
 هـ 3313 -3311حل أسئلة مراجعة المجتمع العربي السعودي للفصل األول 
 :ستقرة كان المجتمع يعزف عن المهنثقافة المجتمع السعودي تؤثر في إنتشار بعض المهن دون اآلخرى ففي الفترة الم (3
 العسكرية -أ 

 الطبية -ب 
 الهندسية -ج 
  اإلدارية -د 
 :المجتمع  من عوامل نجاح عملية التخصيص في  (2
قناعة الحكومة -أ   

مساندة الرأي العام -ب   

اإلصالحات الهيكلية -ج   

 د - جميع ما ذكر

 :الذي أشار إلى طريقة إرتباط البشر بـخريطة توزيع المياه هو   (1
 أ - جان براون

جون لوك -ب   

لستر وورد -ج   

أوجست كونت -د   

 :من الذين يقولون بـالحتمية الجغرافية   (3
كايمدور  -أ   

جون لوك -ب   

تارد -ج   

 د - جان براون

 :ثبات الظروف الجغرافية يعني   (5
ثبات النظام اإلقتصادي -أ   

ثبات النظام اإلجتماعي-ب   

ثبات النظام السياسي -ج   

 د - جميع ما ذكر خطأ

 :أثر العوامل الجغرافية يتالشى تأثيره تماما في المجتمعات   (6
الصناعية -أ   

البدوية -ب   

الريفية -ج   

 د - جميع ما ذكر خطأ

 :الذي أشار إلى العالقة بين الطرق و المواصالت و التكوين البيئي هو الباحث   (7
لستر وورد -أ   

 ب - البيرز

براون -ج   

تارد -د   

 :في الفترة المستقرة يتجلى تأثر نشاط أفراد المجتمع السعودي بـالموقع الجغرافي في الصور التالية   (8
راعيالنشاط الز  -أ   

النشاط التجاري -ب   

توزيع المدن -ج   



 د - كل ما ذكر

 :مساحة المملكة العربية السعودية تبلغ   (9
مليون كم 3225 -أ   

مليون كم 5225 -ب   

مليون كم 125 -ج   

 د - جميع ما ذكر خطأ

 :التغير في النسق البيئي في الفترة المتغيرة نتج بـسبب   (31
تغير الظروف البيئية -أ   

 ب - التحكم في الظروف البيئية و الجغرافية و اإلستغناء عن مواد البيئة المحلية

إستبعاد العوامل اإلجتماعية -ج   

إستبعاد العوامل اإلقتصادية و السياسية -د   

 :ظاهرة الحراك اإلجتماعي و تناقص عدد سكان المناطق الشمالية و الجنوبية الغربية في المجتمع السعودي ظهر خالل فترة   (33
ة التنمية السابعة و الثامنةخط -أ   

 ب - خطة التنمية األولى و الثانية

خطة التنمية األولى و الرابعة -ج   

خطة التنمية الثانية و الرابعة -د   

مجاورة األقارب في مل الرغبة في مجاورة األقارب و األصدقاء من العوامل التي ساهمت في توزيع السكان في مدينة الرياض في الفترة المتغيرة حيث بلغت نسبة عا (32
 :األحياء المتوسطة إلى 

 أ - أكثر من 39 %

% 31أقـل من  -ب   

% 61أكثر من  -ج   

% 11أقـل من  -د   

 :هـ على أن النشاط الجانح الثاني الذي يمارسه شباب المنطقة الشرقية في أوقات فراغهم هو  3315دلت دراسات مركز أبحاث الجريمة في عام  (31
التسكع -أ   

كسةالمعا -ب   

 ج - تعاطي المخدرات و المسكرات

شرب الدخان -د   

 :العمليات المخططة وغير المخططة التي يمكن عن طريقها تعليم األفراد أو إقناعهم أو إجبارهم على التوافق مع قيم المجتمع هي عمليات   (33
حراك إجتماعي -أ   

تكيف إجتماعي -ب   

تكيف عضوي -ج   

 د - ضبط إجتماعي

 :تحد من التكيف في المعيشة داخل المدن السعودية في الفترة المتغيرة  من المعوقات التي  (35
 أ - العادات و التقاليد التي ال تجيز بيع الممتلكات في القرية التي هاجروا منها

توفر الخدمات اإلجتماعية -ب    

توفر فرص العمل -ج   

جميع ما ذكر صحيح -د   

 

 



 

 :إلى  يرى سيراس أن هجرة اإلياب يمكن أن تصنف  (36
خمسة أصناف -أ   

ستة أصناف -ب   

 ج - أربعة أصناف

ثالثة أصناف -د   

 :طبيعة الترويح و أنشطة الفراغ لها عالقة بـالطبقة اإلجتماعية   (37
العليا -أ   

الوسطى -ب   

الدنيا -ج   

 د - جميع ما ذكر صحيح

 :برزت مشكلة العنوسة في المجتمع السعودي بـسبب   (38
نزوح األسرة من موطنها األصلي -أ   

اإلبتعاد عن مجاورة األقارب -ب   

إرتفاع مستوى تعليم النساء -ج   

 د - كل ما ذكر صحيح

 :توزيع السكان له عالقة بـإنتشار المساجد حيث يساهم المسجد كـتنظيم ديني و إجتماعي في تلبية إحتياجات األفراد   (39
النفسية -أ   

اإلجتماعية -ب   

إزالة الغربة -ج   

 د - جميع ما ذكر صحيح

 :إن أقل الفئات من المتقاعدين السعوديين الذين يعانون من مشكلة وقت الفراغ هم   (21
الجنود -أ   

 ب - المديرون

الضباط -ج   

الفنيين -د   
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