
 الاحتماع الظياحيعلم 

 ـه5341 / 5341 تصحيذ اختباز علم الاحتماع الظياحي لعام 

 علم يهتم بدزاطه  الظىاهس واملشىالت والخدمات والاتجاهات والعالكات باملجتمع:-5

 علم الاحتماع الظياس ي-ا

 5علم الاحتماع الظياحي                  >املداغسه الاولى _ص-ب

 علم الاحتماع الاكتطادي-ج

 علم الاحتماع الحػسي -د

 

 التجاز وؾالب العلم وػحرهم عسؿىا هىعا مً الظياخه في :-2

 العطىز البدائيه  -ا

 العطىز اللدًمه  -ب

 2ص–العطىز الىطؿى                  <املداغسهاالولى  -ج

 العطىز الحدًثه -د

 

 اطهم في تلدم الظياخه بمـهىمها الحدًث:-4

 هىلىمبىض -5

 ؿاطىىدًجاما-2

 ماحالن-4

 2ص–حميع ماطبم                     <املداغسه الاولى -3

 

 

 



ف الظياخه مً حىاهبها املختلـه :-3  تىاٌو العلماء تعٍس

 الىـظيه -ا

 الاحتماعيه والثلاؿيه  -ب

 الاكتطادًه والظياطيه -ج

 4ص-حميع ماطبم                 <املداغسه الثاهيه -د

 

 بعالكات وجيله بيل مً : ًستبـ علم الاحتماع الظياحي-1

 علم الىـع والظياطه -ا

 علم الادازه والاكتطاد واللاهىن -ب

 51-9ص–ب                     <املداغسه السابعه -ا-ج

 الًىحد بحن علم الظياخه وول مً ماطبم أي عالكه . -د

 

 معنى الظياخه في اللؼه :-1

 تىلل الاوظان للجزهه واملتعه  -ا

 والاطتجمام  التىلل للـسحه -ب

 التىلل بدثا عً عمل  -ج

 4ص–ب                  <املداغسه الثاهيه -ا -د

 

 واهت طياخه الاوظان في العطىز اللدًمه : -7

 ملطىده ومخؿؿه -ا

 ػحر مخؿؿه  -ب

 5ص–ػحر ملطىده                       <املداغسه الاولى  -ج

 ب -ا-د



 الظياخه  الظعىدًه تتطل  باملعىكات :بحروكساؾيه الاحساءات الحىىميه في -8

 في الاطتثماز -ا

 في الجىاهب الاحتماعيه  والثلاؿيه -ب

 22ص–في اللىائذ والاهظمه والاحساءات         <املداغسه التاطعه -ج

 في حميع ماطبم -د

 

 )تدـه الاهظازفي ػسائب الامطازوعجائب الاطـاز (مً تاليف السخاله:-9

 2ص–<املداغسه الاولى         ابً بؿىؾه          -ا

 ؿاطىى دًجاما-ب

 ماحالن -ج

 ليع ممً طبم  -د

 

 مً اهم عىاضس الجرب الظياحي  التي تمتاش بها مىه املىسمه:-51

 الاماهً الترؿيهيه -ا

 21ص–الاماهً الدًييه                  <املداغسه العاشسه  -ب

 الاماهً الثلاؿيه-ج

ه-د  الاماهً التجاٍز

 

 الظياخه تؿىز  تؿىزا ملحىظا بعد الحسب العامليه الثاهيه بظبب :علم -55

 التؿىزات التىىىلىحيه  -ا

 تؿىز املىاضالت والاتطاالت -ب

 اهتشاز الظالم العاملي  -ج

 1ص–حميع ماطبم                 <املداغسه الثالثه  -د



 مً اهم متؿلبات ممازطه الظياخه واليشاؽ الظياحي :-52

 الـائؼ املالي  -ا

 ؿائؼ الىكت -ب

 2ص–ؿائؼ املاٌ والىكت لدي الظائذ                 <املداغسه الاولى  -ج

 الًتؿلب أي مماطبم  -د

 

ف املتيامل للظياخه : -54  البد ان ًتػمً التعٍس

 الاهتلاٌ مً ملس الاكامه الدائم -ا

 الاهتلاٌ املؤكت  -ب

 4ص-ه                 < املداغسه الثاهيهالاهتلاٌ مً احل املتعه والترؿي -ج

 (مش متاهده )              حميع ماطبم  -د

 

 طاعه ٌظمى : 23مً ًصوز بلدا ػحر بلده الري ًليم ؿيه ملده التلل عً  -53

 مظاؿس  -ا

 1ص-طائدا            املداغسه الثاهيه -ب

 دازطا  -ج

 حميع ماطبم  -د

 

 علما مظتلال الهه :  اضبذ علم الظياخه -51

 له اهداؿه ومىهجه  -ا

 ًدزض اوادًميا وله اكظامه الخاضه  -ب

 ًلىم ببدىث اكتطادًه واحتماعيه  -ج

 1ص–حميع ماطبم                    >املداغسه الثالثه  -د



 ًتىكع املهتمىن بالظياخه ان :-51

 ٌظتخدم الظائذ اهثر مً وطيله هلل في زخلته  -ا

 ر مً هىع طياحي في السخله الىاخده ًدمج اهث -ب

 ان ٌؼادز مديـ  الازع  مً احل الظياخه  -ج

 7ص–املداغسه الثالثه حميع ماطبم                   < -د

 

 عصوؾ اػلبيه الشباب  الظعىدي  عً العمل  في الىظائف  الخدميه في الظياخه  هى :-57

ذ   -ا  ضعىبه التراخيظ  والتطاٍز

 22ص–ماعيه  والثلاؿيه               <املداغسه التاطعه الجىاهب الاحت -ب

 اللىائذ والاهظمه  -ج

 حميع ماطبم  -د

 

 تىلظم الظياخه بشيل عام الى: -58

 طياخه داخليه وخازحيه  -ا

 طياخه جلاؿيه وعالحيه  -ب

 طياخه عامه وخاضه -ج

 55ص–طياخه اطاطيه وجاهىٍه              < املداغسه الخامظه   -د

 

 الاهىاع املتعدده للظياخه ًجب ان  ٌعسؿها :-59

 املمهتمىن واملسشدون الظياخيىن  -ا

 الدازطىن واملشتؼلىن بالظياخه  -ب

 55ص–ب                  < املداغسه الخامظه -ا -ج

 ػحر مهمه ملا طبم  -د



 ًلبل هثحر مً الظياح  على الظياخه الثاهىٍه النها : -21

 حي العاملي خازج املىطم الظيا -ا

 اكل طعسا وخدمات  -ب

 ًمىً تطميم بسامجها الظياخيه خظب الؿلب  -ج

 55ص–حميع ماطبم                < املداغسه الخامظه  -د

 

ف  الدكيم  لها الن ذلً ٌظهم  في : -25  تظعى الجهات  املهتمه  بالظياخه  الى  التعٍس

 ه والدوليه تىظيم العمل  بحن املىظمات  والهيئات  املدلي  -ا

 احساء البدىث والدزاطات لظياخيه   -ب

 عمليه التخؿيـ الظياحي  -ج

 4ص–حميع ماطبم                    < املداغسه الثاهيه  -د

 

 مً اهم اهىاع الظياخه ماٌظمى )بالظياخه الاحتماعيه ( والتي تلىم بها ػالبا :-22

 املتدًىىن -ا

اغيىن  -ب  الٍس

 52ص -اوؾانهم                     <املداغسه الخامظهاملؼتربىن عً  -ج

 املثلـىن  -د

 

 الهيئه العامه للظياخهىالاجاز في اململىه  تبلؽ ؿسوعها :-24

 ؿسوع 1 -ا

 ؿسوع  51-ب

 47ص–ؿسع               >املداغسه الثالثه عشس 53 -ج

 ؿسع 21 -د



ه :  وؿلا للدزاطات  والبدىث في مجاٌ الظياخه-23  ؿان  الظياح الىاضجىن  هم مً الـئات العمٍس

 (طىه41-51) -ا

 53ص-(طىه                          <املداغسه الخامظه11-41) -ب

 (طىه 11) -ج

 طىه  11اهثر مً  -د

 

 مً ابسش معىكات الظياخه ............ضؼس حجم املؤطظات  وامليشئات:-21

 الدوليه -ا

 21ص-1,7,8<املداغسه     العسبيه               -ب

 املدليه -ج

 حميع ماطبم  -د

 

 تهدؾ )طياخه الحىاؿص(التي بسشت مؤخسا الى :-21

 تشجيع العاملحن وخـصهم -ا

اده هـاءتهم الاهتاحيه  -ب  ٍش

 53ص–ب                    <املداغسه الخامظه -ا -ج

 ليع لها اهداؾ  -د

 

 والظلبيه(للظياخه في مجاالت:تبرش العدًد  مً الاجاز) الاًجابيه -27

 احتماعيه واكتطادًه -ا

 بيئيه وطياطيه -ب

 58-57-51ص—1,7,8ب                  <املداغسه -ا -ج

 ليع للظياخه أي اجاز مما طبم  -د



 طياخه اجازه ومؼامسه وكليله تيلـه هي طياخه :-28

 54ص–الشباب           >املداغسه الخامظه  -ا

 الىاضجىن  -ب

 هباز الظً  -ج

 حميع ماطبم  -د

 

 كىاهحن الهجسه واهظمتها في بعؼ الدٌو تعتبر مً معىكات الظياخه :-29

 21ص—1,7,8الدوليه               <املداغسه  -ا

 اكليميه-ب

 مدليه -ج

 حميع ماطبم -د

 

مه مً كبل .............في املىطم الظياحي .-41  كد تستىب الجٍس

 الظياح-ا

 ليىن الظيان املد-ب

 51-51ص—1,7,8الظياح والظيان املدليىن            < املداغسه  -ج

 التستىب حسائم طياخيه  -د

 

 تىؿحر ؿسص العمل  الؿساد املجتمع وتىميه البييه التدتيه  هما مً الاجاز الاًجابيه الظياخيه :-45

 بيئيا  -ا

 طياطيا  -ب

 51ص—1,7,8 احتماعيا واكتطادًا             <املداغسه -ج

 ليظت اجاز مماطبم   -د



 املداؿظه على عىطس التراث الثلافي  في املىؿله الظياخيه :-42

 51ص—1,7,8مً الاجاز الاحتماعيه والثلاؿيه للظياخه            <املداغسه  -ا

 مً الاجاز الاكتطادًه للظياخه  -ب

 مً الاجاز الظياطيه للظياخه  -ج

 للظياخه مً الاجاز البيئيه  -د

 

 الظياخه ػحر  املخؿؿه بيئيا ًمتد غسزها الى ......-44

 التربه والىباتات  -ا

 الحيىاهات  -ب

 الاوظان  -ج

 58ص—1,7,8التربه والىباتات والحيىان والاوظان               > املداغسه  -د

 

 الحد مً التىاشع والتىاكؼ بحن الشعىب وكيام  الطداكات بينهم هى مً الاجاز الاًجابيه : -43

  59ص—1,7,8طياطيا                        <املداغسه  -ا

 اكتطادًا  -ب

 بيئيا -ج

 حميع ماطبم  -د

 

 مً معىكات الظياخه دوليا:-41

 كسب الاطىاكالظياخيه الدوليه  -ا

 59ص---1,7,8ىاق الظياخيه الدوليه                <املداغسه بعد وػالء الاط -ب

 ب -ا -ج

 ماطبم ليع مً معىكات الظياخه دوليا  -د



 تتم ممازطه  الظياخه في العطىز  الىطؿى مً كبل :-41

 التجاز والسخاله -ا

 الؿبله الؼىيه في املجتمع -ب

 ؾالب العلم واملتدًىىن -ج

 2ص–<املداغسه الاولى              مازطها حميع مً طبلىا       -د

 

ً  امليالدي تؿىزت الظياخه  دوليا الطباب  منها :-47  في اللسن العشٍس

 تدظً مظتىي الاحىز عامليا -ا

اده اوكات الـساغ لدي الاؿساد -ب  ٍش

 تؿىز وطائل الاتطاالت واملىاضالت -ج

 1ص–حميع ماطبم                          <املداغسه الثاهيه -د

 

 املداؿظه على  املدميات الؿبيعيه  والثروه  الحيىاهيه  هى مً الاجاز الاًجابيه :-48

 طياطيا -ا

 58ص—1,7,8بيئيا                              <املداغسه  -ب

 اكتطادًا -ج

 احتماعيا -د

 

 اػلب الاطس الظعىدًه تـػل في  طياختها الداخليه ان تليم :-49

 كاء مع الاكازب والاضد-ا

 في الـىادق -ب

 49في شلم مـسوشه                <املداغسه السابع عشس _ص-ج

 في مجٌز خاص -د



 طياخه   يهدؾ منها  الظائذ التروٍذ عً هـظه والخسوج مً خياته السوتيييه:-31

 طياخه جلاؿيه -ا

 طياخه اكتطادًه -ب

 55ص–طياخه تسوٍديه                <املداغسه الخامظه  -ج

 حميع ماطبم -د

 

 تتطح معىكات  الظياخه الداخليه في اململىه في مجاالت منها :-35

 كؿاع الاًىاء  -ا

 وواالت الظـس الظياحي -ب

 اوشؿه  الجرب الظياحي  -ج

 22ص–حميع ماطبم                         <املداغسه التاطعه -د

 

ل امليشات  الظياخيه  املتىطؿه والطؼحره-32  في اململىه  ضعىبه  تمٍى

ل  والبىىن والامىاٌ واللسوع                          <املداغسه التاطعه  -ا  23ص–بالتمٍى

 بمىطميه  الظياخه في اململىه -ب

 بالجىاهب الاحتماعيه والثلاؿيه -ج

 حميع ماطبم -د

 

 ...........تعتبر  مً عىاضس  الجرب الظياحي في اململىه  العسبيع الظعىدًه :-34

خيه  -ا ه والتاٍز  املىاؾم الاجٍس

ه -ب  املىاؾم الؿبيعيه والحػاٍز

 الاماهً الدًييه -ج

 21-21ص–حميع ماطبم                   <املداغسه العاشسه  -د



 ًلع ملس  املىظمه العسبيه  للظياخه في ........-33

 بحروت -ا

 52ص–حده                  <املداغسه الثالثه عشس  -ب

 اللاهسه -ج

 ابى ظبي -د

 

 الظياخه )الـسدًه والجماعيه (هى تطييف وؿلا :-31

 للظً  -ا

 لىىع اليشاؽ  -ب

 52ص-لعدد الاشخاص               >املداغسه الخامظه -ج

 ماطبم الًىؿبم -د

 

 اؿػل مىكع في اململىه  العسبيه الظعىدًه ) مطىف عامليا (لظياخه الؼىص هى -31

سه ؿسطان-ا  شاؾئ حٍص

 41ص—ًيبع              <املداغسه الحادًه عشسشاؾئ  -ب

 شاؾئ حده -ج

 شاؾئ الشسكيه -د

 

 ًمثل ..........اعلى وظبه مً الظياح الداخليىن في اململىه -37

ىن  -ا  الاداٍز

 التجاز -ب

 49ص–املداغسه السابعه عشس <                املعلمىن  -ج

 مىظـى اللؿاع الخاص  -د



اده وظبه التلىث في الهىاء واملاءمً معىكات الظياخه-38  ...........ٍش

 الدوليه  -ا

 املدليه  -ب

 25ص–العسبيه                <املداغسه الثامىه  -ج

 حميع ماطبم -د

 

 مً اهم الدواؿع التي تددد الىحهه الظياخيه الداخليه ملعظم الاطس  الظعىدًه :-39

اغيه -ا  تىؿس املساهص الٍس

 التعليميه والثلاؿيه تىؿس املساهص -ب

 49ص–تىؿس الاماهً  الترؿيهيه والتظىق          >املداغسه السابعه عشس  -ج

 حميع ماطبم  -د

 

 م.2115مىظمه تعني بالظياخه  اوشئت في عام -11

 41ص-----املىظمه العسبيه للظياخه                    >املداغسه الثالثه عشس  -ا

 املىظمه الدوليه للظياخه -ب

 الهيئه العامه للظياخه والاجاز -ج

ماطبم الًىؿبم -د

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 تم بدمد هللا ,اطاٌ هللا لي ولىم التىؿيم والىجاح  بامتياش 

zoozi 

 

 


