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 السعودي العربي املجتمع

 الفصل  هـ 1436/ 1435  السعودي العربي املجتمع مادة اختبار اسئلة تصحيح

 االول 

 املبارك ابراهيم:  الدكتور 

 

 املجتمع في والفراغ الترويح ظاهرة لدراسة  والتحليلية النظرية الدراسة ابعاد-1

 : اآلتي تشمل

 االجتماعية بالطبقة عالقة لها الترويح طبيعة -أ

 الفراغ وأنشطة االسرة بين العالقة -ب

 بالفراغ عالقة له التربوي  النظام -ج

  60ة عشر ص املحاضرة الثاني                                               ماذكر جميع -د

 

 نشاطات ممارسة في فراغها اوقات تمض ي السعودي املجتمع شباب من الغالبية -2

 : وهوايات

 جانحة -أ

  62املحاضرة الثانية عشر ص                                                 جانحة غير -ب

  اجرامية -ج

  اخالقية إجرامية -د
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 : املنزل  خارج الترويحية الوسائل من املرأه استفادة دون  تحول  التي املعوقات من -3

  تنظيمية عوامل -أ

 النسائية الترويحية الوسائل كفاية عدم -ب

  اسرية عوامل -ج

  63املحاضرة الثانية عشر ص                                                ماذكر جميع -د

 

 

 : في يقع االجتماعي سلمان االمير مركز -4

  63املحاضرة الثانية عشر ص                                                    الرياض -أ

 جده -ب

 املكرمة مكة -ج

 املنورة املدينة -د

 

 غيرها او العصابات تاتيها التي الجانحة االفعال مجموعة الى يشير الذي النسق -5

 : نسق هو اإلجرامية التجمعات من

 أسري  -أ

  65املحاضرة الثالثة عشر ص                                                      إجرامي -ب
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 اقتصادي -ج

 سياس ي -د

 

 : الى أدى املنزل  خارج الفرد عالقات تعدد -6

 باملجتمع االبناء ارتباط -أ

  باألصدقاء االتصال كثرة -ب

 جديده سلوكية نماذج على االطالع -ج

  68املحاضرة الثالثة عشر ص                                                ماذكر جميع -د

 

 

 : هو الثقافي الصراع نظرية صاغ الذي -7

  68املحاضرة الثالثة عشر ص                                             سيلين دورستن -أ

 سوردكين بيترم -ب

 كنج لوثر مارتن -ج

  كونت اوجست -د

 

 : في العمل يفضلون  السعودي املجتمع في الشرقية املنطقة سكان -8

 الحكومي القطاع -أ
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 الزراعي القطاع -ب

 التجاري  القطاع -ج

 معلومة خارج املنهج                                                  الحكومي شبه القطاع -د

 

 

 : املجتمع في التخصيص عملية نجاح عوامل من -9

 الحكومة قناعة -أ

 العام الرأي مساندة -ب

  الهيكلية االصالحات -ج

  23املحاضرة الرابعة ص                                                      ماذكر جميع -د

 

 

 : هو املياه توزيع بخريطة البشر ارتباط طريقة الى أشار الذي -10

  48املحاضرة العاشرة ص                                                        برأون  جان -أ

 لوك جان -ب

 وورد لستر -ج

 كونت أوجست -د
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 : الجغرافية بالحتمية يقولون  الذين من -11

  كايم دور  -أ

 لوك جون  -ب

 تارد -ج

 48املحاضرة العاشرة ص                                                     براون  جان -د

 

 

 : الباحث هو البيئي والتكوين واملواصالت الطرق  بين العالقة الى أشار الذي -12

 وورد لستر -أ

 49املحاضرة العاشرة ص                                                        البيرز -ب

  براون  -ج

 تارد -د

 

 

 الجغرافي باملوقع السعودي املجتمع أفراد نشاط تأثر يتجلى املستقره الفترة في -13

 : التالية الصور  في

 الزراعي الشناط -أ

  التجاري  الشناط -ب
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  املدن توزيع -ج

  14املحاضرة الثالثة  ص                                                        ماذكر كل -د

 

 

 : تبلغ السعودية العربية اململكة مساحة -14

  كم مليون  1,25 -أ

  كم مليون  5,25 -ب

  كم مليون  3,5 -ج

 52املحاضرة العاشرة ص                                              خطأ ماذكر جميع -د

 

 

 ديني كتنظيم املسجد يساهم حيث املساجد بانتشار عالقة له السكان توزيع -15

 : األفراد احتياجات تلبية في واجتماعي

  النفسية -أ

 االجتماعية -ب

  الغربة إزالة -ج

 51العاشرة ص املحاضرة                                         صحيح ماذكر جميع -د
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 الفترة في املدن داخل املعيشة في التكيف من تحد التي البيئية معوقات من -16

 : املتغيرة

  منها هاجروا التي القرية في املمتلكات بيع تجيز ال التي والتقاليد العادات - أ

  43املحاضرة الثامنة ص    

  االجتماعية الخدمات توفر -ب

  العمل فرص توفر -ج

  صحيح ماذكر جميع -د

 

 

 : الى تصنف ان يمكن اإلياب هجرة أن سيراس يرى  -17

  أصناف خمسة -أ

  أصناف ستة -ب

  53املحاضرة العاشرة ص                                                   اصناف أربعة -ج

  أصناف ثالث -د

 

 

 : االجتماعية بالطبقة عالقة لها الفراغ وأنشطة الترويح طبيعة -18

 العليا -أ
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  الوسطى -ب

  الدنيا -ج

  60املحاضرة الثانية عشر ص                                       صحيح ماذكر جميع -د

 

 

 الجانح النشاط أن على هـ 1405 عام في الجريمة أبحاث مراكز دراسة دلت -19

 : هو فراغهم أوقات في الشرقية املنطقة شباب يمارسة الذي الثاني

  التسكع -أ

  املعاكسة -ب

 62املحاضرة الثانية عشر ص                             واملسكرات املخدرات تعاطي -ج

 شرب الدخان  -د

 

 

 : بسبب السعودي املجتمع في العنوسة مشكلة برزت -20

  األصلي موطنها من األسرة نزوح -أ

  األقارب مجاورة عن االبتعاد -ب

  النساء تعليم مستوى  ارتفاع -ج

  34املحاضرة السادسة ص                                             صحيح ماذكر كل -د
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 : اآلتي السعودي املجتمع في للمسنين الفراغ أوقات شغل عدم آثار من -21

  العدوان -أ

  االنطواء -ب

  القلق -ج

  63املحاضرة الثانية عشر ص                                             ماذكر جميع -د

 

 

 : الرياضية األندية عن الشباب عزوف اسباب من -22

  الخلقية بالرعاية االهتمام عدم -أ

  بالبطوالت االندية اهتمام -ب

  املتفوقين على األندية خدمات قصر -ج
 
 رياضيا

  64املحاضرة الثانية عشر ص                                       صحيح ماذكر جميع -د

 

 

 : اآلتي عليه يترتب الباحث إليه ينتمي الذي العلم بحدود املعرفة عدم -23

  البيانات جميع في عشوائية -أ

 التحليل في عشوائية -ب
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  األخرين إقناع عدم -ج
 
  التفسير بعملية علميا

  1املحاضرة االولى ص                                                    ماذكر جميع -د

 

 

 : أنها االجتماعية الظاهرة خصائص من -24

 متكررة -أ

  متنوعة -ب

   املستجدة بالتغيرات تتأثر -ج

 1املحاضرة االولى ص                                                   ماذكر جميع -د

 

 

 : تعتبر ببعضهم واملجرمين املنحرفين عالقة -25

  تنظيمية اجتماعية ظواهر -أ

  دينية اجتماعية ظواهر -ب

 69املحاضرة الثالثة عشر ص                               إجرامية اجتماعية ظواهر -ج

  بيئية اجتماعية ظواهر -د
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 : اآلتي االجتماع علم أهداف من -26

 سلبي هو ما ومعالجة ايجابي هو ما لدعم املجتمع في االجتماعي السلوك رصد -أ

 لها الحلول  واقتراح االجتماعية املشكالت تشخيص -ب

 الخطط مسار في التحكم اجل من املجتمع في والتغير االستقرار جوانب معرفة -ج

 التنموية

 2املحاضرة االولى ص                                                           ماذكر جميع -د

 

 

 : اآلتي على الوظيفية للنظرية التصوري النموذج يحتوي  -27

 3املحاضرة االولى ص                                       كلية نظرة املجتمع إلى النظرة -أ

 صراع حالة في املجتمع بتصور  -ب

 جدلي تغير -ج

  املجتمع بنية في كامن الصراع -د

 

 

 : السعودي املجتمع في املستقرة بالفترة املقصود -28

  5املحاضرة االولى ص                                                   هـ 1390 قبل ما -أ

 هـ 1395 قبل ما -ب



 
12 

 

 هـ 1390 بعد ما -ج

 هـ 1395 بعد ما -د

 

 

 : االجتماعية الحياة دراسة في أهمية التالية والعوامل للظروف ليس -29

  السياسية العوامل -أ

 االقتصادية العوامل -ب

  الثقافية العوامل -ج

 2املحاضرة االولى ص                                                 خطأ ماذكر جميع -د

 

 

 : اآلتي املستقرة الفترة في السعودي االقتصادي النسق مكونات أهم من -30

 الحديثة الزراعة -أ

 املعاصرة التجارة -ب

 الحديثة الصناعة -ج

 14املحاضرة الثالثة ص                                              التقليدية الزراعة -د
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 التقليدي االقتصادي النسق في الزراعية األرض ملكية خصائص من -31

 :السعودي

  موروثة أنها -أ

 األجيال عليها تتعاقب -ب

 بالقرابة عالقة لها -ج

  14املحاضرة الثالثة ص                                                    ماذكر جميع -د

 

 

 

 : إلى أدى السعودي املجتمع في املستقرة الفترة في املجتمع فئات دخل تقارب -32

 االجتماعية الطبقات ظهور  -أ

  14املحاضرة الثالثة ص                            االجتماعية الطبقات وضوح عدم -ب

 االجتماعية الطبقات تمايز -ج

  خطأ ماذكر جميع -د

 

 

 العامة والبيئة اإلنسان بين املبتادلة العالقات تتبع تعني البيئي النسق دراسة -33

 : على العوامل هذه وأثر
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  اإلنسان -أ

 االقتصادية النظم -ب

  االجتماعية النظم -ج

  48املحاضرة العاشرة ص                                                 ماذكر جميع -د

 

 

 : الجغرافية الحتمية انصار من -34

  48املحاضرة العاشرة ص                                                     براون  جان -أ

  كونت أوجست -ب

  كايم دور  -ج

 سبنسر -د

 

 

 الطرق  الجماعة ألعضاء املكانية العالقات تحدد التي العوامل أهم من أن -35

 : رأي حسب واملواصالت

  49املحاضرة العاشرة ص                                                          البيرز -أ

  سبنسر -ب

 خلدون  أبن -ج
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  الفارابي -د

 

 

 أدى املستقرة الفترة في السعودي املجتمع في الحديثة النقل وسائل توفر عدم -36

 : إلى

  معزولة املحلية املجتمعات جعل -أ
 
 نسبيا

 املحلي املجتمع حدود في محصورة القرابية الروابط -ب

 السكانية واملعيشة االقتصادية الحياة على أثر -ج

 49املحاضرة العاشرة ص                                         ذكر ما جميع -د

 

 

 

 : يمارس الترويحي النشاط كان السعودي املجتمع في املستقرة الفترة في -37

 49املحاضرة العاشرة ص                                    املحلية املجتمعات داخل -أ

 املحلية املجتمعات خارج -ب

 الجوار لدول  السفر -ج

 الغربية للدول  السفر -د
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 املجتمع في املتغيرة الفترة في للمدن خاصة والهجرة االجتماعي الحراك -38

 : بسبب كان السعودي

  الحديثة البرية الطريق -أ

  الحديثة املطارات -ب

  الحديثة الخاصة النقل وسائل -ج

  50املحاضرة العاشرة ص                                          وغيرها ذكر ما جميع -د

 

 

 : السعودي املجتمع في معروفة الناعمة العمالة -39

  هـ 1390 عام بعد -أ

 التنمية خطط تنفيذ بعد -ب

  18املحاضرة الثالثة ص                                       التنمية خطط تنفيذ قبل -ج

  م 1970 عام بعد -د
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 املجتمع في التقليدي االقتصادي النسق في الزراعية األرض ملكية نمط -40

 : بـــــ عالقه له السعودي

 14املحاضرة الثالثة ص                                              االجتماعي بالتماسك -أ

  االجتماعي بالتفكك -ب

  االجتماعي بالحراك -ج

 الصناعي باملجتمع -د

 

 

 : املستقرة الفترة في السعودي املجتمع في االقتصادي النسق في األول  النشاط -41

  14املحاضرة الثالثة ص                                                              الزراعه -أ

  الصناعه -ب

 التجاره -ج

 الشعبيه الحرف -د

 

 

 

 : السعودي املجتمع في البيئي النسق في التغير آثار من -42

 االجتماعي الحراك ظاهرة نشؤ -أ
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  الوافدين كثرة -ب

  للخارج السفر -ج

  50املحاضرة العاشرة ص                                                   ماذكر جميع -د

 

 : بموقع يتأثر الحديثة السعودية املدينة أحياء على السكان توزيع -43

  التجارية األسواق -أ

  املدارس -ب

  االقتصادية املؤسسات -ج

  51املحاضرة  العاشرة ص                                                     ذكر ما كل -د

 

 

 

 يؤديه ما خالل من واالجتماعية النفسية األفراد حاجات بتلبية يساهم املسجد -44

 : وظائف من

 اقتصادي كتنظيم -أ

  ثقافي كتنظيم -ب

 51املحاضرة العاشرة ص                                         اجتماعي ديني كتنظيم -ج

  عقابي ديني كتنظيم -د
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 : بسبب نتج السعودي املجمتع في القرى  في السكانية الكثافة تخلخل -45

 52املحاضرة العاشرة ص                                                  الريفية الهجرة -أ

 املؤقتة الهجرة -ب

  اإلجبارية الهجرة -ج

  الصيفية الهجرة -د

 

 

 إلى اتجهوا منها املهاجرين وغالبية السعودي املجتمع في سكاني طرد منطقة أكبر -46

 : هي الرياض

  األحساء -أ

 نجران -ب

  51املحاضرة العاشرة ص                                                         القصيم -ج

  جده -د

 

 

 : هي املتمايزة ثقافتها ولها أكبر مجتمع في تعيش التي السكان من املتميزة الفئة -47

  55املحاضرة الحادية عشر ص                                   عرقية أو اثنية جماعة -أ
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  قومية جماعة -ب

  ثقافية جماعة -ج

 ساللية جماعة -د

 

 

 : األصول  ذات املدن أحياء في البدوية القيم توجد -48

 55املحاضرة الحادية عشر ص                                                الحضرية -أ

  الريفية -ب

  البدوية -ج

  ذكر ما جميع -د

 

 أو األفراد تعليم طريقها عن يمكن التي املخططة وغير املخططة العمليات -49

 : عمليات هي املجتمع قيم مع التوافق على اجبارهم أو اقناعهم

 اجتماعي حراك -أ

  اجتماعي تكيف -ب

  عضوي  تكيف -ج

  36املحاضرة السابعة ص                                               اجتماعي ضبط -د
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 : اآلتي السعودية املدن في الثقافية األقليات اندماج عدم عوامل من -50

  املتالصق السكن طبيعة -أ

 لهم املميزة والقيم العادات -ب

 بهم الخاصه اللهجة -ج

  58املحاضرة الحادية عشر ص                                            ذكر ما جميع -د

 

 

 

 اتمنى للجميع التوفيق والنجاح في الدارين 

N O R Z   : تصحـيح


