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من احملاضرة االوىل اسئله  
 نبدآآآآ

؟..االساسية اليت يدرسها دراسة السكان أحد املوضوعات  -4  
 علم السكان 
 علم النفس 

 علم االجتماع
 

؟..اكثر العلوم أقرابن بدراسة السكان -2  
 علم االقتصاد 

 علم الصحه العامه
 علم االجتماع

؟..بينهماماهي عدد الظواهر السكانية اليت فرقوا العلماء  -4  
 حجم السكان
 تكوين السكان
 توزيع السكان

 الكثافة السكان
 مجيع ماسبق

؟..دهو عدد األفراد يف مكان معني ويف وقت حمد -1  
 حجم السكان
 تكوين السكان
 توزيع السكان

 الكثافة السكان
؟..وهو جمموع الذكور واإلناث وخمتلف أفراد اجملتمع يف فئات السن املتباينة -5  

السكانحجم   
 تكوين السكان
 توزيع السكان

 الكثافة السكان
؟..يتم تقسيم السكان على أساس درجة التحضر والتصنيع -6  

 حجم السكان
 تكوين السكان
 توزيع السكان

 الكثافة السكان
؟.العالقة ما بني السكان ومساحة األرض اليت يقطنها هؤالء السكان -7  

 حجم السكان
 تكوين السكان
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 توزيع السكان
 الكثافة السكان

؟..حالة تكون فيها اخلصوبة والوفيات مرتفعة إىل حالة أخرى تتميز باخنفاض اخلصوبة والوفياتهي  -8  
 تكوين السكان

 التحول الدميوجرايف )السكاين(
 النمو السكاين

؟(..منو اسكان)من عوامل زيادة عدد السكان  -9  
 املواليد واهلجرة

 الوفيات واهلجرة
واهلجرة والوفياتاملواليد   

؟(..عدم النمو)من عوامل اخنفاض عدد السكان  -41  
 املواليد واهلجرة

 الوفيات واهلجرة
 املواليد واهلجرة والوفيات

؟..ماهي ثالثة عناصر  التغري الدميوجراف -44  
 املواليد واهلجرة اخلصوبه

 الوفيات واخلصوبه واهلجرة 
  املواليد والوفيات واهلجرة 

؟...فماهي اجلوانب من وجهة نظر علم االجتماع جوانب مهمة يف السكان دراسة الظواهر السكانية  -42  
  واجلوانب الدينامية

  اجلوانب البنائية
 اجلوانب البنائية الدينامية

؟..سكان على أساس علمي ينصرف حنو دراسة حجم السكان والتغري يف هذا احلجم خالل الزمنال اهتمام -44  
 ضرورة دراسة حجم السكان

 الوعي االجتماعي
 الرفاهية االجتماعية

؟..ةاحلقائق املتعلقة حبجم السكان والتغريات يف هذا احلجم تسهم يف جمال الرفاهية االجتماعية واإلنساني -41  
 ضرورة دراسة حجم السكان

 الوعي االجتماعي
 الرفاهية االجتماعية

؟..اإلدراك الصحيح واملعرفة احلق والفهم السليم هم مفتاح الوعي الفردي واالجتماعي -45  
 ضرورة دراسة حجم السكان

 الوعي االجتماعي
 الرفاهية االجتماعية
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 احملاضرة الثانية
؟..إن االهتمام بدراسة الظواهر السكانية يف الفكر اإلنساين اهتمام -4  

 جديد
 أقدم العصور

  قدمي
 

؟...ن هؤالء املفكرين اهتموا الفكر اإلنساين القدمي كما جتلى يف كتابات كونفوشيوس وأفالطون وأرسطو ابن خلدو   -2  
 اهتماما غري مقصود يف ذاته

  بالعالقة بني حجم السكان وأهداف الدولة أو اجملتمع
 مل يعتمد على البيانات السكانية

 
؟..اهتمامهما أفالطون وأرسطوأن الفكر السكاين كما اتضح يف كتابات  -4  

  بالعالقة بني حجم السكان وأهداف الدولة أو اجملتمع
 مل يعتمد على البيانات السكانية

 اهتماما غري مقصود يف ذاته
 

؟...أن الفكر السكاين القدمي كما أفصحت عنه كتابات كونفوشيوس وأفالطون وأرسطو وابن خلدون -1  
 مل يعتمد على البيانات السكانية اليت تستند إىل الدراسات اإلحصائية

 اهتماما غري مقصود يف ذاته
 بالعالقة بني حجم السكان وأهداف الدولة أو اجملتمع

 
؟..م عوامل الدميوجرافيا والدراسات السكانية اىلستنق-5  

 مخسة
 اربعه
 سته

 
؟..القرنمن عوامل منو الدميوجغرافيا لدراسة السكانية زيادة منو سكان العامل ظهرت يف  -6  

 الثامن عشر
 التاسع عشر
 السابع عشر

؟.....من عوامل الدميو جغرافيا والدراسات السكانية هي -7  
 زيادة السكان 
 منو الصنلعي 

 منو وتقدم البحث العلمي واإلحصاء
 مجيع ماسبق
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؟..ظهرت حماولة علميه جاده وكانت من ابرزها عاملني -8  
 بنيامني فرانكلني وتوماس جيفرسون

وبنيامني فرانكلني روبرت مالتس  
 وتوماس جيفرسون و ربرت 

 
؟..هناك عامل مهم ويعترب من اهم عوامــل منو الدميوجرافياوالدراسات السكانية وهو  -9  

 تقدم علوم البيولوجيا
 منو وتقدم البحث العلمي واإلحصاء

 ظهور مؤلف روبرت مالتس )مقال يف السكان(
 

؟.. الدراسة العلمية للسكان وجعل منها كيانا مستقال يعتمد على املناهج العلمية وخاصة يعترب أول من أرسى دعائم -41  
 ابن خلدون

 مالتس
 توماس

 
؟..علم اجتماع السكان إىل الفرتة ما بني عاميظهور  -44  

  4921 و4941
4911و  4941  
4921و4941  

؟..جماالت أهتمام علم اجتماع السكان  -42  
 ميدانيني

 ثالثة مايدين
 سبعة مايدين

؟.. يف زيادة توضيح االختالف بني علم اجتماع السكان وبني الدميوجرافيا والدراسات السكانيةماهي امليادين اليت ظهرت  -44  
 ميدان بناء السكان

 ميدان التغري السكاين
 مجيع ما ذكر

 
؟.. من أكثر امليادين جذبا للباحثني الذين يقومون بتحليل ظواهر بناء األسرة وحجمها يعد -41  

 ميدان التغري السكاين
 ميدان بناء السكان

 ميدان التغري السكاين وبناء السكان
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 احملاضرة الثالثة
؟..عبارة عن جمموعة من القضايا املرتابطة اليت تقوم على أساس املالحظة والتجريب، -4  

 النظرية السكانية
 النظرية علم اجتماع
 النظرية االقتصادية

؟..هناك ثالث حماوالت لتصنيف علم اجتماع السكان احملاولة األوىل تقسم اىل نوعني -2  
 نظريات طبيعية واجتماعية

 نظريات البيولوجية واالقتصادية
 نظريات مدخل احملافظ والراديكايل

؟..وهي اليت جيمع بينها اعتقاد واحد مؤداه أن الذي يتحكم يف منو السكان هو طبيعة اإلنسان نفسه وطبيعة العامل الذي يعيش فيه-4  
 نظريات االجتماعية

 نظريات الطبيعية
 نظريات االقتصادية

  ؟..من أصحاب النظريات الطبيعية -1
  كارل ماركس وأرسني دميون وكارسوندرز
 سادلر ودويلدي وسبنسر وكواردوجيين 

  سبنسر وسادلر وكارسوندرز وكنجزيل ديفز

؟أعضاء اجملتمعوهي اليت جيمع بينها اعتقاد واحد مؤداه أن منو السكان ال يرجع إىل قانون طبيعي ثابت وإمنا يرجع إىل الظروف االجتماعية اليت حتيط ب-5  
 نظريات االقتصادية
 نظريات االجتماعية

 نظريات الطبيعية
؟..من أصحاب النظريات االجتماعية  -6  

  سادلر ودويلدي وسبنسر وكواردوجيين
  سبنسر وسادلر وكارسوندرز وكنجزيل ديفز
 كارل ماركس وأرسني دميون وكارسوندرز 

 
؟..حماولة الثانية بتصنيف نظريات السكان على ضؤ العوامل اىل ثؤثر يف منو السكان اىل  -7  

 نظريات طبيعية واجتماعية
 نظريات البيولوجية واالقتصادية ثقافية اجتماعية

 نظريات مدخل احملافظ والراديكايل
؟..أن اخنفاض اخلصوبة الذي حدث يف الدول املتقدمة يرجع بصفة أساسية إىل اخنفاض القدرة البيولوجية على اإلجناب -8  

 النظريات االقتصادية 
 النظريات البيولوجية
 النظريات الراديكايل
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؟.. ارتفاع الكثافة السكانية يؤدي بطريقة طبيعية إىل اخنفاض القدرة على اإلجناب -9  
 ماركس
 سبنسر
 سادلر

ىل أن تعقيد احلياة االجتماعية والتنظيم االجتماعي يتطلب من اإلنسان أن يبذل جهودا إضافية للمحافظة على حياته الذاتية وأن ذلك يؤدي إ -41
؟.. خفض قدرته على التوالد  

 سبنسر
 سادلر

 ابن خلدون
؟..تطورت النظرية االقتصادية الكالسيكية، وبدأ مفهوم احلجم األمثل للسكان يظهر يف كتابات علماء االقتصاد-44   

 هناية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن
 هناية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع

 هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
؟.. 4888احلجم األمثل للسكان يف كتابه مبادئ االقتصاد السياسي الذي نشر عام  -42  

 ابن خلدون
 سادلر
 كيناي

 
؟..احملاولة الثالثة اليت ترد نظريات السكان اىل مدخلني مها -44  

 مدخل احملافظ والراديكايل
 مدخل اجتماعية وبيولوجية

 مدخل احملافظ وبيولوجية
 

؟..من أصحاب النظريات املدخل احملافظ  -41  
  كارل ماركس وأرسني دميون وكارسوندرز

 سبنسر وسادلر وكارسوندرز وكنجزيل ديفز
  سادلر ودويلدي وسبنسر وكواردوجيين 
 

؟..من أصحاب النظريات املدخل الراديكايل -45  
 كارل ماركس وكونتز وريابوشكني وكوزلوف 

  وكواردوجيينسادلر ودويلدي وسبنسر 
   سبنسر وسادلر وكارسوندرز وكنجزيل ديفز
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 احملاضرة الرابعة
؟..هو  ضمن كتابه مبادئ البيولوجيا التطور البيولوجي االجتماعي للقوى الطبيعية عرف باهتمام -4  

  الكسندر كارسوندز
 هربرت سبنسر 

  كوارد جيين
قلة النسل بني السيدات املشتغالت يف  و أن هناك تعارضا بني التناسل والنضوج الذايتو  التناسلأن الغذاء اجليد يزيد القدرة على من اهم أفكاره  -2

؟..هو العامل املهن الفكرية  
 هربرت سبنسر 

  كوارد جيين
 كنجزيل ديف

؟..هناك بعض االنتقادات أو املالحظات النفديه على أفكار هربرت سبنسر -4  
أنه أغفل عددا آخر من الشواهد اليت ختالف هذا الفرضفروضه بناء على شواهد من الواقع إال   

املرأة اليت نالت قدرا من التعليم البد أن تكون قد جتاوزت أهم فرتات خصوبتهاان  هناك عوامل أخرى غري التعليم تؤثر يف القدرة على اإلنسال  
 مجيع ما سبق 

 
؟.اره مؤشرا على تطور وتغري اجملتمعمفكر اجتماعي اهتم بدرجة كبرية بدراسة التغري السكاين باعتب -1  

  الكسندر كارسوندز
 كنجزيل ديف
  هربرت سبنسر

 كوارد جيين
 

؟..عام( أثر السكان يف تطور اجملتمع)جيين قضاياه النظرية يف مؤلفه  كوارد  عرض -5  
4944 
4942 
4944 

؟..القضاياع من اهم هذه عرض جيين قضاياه النظرية يف مؤلفه أثر السكان يف تطور اجملتم -6  
.نشأة والتكوين والتقدم واالزدهار واالضمحالل والفناء أن اجملتمع مير مبراحل ثالث  

و السكانأن يف كل مرحلة من مراحل تطور وتغري اجملتمع ميكن أن نالحظ خصائص حمددة متيز من   
عاط بني منو السكان وتغري اجملتممث أخذ يبحث عن الشواهد الواقعية اليت تؤكد االرتب  

 مجيع ماسبق
 

؟..هي مرحلة تتميز مبعدل خصوبة مرتفع وكان يصاحب ذلك النمو السكاين عدم وجود اختالفات اجتماعية -7  
 النشأة والتكوين 

 االضمحالل والفناء
دم واالزدهار لتقا  
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هي  ويطرد التصنيع وتنمو املدن وتزدهر التجارةحيدث تناقص يف اخلصوبة ويقل عدد السكان وينتعش االقتصاد ويرتفع مستوى املعيشة وتعم الرفاهية  -8
؟.مرحلة  

 التقدم واالزدهار 
 النشأة والتكوين 

 االضمحالل والفناء
 

؟..هي مرحلة  يقل عدد السكان يف املناطق الريفية نتيجة لنمو التصنيع والتوسع يف هجرة العمالة من الريف إىل احلضر -9  
 النشأة والتكوين 

 االضمحالل والفناء
  دم واالزدهارلتقا

؟..هو ( سكان العامل)اهتم بدراسة الظواهر السكانية وعرض قضاياه النظرية يف مؤلف له بعنوان  -41  
  كوارد جيين

 الكسندر كارسوندز 
زكنجزيل ديف  

 هربرت سبنسر
؟..اذكريها بدراسة الظواهر السكانية وعرض قضاياه النظرية يف مؤلف له بعنوان سكان العامل الباحث الكسندر اهتم -44  

 أن السكان يف أي جمتمع إما أن يكونوا قلة أو كثرة أو عند حد أمثل
.أن هناك عالقة بني حجم السكان وبني موارد الثروة يف اجملتمع سواء أرض زراعية أو ثروة معدنية أو غريها  
.أخذ حيصر األدلة على صحة افرتاضه بالنظر إىل حقيقة دخل الفرد يف اجملتمع واملرتتب على موارد الثروة به  

 مجيع ماسبق
؟..ماهو  أعار موضوع السكان جانبا كبريا من اهتماماته، ووضع عدة مؤلفات ومقاالت يف هذا الصدد -42  

  الكسندر كارسوندز
 كنجزيل ديفز
رهربرت سبنس  

جيين كوراد  
؟..من أهم نقاط النقد املوجه اىل ديفز  -44  

.تطبيق نظريته على التطورات السكانية اليت حدثت يف الدول املتقدمة وأهم هذه الظروف هبوط املواليد  
.يرفض النظريات اليت حتاول تفسري التغري االجتماعي بالرجوع إىل عامل واحد فقط كالعامل االقتصادي مثال أو العامل الثقايف  

إذا اختل هذا التوازن مييل السكان إىل التكيف مع هذه الظروف من خالل استجابات متنوعة يرفض   
 مجيع ماسبق

 
؟..وتعد نظرية ثابة غري متغريه هو وتعد نظريته من أكثر نظريات املدخل احملافظ حرصا على التمسك بفكرة التوازن -41  

 كوراد جيين
 كنجزيل ديفز
رهربرت سبنس  
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اخلامسةاحملاضرة   
؟..مل يكن متخصص يف السكان والكان عرض فيها لبعض اآلراء النظرية املتعلقة بالسكان ضمن راس املال  -4  
ريابوشكني   

.سيدين كونتز  
  كارل ماركس.

.كوزولوف  
 

؟..اذكري أهم اآلراء لكارل ماركس  -2  
استنادا إىل تغري اإلنتاج والنظام االقتصادي بأن اجملتمع مير مبراحل متباينة يف تغريه،  

.ويفرتض أن تزايد السكان يرتبط مبعدل التشغيل يف النظام االقتصادي  
ملعدل التشغيل املتناقص واختصار النفقات وتراكم وجود فائض يف السكان  الحظ ووجد ما يدعم افرتاضه هذا بناء على دراسته لنظام اإلنتاج الرأمسايل

 رأس املال
ينائض سكاتراكم رأس املال يف صورة سلع إنتاجية إىل نقص احلاجة إىل العمال مما جيعل وجودهم يف اإلنتاج زائدا عن احلاجة نسبيا فيتحولون إىل ف  

 مجيع ماسبق
 

؟..هراءيف نظام االشرتاكي اليوجد فائض سكاين نتجة لتشغيل الكامل والتواوزن بني الزياة يف راس املال والعمال كانت من ا -4  
 ريابوشكني

.سيدين كونتز  
  كارل ماركس.

.كوزولوف  
؟..هيصل من حتليالته اهنا ليس هناك قانون عام ثابت للسكان وامنا لكل مرحلة من مراحل تطور اجملتمع قانون خاص ينطبق عليها من اراء -1  

 ريابوشكني
.سيدين كونتز  

  كارل ماركس.
.كوزولوف  

الفقر والبؤس متاسببه أمنا سبب بيولوجي او سبب طبيعي أمنا  تطور اجملتمع ووصوله إىل مرحلة اإلنتاج االشرتاكي مع تتالشىمشكلة زيادة السكان  -5
؟..ه سبب اقتصادي آلن اجملتمع الذي يعجز عن تشغيل أفراده تشغيل كامل هو اجملتمع الذي يوجد فيه الفقر والبؤس كانت من اراء  

 ريابوشكني
.سيدين كونتز  

  كارل ماركس.
.كوزولوف  

؟..هناك بعض أوجه النقد لنظرية ماركس  -6  
.حتيزه للطبقة العاملة مما أثر يف قضاياه النظرية ونتائج حتليالته  

ن وارد وحتل فيه مشاكل تزايد السكاأن النظام االشرتاكي يقل فيه ضغط السكان على امل  
 مجيع ماسبق
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؟..عالمة روسي ينطلق من نفس القضايا اليت انطلق منها ماركس، إال أنه يقدم قضايا افرتاضية وتفسريية ختتلف يف مضموهنا -7  
 ريابوشكني

.كارل ماركس   
.سيدين كونتز  

.كوزولوف  
؟..ريابوشكنيأذكري أهم قضايا  -8  

.أن زيادة السكان تتوقف على طبيعة النظام االقتصادي السائد يف اجملتمع  
 النظام الرأمسايل هناك فائض يف السكان نتيجة الطبيعة االستغاللية واملتعارضة بني القائمني على شئون اإلنتاج االقتصادي والعمال

نظام اإلنتاج االشرتاكي ليس هناك فائض يف السكان نتيجة للطبيعة املتوازنة يف األهداف والوسائل بني القائمني على شئونهال  
 مجيع ماسبق

؟..يف تفسري الظواهر السكانية على ضؤ العوامل االقتصادية( ماركس)وتأثر بأفكار  باحث اهتم بدراسة الظواهر السكانية -9  
 ريابوشكني

.كارل ماركس   
 سيدين كونتز.

.كوزولوف  
؟..فسر بظواهر السكان وتوسع من نطاق هذه التفسري فماهي  سيدين كونتز - 41  

.اجملتمع وظواهرهبنفس القضايا املسلمة حول تغري   
 منو السكان على حنو مغاير إذ يرى أن منو السكان يتوقف على عوامل اقتصادية ثالثة هي مقدار العمل ونوع العمل ووظيفة األسرة

 مجيع ماسبق
 

؟... أن فرص العمل املتاحة هي اليت حتدد معدالت الزواج واإلجناب -44  
.كارل ماركس   
.سيدين كونتز  
 آدم مسيث 
.كوزولوف  

 
؟..أذكري العوامل األقتصادية اليت تتوقف عند منو السكان  -42  

 مقدار العمل ونوع العمل ووظيفة األسر ة 
  مقدار العمل املطلوب

 الوظائف االقتصادية لألسرة
؟..زيادة الطلب على العمل غري املاهر وهو نوع من العمل ال حيتاج إىل تكاليف مما يؤدي إىل ارتفاع اخلصوبة -44  

ة العمل ونوع العمل ووظيفة األسر  مقدار  
 مقدار العمل املطلوب 

 الوظائف االقتصادية لألسرة
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 اخنفاض أن التغري الذي طرأ فحوهلا من وحدة إنتاجية حتتاج إىل أيد عاملة كثرية إىل وحدة استهالكية أفقد األطفال قيمتهم االقتصادية وأدى إىل-41
؟..اخلصوب  

ة ووظيفة األسر مقدار العمل ونوع العمل   
  مقدار العمل املطلوب

 الوظائف االقتصادية لألسرة
 

األولون  العالقة بني اخلصوبة والدخل وانتهى إىل أنه إذا كان األغنياء أقل إجنابا من الفقراء فإن ذلك يرجع إىل أن طبيعة املهن اليت ميارسها فسر -45
؟..تتطلب إعدادا كبريا وتكاليف كثرية  

.كارل ماركس   
 سيدين كونتز.

  آدم مسيث
.كوزولوف  

؟. سيدين كونتزما هي أوجه النقد  -46  
هل هبذا التفسري املاركسي لنمو السكان وهو نوع العمل وما يتطلبه من تكاليف لإلعداد والتدريب والتنشئة وأثره يف معدالت اخلصوبة إال أنه جتا أضاف  

  أثر العوامل االجتماعية األخرى على اإلجناب
 الحظه من ظواهر سكانية يف اجملتمع الغريب، ومل يهتم مبا هو مالحظ من ظواهر يف الدول النامية

 مجيع ماسبق 
 

إال أنه طور ( ماركس)باحث سوفييت أعار الظواهر السكانية كثريا من اهتمامه، ووضع آراءه يف السكان ضمن عدد من مؤلفاته، ورغم ترديده آلراء  -48
؟..نطاقها لتشمل الظواهر السكانية واجتاهات اخلصوبة يف الدول النامية من تفسرياته ووسع من  

.كارل ماركس   
.سيدين كونتز  

  آدم مسيث
 كوزولوف.

 
؟..كوزولوفماهي افكار  -49  

 حتليله للظواهر السكانية يف الدول النامية انطالقا من نفس املسلمات املاركسية حول تغري اجملتمع وظواهره
نطاق التفسري املاركسي لظواهر السكان تقدمي فرض جديد إحماولته توسيع   

 أن منو السكان يف الدول النامية يتوقف على عوامل غري مادية
 مجيع ماسبق

 
؟..ماهي العوامل املؤثرة يف اإلجناب  -21  

 العوامل املباشرة والعوامل غري املباشرة.
.والعوامل غري املباشرة  

 العوامل املباشرة
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السادسةاحملاضرة   
؟..دراسة السكان تنتمي من تلك اجملموعة من العلوم  -4  

 االنسانية
 الدميوجرافيا
 اإلمبرييقية

 
؟ ..تعريف املعطيات السكانية -2  

  وتشمل األحداث االجتماعية وأحوال السكان
تنقسم املعطيات واملعلومات واحلقائق والبيانات اليت يتعامل معها دارس السكان سواء يف الدميوجرافيا أو الدراسات السكانية اجلغرافية أو االقتصادية أو 

 علم االجتماع 
 تشمل اخلصائص السكانية األساسية الالزمة لكل دراسة سكانية

؟..من املعطيات السكانية اجملموعه االوىل هي   -4  
 تشمل اخلصائص السكانية األساسية الالزمة لكل دراسة سكانية

االجتماعية وأحوال السكانتشمل األحداث   
 تتكون من اخلصائص االجتماعية للسكان

 
؟..متثل اجملموعة االوىل اىل  -1  

 العمر والنوع واجلنس أو العنصر واليت تؤثر وتتأثر بعوامل املواليد والوفيات واهلجرة وتكوين السكان
ل والبطالةالزواج والطالق والدخل السنوي ومستوى التعليم واملهنة واإلسكان أو العم  

 تتعلق باملواليد والوفيات واهلجرة وحجم السكان وتوزيع السكان
 

؟..من املعطيات السكانية اجملموعه الثانية هي  -5  
 تشمل اخلصائص السكانية األساسية الالزمة لكل دراسة سكانية

 تتكون من اخلصائص االجتماعية للسكان
 تشمل األحداث االجتماعية وأحوال السكان

 
؟..متثل اجملموعة الثانية اىل  -6  

 الزواج والطالق والدخل السنوي ومستوى التعليم واملهنة واإلسكان أو العمل والبطالة
 تتعلق باملواليد والوفيات واهلجرة وحجم السكان وتوزيع السكان

 العمر والنوع واجلنس أو العنصر واليت تؤثر وتتأثر بعوامل املواليد والوفيات واهلجرة وتكوين السكان
 

؟..من املعطيات السكانية اجملموعه الثالثة هي  -7  
 تتكون من اخلصائص االجتماعية للسكان

 تشمل األحداث االجتماعية وأحوال السكان
 تشمل اخلصائص السكانية األساسية الالزمة لكل دراسة سكانية
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؟..اىل  لثالثةمتثل اجملموعة ا -8  
السكان وتوزيع السكان تتعلق باملواليد والوفيات واهلجرة وحجم  

 العمر والنوع واجلنس أو العنصر واليت تؤثر وتتأثر بعوامل املواليد والوفيات واهلجرة وتكوين السكان
 الزواج والطالق والدخل السنوي ومستوى التعليم واملهنة واإلسكان أو العمل والبطالة

 
؟..من املعطيات السكانية اجملموعه الرابعة هي  -9  

اخلصائص االجتماعية للسكانتتكون من   
 وتنطوي على جمموعة املعطيات والبيانات املتعلقة باملكونات البنائية للمجتمعات

 تشمل األحداث االجتماعية وأحوال السكان
 

؟..اىل  لرابعةمتثل اجملموعة ا -41  
 درجة التحضر والتصنيع والتنمية واحلراك االجتماعي والطبقة االجتماعية واألسرة والقيم والثقافة

 تتعلق باملواليد والوفيات واهلجرة وحجم السكان وتوزيع السكان
 العمر والنوع واجلنس أو العنصر واليت تؤثر وتتأثر بعوامل املواليد والوفيات واهلجرة وتكوين السكان

 
؟..هي  صادر الرئيسية للمعطيات السكانيةامل -44  

فرادى لتقدمي املعلومات اخلاصةدراسة السكان من خالل عملية االتصال بالسكان   
ها مباشرة يتم احلصول على بعض معطيات الدراسة السكانية من خالل طرق غري مباشرة وحتليلية تفيد يف الوقت نفسه عن املعلومات اليت مت احلصول علي  

 مجع ماسبق
 

  ؟..ى تنطوي املصادر املباشرة للمعطيات السكانية عل -42
.بالعينةالتعداد سواء الشامل أو   

.نظام التسجيل احليوي  
  البحث االجتماعي امليداين الذي جيريه عامل االجتماع

 مجع ماسبق
  ؟..ى املباشرة للمعطيات السكانية عل غري تنطوي املصادر -44

 عرف بني دارسي السكان باسم البيانات اجلاهزة
مبهامها وواجباهتا  ة لقيامهاتوفر معطيات لدراسة السكان كنتيجة فرعية أو جانبي  

ت يتم احلصول عليها يف إطار واجبا ميثل خمتلف اإلحصائيات واملعطيات والبيانات اليت  
 مجيع ماسبق

؟..يتطلب كل مصدر من هذه املصادر للمعطيات السكانية -41  
 سلطة مركزية منظمة عادة ما تكون الدولة،

موارد اقتصاديةمجع البيانات السكانية من خالل أي مصدر منها تعبئة    
 ودقة ما توفره هذه املصادر من معطيات ولدرجة كبرية على االجتاهات واملستوى الفكري للسكان

 مجيع ماسبق
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 احملاضرة السابعة 
؟..اول تعداد با العامل الذي قام به الكوبيك عام  -4  

4791 
4666 
4882 

 
؟..اول تعداد يف الواليات املتحدة األمريكية عــام  -2  

4666 
4814 
4791 

 
؟..4814عام تعداد بعد اول تعداد يليه  -4  

 اهلند
 اجنلرتا
 مصر

؟..تعريف تعداد  -1  
 عملية إحصائية هلا قيمة كبرية لكل بلد وهو املصدر األول للحقائق السكانية الالزمة للتخطيط االجتماعي واالقتصادي على املستوى العاملي والقومي

املهمة للسكان واليت حتتاجها احلكومات واملصاحل وهيئات البحوث سواء يف التخطيطتوفري املعطيات حول اخلصائص   
 التعرف على عوامل اهلجرة واخلصوبة واخلصائص االقتصادية وحمددات األمن االجتماعي اليت صاحبت التنمية االجتماعية

 
؟..ماهي امهية التعداد -5  

االقتصادية وحمددات األمن االجتماعي اليت صاحبت التنمية االجتماعيةالتعرف على عوامل اهلجرة واخلصوبة واخلصائص   
 توفري املعطيات حول اخلصائص املهمة للسكان واليت حتتاجها احلكومات واملصاحل وهيئات البحوث سواء يف التخطيط

ع تعيني االلتزامات العسكرية والضريبية والعملية لألفراد يف اجملتم  
 مجيع ماسبق

 
؟..هو  بتعداد السكان الفعلي أسس خمتلفة لعد السكانهناك   -6  

 هو عد الناس املوجودين يف حلظة زمنية معينة وهذا ما يعرف
عد الناس املوجودين عادة يف مكان معنيهو   

نعد السكان يعرف باألسلوب الكامل أو الصحيح يف عد السكا  
 

؟..نظري هو بتعداد السكان ال هناك أسس خمتلفة لعد السكان -7  
نعد السكان يعرف باألسلوب الكامل أو الصحيح يف عد السكا  

 هو عد الناس املوجودين عادة يف مكان معني
عد الناس املوجودين يف حلظة زمنية معينة وهذا ما يعرفهو   
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؟..وهي  اخلصائص اجلوهرية للتعدادهناك  -8  

 الرقابة و األرض احملددة و الشمول و التوقيت و الوحدات الفردية و االكتمال والنشر
التوقيتو الشمول و   
راالكتمال والنشو  الوحدات الفرديةو   
 

؟..هو  جيب أن جيري التعداد يف حلظة زمنية حمددة -9  
  الرقابة

 الشمول 
 التوقيت 

 
؟..أن كل تعداد تراقبه وجتريه احلكومة القومية وأحيانا بالتعاون مع أجهزهتا احمللية -41  

 الرقابة 
 الشمول 
  التوقيت

 
؟..أن عملية العد جيب أن تشمل كل عضو يف اجملتمع داخل التعداد بدون حذف أو تكرار -44  

 الشمول 
 التوقيت

 االكتمال والنشر
 

؟.أن البيانات متثل كل فرد بطريقة تساعد على توفري املعلومات حول كل أعضاء األسرة واجلماعة أو اجملتمع ككل -42  
 التوقيت

 االكتمال والنشر
 الواحدات الفردية

 
؟..إجراءات التعداد -44  

 ختطيط التعداد تنفيذ التعداد إخراج التعداد 
 مشول التعداد مجهور التعداد

  إخراج التعدادمجهور التعداد 
 

؟..صعوبات التعداد هي  -41  
 موضوعية وذاتية
 مجهور ومعاجلة
 كالمها خاطئه
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 احملاضرة الثامنة
؟..السكانيةيعترب املصدر الثاين من املعطيات  -4  

 التعداد
 التسجيل احليوي.

 البحث االجتماعي امليداين الذي جيريه عامل االجتماع
؟..تعريف التسجيل احليوي -2  

هي األحداث اليت تقع خالل سنة ميالدية عموما وهي عملية تتم عن طريق مشروعات التسجيل املصممة لقيد مجيع هذه األحداث من مواليد ووفيات 
 وهجرة وحاالت الزواج والطالق وقت حدوثه

 مصدرا مهما وأساسيا ومباشرا للمعطيات السكانية حول عوامل منو وتغري السكان وخاصة عوامل املواليد والوفيات واهلجرة
 هي طريقة غري مباشرة تستعني بالبيانات اليت توفرها السجالت اإلحصائية والتقارير الرمسية

؟..صعوبات التسجيل احليويمن  -4  
 يتناول جمتمعا معينا املفروض أنه اجملتمع السكاين بأكمله

 ختتلف مستويات الدقة من منطقة ألخرى داخل نفس البلد
 عرضة ألخطاء التصنيف واحتساب بعض املواليد أحياء والدات ميتة

ديف كل مكاتب التعدايصعب إتباع تعليمات نظام التسجيل كاملة أو إتباع التعليمات بطريقة واحدة بني القائمني بالتسجيل   
 مجيع ماسبق

 
؟..من طرق حتليل البيانات اجلاهزة هي  -1  
عملية البحث ودراسة الظواهر السكانية من أهم الدوافع يف استخدام بيانات يف متناول اليد جاهزة ومعدة ألغراض غري البحث العلمي   

والتقارير الرمسية حبيث كان حتليل البيانات اليت توفرها هذه األساليب من أهم طرق ودراسة السكان أخذت صورا متعددة من أمهها السجالت اإلحصائية 
وخصائصها ووسائلها وعيوهبا دراسة السكان اليت هلا أمهيتها واستخداماهتا  

 مجيع ماسبق 
؟..تعريف طريقة حتليل البيانات اجلاهزة -5  

 هي طريقة غري مباشرة تستعني بالبيانات اليت توفرها السجالت اإلحصائية والتقارير الرمسية
ات هي األحداث اليت تقع خالل سنة ميالدية عموما وهي عملية تتم عن طريق مشروعات التسجيل املصممة لقيد مجيع هذه األحداث من مواليد ووفي

 وهجرة وحاالت الزواج والطالق وقت حدوثه
وتغري السكان وخاصة عوامل املواليد والوفيات واهلجرةمصدرا مهما وأساسيا ومباشرا للمعطيات السكانية حول عوامل منو   

 
؟..طريقة حتليل البيانات اجلاهزة بعض اخلصائص واملميزات املهمة -6  

جتاهات أن بيانات السجالت اإلحصائية مثال قد مت مجعها على فرتات متباينة األمر الذي يسهم بدوره يف جعل هذه البيانات تفيد يف الوقوف على ا
  جوانب احلياة االجتماعية اليت تعرب عنها هذه البياناتالتطور يف

ثر وجودهم يف أن هذه البيانات قد مجعت يف اجملرى الطبيعي لوقوع األحداث مما يعكس موضوعيتها، باملقارنة بالبيانات اليت يقوم جبمعها باحثون قد يؤ 
 تعاون أفراد اجملتمع ويف حتيزهم

لاحث فرصة التعامل مع مادة سبق مجعها تعرب عن وحدات كربى يف اجملتمع هي القرية أو املدينة أو الدولة ككتتميز هذه البيانات بأهنا متنح الب  
 مجيع ماسبق
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؟..عملية التسجيل احليوي تكون  -7  
 عملية إجبارية وجماهلا أضيق من جمال التعداد

 مصدرا مهما وأساسيا ومباشرا للمعطيات السكانية
بني التعدادات املختلفةقياس التغريات يف السكان   

 
؟..وليس لعملية مجع املعطيات احليوية جذور ثابتة يف التاريخ كما هو احلال بالنسبة للتعداد، ولكنها عملية ترد بأصوهلا إىل -8  

 العصور الزمنية
 العصور الوسطى

 العصور ابتدائا
 

؟..استخدامات طريقة حتليل البيانات اجلاهزةماهي  -41  
عندما حاول التحقق من الفرض القائل بالعالقة بني االنتحار ( دوركامي)االستفادة منها يف التحقق من بعض الفروض العلمية وهذا ما حاوله تتنوع ما بني 

 والتكامل االجتماعي
 تستخدم أيضا السجالت اإلحصائية يف استكمال بعض مراحل حبث جيرى حول ظاهرة معينة

ااختيار حاالت للبحث تتميز خبصائص حمددة ميكن اعتبارها من بني عينة البحث األكثر تعمقوتستخدم السجالت اإلحصائية كذلك يف   
 مجيع ماسبق 

 
حاول التحقق من الفرض القائل بالعالقة بني و طريقة حتليل البيانات اجلاهزة وتتنوع ما بني االستفادة منها يف التحقق من بعض الفروض العلمية  -44

؟..هو  االجتماعياالنتحار والتكامل   
 ابن خلدون 

 دوركامي
نتجوست كو   

 
؟..تسجلني مها وخيتلف التسجيل احليوي عن التعداد يف  -42  

 لألحداث و لألشخاص 
و لالحصائيات لألشخاص  
و للتعداد لألحداث  

؟..رى البعض أن التسجيل احليوي يهتم بتسجيل األحداث احليوية مثلي -44  
 امليالد والوفاة والزواج والطالق واالنفصال واهلجر 

 املواليد والوفيات واهلجرة وحجم السكان
 العمر والنوع اجلنس 

؟..عيوب طريقة حتليل البيانات اجلاهزةمن  -41  
 أن السجالت اإلحصائية والتقارير الرمسية تستخدم مفاهيم قد ال تتفق مع املفاهيم املستخدمة يف البحث ودراسة السكان

هذه السجالت مشكوك فيها وخاصة فيما يتعلق بالدخل وميل األفرادأن كثريا من بيانات   
 مجيع ماسبق
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 احملاضرة التاسعة
؟..البحث االجتماعي السكاين هو  -4  

  هي اليت ترد يف التعدادات الدورية للسكان اليت جتريها معظم الدول وكذلك البيانات اجلاهزة والسجالت الرمسية
الظاهرة للتمهيد خلطوات أخرى ضرورية بعدها يف عملية البحث العلميوهي اليت هتتم باستطالع أبعاد   

رةهتتم بإبراز العوامل واملتغريات األساسية اليت حتدث الظاهرة وتؤثر فيها وهي دراسات غالبا ما تقوم على اختبار فروض علمية حول الظاه  
 

؟..اىل منهجني هي  البحث االجتماعي السكاين هجنينفسم امل -2  
 املنهج التجرييب واملنهج التارخيي
 املنهج السكاين واملنهج التجرييب

 املنهج التارخيي واملنهج الدميوجرافيا 
 

؟..املنهج التجرييب هو  -4  
 يدرس الظواهر احلاضرة أو الراهنة وحياول التوصل إىل القوانني العامة أو الثابتة عن الظواهر

عنها يف وثائق التاريخ وذلك جلمعها وحماولة التحقق منها بإتباع طرق التحليل والرتكيب هبدف البحث يدرس ظواهر املاضي حيث يقوم الباحث بالتنقيب 
 عن العالقات السببية بني احلوادث املاضية

 وهي اليت هتتم باستطالع أبعاد الظاهرة للتمهيد خلطوات أخرى ضرورية بعدها يف عملية البحث العلمي
 

؟..املنهج التارخيي  -1  
اليت هتتم باستطالع أبعاد الظاهرة للتمهيد خلطوات أخرى ضرورية بعدها يف عملية البحث العلميوهي   

 يدرس الظواهر احلاضرة أو الراهنة وحياول التوصل إىل القوانني العامة أو الثابتة عن الظواهر
يدرس ظواهر املاضي حيث يقوم الباحث بالتنقيب عنها يف وثائق التاريخ وذلك جلمعها وحماولة التحقق منها بإتباع طرق التحليل والرتكيب هبدف البحث 

 عن العالقات السببية بني احلوادث املاضية
 

؟..من اهم الطرق با البحث االجتماعي السكاين هي  -5  
 طرق املسح االجتماعي طرق دراسة احلالة طرق البيانات اجلاهزة

البيانات اجلاهزةطرق دراسة احلالة طرق   
االجتماعيرق املسح ط  
؟..ماهي أدوات مجع البيانات يف البحث االجتماعي  -6  

 االسخبار واملقابلة
 املقابلة و التعداد

 التسجيل واالسخبار
؟..جتمع املعطيات السكانية يف التعداد أو التسجيل احليوي بطريقةمن مسويات التحليل  -7  

 شامله
 زوجيه
 فردية
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؟..السكانيةأنواع البحوث االجتماعية  ماهي -8  
  البحوث الكشفية أو االستطالعية

 البحوث الوصفية
البحوث التشخيصية   
البحوث التقوميية   

 مجيع ماسبق 
 

؟..هتتم باستطالع أبعاد الظاهرة للتمهيد خلطوات أخرى ضرورية بعدها يف عملية البحث العلمي -9  
 البحوث الكشفية أو االستطالعية 

 البحوث الوصفية
التقومييةالبحوث   

 
؟..بتقومي املشروعات االجتماعية وخطط التنمية االجتماعية -41  

البحوث التشخيصية   
  البحوث التقوميية
 البحوث الوصفية

؟..بإبراز العوامل واملتغريات األساسية اليت حتدث الظاهرة وتؤثر فيها -44  
 البحوث الوصفية

 البحوث التشخيصية
 البحوث التقوميي

 
؟..تركز على رصد الظاهرة موضوع الدراسة كما هي يف واقعها وسياقها بقصد اإلجابة على السؤال الذي يبدأ بكلمة االستفهام كيف -42  

 البحوث الوصفية
 البحوث التقوميية
 البحوث التقوميي

؟..اىل  تصنف يف أي جمال آخر من جماالت الدراسة االجتماعية -44  
 ثالثة
 اربعة

 مخسة
؟.مراحل البحث يف جمال السكانمن -41  

 مرحلة اإلعداد للبحث
 مرحلة إجراء البحث

 مرحلة عرض البيانات وتفسريها
مرحلة تقومي نتائج البحث   

 مجيع ماسبق
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 احملاضرة العاشرة
؟..تغري السكان هو -4  

 منو السكان وحركة السكان
 حركة السكان

 منو السكان
 

؟..يف عدد السكان  النقصان و الزيادة -2  
 = )عدد املواليد – عدد الوفيات( – )عدد الوافدين – عدد النازحني(

4111× عدد السكان ÷ عدد املواليد =   
4111× عدد النساء يف نفس الفئة العمرية ÷ عدد املواليد أحياء يف فئة عمرية معينة =   

 
؟..يف عدد السكان  املواليد العامةنسبة  -4  

(عدد النازحني –عدد الوافدين ) –( عدد الوفيات –عدد املواليد = )  
 = عدد املواليد ÷ عدد السكان × 4111

4111× عدد النساء يف نفس الفئة العمرية ÷ عدد املواليد أحياء يف فئة عمرية معينة =   
 

؟..يف عدد السكان  معدل اخلصوبة اخلاص -1  
(عدد النازحني –عدد الوافدين ) –( عدد الوفيات –عدد املواليد = )  

4111× عدد السكان ÷ عدد املواليد  =  
 = عدد املواليد أحياء يف فئة عمرية معينة ÷ عدد النساء يف نفس الفئة العمرية × 4111

 
؟..ماهي عوامل حركة السكان -5  

 املواليد أو اخلصوبة 
 الوفيات 

 اهلجرة
 مجيع ماسبق 

 
؟..أن التحليل الدميوجرايف للظواهر السكانية يهتم -6  

الظواهر السكانية عن طريق ربطها بغريها من ظواهر اجتماعية ونظم بتفسري هذه  
يوضح لنا أن معدل اخلصوبة يف الريف يزيد عن نظريه يف احلضر   

 مجيع ماسبق
؟..هي اجلماعة القرابية الوحيدة يف جمتمع املدينة -7  

 األسرة 
 العائلة 

 قرية
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؟..التحليل الدميوجرايف هي هبا مير ملراحل اليتاماهي  -8  
الوصف    

 التصنيف 
 املقارنة

 مجيع ماسبق
؟..متثل أصغر مجاعة قرابية يف القرية -9  

 األسرة 
 قرية

 العائلة 
 

بأهنا أسرة يتميز البناء االجتماعي لألسرة يف الريف حيتل فيها الذكور مركزا أعلى ويتمتعون بالسلطة -41  
 أبوية
 ممددة
 ريفية

 
ية اقتصادية كبرية يعلق على الزواج باعتباره الطريق القانوين السليم إلنشاء األسرة يف اجملتمع وعلى األطفال باعتبارهم مثار هذه الرابطة القانونية أمه -44
  ؟..يف

 اجملتمع الريف
 اجملتمع العائلي

 اجملتمع احلضري
 الدراسة يف أول خطوة هلا برصد نسبة املواليد الفعلية بني فئات السن املختلفة يف أكثرتقوم هذه و هناك دراسة للسلوك اإلجنايب واملواليد واخلصوبة  -42
؟..وهي  

 دميوجرافية 
 اجتماعية
 سكانيه

من عبء التنشئة االجتماعية الذي يتحمله الوالدان وجيعل مسئولية تربية األطفال مشاعا بني عدد كبري من البالغني يف نطاق هذه  انتشارتساهم يف  -44
؟..األسرة  

 املمتدة أو العائلة 
 احلضرية
 املتقدمه

انتشار قيم الزواج املبكر بالنسبة لإلناث وقيم العمل يف  و متسكها مبجموعة من القيم اليت توجه حياهتا وسلوكها يف خمتلف جوانب هذه احلياة -41
؟..هي األسرة  األرض بالنسبة للذكور  

 الريفية
 احلضرية
 املمتدة
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احلادية عشرةاحملاضرة   
؟..اليت تناولت العالقة  دراسة العالقة بني السلوك اإلجنايب والطبقة االجتماعيةماهي ال -4  

 حجم األسرة والتقدم االقتصادي واالجتماعي
 ربط فيها الباحثون بني اختفاء األشكال املمتدة لألسرة 

 زيادة معدالت التصنيع والتحضر
 مجيع ماسبق 

 
...ين يف اجملتمعوطبيعية وهي مجاعة منظمة نسبيا وتتماسك عن طريق جمموعة القيم واملعايري واملعاين اليت تكمن وراء مركزها القانوين واالقتصادي وامله -2  

 السلوك اإلجنايب 
 الطبقة االجتماعية

 اخلصوبة
؟.. تربط احملاولة األوىل حماولتني بذهلما علماء االجتماع من أجل فهم وتفسري همااخلصوبة والطبقات االجتماعية منيز بين -4  

 بني السلوك اإلجنايب وبني الوضع الطبقي داخل اجملتمع
 بني السلوك اإلجنايب وإمكانية تنقل األفراد بني األوضاع الطبقية داخل هذا اجملتمع

 مجيع ماسبق
؟..الثانيةتربط احملاولة  حماولتني بذهلما علماء االجتماع من أجل فهم وتفسري همااخلصوبة والطبقات االجتماعية منيز بين -1  

 بني السلوك اإلجنايب وبني الوضع الطبقي داخل اجملتمع
 بني السلوك اإلجنايب وإمكانية تنقل األفراد بني األوضاع الطبقية داخل هذا اجملتمع

 مجيع ماسبق
 

الوضع الطبقي لألفراد داخل اجملتمع عن خمتلف نظريات السكان اليت تربط بني السلوك اإلجنايب وبني املستوى  تفسري السلوك اإلجنايب على ضؤ -5
؟..عاالقتصادي االجتماعي لألفراد يف اجملتم  

 احملاولة االوىل 
 احملاولة الثانية
 احملاولة الثالثة

؟.. إمكانية تنقل األفراد اجتماعيا بني األوضاع الطبقية داخل اجملتمع تفسري السلوك اإلجنايب على ضؤ -6  
 احملاولة االوىل 
 احملاولة الثانية
 احملاولة الثالثة

 
سهل فيها إىل أن منو السكان يسري يف اجتاه الزيادة يف األقاليم اليت يتسم بناؤها الطبقي باجلمود ويسري يف اجتاه النقصان يف األقاليم اليت ي أشارتب قام -7

؟..انتقال أعضاؤها يف السلم االجتماعي  
  أرسني دميو ن
 ابن خلدون

 جوست كونت
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؟..إمنا على  العوامل البيولوجية أو القدرة البيولوجية التباين يف معدالت اخلصوبة يف اجملتمع ال يرجع إىل -8  
 تتحكم املعايري الثقافية والقيم املتعلقة حبجم األسرة وتكوين الوحدات األسرية

األسرة وتكوين الوحدات األسريةكثافةتتحكم املعايري الثقافية والقيم املتعلقة    
وتكوين الوحدات األسرية األسرةنقصان تتحكم املعايري الثقافية والقيم املتعلقة   

 
؟..متثل ظاهرة جمتمعية وحقيقة موجودة وطبيعية -9  

 السلوك اإلجنايب 
 الطبقة االجتماعية

 اخلصوبة
 

؟..اتتتطلب جمموعة واسعة من أوجه النشاط يف اجملتمعات غري الصناعية أو النامية مثل نشاطات اإلنتاج واالستهالك واملساعدة يف أوقات األزم -41  
تركز السلطة يف يد الذكورقيم   

 قيم االعتماد على األطفال
 قيم تعويض وفيات األطفال

 
؟..أن الدراسات اليت أجريت على البناء الداخلي لألسرة يف العديد من اجملتمعات توضح أن متركز السلطة يف  -44  

 قيم تركز السلطة يف يد الذكور
 قيم االعتماد على األطفال
 قيم تعويض وفيات األطفال

 
؟..أن اجملتمعات ذات األنساق املتحدة أو املشرتكة يف أصل واحد أو جد واحد تؤكد على قيمة زيادة معدل اخلصوبة -42  

 قيم تعويض وفيات األطفال
 قيم تدعيم الروابط القرابية

 قيم االعتماد على األطفال
 

اعتقاد ضمين أو صريح بأن الكثري من أعضاء األسرة وخاصة األطفال  يسود بني سكاهنا اجملتمعات اليت تتميز مبعدل وفيات عال ومتغري غالبا -44
؟...سرعان ما يفقدون بالوفاة  

 قيم تركز السلطة يف يد الذكور
 قيم االعتماد على األطفال
 قيم تعويض وفيات األطفال

 
؟..ميكن تفسري هذا التباين أو التقارب يف معدالت اخلصوبة و  هناك تقاربا بني معدالت املواليد بني جمتمعات خمتلفة يف ظروف حضارية واحدة -41  

 املعايري والقيم الثقافية يف اجملتمع
  القيم وأثره على اخلصوبة

 الطبقة االجتماعية
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 احملاضرة الثانية عشرة
 

؟.. الوفيات كعامل فعال يف -4  
 حجم السكان
  تغري السكان
 زيادة السكان

 
 2- يعد مؤشرا له داللته على درجة التقدم االجتماعي واالقتصادي الذي حققه السكان الذين ينتمي إليهم هؤالء السكان معدل ..؟

 معدل وفيات األطفال الرضع
 معدل الوفيات اخلام

 معدل الوفيات النوعي
 

؟.اخلام يف عدد السكان الوفيات معدل  -4  
 = عدد الوفيات بني السكان يف سنة معينة ÷ حجم السكان يف منتصف نفس السنة × 4111

.4111× عدد السكان يف نفس السن أو النوع ÷ عدد الوفيات يف سن أو نوع معني =   
4111× عدد النساء يف نفس الفئة العمرية ÷ عدد املواليد أحياء يف فئة عمرية معينة =   

 
؟..معدل الوفيات النوعي يف عدد السكان -1  
4111× حجم السكان يف منتصف نفس السنة ÷ عدد الوفيات بني السكان يف سنة معينة  =  

 = عدد الوفيات يف سن أو نوع معني ÷ عدد السكان يف نفس السن أو النوع × 4111.
4111× عدد النساء يف نفس الفئة العمرية ÷ عدد املواليد أحياء يف فئة عمرية معينة =   

 
؟.. دراسة حول معدالت الوفيات يف جمموعات سكانية متباينةوهذا ما حاولته مقارنة بني الواليات املتحدة وبريو عامكانت هناك    -5  

4961 
4964  
4962 

 
؟..هي  تعترب عامال حامسا للغاية يف حتديد مكانته االجتماعية واالقتصادية  -6  

 مهنة 
ةاملكانة االجتماعية االقتصادي  

 جدول احلياة
؟..هو  معدالت الوفيات بني املهن املختلفةقارن  -7  

 وتين
رسيدنسرتيك  

 دورن
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؟..وهي  أن هناك عالقة بني الطبقة املهنية والوفيات وتيناتضح من دراسة  -8  
 عكسية
 متبادلة
 مطابقة

؟..دراسةكانت   مستويات الصحة كما حددت بواسطة تكرار حدوث املرض تصبح فقرية بشكل ملحوظ كلما تناقص دخل األسرة -9  
 وتين

 سيدنسرتيكر
 دورن

 
والية ومقاطعة يف كولومبيا طبقا ملتوسط دخل  18أن وجود واستخدام خدمات املستشفيات ارتبط عكسيا باحلالة االقتصادية عندما رتب  وجد -41
؟..الفرد  

رسيدنسرتيك  
 دورن
 بيمال

 
قق هذا تطور استخدام مقياس توقع احلياة أو متوسط العمر املتوقع وأصبح يستعان به يف حتديد مستويات التنمية البشرية يف بلدان العامل وقد حت -44

؟..التطور من خالل حرص الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة منذ   
 بداية السبعينات من القرن العشرين

نمن القرن العشري الثمانيناتبداية   
 بداية التسعينات من القرن العشرين

 
؟.. وتصنيف الدول إىل ثالث جمموعات -42  

 دول ذات تنمية بشرية عالية 
ذات تنمية بشرية متوسطة دول   
ذات تنمية بشرية منخفضةدول   

 مجيع ماسبق
؟..دليل التنمية البشرية -44  

  عبارة عن مقياس نسيب مركب
كليعبارة عن مقياس نسيب    

جزىىي مقياس نسيبعبارة عن   
؟..دليل التنمية البشرية عبارة عن مقياس نسيب مركب من ثالثة مؤشرات هي -41  

العمر املتوقع عند امليالد   
 معدل القراءة والكتابة للبالغني

 متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي
 مجيع ماسبق
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ةاحملاضرة الثالثة عشر   
؟..متثل اهلجرة عامال له أمهيته يف -4  

السكانحجم   
  تغري السكان
 زيادة السكان

؟..عملية اهلجرة بأهنا عملية انتقال أو حتول أو تغري فيزيقي لفرد أو مجاعة من منطقة اعتادوا اإلقامة فيها إىل منطقة أخرىهي  -2  
 اخلصوبة

 اهلجرة
 الوفيات

؟..هناك أنواع متباينه للهجر لذا تصنقت اأنواعها اىل  -2  
يتم االنتقال إليهس املكان الذي على أسا  

 على أساس إرادة القائم هبا
الزمن الذي تستغرقه هذه العملية على أساس  
 مجيع ماسبق

؟..الذي ينتقل إليه الفرد إىل نوعني مها  على أساس املكانتصنف اهلجرة  -4  
 اهلجرة الداخلية اهلجر ة اخلارجية

اهلجرة اجلربية أو القسرية اهلجرة اإلرادية  
اهلجرة املؤقتة اهلجرة الدائمة  

 
؟..وهي تشري إىل عملية انتقال األفراد واجلماعات من منطقة إىل أخرى داخل اجملتمع أو إىل منطقة أخرى يف نفس هذا اجملتمع  -1  

 اهلجرة الداخلية 
اخلارجية ةاهلجر   

  اهلجرة اإلرادية
؟..وذلك للعوامل التاليةيف اهلجرة الداخلية  النوع األكثر انتشاراً هناك  -5  

عدم وجود مشكلة اللغة قلة التكاليف   
عدم وجود مشكلة التأشرية  االستعداد النفسي هلا  

 مجيع ماسبق
؟..تنقسم اهلجرة الداخلية إىل  -6  

 هجرة من إقليم إىل آخر أو من والية إىل أخرى داخل الدولة الواحدة 
 هجرة من الريف إىل احلضر، وهي من أشهر أنواع اهلجرات وأوضحها

 مجيع ماسبق
؟..وهي تشري إىل انتقال عدد من أفراد اجملتمع إىل جمتمع آخر طلبا للعمل أو فراراً من اضطهاد أو تطلعاً لفرص أحسن يف احلياة   -7  

  اهلجرة الداخلية
 اهلجر ة اخلارجية
  اهلجرة اإلرادية
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؟..تنقسم اهلجرة اخلارجية اليت شهدها العامل يف العصر احلديث اىل  -8  
  .اهلجرات الدولية داخل أوروبا

واالفريقية اهلجرات األسيوية  
 مجيع ماسبق

؟..وهى تنقسم إىل نوعني تصنيف اهلجرة على أساس اإلرادة القائم باهلجرة -9  
اخلارجية ةاهلجر  اهلجرة الداخلية  

 اهلجرة اإلرادية اهلجرة اجلربية أو القسرية
اهلجرة املؤقتة اهلجرة الدائمة  

خر وتغيري وتشمل كل أنواع اهلجرة الداخلية أو اخلارجية اليت يقوم هبا األفراد أو اجلماعات بإرادهتم يف التنقل من مكان أو منطقة أو بلد إىل آ - 41
؟..مكان إقامتهم املعتاد دون ضغط أو إجبار رمسي  

اخلارجية ةاهلجر   
 اهلجرة اإلرادية 

 اهلجرة اجلربية أو القسرية
؟..نقل أفراد أو مجاعات من أماكن إقامتهم األصلية إىل أماكن أخرى -44  

  اهلجرة اإلرادية
 اهلجرة اجلربية أو القسرية

اهلجرة املؤقتة اهلجرة الدائمة  
؟..على أساس الزمن الذي تستغرقه اهلجرة وهي تنقسم إىل نوعني تصنيف اهلجرة  -44  

اخلارجية ةاهلجر  اهلجرة الداخلية  
اهلجرة اجلربية أو القسرية اإلراديةاهلجرة   

 اهلجرة الدائمة اهلجرة املؤقتة
؟..عملية انتقال من منطقة اإلقامة املعتاد إىل منطقة أخرى وما يصاحبه من تغري كامل لكل ظروف حياة املهاجرين -42  

  اهلجرة اإلرادية
هلجرة اجلربية أو القسريةا  

 اهلجرة الدائمة 
؟..ينتقل فيها األفراد أو اجلماعات من منطقة إىل أخرى انتقاال مؤقتا، ومن أمثلتها اهلجرة بسبب العمل خارج أو داخل البلد لفرتة مؤقتة -44  

 اهلجرة املؤقتة
  اهلجرة اإلرادية

هلجرة اجلربية أو القسريةا  
 

؟..حجم اهلجرة وخصائص املهاجرين  -41  
التعرف على حجم اهلجرة وتفيد مقارنة هذا احلجم حبجم اهلجرة يف سنوات أخرى يف التعرف على الزيادة أو  يساعد حصر عدد املهاجرين سنوياً يف

.النقص أو يف تعقب اجتاه التغري يف حجم اهلجرة  
غري املهاجرين ومن املتوقع أن يكون للمهاجرين بعض اخلصائص النوعية والعمرية والتعليمية واملهنية والطبيعية وغريها تلك اليت متيزهم من  

 مجيع ماسبق
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 احملاضرة الرابعة عشرة
رة وقد ركز فيها على م حول أسباب اهلجرة الدولية أول األفكار يف جمال اهلج4761كانت الدراسة اليت قام هبا علم االجتماع السويدي  يف عام  -4

؟..هو  عوامل الطرد  
 كرجير
 الفسري
 جرينود

 
؟..هو  األساسية يف اهلجرة الدولية يف عاملني مها االتصال وتعدد العالقات بني البلدان املرسلة واملستقبلة للمهاجرين العوامل4885حدد عام  -2  

 كرجير
 الفسري
 جرينود

 
؟.. دم كل منق مسحاً للمحددات الكربى للهجرة الدولية4992عام يف  -4  

 جرينود و ماكدويل
كرجيرو   الفسري  
ماكدويلو  جرينود  

 
؟..مها  دولية إىل جمموعتني اثنتنيأسباب اهلجرة ال تصنف -1  

 عوامل سياسية وعوامل اقتصادية 
 عوامل الطرد وعوامل اجلذب 

عوامل اجتماعية عوامل السكان   
 

؟.. وغريه من علماء االجتماع بداية االهتمام النظري باهلجرة إىل املدينة شكلت أفكار -5  
 زميل

 زلنسكي
 ماجنالم

؟..تفسرياً للهجرة من خالله ذكر مخس مراحل تارخيية متر هبا اجملتمعات قدم -6  
 زميل

 زلنسكي
 ماجنالم

؟..ذكر زلنسكي مخس مراحل تارخية متر هبا اجملتمعات وهي  -7  
مرحلة اجملتمع االنتقايل مرحلة اجملتمع التقليدي  

 مرحلة اجملتمع االنتقايل يف مراحله املتأخرة
  مستقبل اجملتمع املتقدم مرحلة اجملتمع املتقدم

 مجيع ماسبق
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؟..هو  يقدم نظريته يف اهلجرة حيث يذكر ثالثة عناصر وهي جمتمع املنشأ وجمتمع املقصد واملهاجر -8  
 ماجنالم

 زميل
 زلنسكي

 
؟..هو  تأقلمه وتكيفه يف اجملتمع املضيفأن عودة املهاجر ميكن أن متيز إىل ثالثة أنواع انطالقا من مستوى  اقرتح -9  

 سرياز
 زميل

 زلنسكي
 

؟...والذي يتميز بارتفاع سريع يف معدالت اإلجناب ومن مث زيادة يف السكان نتج عنها هجرة واسعة وبالذات اهلجرة الريفية احلضرية -41  
 مرحلة اجملتمع التقليدي
  مرحلة اجملتمع االنتقايل

   مرحلة اجملتمع املتقدم
؟..ويتميز بتدين اهلجرة وأن ما تبقى منها سيكون هجرة بني املدن أو داخلها -44  

 مرحلة اجملتمع االنتقايل
 مرحلة اجملتمع االنتقايل يف مراحله املتأخرة

 مستقبل اجملتمع املتقدم 
 

؟..متيز عودة املهاجرين إىل ثالثة أنواع انطالقا من مستوى تأقلمه وتكيفه يف اجملتمع املضيف -42  
 من يفشلون يف التكيف مع اجملتمع املضيف ويعودون إىل وطنهم األم باعتبارهم مهاجرين فاشلني

 األفراد الذين ال يعودون إىل جمتمعهم األصلي إال وقت اإلحالة على املعاش
 األفراد الذين عادوا بعد أن حققوا بعض النجاح يف اجملتمع املضيف،

 مجيع ماسبق
 

؟..تنحصر على  الدوليةاهلجرة من نتائج اهلجرة  نتائج  -44  
اغلبهم من الذكور يف سن اآلثار االقتصادية يف البالد املستقبلة وتتمثل يف زيادة استثمار املوارد الطبيعية واكتساب أيدي عاملة جديدة حيث أن املهاجرين 

 العمل
لذكور وارتفاع نسبة متوسطي العمرلعمر من حيث اخلصوبة والزواج حيث يالحظ زيادة نسبة ااآلثار على تركيب السكان وتتلخص هذه اآلثار يف النوع وا  

 مجيع ماسبق
؟..من نتائج اهلجرة  نتائج اهلجرة الداخلية -41  

 زيادة االهتمام باملدينة أدى إىل ختلف اجملتمعات الريفية عن احلضرية
ومؤسسات اخلدمة العامة والرتفيه ظهور الكثري من املشكالت مثل اإلسكان واملواصالت  

 انتشار الكثري من مظاهر السلوك املنحرف وارتفاع معدل اجلرمية
 مجيع ماسبق


