدس -

 هىجيلي د في -

 واٌر  ارهس -

 سحيوي هوهتز -

 : فترع أن جيا ي السيان  مجبـ بمػيٌ الدشغحل في الىظام  كخطادر  .4

 واٌر  ارهس -

 هىجيلي دافحز -

 ر بمث  الدس -

 سحيوي هوهتز -

 : خوكؼ  حود فاةؼ في السيان في الىظام المأسمالي  غيم  حوده في الىظام   شتراوي   .5

 ر بمث  الدس -

 واٌر  ارهس -

 هىجيلي دافحز -

 سحيوي هوهتز -
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 : مى أن همو السيان  خوكف غلى غوا ل اكخطاد ت زالزت هي  ليار الػمل  هوع الػمل   ظحفت ألاسمة  .6

 ر بمث  الدس -

 هوز لوف -

 هىجيلي دافحز -

 سحيوي هوهتز -

 :غام  يوشمياللريالسحاس يي كخطادي بادبيهخابهيفييللسيانيألا ثليالدجم(يهحىاري)غمف .7

- 1881 

- 1888 

- 1889 

- 1900 

ٌي .8  ي: و يالي موحمافييالخحو

يالخطوبتيبارجفاعيجخمحزيأخمىييحالتيئلىي ىخفػتي الوفحاثيالخطوبتيفيهايجىونييحالتي ًيالسيانيبخحوزليالخاضتيالػملحت -

  الوفحاث

 الخطوبتيبارجفاعيجخمحزيأخمىييحالتيئلىي ىخفػتيالخطوبتيفيهايجىونييحالتي ًيالسيانيبخحوزليالخاضتيالػملحت -

ٌييالخاضتيالػملحت - يالخطوبتيباهخفاعيجخمحزيأخمىييحالتيئلىي مجفػتي الوفحاثيالخطوبتيفيهايجىونييحالتي ًيالسيانيبخحو

  الوفحاث

 الوفحاثيبارجفاعيجخمحزيأخمىييحالتيئلىي ىخفػتيالوفحاثيفيهايجىونييحالتي ًيالسيانيبخحوزليالخاضتيالػملحت -

ٌي التي هخلً غحره، د ني الثلافي الخفاغل غلى حػخمي التي الىظمزاث  جموغت .9 السيان  همو زم   ً إلاهجابي السلون جفسحر جحا 

 : الخللحي ت  الثلافت  فهوم ئلى بالمحوع أ  ،  في املجخمؼ الساةي اللحمي اليسم ئلى بالمحوع

 الىظمزاث البحولوححت -

 الىظمزاث  كخطاد ت -

 الىظمزاث الؿبحػحت -

 الىظمزاث الثلافحت  حخماغحت -

 :املوالحي  الوفحاث  الهجمة  حجم السيان  جوزيؼ السيان جمثل   .10

 الخطاةظ السياهحت ألاساسحت -

 الخطاةظ  حخماغحت للسيان -

 ألاحيار  حخماغحت  أحواٌ السيان -

املىوهاث البىاةحت للمجخمػاث  -
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 : الػمم  الىوع  الجيس أ  الػىطم  .11

 الخطاةظ السياهحت ألاساسحت -

 الخطاةظ  حخماغحت للسيان -

 ألاحيار  حخماغحت  أحواٌ السيان -

 املىوهاث البىاةحت للمجخمػاث -

 :درحت الخحػم  الخطيحؼ  الخىمحت  الخمان  حخماعي  الؿبلت  ألاسمة  اللحم  الثلافت جمثل  .12

 الخطاةظ السياهحت ألاساسحت -

 الخطاةظ  حخماغحت للسيان -

 ألاحيار  حخماغحت  أحواٌ السيان -

 املىوهاث البىاةحت للمجخمػاث -

 :الي اج  الؿالق  اليخل السىور   سخوى الخػلحم  املهىت  إلاسيان  غحر ا جمثل  .13

 الخطاةظ السياهحت ألاساسحت -

 الخطاةظ  حخماغحت للسيان -

 ألاحيار  حخماغحت  أحواٌ السيان -

 املىوهاث البىاةحت للمجخمػاث -

ٌي  ً الخأهي يسخليم .14 الدساؤالث  غلى يشخمل اسخخبار جطمحم زم حغؿحتها، كطي التي املىؿلت  اهخماٌ جىمار  غيم الخػياد شمو

جم  التي املػلو اث  ػالجت  أخحرا الػياد ً، بواسؿت املبحوزحن حمهوري  ؼ  لابالث ئحماء زم حولها، اسخجاباث حمؼ  ماد التي

ٌي حمػها  ي: زمىً إلافادة  نها    يسلت  ىظمت  ػؿحاث ئلى للوضو

 جخؿحـ الخػياد -

 جىفحل الخػياد -

 شموٌ الخػياد -

 جطمحم هشف البحث -

ي.املفحوص ليى البحث اسخفساراث جثحر ا التي إلاحاباث غلى الخػياد بػملحت اللاةم خالله  ً  حطل اللر املوكف في جخمثل .15

خؿأ   محؼ هما . اللغت هفسحت  حواحي د افؼ  ً  جطاٌ  ػوكاث  نها  ػوكاث غية الصخطحت امللابلت  وكف في  جظهم

 ىون   ا غادة  نها  احي غػو  ً ألاسمة أغػاء ول غً املػلو اث بجمؼ غادة الػياد كحام ئلى الصخطحت امللابلت في  سخجابت

ٌي غػو ٌي في  حوده يسهل  اللر البالغ املجز  :الخػياد  بػملحت اللحام غىي املجز

 جطمحم هشف البحث -

 امللابلت الصخطحت -

 جىفحل الخػياد -

 شموٌ الخػياد -
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أشار الى أن فمص الػمل املخاحت هي التي جحيد  ػيالث الي اج  إلاهجاب ، هما أن ززادة فمص الػمل في اليٌ  الغمبحت  .16

 :ارجبؿذ بهبوؽ  ػيالث املوالحي  

 واٌر  ارهس -

 ادم سمحث -

 سحيوي هوهتز -

 رزابوشىحن -

أشار الى أن همو السيان يسحر في اججاه اليزادة في ألاكالحم التي  دسم بىاؤ ا الؿبلي بالجمود  يسحر في اججاه الىلطان في  .17

 :ألاكالحم التي يسهل فيها اهخلاٌ أغػاؤ ا في السلم  حخماعي  

 أرسحن د موني -

  جني -

 سحيوستر ىم -

 بحماٌ -

  ً الػمالت هجمة في  الخوسؼ الخطيحؼ لىمو هدحجت المزفحت املىاؾم في السيان غيد أهه في  له املمحلت  للي(هوادر ححني ي) مى  .18

 إلاهخاج  ززادة املي ىت في الطىاغاث غلى الؿلب  كلت الفالححن، حالت  سإ اليراغحت ألارع ئلى ئ ماٌ  إدر  ما .الخػم ئلى المزف

 جيداد حالت  الػلحا  الؿبلاث املين في الػمالحت الؿبلاث أحواٌ بحن الخػارع  زيداد  كخطاد ت فخحل ألاز اث  ستهالن غلى

 :الجي ية  املسخػمماث  ئ جاد الهجمة ئذا لجأ املجخمؼ ئلى ئال  اخخفاةه بفىاةه يعجل كي  ما سوءا  اغمحالال املجخمؼ

  محلت اليشأة  الخىوزً -

  محلت الخليم   زد ار -

  محلت  غمحالٌ  الفىاء -

  محلت الؿفولت -

 للظم ف  كخطاد ت الساةية   .19
ً
 :املحور ألاساس ي اللر جي ر حوله  له الىظمزاث أن الي اج  إلاهجاب  خحيدان  فلا

 الىظمزاث  كخطاد ت -

 الىظمزاث الؿبحػحت -

 الىظمزاث البحولوححت -

 الىظمزاث  حخماغحت -

 :غبارة غً حسجحل ألاشخاص  .20

 الخػياد -

 الدسجحل الخحوري -

 البحور  حخماغحت -

 البحور السياهحت -
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يهخم  لا املحيان بيراست الخغححراث في  ػيالث الوفحاث  الخطوبت  الهجمة  الخغححراث في بىاء السيان باغخبار ا  ً أ م  .21

 :غوا ل الخغحر السياوي  

  حيان الخغحر السياوي -

  حيان بىاء السيان -

  حيان الىمو السياوي -

  حيان هلظ الىمو السياوي -

في دراسخه لظوا م الخغحر السياوي ، ال  مهي  لا الػلم غلى  ػيالث الوفاة أ  الخطوبت أ   الهجمة أ  غحر ا في حي ذاتها ،  أهما  .22

 دىاٌ  الػوا ل  حخماغحت التي جحىم  ػيالث الوفحاث  الخطوبت  الهجمة ،  يهخم هللً بخحلحل الىخاةج  حخماغحت املترجبت 

غلى  ػيالث الوفحاث  الخطوبت  الهجمة،  املسخوزاث الخػلحمحت  حمواث الهجمة  غحر ا،  زحاٌ  بلورة هماذج حشخمل غلى 

 :الخفاغل بحن املخغحراث السياهحت   حخماغحت ،  يػخمي غليها في جفسحر همو السيان  حغحر م 

 غلم هفس السيان  -

 غلم احخماع السيان -

 الجغمافحا البشمزت -

 غلم السيان -

  غيم الخحوري  الدسجحل الخػياد ضػوباث غلى الخغلب  ً  مىىه  نهجي بأسلوب  حخماع غلم هظم  حهت السيان  ً دارس  مي .23

 السياهحت الظوا م جؿوري جدبؼ في جفحي التي السياهحت املػؿحاث ئلى الخوضل في السياهحت للظوا م الخارزخي جدبؼ الخؿوري  كيرتها غلى

 جحيد التي اللواهحن ضحاغت غوئها غلى  مىً  التي بحنها السببحت الػالكاث ئلى الخوضل زم حغحر ا، غوا ل غلى املاض ي  الخػمف في

 : الخؿور   لا  شىالث لخجىب  البرا ج الخؿـ  غؼ ئليها اسدىادا  مىً  التي املسخلبل، في اججا اث الخغحر

 املىهج امللارن  -

 املىهج الوضفي -

 املىهج الخجمزبي -

 املىهج الخارزخي -

 :حجم السيان  جىوزنهم  جوزيػهم  هثافتهم  .24

  ً الظوا م السياهحت التي جمجبـ بالسيان هػىطم بىاتي -

  ً الظوا م السياهحت التي جترجب غلى حغحر السيان  -

  ً الظوا م السياهحت التي جمجبـ بالسيان هػىطم ال بىاتي -

  ً الظوا م السياهحت التي جترجب غلى زباث السيان -

ي

ي
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 :همو السيان  حغحر السيان  جحوٌ  ززادة السيان  جضخم السيان  اهفجار السيان  .25

  ً الظوا م السياهحت التي جمجبـ بالسيان هػىطم بىاتي -

  ً الظوا م السياهحت التي جترجب غلى حغحر السيان  -

  ً الظوا م السياهحت التي جمجبـ بالسيان هػىطم ال بىاتي -

  ً الظوا م السياهحت التي جترجب غلى زباث السيان -

 :غيد ألافماد في  يان  ػحن  في  كذ  حيد  .26

 جوزيؼ السيان -

 جىوزً السيان -

 حجم السيان -

 الىثافت السياهحت -

 حػلحمحت   ز اححه  سخوزاث أ   زلافت  حمف  هً   ً املخبا ىت، السً فئاث أفماد املجخمؼ في   خخلف  إلاهار اللهوري  جموع .27

 :   خخلفت   خػيدة  حػمزت  رزفحت

 جوزيؼ السيان -

 جىوزً السيان -

 حجم السيان -

 الىثافت السياهحت -

 :جلسحم السيان غلى أساس درحت الخحػم  الخطيحؼ  .28

 جوزيؼ السيان -

 جىوزً السيان -

 حجم السيان -

 الىثافت السياهحت -

 :الػالكت بحن السيان   ساحت ألارع التي  لؿنها  إالء السيان  .29

 جوزيؼ السيان -

 جىوزً السيان -

 حجم السيان -

 الىثافت السياهحت -

ي

ي

ي
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ي

:ياخخالف حجم السيان في املجخمؼ غبر الفتراث الي ىحت املخبا ىت  .30

 جوزيؼ السيان -

 همو السيان -

 (السياوي ي)الخحوٌ الي موحمافي  -

 الىثافت السياهحت -

 :جحوٌ السيان  ً حالت جىون فيها الخطوبت  الوفحاث  مجفػت ئلى حالت جخمحز باهخفاع الخطوبت  الوفحاث  .31

 جوزيؼ السيان -

 جىوزً السيان -

 (السياوي ي)الخحوٌ الي موحمافي  -

 الىثافت السياهحت -

 :هي ي(السياوي ي)غىاضم الخغحر الي موحمافي  .32

 املوالحي  الوفحاث  الهجمة -

 املوالحي  الوفحاث فلـ -

 املوالحي  الهجمة فلـ -

 الوفحاث  الهجمة فلـ -

 :واهذ اليراست التي كام بها حوٌ أسباب الهجمة الي لحت أٌ  ألافيار في  جاٌ الهجمة  كي رهي فيها غلى غوا ل الؿمد  .33

 1992غام "ي اهي زل "ي  "يحمزىود "ي -

 1885غام "ي فسحر "يالػالم الفموس ي  -

 1764غام "يهمزجم "يغالم  حخماع السوزير  -

 "زليسيي "يغالم  حخماع   -

 يػخبر هما .السيان  إالء  يخمي ئليهم الل ً السيان حلله اللر   كخطادر  حخماعي الخليم درحت غلى داللخه له يػي  إشما .34

البلي ألهه يػي  إشم غلى الظم ف التخحت  املػارف   لا في الخىمحت غملحت بها جخم التي الىحفحت غلى جيلل التي الشوا ي بحن  ً

 :الؿبحت  ئجباع الػاداث التخحت ،  ظم ف املجاغاث  ألا بئت  الخم ب التي  مم بها املجخمؼ 

  ػيٌ الخطوبت الػام -

  ػيٌ املوالحي الخام -

  ػيٌ  فحاث ألاؾفاٌ المغؼ -

  ػيٌ الخطوبت الخاص -

ي

ي
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 التي ألاسئلت  اخخحار املحزاهحت  جوفحر الخيالحف  جلي م الخػياد، أحل  ً الخاهمت السلؿت  ماحػت للخػياد الخخؿحـ يسخليم .35

  جخؿحـ  إلاغياد الخيرزب زم الخػياد يشملها التي الجغمافحت املىاؾم  جحي ي البحاهاث حمؼ أداة اخخبار زم الجمهوري سخوحه ئلى

ٌي  : الجمهور   ئغالم   حخحاحاث اليشماث  الجيا 

 جىفحل الخػياد -

 جخؿحـ الخػياد -

 شموٌ الخػياد -

 جطمحم هشف البحث -

 :الخطاةظ السياهحت  ألاساسحت حشمل  .36

 املوالحي  الوفحاث  الهجمة  حجم السيان  جوزيؼ السيان -

 الػمم  الىوع  الجيس أ  الػىطم -

 الي اج  الؿالق  اليخل السىور   سخوى الخػلحم  املهىت  إلاسيان  غحر ا -

 درحت الخحػم  الخطيحؼ  الخىمحت  الخمان  حخماعي  الؿبلت  ألاسمة  اللحم  الثلافت -

 :ي ً غوا ل   خمام بيراست الظوا م السياهحت في اللمن الخاسؼ غشم  .37

 غيم جليم البحث الػلمي  إلاحطاء -

 جي ور الىمو الطىاعي -

 ززادة سيان الػالم -

 جي ور دراساث غلم البحولوححا -

 الل ً حلبا للباحثحن املحاد ً أهثر  ً  جوزيػهم  جىوزنهم السيان حجم  ثل سياهحت ظوا م  ً غلحه  ىؿوري  لا املحيان   ا يػي .38

 : حغحر ا  ألاسمة ألهماؽ السوسحولوححت اليراساث هخاةج ئلى اسدىادا  حجمها ألاسمة بىاء ظوا م بخحلحل  لو وني

  حيان الخغحر السياوي -

  حيان بىاء السيان -

  حيان الىمو السياوي -

  حيان هلظ الىمو السياوي -

 :الخطاةظ  حخماغحت للسيان حشمل  .39

 املوالحي  الوفحاث  الهجمة  حجم السيان  جوزيؼ السيان -

 الػمم  الىوع  الجيس أ  الػىطم -

 الي اج  الؿالق  اليخل السىور   سخوى الخػلحم  املهىت  إلاسيان  غحر ا -

درحت الخحػم  الخطيحؼ  الخىمحت  الخمان  حخماعي  الؿبلت  ألاسمة  اللحم  الثلافت  -
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 :املىوهاث البىاةحت للمجخمػاث  حشمل  .40

 املوالحي  الوفحاث  الهجمة  حجم السيان  جوزيؼ السيان -

 الػمم  الىوع  الجيس أ  الػىطم -

 الي اج  الؿالق  اليخل السىور   سخوى الخػلحم  املهىت  إلاسيان  غحر ا -

 درحت الخحػم  الخطيحؼ  الخىمحت  الخمان  حخماعي  الؿبلت  ألاسمة  اللحم  الثلافت -

 :ألاحيار  حخماغحت أ  أحواٌ السيان حشمل   .41

 املوالحي  الوفحاث  الهجمة  حجم السيان  جوزيؼ السيان -

 الػمم  الىوع  الجيس أ  الػىطم -

 الي اج  الؿالق  اليخل السىور   سخوى الخػلحم  املهىت  إلاسيان  غحر ا -

 درحت الخحػم  الخطيحؼ  الخىمحت  الخمان  حخماعي  الؿبلت  ألاسمة  اللحم  الثلافت -

 :ظهم غلم احخماع السيان في الفترة  ابحن غا ي  .42

- 1890   1900 

- 1900   1910 

- 1910   1920 

- 1920   1930 

 :جمى أن اللر  خحىم في همو السيان  و ؾبحػت إلاوسان هفسه  ؾبحػت الػالم اللر يػيش فحه  .43

 الىظمزاث الؿبحػحت  -

 الىظمزاث  كخطاد ت -

 الىظمزاث  حخماغحت -

 الىظمزاث البحئحت -

 :جمى أن همو  السيان  محؼ ئلى الظم ف  حخماغحت التي جححـ بأغػاء املجخمؼ  .44

 الىظمزاث الؿبحػحت  -

 الىظمزاث  كخطاد ت -

 الىظمزاث  حخماغحت -

 الىظمزاث البحئحت -

 :جلسحم هظمزاث السيان ئلى هظمزاث بحولوححت  هظمزاث احخماغحت زلافحت  هظمزاث اكخطاد ت   .45

 الػوا ل التي جإزم في هثافت السيان -

 الػوا ل التي جإزم في حجم السيان -

 الػوا ل التي جإزم في جوزيؼ السيان -

 الػوا ل التي جإزم في همو السيان -
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 هحو الخوازن ،  أهه في  ماحل الخغحر  خخل  لا الخوازن  لىً  ىان كوى  .46
ً
 مى  لا امليخل الىظمر أن املجخمؼ  محل داةما

 غلى ئغادة  لا الخوازن  مة زاهحت 
ً
 :ياحخماغحت أ  بحولوححت حػمل داةما

 امليخل الماد يالي -

 امليخل املحافظ  -

 امليخل اللي م -

 امليخل الخي ث -

في  الساةي الثلافي إلاؾار فان الخطوبت  ػيالث جحي ي في رةيسحا د را جلػب املاد ت الػوا ل واهذ ئذا  مى  لا امليخل الىظمر أهه .47

 إلاؾار  الػوا ل  له رفؼ  أن . له الخطوبت  ػيالث في بي ره  إزم الظم ف لهله اوػياسا  ىوني  ا غالبا املجخمؼ  اللر

 :ي إلاهجاب  الخطوبت  ػيالث جللحل ئلى املإدر الؿمزم  و أخمىي ضورة ئلى حغححره املمجبـ بها   حا لت

 امليخل الماد يالي -

 امليخل املحافظ  -

 امليخل اللي م -

 امليخل الخي ث -

حػمف بأنها غملحت اهخلاٌ أ  جحوٌ أ  حغحر فحز لي لفمد أ  حماغت  ً  ىؿلت اغخاد ا إلاكا ت  فيها  ئلى  ىؿلت أخمى أ   ً  .48

 : ىؿلت ئلى أخمى داخل حي د بلي  احي ، أ   ً  ىؿلت ئلى أخمى خارج حي د البلي 

 اليزادة الؿبحػت  -

 الهجمة  -

 اليزادة غحر الؿبحػحت -

  خخالٌ السياوي -

 لظا مة  ا  ً الظوا م  .49
ً
غبارة غً  جموغت  ً اللػا ا املترابؿت التي جلوم غلى أساس املالحظت  الخجمزب،  جلي م جفسحرا

 :السياهحت أ  جيبإا بػالكاث  مىً  الحظتها  الخحلم  نها 

 الفم ع الػلمحت -

 البحث السياوي -

 البحث  حخماعي -

 الىظمزت السياهحت -

الػمم املخوكؼ غىي املحالد ،   ػيٌ اللماءة  الىخابت للبالغحن ،   خوسـ :يغبارة غً  لحاس وسبي  مهب  ً زالزت  إشماث هي  .50

 غىه بالي الر ألا مزيي 
ً
 :هطيب الفمد  ً الىاجج املحلي إلاحمالي  ػبرا

 دلحل الخىمحت البشمزت -

 هخاب الخىمحت البشمزت -

يبحث الخىمحت البشمزت -
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 ة ــــمــــــــ اهلجرة الدائ9

 انتقال افراد جمتمع اىل جمتمع آخر طلبا للعمل أو تطلعا اىل فرص حتسني احلياة أ ـ 

 عملية انتقال دائم من منطقة االقامة املعتادة اىل منطقة أخرى ب ـ 

 انتقال مؤقت من منطقة اىل اخرى ج ـ 

 

 املضيف اجملتمع يف وتكيفه تأقلمه مستوى من انطالقا أنواع ثالثة إىل متيز أن ميكن املهاجر عودة أن اقرتح -ـ  2

 سيزارأ ـ 

 ب ـ زميل 

 ج ـ زيلنسكي 

 

 x9111عدد السكان يف نفس السن و النوع  ÷الوفيات يف سن أو نوع معني ـ 4

 معدل الوفيات اخلام أ ـ 

 ـ معدل الوفيات النوعي ب 

 ج ـ معدل الوفاة النوعي املصحح 

 

 x9111السنة نفس منتصف يف السكان حجماىل  معينة سنة يف السكان بني الوفيات عددـ 1

  اخلام الوفيات معدلـ أ 

  النوعي الوفيات معدلب ـ 

 العمري املقنن  الوفيات معدلج ـ 
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 ـ عدد الناس املوجودين يف حلظة زمنية معينة يطلق عليه 5

 تعداد السكان الفعلي أ ـ 

 تعداد السكان العمليـ ب 

 تعداد السكان النظريج ـ 

 

 عام  االقتصاد السياسي الذي نشر مبادئـ عرف كيناي اجلحم  االمثل للسكان يف كتابه 6

 9199أ ـ 

 9199ب ـ 

 9194ج ـ 

 

 ـ الحظ سبنسر 7

 كثرة النسل بني النساء املشتغالت يف املهن الفكرية أ ـ  

 قلة النسل بني النساء املشتغالت يف املهن الفكرية ب ـ 

 قلة النسل بني النساء الاليت ينتمني اىل الطبقة العاملة ج ـ 

 

 ـ من الظواهر السكانية اليت ترتبط بالسكان كعنصر بنائي9

 جم السكان و تكوينهم و توزيعهم و كثافتهم حأ ـ 

 السكان و كثافة السكان  تغريحجم السكان و ب ـ 

 حجم السكان و منو السكان و تضخم السكان ج ـ 

 

 السكانية اليت ترتتب على تغري السكان من الظواهر 1س
 أ( حجم السكان وتكوينهم وتوزيعهم وكثافتهم )
 منو السكان وحتول وزيادة السكان وتضخم السكان وانفجار السكانب( )
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 .ان وتغري السكان وزيادة السكانكخ(حجم الس)
 م السكانخد(حجم السكان ومنو السكان وتض)

 

  ـ ما املقصود حبجم السكان  91

 يقطنها هؤالء السكان  اًليتالعالقة بني السكان و بني مساحة االرص أ ـ 

 عدد االفراد يف حجم  معني و يف وقت حمدد ـب 

 يف فئات السن املتباينة  جمموع لذكور و االناث و خمتلف أفراد اجملتمع ج ـ 

 

 ـ ما املقصود بتكوين السكان  99

 اًليت يقطنها هؤالء السكانالعالقة بني السكان و بني مساحة االرص  أ ــ

 املتباينة السن فئات يف اجملتمع أفراد وخمتلف واإلناث الذكور جمموع هو ـ ب ـ

 عدد االفراد يف حجم  معني و يف وقت حمددج ـ 

 ـ ما املقصود بتوزيع السكان 92

 

 العالقة بني السكان و بني مساحة االرص اًليت يقطنها هؤالء السكانـ 9

 والتصنيع التحضر درجة أساس على ويتمب ـ 

 عدد االفراد يف حجم  معني و يف وقت حمددج ـ 

 

 ـ ما املقصود بالكثافة السكانية 94

 جمموع لذكور و االناث و خمتلف أفراد اجملتمع  يف فئات السن املتباينة أـ

 عدد االفراد يف حجم  معني و يف وقت حمددب ـ 

 السكان هؤالء يقطنها اليت األرض ومساحة السكان بني ما العالقة هيج ـ  
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 ما املقصود بنمو السكان  ـ  91

 جمموع لذكور و االناث و خمتلف أفراد اجملتمع  يف فئات السن املتباينة أـ

 املتباينة الزمنية الفرتات عرب اجملتمع يف السكان حجم اختالف هوب ـ 

 حتول السكان من حالة تكون فيها اخلصوبة منخفضة اىل حالة تكون فيها اخلصوبة مرتفعة ج ـ  

 رايف السكاين : ما املقصود بالتحول الدميو جـ 91

 جمموع لذكور و االناث و خمتلف أفراد اجملتمع  يف فئات السن املتباينة أـ

 حتول السكان من حالة تكون فيها اخلصوبة  و الوفيات مرتفعة  اىل حالة تكون فيها اخلصوبة و الوفيات منخفضة ب ـ 

 حتول السكان من حالة تكون فيها اخلصوبة منخفضة اىل حالة تكون فيها اخلصوبة مرتفعة ج ـ  

عد الناس املوجودين عادة يف مكان معني يطلق عليه 96س  
( النظريأ( تعداد السكان  . 

 .ب( تعداد السكان الفعلي)
   .ج(االسلوب الكامل يف عد السكان)

ا د(تعداد السكان العلمي  
ـ كان موضوع احلجم األمثل  للسكان هو املوضوع االساسي 97  

 أ أفالطون ـ
  س كونفو شيو ـب 

 ج ـنب خلدون 
ـ فكرة التناسب بني مساحة االرض و عدد السكان  99  

 أ ـ ابن خلدون 
  أرسطو ب ـ
افالطون ـ ج   

ـ الفكر السكاين القدمي كما جتلى يف كتابات أفالطون و ارسطو  91  
كان اهتماما غري مقصود يف ذاته أ ـ    

  مل يهتم بالعالقة حبجم السكان و اهداف الدولة ب ـ
كان اهتماما مقصود يف ذاتهج ـ     
و أفالطون و ارسطو و بن خلدون  ـ الفكر االنساين القدمي لدى كنفو شيوس21  
مل يعتمد على البيانات السكانية اليت تستند اىل الدراسات االحصائية أ ـ   

  مل يهتم بالعالقة بني حجم السكان و أهداف الدولة ب ــ
  هكان اهتماما مقصود يف ذاتج ـ  
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  من عوامل االهتمام بدراسة السكان يف القرن التاسع عشر ـ29
  تدهور النمو الصناعي أ 

  عدم تقدم البحث العلمي و االحصاءب ـ
  سكان العاملزيادة  ـج 

اة و جتهيز النشرات و يستلزم مراجعة السلطة احلاكمة  و تقدير التكاليف و توفري امليزانية و حتديد املناطق اجلغرافية اليت يشملها التعداد  و اختيار االدـــ 22
ـاجلداول  و االعالن    

  التخطيط للتعداد أ ـ 
تنفيذ التعداد  ب ـ  

ـ مشول التعدادج  
ـ يرى مالتس   23 

  يرى ان هناك تناسبا  عكسيا بني زيادة السكان و زيادة الغذاء ـأ  
  ـريى ان هناك تناسبا  طرديا بني زيادة السكان و زيادة الغذاء  ـب 
ـ يرى انه ال توجد عالقة بني  زيادة السكان  و زيادة الغذاء  ج  

ابات حوهلا ــ يستلزم احلصول على التعداد و عدم التكرار  واكتمال املنطقة اليت قصدت  مث تصميم اختبار يشتمل على التساؤالت اليت يراد مجع استج21  
  ميكن االفادة منهاا معاجلة املعلومات اليت  م مجعها للوصول اىل معطيات منظمة بواسطة العدائني و أخري مث اجراء مقابالت مع مجهور املبحوثني 

  مشول التعداد أ ـ
  دتنفيذ التعدا ب ـ

  التخطيط للتعداد ـ ــج
اإلجابات اليت تثريها استفسارات البحث لدى املفحوص  و تظهر فيه عدة معوقات و تتمثل يف املوقف الذي من خالله حيصل القائم على التعداد على  ـــ21  

   اللغة و دوافع و حوافز نفسية كما يرجع اخلطأ لقيام العداد بأخذ املعلومات من شخص واحد فقط يف االسرة 
  املقابلة الشخصية ـأ  

  تصميم كشف البحثب ـ
ــ ـ ختطيط التعداد ج  

  اجتماع السكان ما بني الفرتة :  ظهر علم
 ـ ــ 1900 و 1890

 ــ  1920 و 1910 -
  ـ  1930 و 1920

. 
ـالنظريات الطبيعية  27ـــــــ  
  رتى ان منو السكان ترتبط بنمو اجملتمع احمليط به أ ـ 

   ترى ان الذي يتحكم باإلنسان هو طبيعة االنسان نفسه و طبيعة العامل الذي يعيش فيه ب ـ
 ـ ترى طبيعة  االنسان ال تتحكم باإلنسان و طبيعة العامل الذي يعيش فيه  ج

ـالنظريات االجتماعية  29   
  ترى ان الذي يتحكم باإلنسان طبيعة االنسان نفسه و طبيعة العامل الذي يعيش فيه  أ ـ 

  ترى ان منو السكان يرجع للظروف االجتماعية اليت حتيط بأفراد اجملتمع  ب ـ
 للظروف االجتماعية اليت حتيط بأفراد اجملتمع ال تأثرترى ان منو السكان ـ ـ  ج
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 29 و نظريات اقتصادية  و نظريات بيولوجيةثقافية  تقسيم نظريات السكان اىل نظريات اجتماعيةـ 
  العوامل اليت تؤثر يف منو السكان ـأ  

  ـالعوامل اليت تؤثر يف كثافة السكان ب ـ
 ـ ـالعوامل اليت تؤثر يف حجم السكان ج

ـيرى البعض ان املقصود بتسجيل االحداث احليوية هو  ــ 41  
  عد الناس املوجودين عادة يف مكان معني  أ ـ 

حاالت زواج و عموما و هي تقوم عن طريق مشروعات املصممة  لقيد مجيع االحداث من والدات و وفيات  و هجرة و االحداث اليت تقع خالل سنة ميالدية ـب 
  طالق .

 مجيع السكان على املستوى القومي ـ ـ عملية احصائية تقوم على عدج

 و سجالت  تعدادات اليت تصدر عنـ الرمسية والتقارير اإلحصائية السجالت اتوفره اليت بالبيانات تستعني مباشرة غري ـ طريقة49

التجارية و الصناعية  واملؤسسات واهلجرة واجلوازات والرتبوية والتعليمية والصناعية واحلكومية واالقتصادية الصحية املؤسسات تصدرها اليت الرمسية والتقارير السكان
 و السياسية و املستويات الصحية و  الوفيات و املواليد و معدالت اجلرمية و غريها 

  تسجيل األحداث احليوية أ ـ 
  حتليل البيانات اجلاهزة  ـب 
 ـ البحوث االجتماعية  ج

 ـ مشكلة تزايد السكان بأ هربت سبنسر بأن نت 42

 ستختفي ما دام االنسان ينشد الرقي أ ـــ 

  ستزداد تفاقما مع تطور البشرية  ب ـ
 ــ ــ ستختفي دون أن يبذل االنسان جهدا ملواجهتها ج

للتوصل اىل قوانني الراهنة او احلاضرة و يدرس التسجيل و التعداد و  يعتمد املالحظة الثابتة او العم والذي علم االجتماعيقدم لدارس السكان من وجهة نظر  44
احليوي و جيعله ال يقف عند حد األوصاف التوزيعية للسكان امنا ميكنه من اجراء يقدم صورة رياضية و يصوغ بديال لدارس السكان لطرق التعداد و التسجيل 

  روض اليت توصل اىل تفسري تباين اجملتمعات السكانية مالحظات متكنه من قياس الظواهر السكانية و اختبار الف
  املنهج الوصفيأ ـ

   املنهج املقارنب ـ
 املنهج التجرييب ـ  ج

 ــ يرى كوارد جيين ان اجملتمعات يف مرحلة النشأة و التكوين  41

  يصاحبه وجود اختالفات اجتماعية واضحة بني السكان منخفضتتميز مبعدل خصوبة  أ ـ 

  يصاحبه عدم وجود اختالفات اجتماعية واضحة بني السكان تتميز مبعدل خصوبة مرتفع  ب ـ
 تتميز مبعدل خصوبة مرتفع يصاحبه وجود اختالفات اجتماعية واضحة بني السكان ج
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الزمن و االنظمة  ــ يقدم نظريته يف اهلجرة حيث يذكر ثالث عناصر و هي جمتمع املنشأ و املقصد و املهاجر و تتفاعل هذه العناصر بعضها مع بعض آخذا عنصر41
 االجتماعية املشكلة للنسق االجتماعي جمال للتفاعل 

  زيلنكي أ ـ 
  ما جنالم ـب 
 ــ سيزار  ج

/ البحوث الكشفية 46 : 
( أبعاد الظاهرة موضوع الدراسة باستطالعهي اليت هتتم أ(   

 ب( هي اليت تركز على رصد الظاهرة موضوع الدراسة كما هي يف واقعها وسياقها)
 ج( هي اليت هتتم بإبراز العوامل واملتغريات األساسية اليت حتدث الظاهرة وتؤثر فيها)

( نية د( منها البحوث اليت تعمل على تقومي السياسات السكا  
 

 :/ البحوث الوصفية 47

 أبعاد الظاهرة موضوع الدراسة  باستطالعأ( هي اليت هتتم )

 هي اليت تركز على رصد الظاهرة موضوع الدراسة كما هي يف واقعها وسياقهاب( )
 ج( هي اليت هتتم بإبراز العوامل واملتغريات األساسية اليت حتدث الظاهرة وتؤثر فيها)
 ـتعمل على تقومي السياسات السكانيةد( منها البحوث اليت )

 ـ البحوث التقوميية 49

  هي اليت تقوم بابراز العوامل و املقومات و املتغريات اليت حتدث الظاهرة و تؤثر فيها  أ ـ
  منها البحوث اليت تقوم السياسات السكانية  ب ـ
 ــ هي اليت تقوم باستطالع  أبعاد الظاهرة  موضع الدراسة  ج

البحوث التشخيصية ــ 41   
  هي اليت تقوم باستطالع  أبعاد الظاهرة  موضع الدراسة  أ ـ 

العوامل و املقومات و املتغريات اليت حتدث الظاهرة و تؤثر فيها بإبرازاليت تقوم  ب ـ  
 و سياقها كما هي يف واقعها ـ اليت تركز على رصد الظاهرة   ج

  من املصادر املباشرة للمعطيات السكانية  ـــ11  
  البيانات اليت توفرها الوزرات و املصاحل احلكومية عن أعماهلا أ ـ 

  نظام التسجيل  ـب 
 ــ ـ البيانات اجلاهزة ج

ـالزيادة والنقصان يف عدد السكان  19  
  x 9111عدد السكان  ÷عدد املواليد  أ ـ 

  x 9111عدد النساء يف سن االجناب  ÷عدد املواليد  ب ـ
 ( ازحنيعدد الن –) عدد الوافدين  –عدد الوفيات (  –عدد املواليد ـ )  ج
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 نسبة املواليد العامة تساوي : ــ 12

 x 9111عدد السكان  ÷عدد املواليد أــ 

 x 9111( 11-91عدد النساء يف سن االجناب )  ÷ب ــ عدد املواليد 

   x 9111عدد االناث يف نفس الفئة العمرية  ÷ـ عدد املواليد احياء يف فئة عمرية معينة ج ــ 

  معدل اخلصوبة اخلاص يساوي :  ـــ14
  x 9111عدد السكان  ÷ـ عدد املواليد  أ ـ

   x 9111عدد االناث يف نفس الفئة العمرية  ÷عدد املواليد احياء يف فئة عمرية معينة  ـب 
 عدد النازحني ( –) عدد الوافدين  –عدد الوفيات (  –) عدد املواليد ــ ج

ـمعدل اخلصوبة العام يساوي   11  
  x 9111( 11-91عدد النساء يف سن االجناب )  ÷عدد املواليد  أ ـ 

  عدد النازحني ( –) عدد الوافدين  –عدد الوفيات (  –) عدد املواليد ب ـ

 عدد النازحني ( –) عدد الوافدين  –عدد الوفيات (  –) عدد املواليد ـ ــج

  تصنف اهلجرة حسب الوقت الذي تستغرقه  ــ11
  جرة خارجية ههجرة داخلية و   أ ـ 

  هجرة دائمة و هجرة مؤقتة  ــب ـ
 هجرة ارادية و هجرة اضطرارية ــ  ج

 ــ تصنف اهلجرة حسب ارادة القائمني هبا اىل : 16

هجرة تارخيية ـأ ـ هجرة معاصرة و   
  هجرة ارادية و هجرة اضطرارية ب ـ
 ــ هجرة داخلية و هجرة خارجية ج

ـــ تصنف اهلجرة حسب املكان اىل :  17  
  و هجرة خارجية هجرة داخلية أ ـ

  هجرة معاصرة و هجرة تارخيية ب ـ
  ــ هجرة ارادية و هجرة اضطرارية ج

 ــ اهلجرة املؤقتة 19

 االقامة اىل منطقة أخرىانتقال دائم منطقة أ ـ 

  انتقال مؤقت من منطقة اىل أخرى  ب ـ
 عملية انتقال السكان من منطقة اىل أخرى داخل اجملتمعـ  ج
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ــ اهلجرة الداخلية 11  
  انتقال أفراد من اجملتمع اىل جمتمع آخر طلبا للعمل أ ـ

  ـ انتقال مؤقت من منطقة اىل أخرى ب ـ
 منطقة اىل أخرى داخل اجملتمع عملية انتقال السكان منــ ــ ج

ــ اهلجرة اخلارجية 11  
  انتقال أفراد من اجملتمع اىل جمتمع آخر طلبا للعمل  أ ـ

  انتقال دائم منطقة االقامة اىل منطقة أخرى ب ـ

 ــ عملية انتقال السكان من منطقة اىل أخرى داخل اجملتمع ج
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 1434  +1433 اختبار علم اجتماع السكان

ب وجلدم جفظحر لظاهسة  .1 هي مجمىغت مً الللاًا اإلاترابوت التي ًلىم غلى أطاض اإلاالخظاث والخجٍس

 :مً الظىاهس الظياهُت أو جدبىأ بػالكاث ًمىً مالخظاتها والخدلم منها

 ..اللسوق الػلمُت  -

 ..البدث الظياوي  -

 ..البدث الاحخماعي  -

ت الظياهُت  -  ..الىظٍس

ًسي وىادز حُني أن اإلاجخمػاث جخمحز بمػدٌ خـىبت مسجفؼ ووان ًـاخب ذلً الىمى الظياوي غدم  .2

 :وحىد اخخالفاث احخماغُت واضخت بحن الظيان

 ..مسخلت الاكمدالٌ  -

 ..مسخلت اليؼأة والخيىًٍ  -

 ..مسخلت الؼُخىخت  -

 ..مسخلت الخلدم والاشدهاز  -

لل غدد الظيان .3  :ًسي وىادز حُني أن اإلاجخمػاث ًددر فيها جىاكف قي الخـىبت ٍو

 ..مسخلت الاكمدالٌ  -

 ..مسخلت اليؼأة والخيىًٍ  -

 ..مسخلت الؼُخىخت  -

 ..مسخلت الخلدم والاشدهاز  -

 :ًسي أن الخىاشن الري ًمُل ئلُه اإلاجخمؼ هى جىاشن بحن غدد الظيان ومخولباث البىاء الاحخماعي .4

 ..هىجصلي دًفص  -

 ..زوبسث مالدع  -

 ..واٌز مازهع  -

 ..طُدوي وىهتز  -

 :ًسي أن الخىاشن الري ًمُل ئلُه اإلاجخمؼ هى جىاشن غدد الظيان .5

 ..زوبسث مالدع  -

 ..هىجصلي دًفص  -

 ..واٌز مازهع  -

 ..طُدوي وىهتز  -
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 :ًفترق أن جصاًد الظيان ًسجبى بمػدٌ الدؼغُل في الىظام الاكخـادي .6

 ..واٌز مازهع  -

 ..هىجصلي دًفص  -

 ..زوبسث مالدع  -

 ..طُدوي وىهتز  -

 :ًخىكؼ وحىد فائم في الظيان في الىظام السأض مالي وغدم وحىدة في الىظام الاػتراوي .7

 ..زوبسث مالدع  -

 ..واٌز مازهع  -

 ..هىجصلي دًفص  -

 ..طُدوي وىهتز  -

 :ًسي أن همى الظيان ًخىكف غلى غىامل اكخـادًت زالزت هي ملداز الػمل وهىع الػمل ووظُفت ألاطسة .8

 ..زوبسث مالدع  -

 ..وىشولىف  -

 ..هىجصلي دًفص  -

 ..طُدوي وىهتز  -

 :محز بحن غىامل مإزسة في ؤلاهجاب جمثل هىغحن .9

 ..وىشولىف  -

 ..زوبسث مالدع  -

 ..هىجصلي دًفص  -

 ..طُدوي وىهتز  -

 :جيخمي دزاطت الظيان ئلى مجمىغت الػلىم .10

بُت  -  ..الخجٍس

لُت  -  ..ألامبحًر

 ..التي ال ججمؼ بُاهاتها بىفظها  -

لُت  -  ..غحر ألامبحًر

 

 



 

N.bent.H 

اث التي حػخمد غلى الخفاغل الثلافي دون غحره هخلً التي جداٌو الظلىن ؤلاهجابي ومً  .11 مجمىغت الىظٍس

 :زم همى الظيان بالسحىع ئلى اليظم اللُمي الظائد في اإلاجخمؼ أو بالسحىع ئلى مفهىم الثلافت

اث البُىلىحُت  -  ..الىظٍس

اث الاكخـادًت  -  ..الىظٍس

اث الوبُػُت  -  ..الىظٍس

اث الثلافُت الاحخماغُت  -  ..الىظٍس

 :اإلاىالُد والىفُاث والهجسة وحجم الظيان وجىشَؼ الظيان جمثل .12

 ..الخـائف الظياهُت ألاطاطُت  -

 ..الخـائف الاحخماغُت للظيان  -

 ..اإلايىهاث البىائُت للمجخمؼ  -

 ..ألاخدار الاحخماغُت وأخىاٌ الظيان  -

 :الػمس والىىع والجيع أو الػىـس جمثل .13

 ..الخـائف الظياهُت ألاطاطُت  -

 ..الخـائف الاحخماغُت للظيان  -

 ..اإلايىهاث البىائُت للمجخمؼ  -

 ..ألاخدار الاحخماغُت وأخىاٌ الظيان  -

 :دزحت الخدلس والخـيُؼ والخىمُت والخسان الاحخماعي والوبلت وألاطسة واللُم والثلافت جمثل .14

 ..الخـائف الظياهُت ألاطاطُت  -

 ..الخـائف الاحخماغُت للظيان  -

 ..ألاخدار الاحخماغُت وأخىاٌ الظيان  -

 ..اإلايىهاث البىائُت للمجخمػاث  -

 :الصواج والوالق والدخل الظىىي ومظخىي الخػلُم واإلاهىت والظيان وغحرها جمثل .15

 ..الخـائف الظياهُت ألاطاطُت  -

 ..الخـائف الاحخماغُت للظيان  -

 ..ألاخدار الاحخماغُت وأخىاٌ الظيان  -

 ..اإلايىهاث البىائُت للمجخمػاث  -
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جخمثل في اإلاىكف الري ًدـل مً خالله اللائم بػملُت الخػداد غلى ؤلاحاباث التي جثحرها اطخفظازاث  .16

البدث لدي الفدىؾ وجظهس فُه غدة مػىكاث الاجـاٌ مً دوافؼ وخىاحص هفظُت واللغت هما ًسحؼ 

خوأ الاطخجابت فُه ئلى كُام الػداد غادة بجمؼ اإلاػلىماث غً ول أغلاء ألاطسة مً غلى واخد منها 

 :غادة ما ًيىن غلى اإلاجٌز البالغ والري ٌظهل وحىده في اإلاجٌز غىد اللُام بػملُت الخػداد

 ..اإلالابلت الصخـُت  -

 ..جـمُم هؼف البدث  -

 ..حمهىز الخػداد  -

ادة فسؾ الػمل في  .17 أػاز ئلى أن فسؾ الػمل اإلاخاخت هي التي حػدد مػادالث الصواج والاهجاب هما أن ٍش

 :الدٌو الغسبُت ازجبوذ بهبىن مػدالث اإلاىالُد

 ..واٌز مازهع  -

 ..آدم طمُث  -

 ..طدوي وىهتز  -

ابىػىحن  -  ..ٍز

ظحر باججاه  .18 ادة في ألاكالُم التي ًخم بىائها الوبُعي بالجمىد َو أػاز ئلى أن همى الظيان ٌظحر في اججاه الٍص

 :الىلـان التي ٌظهل فيها اهخلاٌ أغلائها في الظلم الاحخماعي

 ..أزطحن دًمىن  -

 ..وجني  -

 ..بُماٌ  -

فُت هدُجت لىمى الخـيُؼ  .19 ًسي وىادز حُني أهه في هره اإلاسخلت ًلل غدد الظيان في اإلاىاهم الٍس

والخىطُؼ في هجسة الػمالت مً الٍسف ئلى الخلس مما ًإدي ئلى ئهماٌ ألازاض ي الصزاغُت وطىء خالت 

الفالخحن غلى الـىاغاث في اإلادًىت وشٍادة ؤلاهخاج غلى الاطتهالن كمً ألاشماث الاكخـادًتالوبلاث 

الػمالُت في اإلادن والوبلاث الػلُا وجصداد خالت اإلاجخمؼ طىء واكمدالٌ ئذا لجأ اإلاجخمؼ ئلى الهجسة 

 :وئًجاد اإلاظخػمساث الجدًدة

 ..مسخلت اليؼأة والخيىًٍ  -

 ..مسخلت الخلدم والاشدهاز  -

 ..مسخلت الوفىلت  -

 ..مسخلت الاكمدالٌ والفىاء  -
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اث أن الصواج وؤلاهجاب ًخدددان وفم الظسوف  .20 اإلادىز ألاطاس ي الري جدوز خىله هره الىظٍس

 :الاكخـادًت الظائدة

اث الاكخـادًت  -  ..الىظٍس

اث الوبُػُت  -  ..الىظٍس

اث البُىلىحُت  -  ..الىظٍس

اث الاحخماغُت  -  ..الىظٍس

 :غبازة غً حسجُل ألاشخاؾ .21

 ..الخػداد  -

 ..الدسجُل الخُىي  -

 ..البدىر الاحخماغُت  -

 ..البدىر الظياهُت  -

يهخم هرا اإلاُدان بدزاطت الخغحراث في مػدٌ الىفُاث والخـىبت والهجسة والخغحراث في بىاء الظيان  .22

 :باغخبازها مً أهم غىامل الخغحر الظياوي

 ..مُدان الخغحر الظياوي  -

 ..مُدان بىاء الظيان  -

 ..مُدان الىمى الظياوي  -

 ..مُدان هلف الىمى الظياوي  -

في دزاطت الظىاهس الخغُحر الظياوي ال ًسهص هرا الػلم غلى مػدالث الىفاة أو الخـىبت أو الهجسة أو  .23

غحرها في خد ذاتها وئهما الػىامل الاحخماغُت التي جدىم مػدالث الىفُاث والخـىبت والهجسة ويهخم 

داٌو بلىزة هماذج حؼخمل غلى الخفاغل بحن اإلاخغحراث الظياهُت والاحخماغُت  هرلً الهجسة وغحرها ٍو

ػخمد غليها في جفظحر همى اإلاجخمؼ وحغحرهم  :َو

 ..غلم هفع الظيان  -

 ..غلم احخماع الظيان  -

ت  -  ..الجغسافُا البؼٍس

 ..غلم الظيان  -
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 :الخظ هسبسث طبيظس .24

ت  -  ..كلت اليظل بحن الظُداث غحر اإلاؼخغالث في اإلاهً الفىٍس

ت  -  ..هثرة اليظل بحن الظُداث اإلاؼخغالث في اإلاهً الفىٍس

ت  -  ..كلت اليظل بحن الظُداث اإلاؼخغالث في اإلاهً الفىٍس

 ..كلت اليظل بحن الظُداث آلاحي ًيخمحن ئلى الوبلت الػاملت  -

ٌظخلصم الخأهد مً ػمىٌ الخػداد وغدم جىساز واهخماٌ اإلاىولت التي كـد حغوُتها زم جـمُم اطخخباز  .25

ٌؼخمل غلى الدظاؤالث التي ًساد حمؼ اطخجاباث خىلها زم ئحساء ملابالث مؼ حمهىز اإلابدىزحن 

 مػالجت اإلاػلىماث التي جم حمػها للىؿىٌ ئلى مػوُاث مىظمت وميظلت 
ً
بىاطوت الػدادًً وأخحرا

مىً ؤلافادة منها  :ٍو

 ..جخوُى الخػداد  -

 ..جىفُر الخػداد  -

 ..ػمىٌ الخػداد  -

 ..جـمُم هؼف البدث  -

 :حجم الظيان وجيىٍنهم وجىشَػهم وهثافتهم .26

 ..مً الظىاهس الظياهُت التي جسجبى بالظيان هػىـس بىائي  -

 ..مً الظىاهس الظياهُت التي جترجب غلى حغحر الظيان  -

 ..مً الظىاهس الظياهُت التي جسجبى بالظيان هػىـس ال بىائي  -

 ..مً الظىاهس الظياهُت التي جترجب غلى زباث الظيان  -

 :همى الظيان وحغحر الظيان وجدىٌ وشٍادة الظيان وجضخم الظيان واهفجاز الظيان .27

 ..مً الظىاهس الظياهُت التي جسجبى بالظيان هػىـس بىائي  -

 ..مً الظىاهس الظياهُت التي جترجب غلى حغحر الظيان  -

 ..مً الظىاهس الظياهُت التي جسجبى بالظيان هػىـس ال بىائي  -

 ..مً الظىاهس الظياهُت التي جترجب غلى زباث الظيان  -

 :غدد ألافساد في ميان مػحن وفي وكذ مددد .28

 ..جىشَؼ الظيان  -

 ..جيىًٍ الظيان  -

 ..حجم الظيان  -

 ..الىثافت الظياهُت  -
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مجمىع الروىز وؤلاهار ومخخلف أفساد اإلاجخمؼ في فئاث الظً اإلاخباًىت ومً مهً وخسف وزلافت  .29

ت مخػددة ومخخلفت  :مظخىٍاث حػلُمُت وشواحُه وزٍفُت وخلٍس

 ..جىشَؼ الظيان  -

 ..جيىًٍ الظيان  -

 ..حجم الظيان  -

 ..الىثافت الظياهُت  -

 :جلظُم الظيان غلى أطاض دزحت الخدلس والخـيُؼ .30

 ..جىشَؼ الظيان  -

 ..جيىًٍ الظيان  -

 ..حجم الظيان  -

 ..الىثافت الظياهُت  -

 :الػالكت بحن الظيان ومظاخت ألازق ال ًلونها هإالء الظيان .31

 ..جىشَؼ الظيان  -

 ..جيىًٍ الظيان  -

 ..حجم الظيان  -

 ..الىثافت الظياهُت  -

 :اخخالف حجم الظيان في اإلاجخمؼ غبر الفتراث الصمىُت اإلاخباًىت .32

 ..جىشَؼ الظيان  -

 ..همى الظيان  -

  ..(الظياوي)الخدىٌ الدًمىحسافي  -

 ..الىثافت الظياهُت  -

جدىٌ الظيان مً خالت جيىن فيها الخـىبت والىفُاث مسجفػت ئلى خالت جخمحز باهخفاق الخـىبت  .33

 :والىفُاث

 ..جىشَؼ الظيان  -

 ..همى الظيان  -

  ..(الظياوي)الخدىٌ الدًمىحسافي  -

 ..الىثافت الظياهُت  -
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 :هي (الظياوي)غىاؿس الخغحر الدًمىحسافي  .34

 ..اإلاىالُد والىفُاث والهجسة  -

 ..اإلاىالُد الىفُاث فلى  -

 ..اإلاىالُد والهجسة فلى  -

 ..الىفُاث والهجسة فلى  -

خه في الهجسة خُث ًرهس زالر غىاؿس وهي  .35 وجخفاغل  (مجخمؼ اإلايؼأ ومجخمؼ اإلالـد اإلاهاحس)ًلدم هظٍس

هره الػىاؿس بػلها مؼ بػم أخرا غىاؿس الصمً وألاهظمت الاحخماغُت اإلاؼيلت لليظم الاحخماعي 

 لخفاغل
ً
 :مجاال

 ..شليظيي  -

 ..ماهجالم  -

 ..طحراش  -

مل  -  ..ٍش

 مً مظخىي جأكلمه وجىُفه في اإلاجخمؼ  .36
ً
اكترح أن غىدة اإلاهاحس ًمىً أن جمحز ئلى زالزت أهىاع اهوالكا

ً فاػلحن وألافساد الرًً ال ٌػىدون ئلى مجخمػهم  ػىدون ئلى وهنهم ألام باغخبازهم مهاحٍس اإلالُف َو

ألاؿلي ئال وكذ ؤلاخالت غلى اإلاػاغ وألافساد الرًً غادوا بػد أن خللىا بػم الىجاح في اإلاجخمؼ 

 :اإلالُف

 ..طحراش  -

 ..ماهجالم  -

 ..شليظيي  -

مل  -  ..ٍش

ٌظخلصم مساحػت الظلوت الخاهمت مً أحل الخػداد وجلدًس الخيالُف وجىفحر اإلاحزاهُت واخخُاز ألاطئلت  .37

التي طخىحه ئلى الجمهىز زم اخخباز ئدازة حمؼ البُاهاث وجددًد اإلاىاهم الجغسافُت التي ٌؼملها 

ب وؤلاغداد وجخوُى اليؼساث والجداٌو والاخخُاحاث وئغالم الجمهىز   :الخػداد زم الخدٍز

 ..جخوُى الخػداد  -

 ..جىفُر الخػداد  -

 ..ػمىٌ الخػداد  -

 ..جـمُم هؼف البدث  -
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 :الفىس ؤلاوظاوي اللدًم غىد وىهفىػُىض وأفالهىن وأزطوى وابً خلدون  .38

 ..وان اهخمام ملـىد في ذاجه  -

 ..لم ٌػخمد غلى البُاهاث الظياهُت التي حظدىد ئلى الدزاطاث ؤلاخـائُت  -

 ..لم يهخم بالػالكت بحن حجم الظيان وأهداف الدولت  -

 :مً غىامل الاهخمام بدزاطت الظىاهس الظياهُت في اللسن الخاطؼ غؼس .39

ادة طيان الػالم  -  ..ٍش

 ..غدم جلدم البدث الػلمي وؤلاخـائي  -

 ..جدهىز دزاطاث غلم البُىلىحُا  -

ٌػد هرا اإلاُدان ما ًىوىي غلُه مً ظىاهس طياهُت مثل حجم الظيان وجيىٍنهم وجىشَػهم مً أهثر  .40

 ئلى هخائج الدزاطاث 
ً
 للباخثحن الرًً ًلىمىن بخدلُل ظىاهس بىاء ألاطسة وحجمها اطدىادا

ً
اإلاُادًً حربا

 :الظىطُىلىحُت ألهمان ألاطسة وحغحرها

 ..مُدان بىاء الظيان  -

 ..مُدان الىمى الظياوي  -

 ..مُدان الخغحر الظياوي  -

 :ًسي مالدع .41

ادة في مىاد الغراء  - ادة في غدد الظيان والٍص  بحن الٍص
ً
 غىظُا

ً
 ..أن هىان جىاطبا

ادة في مىاد الغراء  - ادة في غدد الظيان والٍص  بحن الٍص
ً
 هسدًا

ً
 ..أن هىان جىاطبا

ادة في مىاد الغراء  - ادة في غدد الظيان والٍص  ..أهه ال جىحد غالكت بحن الٍص

خاٌو في مداولخه جىطُؼ هواق الخفظحر اإلاازهس ي لظىاهس الظيان جلدًم فسق حدًد ئذ ًسي أن همى   .42

الظيان في الدٌو الىامُت ًخىكف غلى غىامل غحر مادًت جخمثل في مػدٌ الىفُاث وجىغُت اليؼان 

 :الاكخـادي

 ..وازوٌ مازهع  -

 ..وىشولىف  -

 ..طُدوي وىهتز  -
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 ٌػخمد غلى اإلاىاهج  .43
ً
 مظخلبال

ً
ٌػخبر أٌو مً أزس ى دغائم الدزاطت الػلمُت لظيان وحػل منها هُاها

 كمً مجمىغت الػلىم الاحخماغُت
ً
 :الػلمُت وخاؿت ؤلاخـائُت منها وجدخل أًلا

 ..حىن حسوهذ  -

 ..حُالود  -

 ..زوبسث مالدع  -

 ..هُىاي  -

 :ظهس غلم احخماع الظيان في فترة ما بحن غامي .44

  ..1900 و 1980 -

  ..1910 و 1900 -

  ..1930 و 1920 -

 :جسي ئن الري ًخدىم في همى الظيان هى هبُػت ؤلاوظان هفظه وهبُػت الػالم الري ٌػِؽ فُه .45

اث الوبُػُت  -  ..الىظٍس

اث الاكخـادًت  -  ..الىظٍس

اث الاحخماغُت  -  ..الىظٍس

اث البُئُت  -  ..الىظٍس

 :جسي أن همى الظيان ًسحؼ ئلى الظسوف الاحخماغُت التي جدُى بأغلاء اإلاجخمؼ .46

اث الوبُػُت  -  ..الىظٍس

اث الاكخـادًت  -  ..الىظٍس

اث الاحخماغُت  -  ..الىظٍس

اث البُئُت  -  ..الىظٍس

اث اكخـادًت في كىء .47 اث احخماغُت زلافُت وهظٍس اث بُىلىحُت وهظٍس اث الظيان ئلى هظٍس  :جلظُم هظٍس

 ..الػىامل التي جإزس في هثافت الظيان  -

 ..الػىامل التي جإزس في حجم الظيان  -

 ..الػىامل التي جإزس في جىشَؼ الظيان  -

 ..الػىامل التي جإزس في همى الظيان  -
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 هدى الخىاشن وأهه في مساخل الخغحر ًخخل هرا الخىاشن  .48
ً
ًسي هرا اإلادخل الىظسي أن اإلاجخمؼ ًمُل دائما

 غلى ئغادة هرا الخىاشن مسة زاهُت
ً
 :ولىً هىان كىي احخماغُت أو بُىلىحُت حػمل دائما

 ..اإلادخل السادًيالي  -

 ..اإلادخل اإلادافظ  -

 ..اإلادخل اللدًم  -

 في جددًد مػدالث الخـىبت  .49
ً
 زئِظُا

ً
ًسي هرا اإلادخل الىظسي أهه ئذا واهذ الػىامل اإلاادًت جلػب دوزا

 لهره الظسوف ًإزس بدوزه في 
ً
 ما ًيىن اوػياطا

ً
فان ؤلاهاز الثلافي الظائد في اإلاجخمؼ والري غالبا

مػدالث الخـىبت هره وأن زفم هره الػىامل وؤلاهاز اإلاسجبى بها ومداولت حغحره ئلى ؿىزة أخسي وهى 

م مإدي ئلى جللُل مػدالث الخـىبت وؤلاهجاب  :هٍس

 ..اإلادخل السادًيالي  -

 ..اإلادخل اإلادافظ  -

 ..اإلادخل اللدًم  -

 :جيبأ هسبسث طبيظس بأن مؼيلت جصاًد الظيان .50

 ..طخخخفي مدام ؤلاوظان ًيؼد السقي  -

ت  -  مؼ جوىز البؼٍس
ً
 ..طتزداد جفاكما

ب  -  ..طدظخمس في اإلاظخلبل اللٍس

 إلاىاحهتها  -
ً
 ..طخخخفي دون أن ًبرٌ ؤلاوظان حهدا

 :غبازة غً حسجُل لألخدار .51

 ..الخػداد  -

 ..الدسجُل الخُىي  -

 ..البدىر الاحخماغُت  -

 ..البدىر الظياهُت  -

 :تهخم باطخوالع أبػاد الظاهسة مىكىع الدزاطت .52

 ..البدىر الىؼفُت  -

 ..البدىر الىؿفُت  -

 ..البدىر الدصخُـُت  -

مُت  -  ..البدىر الخلٍى
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 :جسهص غلى زؿد الظاهسة مىكىع الدزاطت هما هي في واكػها وطُاكها .53

 ..البدىر الىؼفُت  -

 ..البدىر الىؿفُت  -

 ..البدىر الدصخُـُت  -

مُت  -  ..البدىر الخلٍى

 :منها البدىر التي حػمل غلى جلىٍم الظُاطاث الظياهُت .54

 ..البدىر الىؼفُت  -

 ..البدىر الىؿفُت  -

 ..البدىر الدصخُـُت  -

مُت  -  ..البدىر الخلٍى

 :تهخم بابساش الػىامل واإلاخغحراث ألاطاطُت التي جددر الظاهسة وجإزس فيها .55

 ..البدىر الىؼفُت  -

 ..البدىر الىؿفُت  -

 ..البدىر الدصخُـُت  -

مُت  -  ..البدىر الخلٍى

اث ئلى أن اهخفاق الخـىبت الري خدر في اإلادن اإلاخلدمت ًسحؼ بـفت أطاطُت  .56 جرهب هره الىظٍس

 :ئلى اهخفاق اللدزة البُىلىحُت غلى ؤلاهجاب

اث الاحخماغُت  -  ..الىظٍس

اث البُىلىحُت  -  ..الىظٍس

اث الوبُػُت  -  ..الىظٍس

اث الاكخـادًت  -  ..الىظٍس

 :(غدد الىاشخحن- غدد الىافدًً ) - (غدد الىفُاث- غدد اإلاىالُد )ٌظاوي  .57

 ..وظبت اإلاىالُد الػامت  -

 ..مػدٌ الخـىبت الػامت  -

 ..مػدٌ الخـىبت الخاؿت  -

ادة أو الىلـان في غدد الظيان  -  ..الٍص
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 :1000× غدد الظيان ÷ حظاوي غدد اإلاىالُد  .58

 ..وظبت اإلاىالُد الػامت  -

 ..مػدٌ الخـىبت الػام  -

 ..مػدٌ الخـىبت الخاؾ  -

ادة أو الىلـان في غدد الظيان  -  ..الٍص

ت مػُىت  .59 ت ÷ ٌظاوي غدد اإلاىالُد أخُاء في فئت غمٍس  :1000× غدد ؤلاهار في هفع الفئت الػمٍس

 ..وظبت اإلاىالُد الػامت  -

 ..مػدٌ الخـىبت الػام  -

 ..مػدٌ الخـىبت الخاؾ  -

ادة أو الىلـان في غدد الظيان  -  ..الٍص

 :1000( × 50 - 15)غدد اليظاء في طً ؤلاهجاب ÷ ٌظاوي غدد اإلاىالُد  .60

 ..وظبت اإلاىالُد الػامت  -

 ..مػدٌ الخـىبت الػام  -

 ..مػدٌ الخـىبت الخاؾ  -

ادة أو الىلـان في غدد الظيان  -  ..الٍص

 :جـيُف الهجسة ئلى هجسة دائمت وهجسة مإكخت ًخم .61

 ..خظب اإلايان  -

 ..خظب ئدازة اللائمحن بها  -

 ..خظب الصمً الري حظخغسكه  -

خُت التي خدزذ بها  -  ..خظب الفترة الخاٍز

ت ًخم .62 ت وهجسة ئكوساٍز  :جـيُف الهجسة ئلى هجسة ئداٍز

 ..خظب اإلايان  -

 ..خظب ئدازة اللائمحن بها  -

 ..خظب الصمً الري حظخغسكه  -

خُت التي خدزذ بها  -  ..خظب الفترة الخاٍز
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 :جـىف الهجسة ئلى هجسة داخلُت وهجسة خازحُت خظب .63

 ..خظب اإلايان  -

 ..خظب ئدازة اللائمحن فيها  -

 ..خظب الصمً الري حظخغسكه  -

خُت التي خدزذ بها  -  ..خظب الفترة الخاٍز

 :اهخلاٌ مإكذ مً مىولت ئلى أخسي  .64

 ..الهجسة الداخلُت  -

 ..الهجسة الخازحُت  -

 ..الهجسة الدائمت  -

 ..الهجسة اإلاإكخت  -

 :غملُت اهخلاٌ الظيان مً مىولت ئلى أخسي داخل اإلاجخمؼ .65

 ..الهجسة الداخلُت  -

 ..الهجسة الخازحُت  -

 ..الهجسة الدائمت  -

 ..الهجسة اإلاإكخت  -

 لفسؾ أخظً في الخُاة .66
ً
 للػمل أو جولػا

ً
 :اهخلاٌ غدد مً أفساد اإلاجخمؼ ئلى مجخمؼ آخس هلبا

 ..الهجسة الداخلُت  -

 ..الهجسة الخازحُت  -

 ..الهجسة الدائمت  -

 ..الهجسة اإلاإكخت  -

 :اهخلاٌ دائم مً مىولت ؤلاكامت اإلاػخاد ئلى مىولت أخسي  .67

 ..الهجسة الداخلُت  -

 ..الهجسة الخازحُت  -

 ..الهجسة الدائمت  -

 ..الهجسة اإلاإكخت  -
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الػمس اإلاخىكؼ غىد اإلاُالد ، مػدٌ اللساءة : غبازة غً ملُاض وظبي مسهب مً زالزت مإػساث هي .68

يي  غىه بالدوالز ألامٍس
ً
 :والىخابت للبالغحن ، ومخىطى هـِب الفسد مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي مػبرا

ت  -  ..بدث الخىمُت البؼٍس

ت  -  ..هخاب الخىمُت البؼٍس

ت  -  ..دلُل الخىمُت البؼٍس

ت  -  ..دزاطت الخىمُت البؼٍس

 :مػدٌ الىفُاث الىىعي ٌظاوي  .69

وظبت غدد الىفُاث التي جددر بحن طيان مػُيُحن خالٌ طىت مدددة ئلى حجم الظيان في  -

 ..مىخـف الػام 

  ..1000× غدد الظيان في هفع الظً أو الىىع ÷ الىفُاث في طً أو هىع مػحن  -

ت مػُىت  - ت ÷ غدد اإلاىالُد أخُاء في فئت غمٍس   ..1000× غدد ؤلاهار في هفع الفئت الػمٍس

  ..(غدد الىاشخحن- غدد الىافدًً ) - (غدد الىفُاث- غدد اإلاىالُد ) -

 :مػدٌ الىفُاث الػام ٌظاوي  .70

وظبت غدد الىفُاث التي جددر بحن طيان مػُيُحن خالٌ طىت مدددة ئلى حجم الظيان في  -

 ..مىخـف الػام 

  ..1000× غدد الظيان في هفع الظً أو الىىع ÷ الىفُاث في طً أو هىع مػحن  -

ت مػُىت  - ت ÷ غدد اإلاىالُد أخُاء في فئت غمٍس   ..1000× غدد ؤلاهار في هفع الفئت الػمٍس

  ..(غدد الىاشخحن- غدد الىافدًً ) - (غدد الىفُاث- غدد اإلاىالُد ) -

 


