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 التغير االقتصادي  -

 التغير التربوي  -

 التغير االجتماعي -

 كل ما سبق  -

 

 : غير في ثقافة المجتمع نوعا من يعتبر الت -15

 التغير االقتصادي  -

 التغير التربوي  -

 التغير االجتماعي -

 كل ما سبق  -

 

في كله او  يصيب البناء االجتماعيالتحول الذي  يرى أن التغير االجتماعي هو  -11

في أي من أجزائه، في األدوار والنظم والوظائف االجتماعية ، أو في الوحدات المكونة 

  :ة محددة من الزمن، ويمكن مالحظته له، في فتر

 جيرث، ميلز -

 جنزبيرج و جي روشيه   -

 عاطف غيث -

 كل العلماء  -

 

 : من صفات التغير االجتماعي عند جي روشيه  -11

 التغير االجتماعي ظاهرة عامة  -

 التغير االجتماعي يصيب البناء االجتماعي بشكل عميق -

 يكون التغير االجتماعي محددا بالزمن -



 4 ص الفاروق
 

 االستمرارية -

 لتغير االجتماعي قد يكون اتجاهه إيجابيا أو سلبيا ا -

 كل ما سبق  -

 

 : من خصائص التغير االجتماعي تعني أن له بداية ونهاية   -18

 التغير االجتماعي ظاهرة عامة  -

 التغير االجتماعي يصيب البناء االجتماعي بشكل عميق -

 يكون التغير االجتماعي محددا بالزمن -

 االستمرارية -

 

 : االجتماعي ظاهرة عامة يرى أن التغير   -19

 ابن خلدون  -

 عاطف غيث  -

 جي روشيه  -

 ميلز  -

 

  :من أمثلة التغيرات االجتماعية في المجتمع -22

 التغير من النمط اإلقطاعي في المجتمع إلى النمط الرأسمالي أو االشتراكي  -

 التغير من النظام الديكتاتوري إلى الديمقراطي أو الملكي   -

 دة إلى النوويةالتحول من شكل األسرة الممت -

 التغير من وحدانية الزوجة إلى تعدد الزوجات -

 التغير في األدوار االجتماعية ومراكز األشخاص في مؤسسات المجتمع  -

 التغير في أساليب الحياة القديمة إلى أشكال حديثة    -

 كل ما سبق  -

 

 :هما مصدرينللتغير االجتماعي    -21

 المصدر النفسي  -

 المصدر الداخلي  -

 تمعي المصدر المج -

 المصدر الخارجي  -

 

، و من داخل النسق االجتماعيللتغير االجتماعي يكون نابعا .......المصدر  -22

 : اطار المجتمع نفسه 

 المصدر النفسي  -

 المصدر الداخلي  -

 المصدر المجتمعي  -

 المصدر الخارجي  -



 5 ص الفاروق
 

 

  : يكون نتيجة للتفاعالت التي تتم داخل المجتمع للتغير االجتماعي..... المصدر  -22

 مصدر النفسي ال -

 المصدر الداخلي  -

 المصدر المجتمعي  -

 المصدر الخارجي  -

 

للتغير االجتماعي الذي يأتي من خارج المجتمع نتيجة اتصال .....المصدر  -24

 : المجتمع بغيره من المجتمعات األخرى 

 المصدر النفسي  -

 المصدر الداخلي  -

 المصدر المجتمعي  -

 المصدر الخارجي  -

 

 : ي من آليات التغير االجتماع -25

 االختراع و االكتشاف  -

 الذكاء و البيئة الثقافية  -

 االنتشار  -

 كل ما سبق  -

 

 : يقصد بها معرفة أشياء كانت موجودة أصال  -26

 المعرفة  -

 التنمية  -

 االختراعات  -

 االكتشافات  -

 

 : تعبير عن حاجة إنسانية واجتماعية في المقام األول  -27

 االنتشار -

 التغير -

 االختراعات  -

 االكتشافات  -

 

 : ها ابتكار أشياء لم تكن موجودة من قبل يقصد ب -28

 االنتشار -

 التغير -

 االختراعات  -

 االكتشافات  -



 6 ص الفاروق
 

 

 : إعادة تحسين كفاءة مخترعات قديمة  -29

 االنتشار -

 التغير -

 االختراعات  -

 االكتشافات  -

 

 : من أمثلة االختراعات التي أحدثت تغير اجتماعي كبير  -31

 الكهرباء  -

 السيارة  -

 صناعة القطارات و الطائرات  -

 ل ما سبق ك -

 

 : إعادة تحسين كفاءة مخترعات قديمة يؤدي لحدوث تغير اجتماعي مثل   -31

 الكهرباء  -

 صناعة الطائرات  -

 تحسين اآللة البخارية  -

 السيارة  -

 

 : من أمثلة االكتشافات التي تؤدي إلى تغير اجتماعي  -32

 صناعة الطائرات  -

 اكتشاف أمريكا  -

 اكتشاف رأس الرجاء الصالح  -

 الكهرباء  -

 

 : االختراعات و االكتشافات في عمل التغيير آلية  -33

 تؤدي إلى تغيرات محدودة االنتشار  -

 تؤدي إلى تغيرات ثقافية تتراكم وتؤدي إلى تغيرات اجتماعية   -

 تؤدي إلى تغيرات جغرافية تتراكم و تؤدي لتغيرات اجتماعية  -

 تؤدي إلى تغيرات تاريخية تتراكم و تؤدي لتغيرات اجتماعية  -

 

 : واالكتشافات تتطلب قدرا مرتفعا من  االختراعات -34

 الحيطة  -

 التنمية  -

 الذكاء  -

 التغير  -

 



 7 ص الفاروق
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 : أخرى كالتقدم والتطور والنمو والتنمية حتى 

 لحرب العلمية األولى ا -

 العصر الحديث  -

 القرن العشرين   -

 القرن التاسع عشر  -

       

 : سبب الخلط الحاصل قديما في مصطلحات التغير االجتماعي    -45

 (  غير العلمي)أن الدراسات القديمة قائمة على التفكير الفلسفي  -

 أن الدراسات القديمة كانت ترفض التغير االجتماعي  -
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 : و منهم 

 وليم أوجبرن  -

 جوردون تشايلد  -

 جوليان ستيورد -

 كل ما سبق  -

 

أكد على ان التطور البيولوجي في الكائنات الحية هو حتمي  ويسير في خط   -75

 : مستقيم ال يمكن تخطيطه أو تسريعه أو تهدئته 

 وليم أوجبرن  -

 ردون تشايلد جو -

 جوليان ستيورد -

 كل ما سبق  -
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أكد أن التطور االجتماعي  حتمي ولكنه مخطط  وسريع  أوهادئ  أو شامل أو  -76

 : جزئي   

 وليم أوجبرن  -

 جوردون تشايلد  -

 جوليان ستيورد -

 كل ما سبق  -

 

 :تطور حتمي  ويسير في خط مستقيم ال يمكن تخطيطه أو تسريعه أو تهدئته  -11

 التطور االجتماعي  -

 التطور البيولوجي  -

 التطور النفسي  -

 التطور العمراني  -

 

 :تطور حتمي ولكنه مخطط  وسريع  أوهادئ  أو شامل أو جزئي    -19

 التطور االجتماعي  -

 التطور البيولوجي  -

 التطور النفسي  -

 التطور العمراني  -

 

عملية النضج التدريجي والمستمر للكائن الحي وزيادة حجمه الكلي أو    -79

 : ة من المراحل الطبيعية أجزاؤه في سلسل

 التطور  -

 النمو  -

 التقدم  -

 التغير  -

 

 : يتضمن  تغيرا كميا وكيفيا  -81

 التطور  -

 النمو  -

 التقدم  -

 التغير  -

 

 : غاية عملية النمو  -81

 التغير  و التطور  -

 الترفيه  -

 زيادة االنتباه  -

 عملية النمو ذاتها -
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 : يختلف النمو عن التنمية في   -82

 نمية ال يحدث فيها تغيير النمو يحدث فيه تغيير و الت -

 النمو تلقائي و التنمية عملية إرادية مخططه  -

 النمو يتعلق بالمجتمع و التنمية تتعلق بالفرد  -

 ال يوجد فرق فيما بينهما  -

 

 : أي العبارات التالية صحيحة  -83

 مفهوم النمو و التنمية متطابقان  -

  يقترب مفهوم النمو من مفهوم التطور إال انه ال يتطابق معه  -

 يعتبر النمو عملية مخططة  -

 يعتبر النمو تغيير إيجابي أو سلبي  -

 

 : النمو االجتماعي يقصد به   -84

 النمو الذي يتعلق بالمجتمع   -

 تطور حتمي ال يمكن تخطيطه  -

 النضج التدريجي للكائنات الحية  -

 التقدم و التطور و التنمية  -

 

 : النمو  ... هناك شبه اتفاق في     -85

 كم  -

 كيف  -

 معيار -

 يوجد اتفاق ال  -

 

 :هناك اختالف في كيف النمو  -86

 كم  -

 كيف  -

 معيار  -

 ال يوجد اختالف  -

  

 : يأخذ النمو بعداً  -87

 قيميا  -

 وجوديا  -

 فلسفيا  -

 قيميا ومعياريا  -
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 : مفهوم النمو يعبر عن تغير   -88

 إيجابي   -

 تقدم مع المحافظة على جوهر البناء    -

 منكوص   -

 متخلف   -

 

 : في الجانب  ( النمو)دام علماء االجتماع يميلون إلى استخ  -89

 النفسي  -

 االجتماعي  -

 االقتصادي  -

 التربوي  -

 

يعتبر ، من العلماء من جعل النمو ينطبق تماما على الكائن الحي والمجتمعات    -91

 : رأيهم 

 صحيح  -

 خاطئ  -

 خلط ال يمكن قبوله في هذا العصر  -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : من خصائص النمو االجتماعي  -71

 ومستمرة وفي جانب واحد من جوانب الحياة بينما     زيادة ثابتة نسبيا   -

 إيجابي وثابت فقط    -

 بطئ وتدريجي   -

 الكمييغلب عليه التغير   -

 عملية تلقائية ال دخل لإلنسان بها  -

 يسير النمو في خط مستقيم و يمكن التنبؤ بما سيؤول اليه  -

 النمو يدخل غالبا في الدراسات االقتصادية في المجتمع -

 كل ما سبق  -

 

 : من خصائص التغير االجتماعي  -92

 قد يكون إيجابيا تقدميا وقد يكون تأخرا أو نكوصا  -

 التغير قد يكون سريعا وفي شكل قفزات إلى األمام أو إلى الخلف -

 الكيفيالتغير االجتماعي يغلب عليه التغير  -

 عملية مخططة هادفة إرادية -

 كل ما سبق -

 

 : أي العبارات التالية صحيحة  -93
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 اعي قد يكون إيجابي أو متخلف النمو االجتم -

 النمو االجتماعي أشمل من التغير االجتماعي  -

 التغير االجتماعي أشمل من النمو االجتماعي  -

 التغير االجتماعي يغلب عليه التغير الكمي  -

 

  2محاضرة 

 

الجهود التي تبذل إلحداث سلسلة من التغيرات الوظيفية والهيكلية الالزمة    -94

قدرة افراده على استغالل الطاقة المتاحة الى اقصى حد ممكن،  لنمو المجتمع بزيادة

 :لتحقيق قدر من الحرية والرفاهية لهوالء االفراد بأسرع من معدل النمو الطبيعي 

 التطور االجتماعي  -

 التنمية االجتماعية  -

 التغير االجتماعي  -

 الفصل االجتماعي  -

 

ن طريق التعبئة المثلى العملية التي يتم بموجبها اشباع حاجات االفراد ع   -95

 : لجهودهم 

 التطور االجتماعي  -

 التنمية االجتماعية  -

 التغير االجتماعي  -

 الفصل االجتماعي  -

 

تشمل تحقيق مستويات أعلى للدخل القومي ودخول االفراد والرفع من مستوى  -96

معيشتهم في نواحي عديدة كالتعليم والصحة واألسرة وتحقيق الرفاهية االجتماعية 

 :  بشكل عام

 التطور االجتماعي  -

 التنمية االجتماعية  -

 التغير االجتماعي  -

 الفصل االجتماعي  -

 

 : أي العبارات التالية صحيحة   -71

 ال يمكن الفصل بين التنمية االجتماعية والتنمية االقتصادية للترابط الوثيق بينهما  -

 التغير االجتماعي أشمل من التنمية االجتماعية  -

 الجتماعي يتطابق مع مفهوم التنمية االجتماعيةالمفهوم الحديث للتغير ا -

 كل ما سبق  -

 

 : هو أقرب المفاهيم الى التغير االجتماعي .... أن مفهوم   -98
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 التطور االجتماعي  -

 التنمية االجتماعية  -

 التغير االجتماعي  -

 الفصل االجتماعي  -

 

 :مفاهيم تحمل بعدا قيميا أخالقيا  -99

 التقدم -

 التطور -

 النمو -

 كل ما سبق  -

 

وم موضوعي يصف الواقع االجتماعي كما هو وليس كما يجب أن يكون مفه   -111

 :  

 التنمية االجتماعية  -

 التطور االجتماعي  -

 التغير االجتماعي  -

 التقدم االجتماعي  -

 

 : النظريات تصاغ في ضوء مفاهيم التطور والتقدّم كما جاء عند   -111

 سبنسر  -

 ابن خلدون  -

 كونت -

 كل ما سبق  -

 

نظرية للتغير في المجتمع عندما رأى أن المجتمعات أثبت أهمية الدراسة ال   -112

 : البدائية  في تغير مستمر 

 ابن خلدون  -

 كونت  -

 سبنسر  -

 علماء االنثروبولوجيا  -

 

 : أن التغير حقيقة مالزمة للمجتمعات وتختلف تلك المجتمعات فقط في  -113

 سرعة التغير  -

 عمق التغير واتجاهه -

 العوامل المؤدية إلى التغير   -

 كل ما سبق  -
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أن موضوع علم االجتماع أنما هو التغير االجتماعي ..... بيّن عالم االجتماع   -114

 : في المجتمع 

 فيبر  -

 أوجست كونت  -

 هربرت سبنسر  -

 فيليز  -

 

 :قّسم حالتي المجتمع الى ديناميكا و استاتيكا اجتماعية  -115

 فيبر  -

 أوجست كونت  -

 هربرت سبنسر  -

 فيليز  -

 

 : حالة تغير وحراك وحركة المجتمع    -116

 الديناميكا االجتماعية  -

 التغير االجتماعي  -

 االستاتيكا االجتماعية  -

 التنمية االجتماعية  -

 

 : حالة ثبات واستقرار المجتمع   -117

 الديناميكا االجتماعية  -

 التغير االجتماعي  -

 االستاتيكا االجتماعية  -

 التنمية االجتماعية  -

 

 : حالة افتراضية للمجتمع   -118

 الديناميكا االجتماعية  -

 االجتماعي  التغير -

 االستاتيكا االجتماعية  -

 التنمية االجتماعية  -

 

من األسباب الرئيسية في تطور وتعميق دراسات التغير االجتماعي واالهتمام    -119

 : بها من جانب العلماء 

 النهضة العلمية -

 الديناميكا االجتماعية  -

 صعوبة دراسة الظاهرة االجتماعية  -

 التحليالت العلمية -
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عندما ظهرت الحاجة إلى  في العصر الحديثبالتغير االجتماعي تزايد االهتمام    -111

 : 

 معالجة مشاكل األفراد   -

 تغيير شكل المجتمع  -

 توجيه التغير لمصلحة الفرد والجماعة والمجتمع  -

 النهضة العلمية  -

  

تتخذ الدراسات العلمية الحديثة والمستمرة للتغير ، تتخذ مداخل متنوعة في  -111

 : ي، منهامعالجة التغير االجتماع

 مدخل التحليل البنائي التاريخي  -

 مدخل التحليل الوظيفي  -

 مدخل التحليل االمبيريقي -

 كل ما سبق  -

 

 : تأتي صعوبة دراسة التغير االجتماعي بسبب  -112

كون المجتمعات االنسانية ال تسير على وتيرة واحدة في تغيرها، وال بطريقة   -

 متشابهة مع بعضها 

 ي تميزه عن غيره من المجتمعات االخرى لكل مجتمع ظروفه الخاصة الت -

 تختلف العوامل التي تؤدي إلى تغيير المجتمعات  -

 كل ما سبق  -

 

 : من العوامل التي تؤدي الى تغير المجتمعات العامل  -113

 الديموجرافي  -

 االيكولوجي  -

 التكنولوجي واالقتصادي  -

 كل ما سبق -

 

  :صعوبة دراسة الظاهرة االجتماعية يعود إلى  -111

 رة االجتماعية تعقد الظاه -

 صعوبة اخضاع الظاهرة االجتماعية للقياس الدقيق -

 صعوبة اعادة اجراء التجربة مرة اخرى والحصول على نفس النتيجة -

 صعوبة حصر مجمل الفروض التي تعلل تغير الظاهرة االجتماعية -

 كل ما سبق  -

 

  :ترجع صعوبة دراسة الظاهرة االجتماعية بسبب موقف الباحث إلى  -111

 حث من الظاهرة المدروسةموقع البا -
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 هناك نسبية في المكان والزمان تؤثر على حكم الباحث للظاهرة  -

 أيديولوجية الباحث التي تجعله يعطي أحكاما تتماشى مع أفكاره -

 كل ما سبق  -

 

 : يجب على الباحث عند دراسة الظاهرة االجتماعية   -116

 التزود بوسائل البحث العلمي  -

 من عاطفتهااللتزام بالموضوعية و التجرد  -

 عدم إعطاء األحكام المسبقة  -

 كل ما سبق  -

 

 : تميل الحياة االجتماعية والمواقف اليومية إلى أن تكون  -117

 متغيرة  -

 متجددة  -

 نمطية متفق عليها   -

 كل ما سبق  -

 

 : الحياة االجتماعية تكون نمطية متفق عليها عندما تدخل التجديدات فيها  -118

 يحدث الخلل االجتماعي  -

 االجتماعي يحدث االنحراف  -

 يحدث بعض التغيرات االجتماعية   -

 ال شيء مما سبق  -

 

أن المواقف االجتماعية تتكون نتيجة ألربعة عوامل أساسية في كل تغير    -119

 : اجتماعي، وهي 

 البيئة الطبيعية  -

 الجماعات اإلنسانية  -

 الثقافة السائدة  -

 المظاهر النفسية لألفراد -

 كل ما سبق  -

 

راحل يمر بها الفرد قبل أن يأخذ بالنمط يرى أن هناك سلسلة من الم -121

 ( :الجديد)المتغير

 هربرت سبنسر  -

 هربرت ليونبرجر -

 داروين  -

 اوجست كونت -
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يرى هربرت ليونبرجر أن هناك سلسلة من المراحل يمر بها الفرد قبل أن يأخذ  -121

 :هي ( الجديد)بالنمط المتغير

 مرحلة االحساس  -

 مرحلة االهتمام  -

 مرحلة التقييم  -

 محاولة مرحلة ال -

 مرحلة التبني  -

 كل ما سبق  -

 

 : عند أول سماع أو معرفة بالموضوع الجديد .... تأتي مرحلة         -122

 مرحلة االحساس  -

 مرحلة االهتمام  -

 مرحلة التقييم  -

 مرحلة المحاولة  -

 

مرحلة تكون بتجميع المعلومات حول الموضوع الجديد، بغرض معرفة فائدته   -123

 : 

 مرحلة االحساس  -

 تمام مرحلة االه -

 مرحلة التقييم  -

 مرحلة المحاولة  -

 

مرحلة اختبار المعلومات عن الموضوع الجديد وتفسيرها ومعرفة مدى  -124

 : مالئمتها من أجل االخذ بها 

 مرحلة االحساس  -

 مرحلة االهتمام  -

 مرحلة التقييم  -

 مرحلة المحاولة  -

 

 : مرحلة اختبار وتجريب الفكرة ودراسة كيفية تطبيقها  -125

  مرحلة االهتمام -

 مرحلة التقييم  -

 مرحلة المحاولة  -

 مرحلة التبني  -

 

 :مرحلة قبول الموضوع الجديد، واعتماده ليأخذ مكانه في النمط السائد -126

 مرحلة االهتمام  -
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 مرحلة التقييم  -

 مرحلة المحاولة  -

 مرحلة التبني  -

 

 :يرى أنه يمكن مالحظة أربع مراحل في عملية التغير المضطردة         -127

 هربرت سبنسر  -

 ست كونت اوج -

 عاطف غيث  -

 جورج ميردوك  -

 

يرى عاطف غيث أنه يمكن مالحظة أربع مراحل في عملية التغير        -128

 :المضطردة هي

انتشار سمة أو عنصر جديد في المجتمع، سواء كان اختراعا  داخل الثقافة الواحدة،   -

 أو مستعارا من ثقافة أخر بسبب االنتشار

 (صراع من أجل البقاء ) بل السمات الجديدة حدوث خلخلة في السمات القديمة من ق   -

 يبدأ العنصر الجديد بأخذ مكانه بجانب العنصر القديم  -

يثير انتشار العناصر الجديدة تغيرات توافقية في السمات المتصلة به، فتنظم عناصر  -

 الثقافة القائمة نفسها لمواجهة العنصر الجديد، أو امتصاصه

نسق الثقافي ما لم يتعرض إلى خلخلة جديدة من يأخذ العنصر الجديد مكانه في ال -

 عناصر ثقافية جديدة أخرى

 كل ما سبق  -

 

 : يرى أن االختراعات هي أساس التغير الثقافي بوجه عام  -129

 عاطف غيث  -

 جورج ميردوك -

 هربرت سبنسر  -

 داروين  -

 

 :خصائص هي... للنمط الثقافي المتغير     -122

 خمس  -

 أربع  -

 ست  -

 عشر  -

 

 :تغير أربع خصائص منها للنمط الثقافي الم    -121

 الشكل  -

 المعنى  -
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 االستعمال  -

 الوظيفة  -

 كل ما سبق  -

 

من خصائص النمط الثقافي يمكن أن يالحظ ويُدرس فيه ومن خالله التغير      -132

 : االجتماعي 

 الشكل  -

 المعنى  -

 االستعمال  -

 الوظيفة  -

 

 : من خصائص النمط الثقافي له ارتباطات ذاتية وعاطفية في الثقافة نفسها  -133

 الشكل  -

 المعنى  -

 االستعمال  -

 الوظيفة  -

 

 :من خصائص النمط الثقافي يمكن مالحظته من الخارج    -134

 الشكل  -

 المعنى  -

 االستعمال  -

 الوظيفة  -

 

ً )من خصائص النمط الثقافي يؤدي عمال  -135 ويكون مترابطا مع ( دورا معينا

 : االجزاء االخرى، ويستدل على ذلك من خالل االطار العام 

 الشكل  -

 المعنى  -

 االستعمال  -

 الوظيفة  -

 

 : تعتمد عملية القبول للنمط الثقافي على   -136

 (تكلفة االخذ بالنمط الجديد)مدى التكلفة  -

 مدى تعقد النمط الثقافي وتجرده -

 2و  1 -

 ال شيء مما سبق  -
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انخفاض التكلفه، ) يرى أن قبول العنصر الجديد يكون أسرع في حالة   -137

 ( : والجهد، وفيه رضى وإشباع للحاجات

 الكون بارسونز ت -

 جورج ميردوك  -

 ابن خلدون  -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : أن قبول العنصر الجديد يكون أسرع في حالة( تالكوت بارسونز)يرى -138

 انخفاض التكلفه  -

 انخفاض الجهد  -

 إذا كان فيه رضا وإشباع للحاجات -

 كل ما سبق  -

 

 : في حال عدم توفر االمكانات الالزمة لالخذ بنمط ثقافي ما   -139

 لتمط الثقافي ببطء يستمر ا -

 يقبل النمط الثقافي بصورة كبيرة  -

 لن تتم عملية قبول النمط الثقافي  -

 يحدث حالة جمود ثقافي  -

  

 : كلما كان  النمط الثقافي معقدا ومجردا كان قبوله  -141

 صعبا -

 سهال  -

 القى مقاومة كبيرة اجتماعيا -

  2و  1 -

 

 :أن قبول العناصر الثقافية الجديدة يتم إذا كان    -141

 جتمع المستقب ل محتاج إلشباع معينالم -

مت بأسلوب يسّهل فهمه وتطبيقه  -  العناصر الجديدة قدّ 

 لم تتعارض مع القيم السائدة في المجتمع -

 كل ما سبق  -

 

 :من مراحل حدوث التغير الثقافي -112

 (اختراع، او اكتشاف، او استعارة) أن يحدث في المجتمع  -

 (، أو الكفاءةبالسماع، أو االهتمام، أو الحاجة) االنتشار -

 (بالقبول، أو التوافق، أو التكامل، أو التجديد) الصراع   -

 كل ما سبق  -
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  3محاضرة 

 

 : يختلف التغير االجتماعي والثقافي عموما باختالف    -143

 طبيعة األفراد -

 طبيعة المجتمع  -

 طبيعة التغير  -

 كل ما سبق  -

 

 : تختلف سرعة التغير االجتماعي واتجاهه وعمقه وشموله حسب  -144

 يعة األفرادطب -

 طبيعة المجتمع  -

 طبيعة التغير  -

 كل ما سبق  -

 

 : أن التغير االجتماعي في المجتمع الواحد   -145

 يكون دائما بشكل واحد  -

 يختلف وال يكون بنفس القدر   -

 يصاب بعزلة دائمة  -

 ال شيء مما سبق  -

 

من مظاهر االختالف بين المجتمعين الريفي والحضري التي تؤدي إلى تفاوت  -111

 :جتماعي بينهماالتغير اال

 العزلة النسبية في الحياة الريفية مقارنة بالحياة الحضرية  -

 بدائية تقسيم و تخصص العمل في المجتمع الريفي  -

 عدم تنوع الوسائل التكنولوجية لدى المجتمع الريفي -

 الثبات النسبي للبناء االجتماعي في المجتمع الريفي -

 كل ماسيق  -

 

عية و جغرافية مما يجعلهم يلبون حاجات أهل الريف يعيشون في عزلة اجتما -147

 : األفراد اجتماعيا وتربويا واقتصاديا مما يجعلهم 

 يتميزون بتقسيم العمل  -

 ال يتقبلون التغير االجتماعي  -

 يتقبلون التغير االجتماعي بصعوبة  -

 يتقبلون التغير االجتماعي  -

 

فراد يعيشون في عزلة اجتماعية و جغرافية مما يجعلهم يلبون حاجات األ -148

 : اجتماعيا وتربويا واقتصاديا
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 المجتمع البدوي  -

 المجتمع الريفي  -

 المجتمع الحضري  -

 كل ما سبق -

 

 : تتطلب العالقات في األسر في المجتمع الريفي     -149

 توافق  -

 تبعية  -

 تصارع  -

 انسجام  -

 

 : تتطلب العالقات في األسر في المجتمع الحضري      -151

 توافق  -

 تبعية  -

 تصارع  -

 انسجام  -

 

ن مركزا للتغير االجتماعي وتقبله نتيجة تعدد أنماط التفاعالت والعالقات تكو   -151

 : بين األفراد 

 المراكز البدوية  -

 المركز الريفية  -

 المراكز الحضرية  -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : يمثل القيمة العليا في الريف    -152

 الرعي  -

 الزراعة  -

 التجارة  -

 التنمية  -

 

 : ريفية يكون بناًء على تقسيم العمل والتخصص في المجتمعات ال   -153

 اختالف السن   -

 (ذكر،أنثى)اختالف النوع -

 اختالف التخصص  -

  2و  1 -

 

 : طبيعة العمل الزراعي في الريف تستدعي   -154
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 التجديد الشامل  -

 التجديد االضطراري -

 التخصص  -

 الثبات النسبي  -

   

المجتمع الذي يكون تقسيم العمل فيه واسعا والتخصص متنوعا، وعليه   -155

 : تكون عديدة        وواسعة  فالتغيرات

 المجتمع البدوي      -

 المجتمع الريفي  -

 المجتمع الحضري  -

 كل ما سبق -

 

المجتمع الذي يكتفي بوسائل بسيطة ومحدودة تفي بمتطلبات حياته     -156

 : كالمحراث الخشبي  

 المجتمع البدوي      -

 المجتمع الريفي  -

 المجتمع الحضري  -

 كل ما سبق -

 

تنوع التكنولوجيا واستخداماتها إلى تراكمات ثقافية  المجتمع الذي  يؤدي  -157

 : متعددة تعّجل بعملية التغير االجتماعي في كافة المجاالت 

 المجتمع البدوي      -

 المجتمع الريفي  -

 المجتمع الحضري  -

 كل ما سبق -

 

  : يتضح الثبات النسبي للبناء االجتماعي في المجتمع الريفي من خالل  -119

 اعي صعوبة الحراك االجتم  -

 ثبات القيم والعادات المتبعة -

 الديناميكية  -

  2و 1 -

 

 : يتصف البناء في المجتمع الحضري   -159

 ديناميكية تغير البناء االجتماعي  -

 سرعة عملية التكيف مع عملية التغير -

  2و  1 -

 ال شيء مما سبق  -
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 : شكل األسرة في المجتمع الحضري  -161

 أسرة بدوية  -

 أسرة نووية  -

 أسرة ممتدة  -

 كل ما سبق  -

 

 : شكل األسرة في المجتمع الريفي  -161

 أسرة بدوية  -

 أسرة نووية  -

 أسرة ممتدة  -

 كل ما سبق  -

 

 : أن شخصية الريفي تذوب في شخصية أسرته نتيجة   -162

 الضغوط القوية على األفراد -

 ضعف االتصال الخارجي  -

 قوة التماسك  -

 كل ما سبق  -

 

 : العالقات في األسرة الحضرية    -163

 ديمقراطية  -

 فردية  -

  جماعية -

 ديكتاتورية  -

 

 : العالقات في األسرة الريفية  -164

 ديمقراطية  -

 فردية  -

 جماعية  -

 ديكتاتورية  -

 

 : تعتمد األسرة الريفية في توفر احتياجاتها    -165

 ذاتيا -

 على المؤسسات الخارجية -

  2و  1 -

 ال شيء مما سبق  -

 



 31 ص الفاروق
 

 : تعتمد األسرة الحضرية في توفر احتياجاتها  -166

 ذاتيا -

 على المؤسسات الخارجية -

  2و  1 -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : أي العبارات التالية صحيحة  -167

 تختلف األسرتان الريفية والحضرية في أسلوب التنشئة االجتماعية   -

 شخصية الريفي تذوب في شخصية أسرته  -

 الصلة بين المجتمع والثقافة شديدة الصلة بحيث ال يمكن وجود أحدهما دون اآلخر -

 كل ما سبق   -

 

 : سق االجتماعي ووظيفتهتبدّل يحدث في بنية الن   -168

 التنمية االجتماعية  -

 التغير االجتماعي  -

 التقدم االجتماعي  -

 التركيب االجتماعي  -

 

التغير الذي يصيب البناء االجتماعي والقيم والعادات واألدوار والعالقات في   -169

 : فترة زمنية محددة 

 التنمية االجتماعية  -

 التغير االجتماعي  -

 التقدم االجتماعي  -

 االجتماعي التركيب  -

 

الكل المركب الذي يشتمل على المعرفة والفن واألدب واألخالق والقانون  -171

والعادات والتقاليد واألعراف والقدرات األخرى التي يكتسبها الفرد  بوصفه عضوا في 

 : المجتمع 

 التطور  -

 التغير  -

 الثقافة  -

 التنمية  -

 

 : من أهم تعريفات الثقافة هو تعريف   -171

 م9111تعريف تايلور عام  -

 تعريف ثابت مدكور  -

 تعريف جون نورد  -
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 تعريف كليرنس كيز  -

 

 : سنة تقريبا ( 31)ظل التعريف الوحيد  للثقافة  لمدة    -172

 م1911تعريف تايلور عام  -

 تعريف ثابت مدكور  -

 تعريف جون نورد  -

 تعريف كليرنس كيز  -

 

 : تعريف تايلور للثقافة هو  -173

 يرات اجتماعيةكل ما هو موجود لدى المجتمع من تراكمات وتغ -

 مجموع إنجازات اإلنسان واستعماالته منذ فجر العصر الحجري -

الكل المركب الذي يشتمل على المعرفة والفن واألدب واألخالق والقانون والعادات  -

 والتقاليد واألعراف والقدرات

 ال شيء مما سبق  -

 

كل ما هو موجود لدى المجتمع من تراكمات وتغيرات اجتماعية، ومادية    -174

 :برات وأدوات ورموز، وما إلى ذلك وخ

 التطور  -

 التغير  -

 الثقافة  -

 التنمية  -

 

يعرف الثقافة بأنها كل ما هو موجود لدى المجتمع من تراكمات وتغيرات  -175

 : اجتماعية، ومادية وخبرات وأدوات ورموز، وما إلى ذلك 

 م1911تعريف تايلور عام  -

 تعريف ثابت مدكور  -

 تعريف جون نورد  -

 كيز تعريف كليرنس  -

 

 : مجموع إنجازات اإلنسان واستعماالته منذ فجر العصر الحجري    -176

 التطور  -

 التغير  -

 الثقافة  -

 التنمية  -

 

يعرف الثقافة بأنها مجموع إنجازات اإلنسان واستعماالته منذ فجر العصر  -177

 :الحجري 
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 م1911تعريف تايلور عام  -

 تعريف ثابت مدكور  -

 تعريف جون نورد  -

 تعريف كليرنس كيز  -

 

 :  ن أهم صفات الثقافة م   -178

 ظاهرة إنسانية  -

 تراكمية  -

 متعلّمة -

 تنشأ من تفاعل األفراد في المجتمع  -

 .  تنتقل من جيل إلى آخر -

 كل ما سبق  -

 

 : السائد عن العلماء أن الثقافة لها وجهين أو مكونين -179

 علمي و نظري  -

 والمادي           مادي -

 خارجي و داخلي  -

 عالمي و محلي  -

 

 : مادي و ال مادي يعتبران للثقافة وجهين  -181

 منفصالن  -

 متوازيان  -

 متصارعان  -

 ال يمكن الفصل بين هذين الجانبين إال للدراسة فقط -

  

 : التغير والتحول في أي من جانبي الثقافة المادي أو الغير مادي    -181

 التقدم  -

 التغير االجتماعي  -

 التغير الثقافي  -

 التنمية االجتماعية  -

 

 : ن التغير االجتماعي في الغالب تغير يرى البعض من العلماء أ   -182

 المادي  -

 فكري -

 مادي  -

  2و 1 -
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 : أي العبارات التالية صحيحة  -183

 التغير الثقافي يشمل التغير االجتماعي  -

 كل تغير اجتماعي هو تغير ثقافي وليس العكس    -

 ال يمكن الفصل بين التغير الثقافي والتغير االجتماعي   -

 كل ما سبق صحيح  -

 

 :التغير االجتماعي قديما وحديثا عوامل اختالف -191

 الثورة الصناعية  -

 االتصال الواسع بين المجتمعات المعاصرة -

 2و  1 -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : انتقلت المجتمعات من البساطة إلى التعقيد والتخصص الدقيق بعد  -185

 الثورة الصناعية  -

 االتصال الواسع بين المجتمعات المعاصرة -

 2و  1 -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : يرات الثورة الصناعية و التكنولوجيا من تأث -186

 ظهرت البطالة   -

 ظهر الصراع الطبقي والسياسي  -

 بين المجتمعات( الفجوة)زادت الهوة -

 كل ما سبق  -

 

 : نتيجة للتقدم في وسائل االتصال والمواصالت    -187

 زادت سرعة عملية االنتشار الثقافي  -

 زادت سرعة التغير االجتماعي   -

 المجتمعات زادت ظاهرة الهجرة بين -

 تقاربت أغلب أنماط الحياة والتغير بين المجتمعات -

 تشابهت الدول الصناعية مع بعضها، وكذا النامية مع بعضها -

 كل ما سبق  -

 

 :يتميز التغير االجتماعي قديما عنه حديثا في جوانب عدة منها -188

 أصبح التغير االجتماعي اليوم أسرع وأعمق -

 ومكاناالترابط بين التغيرات الحالية زماما  -

 أصبح التغير االجتماعي اليوم متوقعا في كل ظاهرة -

 أن التغير اليوم ذو طابع إرادي مخطط هادف مقصود -
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 كل ما سبق  -

 

 : كان التغير االجتماعي قديما    -189

 مخطط  -

 يمتاز بالسرعة  -

 ذو طابع عشوائي وتلقائي  -

 كل ما سبق  -

 

أخرى و هذا ما التغير الذي يحدث في مجتمع يتردد صداه وتبنيه في مجتمعات  -191

 : يطلق عليه 

 تماسك  -

 موضة  -

 عادات  -

 تخطيط  -

 

يحدث بصورة منفصلة ومتقطعة هادئة بسبب عزلة .... التغير االجتماعي     -191

 :المجتمعات جغرافيا وثقافيا 

 حديثا  -

 قديما  -

  2و  1 -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : يحدث بصورة منفصلة ومتقطعة هادئة بسبب  قديماالتغير االجتماعي     -192

 ادة وسائل االتصال زي -

 عشوائية االتصال  -

 عزلة المجتمعات جغرافيا وثقافيا -

  2و  2 -

 

  4محاضرة 

 

 : أثبتت الدراسات االجتماعية واألنثروبولوجية أنه   -193

 "  ثابتة"ليس هناك مجتمعات في حالة استاتيكية   -

 مستمرة " تغيرية"المجتمعات في ديناميكية   -

 مستمر  كل المجتمعات حتى البدائية في تغير -

 كل ما سبق  -

 

 : كل دراسة في علم االجتماع هي دراسة     -194
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 تغيرية   -

 ثابتة -

  2و  1 -

 متحولة  -

 

 : التراث السوسيولوجي مهتم بتفسيرات مقولة التغير االجتماعي بالرجوع إلى -195

 المجتمع الذي يحدث به التغيير   -

 التحوالت النفسية خالل التغير  -

 العوامل المؤدية إلى التغير  -

 سبق كل ما  -

 

 :المدخل الذي  ينظر إلى التغير بوصفه وحدة واحدة في المجتمعات كافة  -196

 المدخل المادي  -

 (غير السوسويولوجي)المدخل الفلسفي   -

 المدخل غير العلمي -

 (العلمي الواقعي )المدخل السوسويولوجي  -

 

ساد هذا االتجاه عند مفكري القرن الثامن  والتاسع عشر في دراسة التغير   -197

 : ي االجتماع

 المدخل المادي  -

 (غير السوسويولوجي)المدخل الفلسفي   -

 المدخل غير العلمي -

 (العلمي الواقعي )المدخل السوسويولوجي  -

 

المدخل  الذي يضم نظريات مختلفة متباينة في نظرتها للتغير االجتماعي،  -198

 : ولكنها مبنية على النظرة العلمية الواعية 

 المدخل المادي  -

 (ر السوسويولوجيغي)المدخل الفلسفي   -

 المدخل غير العلمي -

 (العلمي الواقعي )المدخل السوسويولوجي  -

 

  :يمكن تقسيم نظريات التغير االجتماعي إلى قسمين    -177

 النظريات الكالسيكية و الحديثة  -

 النظريات الفلسفية و السوسويولوجية  -

 النظريات االقتصادية و االجتماعية   -

 نفس اإلجابة  2و  1 -
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نظريات تحاول تفسير التغير االجتماعي، وتحليل مقولة االجتماعي، مجموعة    -211

 : بناء على فروض، وتصورات فلسفية في تفسيرها لظاهرة التغير

 النظريات العملية  -

 النظريات الكالسيكية الفلسفية  -

 (السوسيولوجية ) النظريات الحديثة  -

 ال شيء مما سبق  -

 

يقي وإنما دراستها عبارة عن نظريات ال تقوم على البحث العلمي واإلمبر -211

 : تنظر إلى التغير االجتماعي نظرة عامة وواحدة في المجتمعات كافة  (دراسة أرائكية)

 النظريات العملية  -

 النظريات الكالسيكية الفلسفية  -

 (السوسيولوجية ) النظريات الحديثة  -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : ن النظرية التي ال تعطي أهمية الختالف المكان أو الزما -212

 النظريات العملية  -

 النظريات الكالسيكية الفلسفية  -

 (السوسيولوجية ) النظريات الحديثة  -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : تقدم النظرية الكالسيكية الفلسفية  -213

 أحكام نظرية متخصصة  -

 أحكاما عامة وشاملة  -

 بحوث دقيقة  -

 ال شيء مما سبق  -
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الذي تدرس فيه نظريات تتحدث عن اإلنسانية وتغيرها ككل في الوقت  -214

 : مجتمعات جزئية 

 النظريات العملية  -

 النظريات الكالسيكية الفلسفية  -

 (السوسيولوجية ) النظريات الحديثة  -

 ال شيء مما سبق  -

 

القت النظريات الكالسيكية الفلسفية رواجا واسعا عند كثير من مفكري التغير  -215

 : االجتماعي نظرا 

 لتخصصها  -

 لتنوعها  -

 لسهولتها وعموميتها -

 لتفريقها بين طبقات المجتمع  -

 

 : تعتبر مقدمة الزمة وإطارا مرجعيا للنظريات السوسيولوجية     -216

 النظريات العملية  -

 النظريات الكالسيكية الفلسفية  -

 (السوسيولوجية ) النظريات الحديثة  -

 ال شيء مما سبق  -

 

 :  صورة واحدةمفاهيم مختلفة ترى أن التغير يأتي على    -217

 ة النظريات العملي -

 النظريات الكالسيكية الفلسفية  -

 (السوسيولوجية ) النظريات الحديثة  -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : جاءت النظرية الكالسيكية الفلسفية للتغير االجتماعي في البداية من  -218

 ابن خلدون  -

 أوجست كونت  -

 كندرسيه  -

 فالسفة التاريخ  -

 

االجتماع أمثال جاءت النظريات الكالسيكية للتغير االجتماعي من قبل علماء   -219

 : أوجست كونت، وكندرسيه، وابن خلدون في 

 القرن التاسع عشر  -

 القرن العشرين  -

 م 1711 -
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 م  17و  19في القرنين  -

 

 : جاءت النظريات الكالسيكية للتغير االجتماعي من قبل علماء االجتماع مثل    -211

 ابن خلدون  -

 أوجست كونت  -

 كندرسيه  -

 فالسفة التاريخ  -

 

 : جتماع يرون أن التغير عبارة عن كان فالسفة علم اال -211

 تقدم خطي  -

 يسير على شكل دورة  -

 تطور -

 كل ما سبق  -

 

 : أنواع  ثالثةتقسم النظريات الكالسيكية الفلسفية للتغير االجتماعي إلى  -212

 نظريات التقدم االجتماعي  -

 نظريات الدورة االجتماعية   -

 نظريات التطور االجتماعي  -

 كل ما سبق  -

 

 : م االجتماعي على أن التغير يسير في تقوم نظرية التقد  -213

 خط متصاعد -

 دورات متتالية  -

 تطور  -

 كل ما سبق  -

 

نظرية ترى أن التغير يكون ارتقائيا ويسير المجتمع فيه وفق مراحل محددة  -214

 : وكل مرحلة جديدة يصلها المجتمع تكون أفضل من سابقتها 

 نظريات التقدم االجتماعي  -

 نظريات الدورة االجتماعية   -

 ريات التطور االجتماعي نظ -

 كل ما سبق  -

 

 : من الفالسفة القائلين بأن التغير يسير في خط متصاعد  -215

  جان جاك روسو -

  كندرسه  -

 أوجست كونت  -
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 كل ما سبق  -

 

 : من ممثلي نظرية التقدم االجتماعي   -216

  جان جاك روسو  -

  كندرسه  -

 أوجست كونت  -

 كل ما سبق  -

 

بالعقد )الجتماعي في كتابه المعروف جاءت أهم أفكاره في نظريته عن التقدم ا -217

 (  : االجتماعي

 ابن خلدون  -

  جان جاك روسو -

  كندرسه  -

 أوجست كونت  -

 

 : عرفت نظريته بنظرية العقد االجتماعي   -218

 ابن خلدون  -

  جان جاك روسو -

  كندرسه  -

 أوجست كونت  -

 

 : لمس روسو في نظريته العقد االجتماعي تطور الحياة اإلنسانية في  -219

 ست مراحل  -

 ربع مراحل أ -

 سبع مراحل  -

 ثمان مراحل  -

 

لمس روسو في نظريته العقد االجتماعي تطور الحياة اإلنسانية في أربع  -221

 : مراحل هي 

 المرحلة الفطرية  -

 مرحلة عدم المساواة  -

 مرحلة الملكية الفردية  -

 المرحلة التعاقدية  -

 كل ما سبق  -

 

ية تامة في يرى روسو أن اإلنسان خاضعا للنظام الطبيعي، ومتمتعا بحر -221

 : المرحلة 
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 المرحلة العادلة  -

 المرحلة الفطرية  -

 مرحلة عدم المساواة  -

 مرحلة الملكية الفردية  -

 

 : يرى روسو أن اإلنسان احتاج لالستقرار وتشكيل أسرة في المرحلة   -222

 المرحلة الفطرية  -

 مرحلة عدم المساواة  -

 مرحلة الملكية الفردية  -

 المرحلة التعاقدية  -

 

والتقاليد االجتماعية بالتبلور وأصبحت تأخذ العادات صفة الجبر أخذت العادات  -223

 : في المرحلة 

 المرحلة الفطرية  -

 مرحلة عدم المساواة  -

 مرحلة الملكية الفردية  -

 المرحلة التعاقدية  -

 

يرى روسو أنه زاد التنافس والصراع بين األفراد والجماعات وأصبحت  -224

 : السيطرة لألقوى في مرحلة 

 ية المرحلة الفطر -

 مرحلة عدم المساواة  -

 مرحلة الملكية الفردية  -

 المرحلة التعاقدية  -

 

 : يرى روسو أن التضارب في المصالح في مرحلة عدم المساواة أدى إلى    -225

 والحاكم( هي الدولة)التفكير في التعاقد وتكوين مجتمع سياسي خاضعا لسلطة عليا   -

 زيادة اإلنتاج التجاري و الزراعي  -

 جتماعي بصورة كبيرة و متجددة حدوث التغير اال -

 كل ما سبق  -

 

يرى روسو أنها المرحلة التي يتم فيها التعاقد بين األفراد وقيام التنظيم   -226

 : السياسي المنظم واختيار حاكم يحكم بإرادتهم 

 المرحلة الفطرية   -

 مرحلة عدم المساواة  -

 مرحلة الملكية الفردية  -

 المرحلة التعاقدية  -



 41 ص الفاروق
 

 

 : ي وجهت لنظرية التعاقد االجتماعي لروسو من االنتقادات الت -221

 أن نظريته خيالية وغير واقعية    -

 أن فكرة التعاقد غير متصورة أصال و مستحيلة  -

الفكرة خيالية وافتراض قابل للنفي واإلثبات، إلى أن تقوم دراسة علمية تثبت   -

 صحتها

 كل ما سبق  -

 

 : أنها ( العقد االجتماعي)ترجع أهمية نظرية روسو   -228

 نبهت المفكرين إلى فكرة التقدم    -

 ساهمت في إرساء فكرة الديموقراطية الحديثة -

 نظرية خيالية و غير واقعية  -

  2و  1 -

 

 " : إنجيل الثورة الفرنسية "اعتبر كتابه    -229

 التغير االجتماعي وليم أوجبرن  -

 علم االجتماع ألوجست كونت  -

 أصل األنواع لداروين  -

 العقد االجتماعي لروسو  -

 

شكل تاريخي لتقدم العقل )مسيرة تقدم اإلنسانية في كتابه الشهيرشرح  -231

 : م 1774عام ( البشري

 ابن خلدون  -

  جان جاك روسو -

  كندرسه  -

 أوجست كونت  -

 

يعتقد أن الثقافة والتربية والتعليم هي القاعدة األساسية في تحقيق التقدم  -231

 : والنهوض بالمجتمع 

 ابن خلدون  -

  جان جاك روسو -

  كندرسه  -

 ست كونت أوج -

 

 : يرى أن التاريخ هو اكتشاف وتطبيق قوانين التقدم االجتماعي  -232

 ابن خلدون  -

  جان جاك روسو -
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  كندرسه  -

 أوجست كونت  -

 

 : كان ذو نظرة تفاؤلية لمراحل تقدم اإلنسانية  -233

 ابن خلدون  -

  جان جاك روسو -

  كندرسه  -

 أوجست كونت  -

 

 : قهاالتقدم عنده عبارة عن تجميع للمعارف العلمية وتطبي -234

 ابن خلدون  -

  جان جاك روسو -

  كندرسه  -

 أوجست كونت  -

 

يرى أنه ما دامت االكتشافات مستمرة فإن صفة الكمال للجنس البشري ستبلغ  -235

 :حدا كبيرا 

 ابن خلدون  -

  جان جاك روسو -

  كندرسه  -

 أوجست كونت  -

 

 : قسم  كوندرسه تاريخ الحضارة إلى    -236

 سبع مراحل  -

 أربع مراحل  -

 عشر مراحل  -

 احل خمس مر -

 

 : قطعت اإلنسانية في التسع مراحل لكوندرسه إلى       -237

 م  17نهاية القرن   -

 م 19نهاية القرن  -

 م  11نهاية القرن  -

 م  11نهاية القرن  -

 

 " : مرحلة اآلمال "يقصد كوندرسه بـ  -238

 تاريخ اإلنسانية  -

 حضارة اإلنسانية  -
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 مجهول اإلنسانية  -

 مستقبل اإلنسانية   -

 

 : حضارة إلى عشر مراحل هي قسم كوندرسه تاريخ ال -227

 المرحلة الطبيعية  -

 مرحلة الرعي و استئناس الحيوان   -

 مرحلة الزراعة  -

 مرحلة الحضارة اليونانية  -

 مرحلة الحضارة الرومانية  -

 مرحلة العصور الوسطى المسيحية  -

 مرحلة اإلقطاع  -

 مرحلة اختراع الطباعة -

 مرحلة الثورة الفرنسية   -

 مرحلة اآلمال  -

 كل ما سبق  -

 

المرحلة التي عاشتها اإلنسانية في البداية وتقوم على الصناعات البدائية كما    -241

 : يرى كوندرسه 

 المرحلة الطبيعية  -

 مرحلة الرعي و استئناس الحيوان   -

 مرحلة الزراعة  -

 مرحلة الحضارة اليونانية  -

 

 : ظهرت لديهم المدينة كوحدة سياسية    -241

 العرب األوائل  -

 الرومان  -

 اليونان  -

 س الفر -

 

 : وصلوا الى الرقي الحضاري وقاموا بتطبيق الديموقراطية   -242

 العرب األوائل  -

 الرومان  -

 اليونان  -

 الفرس  -

 

تميزوا بالنزعة العملية وفكرة الوحدة القانونية التي فرضوها على الشعوب   -243

 : الواقعة تحت سيطرتهم 
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 العرب األوائل  -

 الرومان  -

 اليونان  -

 الفرس  -

 

 : طى المسيحية من تبدأ مرحلة العصور الوس -244

 م  1711 -

 م  111انهيار اإلمبراطورية الرومانية عام  -

 قيام الحروب الصليبية -

 القرن السابع عشر  -

 

 : تبدأ مرحلة العصور الوسطى المسيحية بـ  -245

 م  1711 -

 م  111انهيار اإلمبراطورية الرومانية عام  -

 قيام الحروب الصليبية -

 القرن السابع عشر  -

 

وأثر ذلك على مظاهر ( الزمنية والدينية )السلطتين  ظهرت  حدة الصراع بين -246

 : الحركة الفكرية في أوروبا في مرحلة 

 اختراع الطباعة  -

 العصر اليوناني  -

 العصور الوسطى المسيحية  -

 اإلقطاع  -

 

جاءت هذه المرحلة في النصف الثاني من العصور الوسطى و ظهر فيها    -247

الدين ،وظهور طبقة غنية على حساب  االستبداد من جانب الحكام والمحاربين ورجال

 : الطبقة الكادحة 

 اختراع الطباعة  -

 العصر اليوناني  -

 العصور الوسطى المسيحية  -

 اإلقطاع  -

 

 :  تمتد مرحلة اختراع الطباعة  -248

 من القرن التاسع عشر حتى القرن العشرين  -

 من القرن الخامس عشر حتى بداية القرن السابع عشر  -

 ى القرن التاسع عشر من القرن الثامن عشر إل -

 ال شيء مما سبق  -
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 : تميزت هذه المرحلة بالنهضة الفكرية     -249

 اختراع الطباعة  -

 العصر اليوناني  -

 العصور الوسطى المسيحية  -

 اإلقطاع  -

 

 : صاحب عصر اختراع الطباعة  -251

 انتشار الكتب  -

 انتشرت الحركات النقدية والفلسفية   -

 تدعيم الديموقراطية قيام حركة اإلصالح الديني التي ساهمت ب -

 انتشار اآلراء االشتراكية الخيالية  -

 كل ما سبق  -

 

 : أدت إلى قيام الحركات االجتماعية ضد استبداد الحكام والكنيسة   -251

 اختراع الطباعة  -

 انتشار الكتب  -

 اآلراء االشتراكية الخيالية  -

 كل ما سبق  -

 

أساليب  يعتبرها كوندرسه عصر الحرية وإعالن حقوق اإلنسان واستحداث  -252

 : جديدة في الشؤون اإلنسانية والنظم االجتماعية 

 مرحلة اآلمال  -

 مرحلة الثورة الفرنسية  -

 مرحلة اختراع الطباعة  -

 مرحلة اإلقطاع -

 

يرى كوندرسة  أنه في هذه المرحلة ستكون اإلنسانية قد حققت افضل مراحل  -253

 :التقدم بتحقيق الغايات التي تسعى اليها 

 مرحلة اآلمال  -

 الثورة الفرنسية مرحلة  -

 مرحلة اختراع الطباعة  -

 مرحلة اإلقطاع -

 

قسم التأريخ االجتماعي للمجتمعات األوروبية بصفة خاصة وحاول تعميمه   -254

 : على العالم بأسره 

 ابن خلدون  -
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  جان جاك روسو -

  كندرسه  -

 أوجست كونت  -

 

ما واستقراء  مستقبل اإلنسانيةانفرد دون غيره من فالسفة التاريخ ببحثه في   -255

 : ستكون عليه 

 ابن خلدون  -

  جان جاك روسو -

  كندرسه  -

 أوجست كونت  -

 

 : يؤخذ على نظرية كوندرسه  -211

 النظرة التشاؤمية لإلنسانية  -

 التقسيم التعسفي لتعدد المراحل وترتيبها -

 نظريته خيالية و غير واقعية  -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : نظرة كوندرسه لمستقبل اإلنسانية  -257

 نظرة عامة  -

 لية نظرة تفاؤ -

 نظرة تشاؤمية  -

 لم يذكر المستقبل في أبحاثه  -

 

فيلسوف اجتماعي عاش الفوضى واالضطراب العام الذي صاحب الثورة  -258

 : الفرنسية فاراد ان يصلح المجتمع الفرنسي  

 داروين  -

 ابن خلدون  -

 أوجست كونت  -

 فيبر  -

 

 : بين أوجست كونت ان الفوضى التي عمت بالده فرنسا ناتجه عن  -259

 العقلي  االضطراب   -

 الثورة الفرنسية  -

 التكافل االجتماعي  -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : يؤكد أن المجتمع كي يستقر ويتقدم بحاجه الى اتفاق عقلي  -261



 47 ص الفاروق
 

 داروين  -

 ابن خلدون  -

 أوجست كونت  -

 فيبر  -

 

توصل إلى أن المجتمع ال صالح له إال بتوحيد التفكير في معالجه الظواهر  -261

والتوصل الى قوانين ، لج به الظواهر الطبيعية االجتماعية بالمنهج نفسه الذي تعا

 : تخضع لها الظواهر االجتماعية 

 داروين  -

 ابن خلدون  -

 أوجست كونت  -

 فيبر  -

 

 : يرى كونت ان التفكير اإلنساني في المعرفة قد مر في ثالث مراحل هي  -262

 (الثيولوجية ) الحالة الدينية  -

 (الميتافيزيقية )الحالة الفلسفية  -

 (الوضعية ) الحالة العلمية -

 كل ما سبق  -

  

 :يرى كونت أنها المرحلة التي كانت تفسر فيها الظواهر المختلفة بعلل أوليه   -263

 (الثيولوجية ) الحالة الدينية  -

 (الميتافيزيقية )الحالة الفلسفية  -

 (الوضعية )الحالة العلمية  -

 كل ما سبق  -

 

 : تقوم الحالة الدينية على أسلوب -264

 التغير االجتماعي  -

 الديني الفهم   -

 التعلم  -

 التطور  -

 

 : تتشخص الحالة الدينية بصفه عامه في -265

 الفلسفة  -

 اإلله   -

 التغير  -

 التطور  -
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 : يكون التفوق في الحالة الدينية لـ   -266

 المزارعين  -

 الجماعات الدينية  -

 الفالسفة  -

 العلماء  -

  

 : الى ثالث مراحل هي  الالهوتيةتقسم المرحلة  -267

 الوثنية -

 تعدد اآللهة -

 التوحيد  -

 ل ما سبق ك -

  

 : تمتد الحالة الفلسفية كما يرى كونت من سنة  -268

 م  1222 – 1222 -

 م 1222-1922 -

 م 1122 –م 1122 -

 إلى ماالنهاية  –م 1922 -

 

 : يسمي كونت الحالة الفلسفية بعصر   -269

 الثورة النفسية  -

 الثورة الفرنسية  -

 الثورات الغربية -

 الثورة اإلسالمية  -

 

 : ة يرى كونت أنه في الحالة الفلسفي  -271

 يكون تفكير اإلنسانية وتصوراتها أقل تشخيصا -

 تستبدل العلل األولية بعلل أكثر عمومية لها طابع الميتافيزيقية -

 يسيطر على عقول الناس مذهب فلسفي كالحرية المطلقة والخير والفضيلة -

 كل ما سبق  -

 

 : تمتد الحالة العلمية كما يرى كونت من  -271

 م  1222 –1222 -

 م 1222-1922 -

 م 1122 –م 1122 -

 إلى ما النهاية  –م 1922 -
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تفسر الظواهر بعلل تقوم على المنهج العلمي المبني على المالحظة والتجربة    -272

 : والمقارنة التاريخية، واالبتعاد عن العلل المجردة 

 (الالهوتية)الحالة الدينية   -

 (الميتافيزيقية )الحالة الفلسفية  -

 (الوضعية )الحالة العلمية  -

 كل ما سبق  -

 

 : عدَل الفكر اإلنساني عن البحث في مسألة أصل الظواهر ألنها   -273

 مسائل علمية  -

 مسائل محدودة  -

 مسائل ميتافيزيقية -

 مسائل دينية  -

 

 : هذه المرحلة تمهيدا للمرحلة العلمية التي تعتبر أرقى منهما « كونت»اعتبر   -274

 (الثيولوجية ) الحالة الدينية  -

 (الميتافيزيقية )الحالة الفلسفية  -

 (الوضعية )لحالة العلمية ا -

 كل ما سبق  -

 

 : شبهها كونت بمرحلة طفولة الفكر البشري   -275

 (الالهوتية)الحالة الدينية  -

 (الميتافيزيقية )الحالة الفلسفية  -

 (الوضعية )الحالة العلمية  -

 كل ما سبق  -

 

 : شبهها كونت بمرحلة الشباب والمراهقة  -276

 (الالهوتية)الحالة الدينية  -

 (الميتافيزيقية ) الحالة الفلسفية -

 (الوضعية )الحالة العلمية  -

 كل ما سبق  -

 

 : شبهها كونت بمرحلة الرجولة واالكتمال  -277

 (الالهوتية)الحالة الدينية  -

 (الميتافيزيقية )الحالة الفلسفية  -

 (الوضعية )الحالة العلمية  -

 كل ما سبق  -
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 : من النقد الذي وجه إلى نظرية كونت   -278

 بل  نظرته التشاؤمية نحو المستق -217

  أنه من المدرسة الحيوية واالتجاه العضوي -292

 اتبع تعداد فلسفي صارم  -291

 ال شيء مما سبق  -292

 

  5محاضرة 

 

 :يرى كونت أن التطور االرتقائي الذي شهدته اإلنسانية يبدو في     -283

 تقدم الحالة االجتماعية  -

 تقدم الطبيعة البشرية  -

 كالهما  -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : لتحسن المستمر بفضل ما تستطيع كشفه من تقدم الحالة االجتماعية و ا -284

 مظاهر اجتماعية جديدة  -

 تقنيات جديدة  -

 قوانين الظواهر االجتماعية   -

 كل ما سبق  -

 

يتمكن من السيطرة على الظواهر التي تخضع له وبذلك يزداد تحكم اإلنسان   -285

 : بالحياة االجتماعية واستطاع التنبؤ بسير الظواهر وبمستقبلها 

 الفلسفة -

 عرفة الم -

 النقد  -

 القانون العلمي -

 

التقدم االرتقائي في المرحلة االجتماعية يكون سريعا واضح النتائج خاصة في  -286

 : الجانب 

 الالمادي  -

 المادي -

  2و  1 -

 النفسي  -

 

  : من مظاهر تقدم الطبيعة البشرية -291

 التقدم االرتقائي في النواحي الطبيعية   -

 التقدم في النواحي العقلية  -
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 احي األخالقيةالتقدم في النو -

 كل ما سبق  -

  

 : من االنتقادات التي وجهت لنظرية كونت   -299

 يرجع تطور المجتمع إلى تطور الفكر البشري فقط  -

 يخلط بين مفهومي التقدم و التطور االجتماعي  -

 يرى أن كل مرحلة تقوم بعد انتهاء سابقتها و هذا االنتهاء غير متصور  -

 اني بنفس الترتيب الذي ذكرهليس بالضرورة أن ينتقل التفكير اإلنس -

 ينطبق ما ذكره من مراحل على المجتمعات األوربية فقط -

تصور أن تطور اإلنسانية المضطرد نحو التقدم في حين أن المجتمعات يصيبها  -

 التخلف أحيانا

 كل ما سبق  -

 

 : يرِجع تطور المجتمع والظواهر االجتماعية إلى -289

 تطور التفكير البشري   -

 تقدم المجتمعات  -

 النتقادات المحلية ا -

 ال شيء مما سبق  -

  

 : يسمى الخطأ الذي وقع في كونت بشأن ترتيب المراحل الثالث    -291

 االستقراء الناقص -

 التطور  -

 التخاذل  -

 كل ما سبق  -

  

أثرت أفكاره بشكل واضح في كثير من المفكرين  مثل دوركايم وسوركين    -291

 : وسبنسر وفي النظرية االجتماعية بشكل عام 

 دون ابن خل -

 داروين  -

 أوجست كونت  -

 كوندرسه  -

 

 : تنسب نظرية الدورة االجتماعية إلى  -272

 أوجست كونت  -

 داروين  -

 كوندرسه  -

 عبدالرحمن بن خلدون   -
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تُجِمع على أن عملية التغير االجتماعي تسير بشكل دائري ثم تنتهي حيث بدأت  -293

 : 

 نظرية العقد االجتماعي  -

 نظريات الدورة االجتماعية -

 اؤلية لإلنسانية النظرية التف -

 نظرية الصراع الثقافي  -

 

نظرية  ترى أن الحياة االجتماعية تسير في حركة منتظمة، ولذلك فإن تغير  -294

 : المجتمعات يشبه إلى حد كبير في انتظامه ودوراته نمو الكائن الحي ونهايته 

 نظرية العقد االجتماعي  -

 نظريات الدورة االجتماعية -

  النظرية التفاؤلية لإلنسانية -

 نظرية الصراع الثقافي  -

 

نظرية ترى أن المجتمعات تعيد الدورة من جديد مع اختالف نسبي في تعليل  -295

 : هذه الدورات وبدايتها ونهايتها 

 نظرية العقد االجتماعي  -

 نظريات الدورة االجتماعية -

 النظرية التفاؤلية لإلنسانية  -

 نظرية الصراع الثقافي  -

 

 : ي ودورة الحياة للكائنات العضوية نظرية تربط بين التغير االجتماع  -296

 نظرية العقد االجتماعي  -

 نظريات الدورة االجتماعية -

 النظرية التفاؤلية لإلنسانية  -

 نظرية الصراع الثقافي  -

 

نظرية ترى وجود تطابق بين دورة حياة الفرد، ودورة حياة الجماعة، أو  -297

 : الدولة، أو الحضارة 

 نظرية العقد االجتماعي  -

 رة االجتماعيةنظريات الدو -

 النظرية التفاؤلية لإلنسانية  -

 نظرية الصراع الثقافي  -

 

جاءت في نظرية الدورة االجتماعية  نظريات عديدة لكبار المفكرين    -298

 : والمؤرخين من أمثال 
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 ابن خلدون  -

 شبنجلر  -

 فيكو -

 كل ما سبق  -

 

نظريات  تقوم على أساس أن التغير يتجه صعوداً وهبوطاً، حيث تبدأ الدورة  -299

 : من نقطة معينة في دورة تعود بالمجتمع إلى نقطة مشابهة للتي بدأ منها 

 نظرية العقد االجتماعي  -

 نظريات الدورة االجتماعية -

 النظرية التفاؤلية لإلنسانية  -

 نظرية الصراع الثقافي  -

 

 : من النظريات التي تقوم على أساس نظرية الدورة االجتماعية  -222

 النظرية الدائرية العامة  -

 رية الدائرية الجزئية النظ -

 النظرية الدائرية اللولبية  -

 كل ما سبق  -

 

النظرية التي ترى أن الثقافة ألي مجتمع تمر في دائرة تبدأ بالميالد وتسير  -311

 : نحو النضج واالكتمال ثم تتجه إلى الشيخوخة ولتعود مرة للرقي والتقدم 

 النظرية الدائرية العامة  -

 نظرية العقد االجتماعي  -

 الدائرية الجزئية  النظرية -

 النظرية الدائرية اللولبية  -

 

 : يمثل النظرية الدائرية العامة  -222

 أوجست كونت  -

 ابن خلدون   -

 عاطف غيث  -

 فيكو  -

 

التي تهتم بدراسة ظاهرة اجتماعية معينة في المجتمع إلثبات أنها  النظرية -313

 : ومنتهية إلى النقطة التي بدأت منهاتسير في اتجاه دائري، 

 دائرية العامة النظرية ال -

 النظرية الدائرية الجزئية  -

 النظرية الدائرية اللولبية  -

 كل ما سبق  -
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 : يمثل النظرية الدائرية الجزئية   -314

 ابن خلدون  -

 فيكو  -

 شبنجلر  -

 كل ما سبق  -

 

النظرية التي ترى أن الظواهر االجتماعية تسير على شكل دائري ولكن في  -315

نقطة قريبة كانت قد بدأت منها، وإنما إلى  بحيث ال تعود إلى النقطة التي إطار لولبي

 :  منها

 النظرية الدائرية العامة  -

 النظرية الدائرية الجزئية  -

 النظرية الدائرية اللولبية  -

 

 : يمثل اتجاه النظرية اللولبية  -221

 فيكو  -

 أوجست كونت  -

 دوركايم  -

  داروين  -

 

المدى  نظريات الدورة االجتماعية ترى في عملية التغير االجتماعي على   -317

 : البعيد 

 نظرة تشاؤمية  -

 نظرة تفاؤلية  -

 نظرة عامة  -

 لم تتطرق إلى المستقبل  -

 

نظريات التقدم االجتماعي ترى في عملية التغير االجتماعي على المدى البعيد    -318

 : 

 نظرة تشاؤمية  -

 نظرة تفاؤلية  -

 نظرة عامة  -

 لم تتطرق إلى المستقبل  -

 

 :  عرض ابن خلدون دراساته العلمية من خالل -319

 حقيقة المجتمع اإلنساني   -

 العالقة المتبادلة بين الفرد والمجتمع  -
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 2و  1 -

 ال شيء مما سبق  -

 

أول من بين أن ظواهر االجتماع ال تسير مصادفة، وإنما تخضع لقوانين  -311

 :اجتماعية 

 أوجست كونت  -

 دوركايم  -

 فيبر  -

 ابن خلدون  -

 

 : ينظر ابن خلدون إلى المجتمع اإلنساني نظرة  -311

 تحليلية  -

 عامة  -

 سببية  -

 تفاؤلية  -

 

حاول أن يتتبع المجتمع بالدراسة والتحليل منذ نشأته حتى فساده، وتردده بين  -312

 : الضعف والقوة والنهوض والسقوط  

 أوجست كونت  -

 دوركايم  -

 فيبر  -

 ابن خلدون  -

 

أول من بين أن ظواهر االجتماع ال تسير مصادفة، وإنما تخضع لقوانين  -313

 : اجتماعية

 أوجست كونت  -

 وركايم د -

 فيبر  -

 ابن خلدون  -

 

يرى أن المجتمع البشري شأنه شأن الفرد الذي يمر بمراحل منذ والدته وحتى  -314

 :وفاته  

 أوجست كونت  -

 دوركايم  -

 فيبر  -

 ابن خلدون  -
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 : يرى ابن خلدون أن دورة المجتمع   -315

 عملية اختيارية  -

  مستقلة عن اإلرادة اإلنسانية -

 مجبولة باإلرادة اإلنسانية  -

 متغيرة  -

 

أسهب في تحديد أسباب التعاقب المنظم لدورة الظواهر العمرانية    -316

 ( : االجتماعية)

 أوجست كونت  -

 دوركايم  -

 فيبر  -

 ابن خلدون  -

 

 : تتغير في أثناء تطورها ( االجتماعية)بين أن النظم والظواهر العمرانية -317

 أوجست كونت  -

 دوركايم  -

 فيبر  -

 ابن خلدون  -

 

 : ع عناية كبيرة والعوامل التي تؤثر فيه  أولى الناحية التطورية للمجتم   -318

 أوجست كونت  -

 دوركايم  -

 فيبر  -

 ابن خلدون  -

 

األجيال "  قانون األطوار الثالثة"توصل ابن خلدون من دراسته للمجتمع إلى   -319

  :الثالثة وهي

 طور النشأة والتكوين -

 طور النضج واالكتمال -

 طور الهرم والشيخوخة  -

 كل ما سبق  -

 

 : رى ابن خلدون في قانون األطوار الثالثة تأتي األطوار كما ي -321

 متعاقبة   -

 متالزمة  -

 متضادة  -

 متصارعة  -
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 : يرى أن أعمار الدول تشبه أعمار األشخاص  -321

 أوجست كونت  -

 دوركايم  -

 فيبر  -

 ابن خلدون  -

 

 : يؤكد ابن خلدون أن كل طور يستغرق  -322

 عشرين سنة  -

 أربعين سنه   -

 خمسين سنة  -

 سبع سنوات  -

 

 : كما يرى ابن خلدون يكون عمر الدولة  -323

 عشرون سنة   -

 مائة وعشرون سنة -

 أربعون سنة  -

 خمسون سنة  -

 

 : عمر شخص واحد من العمر الوسط   -221

 العمر  -

 التغير  -

 الجيل -

 العصبية  -

 

 : التغير االجتماعي كما يرى ابن خلدون   -325

 متحول  -

 مستمر    -

 ثابت  -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : على عمم ابن خلدون نظريته في التغير االجتماعي   -326

 المجتمع األوربي  -

 المجتمع الفرنسي  -

 المجتمع اإلسالمي   -

 كافة المجتمعات  -
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 : خالل الثالثة أجيال هي بخمس مراحليمر المجتمع كما يرى ابن خلدون    -327

 مرحلة البداوة -

 مرحلة الملك -

 مرحلة الترف والنعيم  -

 مرحلة الضعف واالستكانة -

 مرحلة الفناء -

 كل ما سبق  -

 

 : كون دعامة المجتمع القبلي  ت العصبيةرأى أن   -328

 أوجست كونت  -

 دوركايم  -

 فيبر  -

 ابن خلدون  -

 

من العوامل الديناميكية التي تؤدي لدعامة المجتمع القبلي كما يرى ابن خلدون  -329

 : 

 العصبية  -

 الفضيلة -

 الدعوة الدينية -

 كل ما سبق  -

 

المجتمع الذي يصل إلى النضج من حيث التنظيم االجتماعي والسياسي وانفراد  -331

 : السلطان بالمجد والسلطة ثم الركون إلى الدعة لدى ابن خلدون 

 المجتمع الدولي  -

 المجتمع المتحضر  -

 المجتمع المتخلف  -

 كل المجتمعات  -

 

 : تعرض ابن خلدون إلى عوامل فساد المجتمع معلال ذلك بـ  -331

 االقتصادي  االنهيار -

 الضعف الديني  -

 االنهيار األخالقي  -

 كل ما سبق  -

 

 (  :إن الهرم إذا نزل بدولة ال يرتفع)توصل إلى قانون اجتماعي  -332

 أوجست كونت  -

 دوركايم  -
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 فيبر  -

 ابن خلدون  -

 

 ( : إن الهرم إذا نزل بدولة ال يرتفع) يقصد بالقانون االجتماعي -222

 استمرار الدولة  -

 ضعف الدولة  -

 لة و حاجتها لقيام أخرى على أنقاضها انهيار الدو -

 ال شيء مما سبق    -

 

 : يعلل ابن خلدون أسباب الهرم بعوامل أساسية منها -334

 ضعف العصبية -

 الخراب المادي   -

 الصالح االجتماعي  -

  2و  1 -

 

رأى من دراسته للتقدم االجتماعي أن المراحل التطورية يصاحبها تطور  -335

 : ياة االجتماعية ملحوظ في أحوال المعيشة ومتطلبات الح

 أوجست كونت  -

 دوركايم  -

 فيبر  -

 ابن خلدون  -

 

 : أشار ابن خلدون إلى العوامل التي تساعد في سرعة التقدم   -336

 البيئة  -

 كثافة المكان  -

 عدالة الدولة           -

 كل ما سبق  -

 

 : بين ابن خلدون الدعائم التي تقوم عليها الدولة   -337

 العصبية و الفضيلة  -

 دعوة دينية  -

 سياسي مبدأ  -

 الدولة السابقة  ضعف -

 كل ما سبق  -

 

ً أشار إلى أن الحضارة تحدث جانباً   -338 ألنها تدعو إلى االسترخاء والخمول  سلبيا

 : بمعنى أنها تحمل نقيضين
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 أوجست كونت  -

 دوركايم  -

 فيبر  -

 ابن خلدون  -

 

 : أكد أن الحضارة نهاية العمران البشري  -339

 أوجست كونت   -

 دوركايم  -

 فيبر  -

 ابن خلدون  -

 

من المراحل التي وضعها ابن خلدون يحصل فيها االستيالء على الملك و   -212

 :    تتميز بخشونة العيش وتوحش األفراد، وتتميز بوجود العصبية القبلية

 مرحلة البداوة -

 مرحلة الملك -

 مرحلة الترف والنعيم  -

 مرحلة الضعف واالستكانة -

 

 : خلدون األساس الذي يقوم عليه االجتماع اإلنساني  كما يرى ابن  -341

 الجيل  -

 العصبية  -

 الشدة  -

 ال شيء مما سبق -

 

الشعور الذي يحس به الفرد تجاه من يربطه وإياه من نسب أو ما تقتضيه  -342

 :عوامل الجوار أو الحلف أو الوالء من ضرورة الدفاع عنه ضد الظلم  

 الجيل  -

 العصبية  -

 الشدة  -

 ال شيء مما سبق -

 

 : أساس التغلب والتماسك بين األفراد    -343

 جيل ال -

 العصبية  -

 الشدة  -

 ال شيء مما سبق -
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 من نظرية ابن خلدون تشبه األحزاب السياسية في المجتمعات المعاصرة اليوم  -344

: 

 الجيل  -

 العصبية  -

 الشدة  -

 ال شيء مما سبق -

 

 : ما يؤدي إلى تماسك أفرادها وتعاضدهم    -345

 الجيل  -

 العصبية  -

 الشدة  -

 ال شيء مما سبق -

 

 : سلطانها  التي تقرر قوة الدولة واستمرار -346

 الجيل  -

 العصبية  -

 الشدة  -

 ال شيء مما سبق -

 

من المراحل التي وضعها ابن خلدون ينتقل المجتمع فيها من حالة البداوة إلى   -347

 : حالة الحضارة 

 مرحلة الملك -

 مرحلة الترف والنعيم  -

 مرحلة الضعف واالستكانة -

 مرحلة الفناء  -

 

 : تبدأ العصبية بالضعف لدى الحكام في مرحلة  -348

 لة الملكمرح -

 مرحلة الترف والنعيم  -

 مرحلة الضعف واالستكانة -

 مرحلة الفناء -

 

يحدث تركز السلطة من قبل فرد أو أسرة أو فئة بعد أن كانت شائعة في مرحلة  -349

 : 

 مرحلة الملك -

 مرحلة الترف والنعيم  -

 مرحلة الضعف واالستكانة -
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 مرحلة الفناء  -

 

 : أي العبارات التالية صحيحة  -351

 في مرحلة البداوة ال وجود للعصبية  -

 تختفي العصبية في مرحلة الملك  -

 ال تزول العصبية تماماً في مرحلة الملك  -

 ال شيء مما سبق  -

 

مرحلة يسميها أبن خلدون بطور الفراغ والدعة وفيها ينسى األفراد حياة  -351

 :البداوة ويفقدون فيها العصبية تماماً ويركن الحكام إلى الدعة والترف 

 مرحلة الملك -

 الترف والنعيم مرحلة  -

 مرحلة الضعف واالستكانة -

 مرحلة الفناء -

 

 : المرحلة التي يرى ابن خلدون اختفاء العصبية تماما فيها  -352

 مرحلة الملك -

 مرحلة الترف والنعيم  -

 مرحلة الضعف واالستكانة -

 مرحلة الفناء  -

 

 :مرحلة تشبه حكومة الطغيان واالستبداد عند أفالطون  -353

 مرحلة الملك -

 نعيم مرحلة الترف وال -

 مرحلة الضعف واالستكانة -

 مرحلة الفناء  -

 

 : يرى ابن خلدون أن النعيم يؤدي بالدولة إلى  -354

 الخلود  -

 الضعف  -

 الفناء  -

 االستمرار  -

 

 : يرى ابن خلدون أن الضعف يبدأ يدب في الدولة في مرحلة  -355

 مرحلة البداوة  -

 مرحلة القنوع والمسالمة وتقليد للحكام السابقين -

 مرحلة الملك  -
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 ء مما سبق ال شي -

 

 : يرى ابن خلدون أن اإلصالح في هذه المرحلة ال يجدي شيئا   -356

 مرحلة البداوة  -

 مرحلة الملك  -

 مرحلة الترف  -

 مرحلة الضعف واالستكانة -

 

 : استدل ابن خلدون في وضعه آلرائه و مراحل حياة الدولة من استقرائه   -357

 تاريخ الدولة اليونانية  -

 تاريخ الدولة الرومانية   -

 الدول اإلسالمية تاريخ  -

 تاريخ الدول األوربية الحديثة  -

 

تبين من مجمل عرض أفكار ابن خلدون في التغير االجتماعي و التقدم   -358

 : االجتماعي 

 انه صاحب نظرية أصليه في علم االجتماع    -

 توصل الى قوانين عديده صادقة في التغير   -

 ة في عصره  قوانينه  تعكس بصدق األوضاع االجتماعية التي كانت سائد -

 كل ما سبق  -

 

قانونيه في  حتميهنظريته في تقدم المجتمع في مراحلها المختلفة تعكس   -359

 :التطور التاريخي  

 تحليلية   <اوجست كونت  -

 فيبر  -

 كوندرسه  -

 ابن خلدون  -

 

  6محاضرة 

 

مبادئ ) يعتبر من المؤسسين األوائل لفلسفة التاريخ، من خالل نشره لكتابه -361

 :  1725عام ( علم جديد

 أوجست كونت  -

 كوندرسه  -

 فيكو  -

 فيبر  -
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 : التقدم الدائري اللولبي صاحب نظرية -211

 أوجست كونت  -

 كوندرسه  -

 فيكو  -

 فيبر  -

 

صاغ قانونا عاما لتطور المجتمعات اإلنسانية من خالل تحليله للبعد التاريخي   -362

 : 

 أوجست كونت  -

 كوندرسه  -

 فيكو  -

 فيبر  -

 

عات اإلنسانية فقسمها الى ثالث عالج فيكو في كتابه تاريخ تطور المجتم  -363

 :مراحل متعاقبة هي

 المرحلة الدينية  -

 مرحلة البطولة  -

 مرحلة اإلنسانية  -

 كل ما سبق  -

 

يرى فيكو أن هذه المرحلة تتميز بالطبيعة التأليهية لألشياء، وأن كل فعل وقول  -364

 : ا مستمد من اآللهة، وأن حياة المجتمع تعتمد على مقوالت دينية في مختلف مجاالته

 مرحلة البداوة  -

 المرحلة الدينية  -

 مرحلة البطولة  -

 مرحلة اإلنسانية  -

 

مرحلة يرى فيها فيكو تعظيم الشرف والمغامرة وظهور الطبقة السياسية   -365

 : الحاكمة، وأن الحق فيها لألقوى 

 مرحلة البداوة  -

 المرحلة الدينية  -

 مرحلة البطولة  -

 مرحلة اإلنسانية  -

 

دى الرومان حيث األب هو المتصرف في أعضاء سيادة األسرة األبوية ل  -366

 : أسرته مثال للمرحلة 

 مرحلة البداوة  -
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 المرحلة الدينية  -

 مرحلة البطولة  -

 مرحلة اإلنسانية  -

 

 : يرى فيكو ازدهار الفنون والفلسفة واآلداب في مرحلة  -367

 مرحلة البداوة  -

 المرحلة الدينية  -

 مرحلة البطولة  -

 مرحلة اإلنسانية  -

 

ا مرحلة تتميز بالحرية السياسية، والمساواة، وسيادة الحقوق يرى فيكو أنه -368

 : المدنية، انتشار األنظمة الديموقراطية 

 مرحلة البداوة  -

 المرحلة الدينية  -

 مرحلة البطولة  -

 مرحلة اإلنسانية  -

 

 :من الملحوظات على نظرية فيكو -217

 يرى أن تقدم اإلنسانية حتمي  -

 ة كغيره من فالسفة التاريخنظرته للتاريخ المجتمعات كانت نظرة كلي -

 اعتمد على االستقراء الناقص -

 حاول تعميم تطور الحضارة األوربية على كل المجتمعات  -

 تأثر بشكل كبير بنظرية أوجست كونت  -

 كل ما سبق  -

 

 : من علماء االجتماع تأثر بشكل كبير بنظرية أوجست كونت  -371

 ابن خلدون  -

 دوركايم  -

 داروين  -

 فيكو  -

  

  :ور االجتماعي ضمن التط نظرية تعتبر -211

 ( غير العلمية)النظريات غير االجتماعية  -

 النظريات العلمية  -

 النظريات الحديثة  -

 ال شيء مما سبق  -
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 : من النظريات التي تشبه المجتمع بالكائن العضوي في تطوره   -372

 ( غير العلمية)النظريات غير االجتماعية  -

 النظريات العلمية  -

 النظريات الحديثة  -

 سبق ال شيء مما  -

 

تأثرت نظريات التطور االجتماعي في  النصف الثاني من القرن التاسع عشر  -373

 : بأفكار 

 دوركايم  -

 داروين  -

 ابن خلدون  -

 فيكو -

   

حاولت تفسير الحالة االجتماعية والنظم ..... أفكار داروين باألساس نظريات   -374

 : االجتماعية 

 نفسية  -

 اجتماعية  -

 بيولوجية  -

 علمية  -

 

 :بعض المبادئ العامة في نظريته عن النشؤ واالرتقاء منها( داروين)قدم     -375

 مبدأ الصراع من أجل الوجود  -

 مبدأ البقاء لألصلح -

 مبدأ االنتخاب الطبيعي -

 كل ما سبق  -

 

 :من أبرز الممثلين لالتجاه التطوري في علم االجتماع العالم    -376

 أوجست كونت  -

 هربرت سبنسر  -

 ابن خلدون  -

 دوركايم  -

 

 : ن أهم علماء االجتماع في القرن م( سبنسر)يعتبر   -377

 م  11 -

 م  19 -

 م  17 -

 م  22 -
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 : البيولوجية ( داروين)تشابهت نظريته االجتماعية بنظرية  -378

 أوجست كونت  -

 ابن خلدون  -

 هربرت سبنسر  -

 كوندرسه  -

 

اعتبر أن كل من الكائن الحي والمجتمع يتطوران من التجانس الى الالتجانس  -379

 : وصوال للتكامل 

 أوجست كونت  -

 ابن خلدون  -

 هربرت سبنسر  -

 كوندرسه  -

 

 : يرى سبنسر أن األفعال تسير وفق قانون  -381

 التحليل  -

 الحتمية  -

 التركيب  -

 االتصال النسبي  -

 

 : يقصد سبنسر بقانون االتصال النسبي  -381

 ضعف الدول مع مرور الزمن  -

 أن ظواهر المجتمع مرتبطة ببعضها -

 قلة التواصل االجتماعي في مختلف الحضارات  -

 سبق  كل ما -

 

 : التخصص هو غاية كل تطور وارتقاء كما يرى   -382

 أوجست كونت  -

 ابن خلدون  -

 هربرت سبنسر  -

 كوندرسه  -

 

 : يرى سبنسر لدى دراسته أفراد المجتمع أنهم يكونون في البداية  -383

-   ً  متجانسين واالختالفات بينهم غير واضحة كماً وكيفا

 ينقسمون ويتعقد المجتمع     -

 يختفي التجانس بينهم -

  2و  2 -
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 : يرى سبنسر لدى دراسته أفراد المجتمع أنه عند زيادة السكان يكونون   -384

-  ً  متجانسين واالختالفات بينهم غير واضحة كماً وكيفا

 ينقسمون ويتعقد المجتمع     -

 يختفي التجانس بينهم -

  2و  2 -

 

 : يرى سبنسر أن العالقة بين أجزاء الكائن الحي تكون  -385

 عالقة مباشرة  -

 عالقة داخلية  -

 عالقة خارجية  -

 ال تربط بينهم عالقة  -

 

 :يرى سبنسر أن عالقة أعضاء المجتمع    -386

 تخضع للعادات والتقاليد واللغة   -

 عالقة مباشرة  -

 عالقة خارجية  -

 ال تربط بينهم عالقة  -

 

 :أن الظواهر االجتماعية تتأثر بنوعين من العوامل( سبنسر)يرى  -387

 عامة و خاصة  -

 داخلية و خارجية  -

 ه ظاهرة و باطن -

 علمية و مادية  -

 

 :يرى سبنسر أنها عوامل خاصة بالفرد كتكوينه العضوي والوجداني   -388

 العامل الوجداني  -

 العامل الداخلي  -

 العامل الخارجي  -

 العامل الثقافي   -

 

يرى سبنسر أنها عوامل  تتعلق بالبيئة الجغرافية التي تؤثر في األفراد من   -389

 : حيث النشاط 

 العامل الوجداني  -

 الداخلي العامل  -

 العامل الخارجي  -

 العامل الثقافي   -



 69 ص الفاروق
 

 

أن تطور نظام األسرة إلى نظام القبيلة والمدينة والدولة هو ( سبنسر)يرى  -391

 : دليل على 

 تخلف المجتمع اإلنساني  -

 ضعف المجتمع اإلنساني  -

  2و  1 -

 تطور وارتقاء المجتمع اإلنساني   -

 

 :ية نحو الحياة اإلنسان.....تميز سبنسر بأنه ذو نظرة  -391

 حتمية  -

 تفاؤلية  -

 متشائمة  -

 عامة  -

 

 :تشابها بين المجتمع والكائن العضوي في عدة مجاالت منها( سبنسر) يرى  -272

 هناك اتفاق بينهما في عملية النمو التدريجي  -

 كلما زاد حجم المجتمع والكائن العضوي ازداد البنيان تعقيدا وتركيبا   -

 كلما زاد حجم المجتمع تزداد الوظائف تخصصا -

 ل ما سبق ك -

 

 : أن عملية الصراع من أجل البقاء جعلت كثيرا من المجتمعات ( سبنسر)يعتقد  -393

 تضعف بعضها البعض  -

 تتحد مع بعضها -

 تنافس بعضها البعض  -

  2و  1 -

 

قدّم نظرية عضوية متكاملة لتطور المجتمع، لها مكانتها في التنظير  -394

 : االجتماعي 

 أوجست كونت  -

 ابن خلدون  -

 هربرت سبنسر  -

 درسه كون -

 

 : أن مبدأ تشبيه المجتمع بالكائن العضوي مبدأ  -395

 سليم  -

 مطاط  -

 غير علمي  -
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 حديث  -

 

كانت نظرتها للتغير االجتماعي نظرة عامة وشاملة دون تمييز لالختالف  -396

 :الثقافي بين المجتمعات 

 النظريات الحديثة  -

 النظريات الكالسيكية  -

 النظريات العلمية  -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : ة للحياة االجتماعية بمظاهرها المختلفة دراسة فلسفي  -397

 النظريات الحديثة  -

 النظريات الكالسيكية  -

 النظريات العلمية  -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : قامت النظريات الكالسيكية على  -398

 الدراسة العلمية التجريبية -

 مبدأ االستقراء الناقص  -

 الحداثة و االستطراد  -

 كل ما سبق  -

 

معات تعميما مطلقا على مسيرة كل المجتمعات تعميم مسيرة مجتمع من المجت  -399

  مهم: البشرية 

 الدراسة العلمية التجريبية -

 مبدأ االستقراء الناقص  -

 التطور االجتماعي  -

 التغير االجتماعي  -

 

نظريات أسهمت في ظهور النظرية االجتماعية المعاصرة التي تفسر التغير  -411

 : االجتماعي 

 النظريات الحديثة  -

 ية النظريات الكالسيك -

 النظريات العلمية  -

 ال شيء مما سبق  -

 

  7محاضرة 

 



 71 ص الفاروق
 

النظريات التي تفسر التغير االجتماعي في ضوء عامل واحد من عوامل    -411

 : التغير، كالعامل التكنولوجي، أو العامل االقتصادي، أو العامل األيكولوجي 

 النظريات الكالسيكية  -

 النظريات العاملية  -

 النظريات العلمية  -

 فلسفية النظريات ال -

 

 : مقارنة لكونها  حديثة وعلميةتعتبر النظريات العاملية نظريات   -412

 تعتمد على آراء الفالسفة القدماء  -

 (ميدانية)تبني أفكارها في الغالب على تجارب علمية وإمبريقية  -

 تشبه المجتمع بالكائن الحي  -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : تعتبر النظريات العاملية من النظريات  -413

  الكالسيكية -

 الحديثة  -

 (العلمية ) السوسيولوجية  -

 (الغير علمية )الفلسفية  -

 

انتقد نظرية العامل و رأى أنه ال بد الرجوع ألكثر من عامل واحد           -414

  :لتفسير التغير االجتماعي 

 هربرت سبنسر  -

 ولبرت مور -

 أوجست كونت  -

 فيبر  -

 

 : من النظريات العاملية    -415

 نظرية العامل التكنولوجي   -

 ة العامل الديموغرافي نظري -

 نظرية العامل األيكولوجي  -

 .نظرية العامل االقتصادي  -

 نظرية العامل الثقافي  -

 كل ما سبق  -

 

الوسائل التقنية التي يستخدمها الناس في وقت معين من أجل التكيف مع    -416

 : الوسط الذي يعيشون فيه 

 الثقافة  -
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 التغير االجتماعي  -

 التكنولوجيا  -

 االقتصاد  -

 

أنها دراسة التقنيات واألفكار التي تغطي المواضيع المادية  أجبرنيليام يرى و   -417

: 

 الثقافة   -

 التغير االجتماعي  -

 التكنولوجيا  -

 االقتصاد  -

 

 : للثقافة ..... يرى ويليام أجبرن أن التكنولوجيا تشمل الجوانب   -418

 المادية  -

 الغير مادية  -

  2و  1 -

 ال شيء مما سبق  -

  

أي االمتالك العلمي الستعمالها واألهمية  –التقنيات  –فن استعماالت اآلالت    -419

 : المترتبة عليها

 الثقافة  -

 التغير االجتماعي  -

 التكنولوجيا  -

 االقتصاد  -

 

 :اآلالت وفن استعمالها   -411

 الثقافة  -

 التغير االجتماعي  -

 التكنولوجيا  -

 االقتصاد  -

 

مجتمع انعكاس لثقافة المجتمع المادية والفكرية وتعبير صادق عن تقدم ال   -411

 :الحضاري  

 الثقافة  -

 التغير االجتماعي  -

 التكنولوجيا  -

 االقتصاد  -
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 : تشمل العلم التطبيقي الذي يؤدي إلى صناعة األشياء المادية  -412

 الثقافة  -

 التغير االجتماعي  -

 التكنولوجيا  -

 االقتصاد  -

 

 : القائلون بالعامل التكنولوجي يرجعون التغيرات االجتماعية إلى  -413

 الثقافة  -

 وجيا االيكول -

 التكنولوجيا  -

 االقتصاد  -

 

 : من رواد النظرية التكنولوجية  -414

 هربرت سبنسر  -

 كوندرسة  -

 وليام أوجبرن -

 ابن خلدون  -

 

 : يهتم علم االجتماع بالتكنولوجيا    -415

 اهتماماً مجرداً  -

 اهتمام باألثار التي تتركها في المجتمع   -

  2و  1 -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : وظيفة المخترعات المادية هي   -416

 خدمة الحياة االجتماعية   -

 إحداث الثقافة المادية  -

 تغيير شكل الحياة  -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : التكنولوجيا بوصفها آالت هي    -417

 علم نفس  -

 علم اجتماع   -

 علوم طبيعية    -

 كل ما سبق  -
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التكنولوجيا هو الذي يؤثر في تغير ( معنى)من الوجهة االجتماعية فان  -119

 : ل المجتمع والتكنولوجيا من خال

  الحاجة االجتماعية تؤدي إلى االختراع المادي الذي يستعمل في المجتمع -

 يؤثر االختراع التكنولوجي في حياة المجتمع من خالل استعماله في المجتمع -

 باالنتشار تؤثر التكنولوجيا في مجتمعات لم تساهم في عملية اختراع أو االكتشاف   -

 كل ما سبق  -

 

 : ر نفسها في المجتمعات كافة بفعل التكنولوجيا ال تترك اآلثا  -419

 االختالف االقتصادي  -

 االختالف الثقافي  -

 االختالف التقني  -

 كل ما سبق  -

 

 : بين المجتمع والتكنولوجيا ...... العالقة   -122

 حتمية  -

 جدلية  -

 متبادلة  -

 متوازية  -

 

 : ترى النظرية التكنولوجية أن التغير االجتماعي سببه   -121

 العامل االقتصادي  -

 الثقافي العامل  -

 العامل التكنولوجي  -

 كل ما سبق  -

 

 : التغير التكنولوجي أصاب    -422

 النظام الفردي  -

 النظام االجتماعي -

 النظام الفردي والنظام االجتماعي  -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : على الحياة االجتماعية   المذياعقام بدراسة تأثير      -423

 هربرت سبنسر  -

 كوندرسة  -

 وليام أوجبرن -

 ابن خلدون  -
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إلى أن التكنولوجيا أدت إلى تغير في العادات والمؤسسات االجتماعية  ذهب  -424

 : بشكل واسع 

 هربرت سبنسر  -

 كوندرسة  -

 وليام أوجبرن -

 ابن خلدون  -

 

أن أي اكتشاف أو اختراع تقني يؤدي مباشرة الى تغيرات .... ترى النظرية  -121

 :  اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية

 التطورية  -

 الثقافية  -

 ولوجية التكن -

 ال شيء مما سبق  -

 

أدى الى تغيرات عميقة في حياة المجتمعات و حدوث تغييرات ...... اكتشاف  -426

 : في االستراتيجية العسكرية والى قيام عالقات دولية جديدة 

 المذياع  -

 السيارة  -

 السالح النووي  -

 كل ما سبق  -

 

مثل أدت الى تغيرات اجتماعية مهمة منها تشكيل مؤسسات اجتماعية       -427

 : التأمين  ومدارس السياقة وإدارة شرطة المرور ونظامه 

 المذياع  -

 السيارة  -

 السالح  -

 وسائل االتصال  -

 

 :  مثل ساهمت التكنولوجيا في تكوين اتجاهات عدة داخل المجتمع -129

 التخصص في العمل  -

 تكتسب االختراعات التكنولوجية أهمية بالغة -

 إيجاد الظاهرة اإلمبريالية -

 القيم االجتماعية التغير في مجال -

 ظهور أهمية المجتمعات الصناعية وسرعة تقدمها -

 كل ما سبق  -

 

 : كان لهذا االختراع تأثير أوسع من إعالن استقالل أمريكا    -429
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 اختراع السيارة  -

 اختراع اآللة البخارية  -

 اختراع التلفون  -

 كل ما سبق  -

 

 : مخترع اآللة البخارية  -431

 هتلر  -

 جيمس واط  -

 هربرت سبنسر  -

 ن أوجبر -

 

 : أدت الثورة الصناعية إلى  -431

 إيجاد الظاهرة اإلمبريالية   -

 أدت الى فائض في اإلنتاج الصناعي   -

 البحث عن أسواق جديدة لتصريف الفائض  -

 تشكيل الشركات المتعددة الجنسيات  -

 استيطان ما يعرف بالعالم القديم واستعماره    -

 منها معظم الدول النامية  إنشاء ظاهرة التبعية حتى بعد االستقالل التي تعاني   -

 كل ما سبق  -

 

صاحب تغيرات اجتماعية عديدة مع المتغيرات التكنولوجية في مجال القيم  -432

 : االجتماعية مثل 

 قيمة الوقت   -

 قيمة المرأة  -

 قيمة العمل   -

 كل ما سبق  -

 

يرى أن اإلنسان وهو يعمل على تغيير الطبيعة المحيطة به يغير من طبيعته  -433

 : الخاصة 

 ن أوجبر -

 هيجل  -

 سبنسر  -

 دوركايم  -

 

 : ترى النظرية التكنولوجية أن التغيرات في المجتمع     -434

 وليدة التكنولوجيا   -

 من المؤثرات على الحياة االجتماعية  -
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  2و  1 -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : تبني أفكار التكنولوجيا على القسمة الثنائية للثقافة لدى   -435

 وليام أوجبرن   -

 نمكوف  -

 ممفورد   -

 ق كل ما سب -

 

 : سرعة التغير في المجتمعات الصناعية دون غيرها بسبب   -436

 العامل االقتصادي  -

 العامل الثقافي  -

 العامل التكنولوجي  -

 كل ما سبق  -

 

 : يحدث تراكم مجال الثقافة المادية نتيجة لعامل  -437

 االقتصاد  -

 المال  -

 االختراع واالكتشاف   -

 الزراعة  -

  

 : مادي عن الجانب المادي بـ على تخلف الجانب الال( أوجبرن)يصطلح     -438

 الهوة الثقافية   -

 التقدم الثقافي  -

 التخلف الثقافي -

  2و  1 -

 

  :ترجع عملية تخلف الالماديات عن الماديات في التغير إلى عدة اسباب منها   -127

 الميل للمحافظة على القديم   -

  الجهل بحقيقة التجديد واالختراع   -

 عادات والتقاليد  النزعة المحافظة لدى كبار السن وجمود ال -

 كل ما سبق  -

 

 :بين أن الثورة الصناعية هي المسؤولة عن التغيرات التي حدثت لألسرة    -441

 وليام أوجبرن  -

 نمكوف  -

 ممفورد   -
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 كل ما سبق  -

 

 :حجم األسرة  ... أدت الثورة الصناعية الى  -441

 توسيع  -

 تقليص  -

 توحيد  -

 تصفير  -

 

والتغير األسري تكون في  يرى نمكوف أن العالقة بين التغير التكنولوجي    -442

  : العمليات 

أدت الصناعة الى إنهاء اإلنتاج المنزلي األمر الذي نجم عنه إلغاء الوظيفة التي  -

 كانت لألب في رئاسة العمل الزراعي واليدوي 

 نتج عن عمل الرجل خارج المنزل أن ترك تدبير شؤون البيت والتربية للمرأة  -

  لية اقتصادية  خروج المرأة للعمل منحها استقال  -

نشأت ظاهرة المدن الصناعية والمجتمعات الحضرية ونمو الخدمات وإسناد هذه            -

 الخدمات تابعة للدولة.          

 كل ما سبق  -

 

 : سبق أوجبرن في نظرية أن الجانب المادي أسبق في التغير  -443

 كوست  -

 فيبر  -

 كارل ماركس  -

 كل ما سبق  -

 

فاً دائمة تعتبر عوامل مهمة في التغير في أن هناك ظرو ماكيفريذهب  -444

 : االجتماعي مثل 

 نظام الطبيعة أو العلية الخارجية المستقلة عن نشاط اإلنسان     -

 التكنولوجيا   -

  2و  1 -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : يرى ماكيفرعامل دائم ال يمكن جعله صالحاً كعلة للتغير  -445

 الحالة البيولوجية  -

 نظام الطبيعة  -

 التكنولوجيا  -

 ما سبق  كل -
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  8محاضرة 

 

مجموعة العناصر المتعلقة بالهيكل السكاني من حيث الزيادة أو النقصان    -446

 :ومن حيث الكثافة أو التخلخل وكذلك التوزيع حسب الهرم السكاني 

 البيولوجيا  -

 التكنولوجيا  -

 االقتصاد -

 الديمواغرفيا  -

 

 : بدأ االهتمام بالمسألة الديموغرافية مع    -447

 لصناعية  بداية الثورة ا -

 م  1711 -

 نهاية الثورة الصناعية -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : تتأثر الحركة السكانية بعاملين هما  -448

 العامل التكنولوجي  -

 عامل المواليد -

 عامل الوفيات والهجرة -

 العامل الثقافي  -

 

 : أي العبارات التالية صحيحة  -449

ا التخلف تؤكد الدراسات السكانية الحديثة على وجود عالقة بين السكان وقضاي -

 والتقدم

 ترتبط العالقات االجتماعية ارتباطا شديدا بعدد األفراد المشاركين فيها -

 أن التقدم االجتماعي يرتبط بمدى كثافة السكان وحجمهم  -

 كل ما سبق صحيح  -

 

 : في تحليالته لزيادة السكان ان الكثافة الديموغرافية سببا في  دوركايميذهب  -451

 تقسيم العمل   -

 قية   الكثافة األخال -

  2و  1 -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : تكشف عن مدى حضارة المجتمع  -451

 تقسيم العمل   -

 الكثافة األخالقية    -
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 التكنولوجيا -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : من خالل نظرة دوركايم فان الحضارة تظهر باعتبارها  -453

 هدفا   -

 مجاال يمارس من خالله األفراد وظائفهم االجتماعية  -

 نوع من التكنولوجيا  -

 سبق  كل ما -

 

 : توصل دوركايم أن نمو الكثافة السكانية يصاحبه نمو    -454

 العمل   -

 (الحضارة ) الكثافة األخالقية  -

 االقتصاد -

 ال شيء مما سبق  -

 

يرى أن تقسيم العمل والكثافة األخالقية تؤديان بالضرورة الى التقدم  -455

 : االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

 سبنسر  -

 دوركايم  -

 كونت  -

 كوندرسه  -

 

يد دوركايم في آراؤه نحو أن التغير االجتماعي يرجع إلى العامل يؤ -456

 ( : السكاني ) الديموغرافي 

 فيبر  -

 ابن خلدون  -

 جورج بلندي -

 كل ما سبق  -

 

نظرية تربط بين النمو السكاني وبين البناء الطبقي للمجتمع من خالل تطبيق  -457

 : القانون العام للوراثة لدى الكائنات الحية  

 نظرية كونت  -

 رية دبلداينظ -

 نظرية كوندرسه  -

 نظرية فيبر  -
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قانون يرى أنه إذا تعرض احد األنواع الحية لالنقراض فان الطبيعة تعمل على  -458

 : زيادة عدد أفراده حفاظا على النوع من خطر االنقراض  

 قانون التبعية  -

 قانون المعرفة  -

 القانون العام للوراثة  -

 ال شيء مما سبق  -

 

 ( : دبلداي)من النقد الموجه لنظرية  -459

 أهملت التفرقة بين معدالت الخصوبة وبين معدالت الزيادة السكانية   -

 أهملت عامل الوفيات    -

أن التوزيع الطبيعي للزيادة السكانية ال ينطبق على الواقع في كل األحوال   -

 والظروف

 كل ما سبق  -

 

 :   يربط بين معدالت التوالد وبين الحراك االجتماعي الرأسي داخل المجتمع   -461

 دبلداي  -

 ديمونت -

 فيبر  -

 كونت  -

 

 : يفترض أن اإلنسان يسعى لتقلد المركز االجتماعي العالي   -461

 دبلداي  -

 ديمونت -

 فيبر  -

 كونت  -

 

كما يرى ديمونت في المجتمعات التي ال توجد فيها عقبات أمام الفرد تحول   -462

 : دون التنقل الرأسي الطبقي 

 تتجه نحو تكوين أسر كبيرة  -

 اليد تكثر معدالت المو -

 يقل االتجاه نحو تكوين أسر كبيرة الحجم  -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : يرى ديمونت أن معدالت المواليد منخفضة في فرنسا بسبب   -463

 زيادة التكنولوجيا  -

 سيادة روح الديموقراطية  -

 عدم وجود عقبات أمام التنقل الطبقي -
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 وجود عقبات أمام التنقل الطبقي  -

 

 : ادة المواليد في الهند كما يرى ديمونت فإن السبب في زي -464

 تميزها بالطابع الديقراطي  -

 كونها ذات طاع متحجر  -

 ال يستطيع الفرد التنقل الطبقي االجتماعي -

  2و 2 -

 

 : كلمة مرادفة للبيئة الطبيعية والجغرافية التي يعيش فيها اإلنسان    -465

 المعرفة  -

 إيكولوجيا -

 الديموغرافيا  -

 التغير  -

 

ة اآلثار المباشرة للبيئة على الحضارة المادية على دراس..... تركز الدراسات  -466

 : والفكرية للشعوب ذات الوسائل التكنولوجية البسيطة 

 الثقافية  -

 اإليكولوجية  -

 االقتصادية  -

 ال شيء مما سبق  -

 

اإليكولوجيا التي تهتم بدراسة العالقة بين اإلنسان وبيئته، وأسباب التوزيع  -467

 :الخدماتالمكاني والزماني لألشخاص والجماعات و

 اإليكولوجيا البشرية  -

 اإليكولوجيا الحضارية  -

 اإليكولوجيا االجتماعية  -

 كل ما سبق  -

 

اإليكولوجيا التي تهتم بتوزيع الجماعات الضرورية وتشكيلها الستغالل الموارد  -468

 : الطبيعية 

 اإليكولوجيا البشرية  -

 اإليكولوجيا الحضارية  -

 اإليكولوجيا االجتماعية  -

 كل ما سبق  -

 

سرون التغير االجتماعي على أساس ظروف خارجية مفروضة على يف   -469

 : المجتمع ناتجة عن البيئة الجغرافية 
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 نظرية العامل اإليكولوجي  -

 نظرية العامل الديموغرافي  -

 نظرية العامل الثقافي  -

 نظرية العامل االقتصادي  -

 

 :ربط العالم بين الظواهر االجتماعية والمناطق الطبيعية في المدينة   -471

 يرجس ب -

 كونت  -

 فيبر  -

 ابن خلدون  -

 

أكد على أن المناطق المتخلفة في المدينة تعتبر مكانا طبيعيا للجريمة  -471

 :واألمراض والفساد 

 بيرجس  -

 كونت  -

 فيبر  -

 ابن خلدون  -

 

الكشف عن شواهد عديدة في وجود فروق جوهرية بين .... تحاول الدراسات  -472

 : لمدن نفسها سكان األرياف وسكان المدن و فروق جوهرية داخل ا

 الثقافية  -

 اإليكولوجية  -

 االقتصادية  -

 ال شيء مما سبق  -

 

الدراسات )من العلماء الذين درسوا الفروق الجوهرية داخل المدن  -473

 (: اإليكولوجية

 بيرجس  -

 بارك  -

 شومبار -

 ابن خلدون  -

 

 : اهتم بتأثير البيئة الطبيعية على العمران البشري     -474

 بيرجس  -

 كونت  -

 فيبر  -

 ابن خلدون  -



 84 ص الفاروق
 

 

 : كان ابن خلدون يفسر كثرة السكان وقلتهم بـ  -475

 العوامل االقتصادية  -

 العوامل الحضارية  -

 العوامل المناخية -

 كل ما سبق  -

 

 : ربط بين الهواء وأخالق البشر   -476

 كونت  -

 عاطف غيث  -

 ابن خلدون  -

 كوندرسه  -

 

 : من ممثلي نظرية العامل اإليكولوجي في التغير االجتماعي    -477

 كونت  -

 عاطف غيث  -

 بن خلدون ا -

 كوندرسه  -

 

 : أن نظرية العامل اإليكولوجي ترجع التغيرات االجتماعية الى  -478

 العوامل االقتصادية  -

 العوامل البيئية   -

 العوامل التكنولوجية  -

 العوامل الثقافية  -

 

قصر ظاهرة التغير االجتماعي على العامل البيئي فقط فيه مبالغة شديدة، وال    -479

 :االجتماعي، و السبب في ذلك تقدم تفسيرا لظاهرة التغير 

 أن تأثير البيئة يكون قويا كلما كان المجتمع بسيطا ال يستخدم التكنولوجيا بشكل كبير -

 أن التأثر متبادل بين البيئة الطبيعية والظواهر االجتماعية -

 أنه البد لوجود عوامل أخرى ال تتعلق بالبيئة الطبيعية فقط  -

 جتمعات بالرغم من تفاوت البيئة بينهما توجد نظما اجتماعية متشابهة في الم -

 كل ما سبق  -

 

 : أي النظريات التالية تفسر التغير االجتماعي بشكل كامل  -481

 نظرية العامل االقتصادي  -

 نظرية العامل التكنولوجي  -

 نظرية العامل اإليكولوجي  -
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 نظرية العامل الديموغرافي  -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : ا لعملية التغير االجتماعي على تعتمد النظرية االقتصادية في تفسيره -481

 البناء الجغرافي للمجتمع  -

 البناء االقتصادي للمجتمع   -

 البناء التكنولوجي للمجتمع  -

 كل ما سبق  -

 

 : في أدبيات التغير االجتماعي ..... تعرف النظرية االقتصادية بالنظرية  -482

 الكالسيكية  -

 التطورية  -

 الماركسية  -

 االقتصادية  -

 

 : مل االقتصادي في التغير االجتماعي أن للمجتمع بناءانتعتبر نظرية العا  -483

 تحتي و فوقي  -

 محلي و خارجي  -

 داخلي و خارجي  -

 خاص و عام  -

 

االقتصاد الذي يؤثر في البناء الفوقي الذي يتكون من بقية نظم المجتمع    -484

 :ويشكلها 

 التكنولوجيا  -

 البناء التحتي  -

 البناء الفوقي  -

 التغير االجتماعي  -

 

البناء االجتماعي عموما ) ن األنظمة السياسية واألخالقية والقانونية يتكون م  -485

: ) 

 التكنولوجيا  -

 البناء التحتي  -

 البناء الفوقي  -

 التغير االجتماعي  -

 

في التغير االجتماعي ( الماركسية)أن النظرية االقتصادية ( بوتومور)يرى      -486

 :ة، وهما تعطي اهتماما كبيرا لعنصرين من عناصر الحياة االجتماعي
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 ( قوى اإلنتاج)نمو التكنولوجيا  -

 العالقات بين الطبقات االجتماعية -

  2و  1 -

 ال شيء مما سبق  -

 

 :تضم قوى اإلنتاج االقتصادي      -487

 آالت اإلنتاج التي تنتج بواسطتها وسائل الحياة المادية  -

 عدد األفراد الذين يستخدمون اآلالت لإلنتاج -

 (فكري أو يدوي)ت العمل المكتسبة ونوع العملالمعارف التقنية الضرورية، وعادا -

 كل ما سبق  -

 

يقصد بها العالقات القائمة بين األفراد خالل عملية اإلنتاج، وهي إما أن تكون   -488

عالقات تعاون وتعاضد، أو عالقات سيطرة وخضوع فيها استغالل من البعض 

 : للبعض األخر 

 األت اإلنتاج  -

 عالقات اإلنتاج  -

 العمال  -

 ا سبق ال شيء مم -

 

 :من النقد الموجه لنظرية العامل االقتصادي في التغير االجتماعي -489

أنها تبسط التغير االجتماعي وتعزوه الى العامل االقتصادي وتتجاهل العوامل  -

 األخرى

 لم توضح االرتباطات الصارمة في عالقة البناء التحتي والبناء الفوقي بالمجتمع -

 صة في انتصار طبقة البروليتاريا الكادحلم تتحقق خا( ماركس)كثيرا من تنبؤات  -

 كل ما سبق  -

 

 9محاضرة 

 

 : تعتبر من ميكانيزمات التغير االجتماعي   -491

 األفكار  -

 القيم  -

 األيديولوجيا  -

 كل ما سبق  -

 

 : من الحركات الفكرية التي أدت إلى تغيرات اجتماعية واسعة    -491

 حركة النهضة األوروبية  -

 فلسفة الثورة الفرنسية   -
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 الثقافي الصراع  -

  2و  1 -

 

يمكن حصر االتجاهات القائلة بالعامل الثقافي في التغير في ثالثة اتجاهات     -492

  :رئيسية هي

 نظرية االنتشار الثقافي  -

 نظرية االرتباط الثقافي  -

 نظرية الصراع الثقافي  -

 كل ما سبق  -

  

 : تنطلق من أن التغير الثقافي يرجع الى عامل االنتشار   -493

 تماعي نظرية التطور االج -

 نظرية االنتشار الثقافي  -

 نظرية االرتباط الثقافي  -

 نظرية الصراع الثقافي  -

 

 : عملية تنتشر بموجبها سمات ثقافية من منطقة إلى أخرى   -494

 المعرفة  -

 انتقال التراث  -

 االنتشار  -

 الثقافة  -

 

 : االنتقال الثقافي عبر األجيال من جيل الى آخر داخل المجتمع    -495

 المعرفة  -

 تراث انتقال ال -

 االنتشار  -

 الثقافة  -

 

 : انتقال سمات ثقافية من مجتمع الى آخر   -496

 المعرفة  -

 انتقال التراث  -

 االنتشار  -

 الثقافة  -

 

 : أن التراث يعمل وفق عامل   -497

 المكان -

 الزمان  -
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 المكان و الزمان  -

 ال شيء مما سبق -

  

 : االنتشار يعمل وفق عامل   -498

 المكان -

 الزمان  -

 المكان و الزمان  -

 سبق  ال شيء مما -

 

ترجع هذه النظرية التغيرات التي تحدث في مجتمع  نتيجة استعارة سمات  -499

 :ثقافية من مجتمع ثان  

 نظرية التطور االجتماعي  -

 نظرية االنتشار الثقافي  -

 نظرية االرتباط الثقافي  -

 نظرية الصراع الثقافي  -

 

 : نظرية ترى أن التغيرات الثقافية ترجع في مصدرها الى ثقافة أخرى   -511

 ظرية التطور االجتماعي ن -

 نظرية االنتشار الثقافي  -

 نظرية االرتباط الثقافي  -

 نظرية الصراع الثقافي  -

 

 :جاء مصطلح االنتشار الثقافي في كتابات علماء    -511

 البيولوجيا  -

 األنثروبولوجيا  -

 االيكولوجيا  -

 االقتصاد  -

 

اءت لتكشف الى أن فكرة االنتشار الثقافي ج( الثقافة البدائية)ذهب في كتابة   -512

 :عن سر التشابه لكثير من السمات والعناصر الثقافية في مجتمعات متباعدة 

 بيرجس  -

 تايلور  -

 فيبر  -

 كونت  -

 

 : تعتمد عملية االنتشار على عامل   -513

 الثقافة  -
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 التغير  -

 المعرفة  -

 االختراع  -

 

 : يعتبر أصل الثقافة الجديدة في نظرية االنتشار الثقافي    -514

 الثقافة  -

 التغير  -

 رفة المع -

 االختراع  -

 

 : من آليات االنتشار الثقافي  -515

 الهجرة   -

 االستعمار  -

 الثورة  -

 كل ما سبق  -

 

 :تؤدي الى انتقال وحدات ثقافية كبيرة  -516

 التكنولوجيا   -

 الهجرة  -

 االستعمار  -

 الثورة  -

 

 : تؤدي الى انتقال وحدات ثقافية بسيطة    -517

 التكنولوجيا  -

 الهجرة  -

 االستعمار  -

 االستعارة -

 

 : مجال االنتشار الثقافي من مدارس  -518

 المدرسة األلمانية النمساوية  -

 المدرسة اإلنجليزية  -

 المدرسة األمريكية  -

 كل ما سبق  -

 

 : تزعم المدرسة األلمانية النمساوية لالنتشار الثقافي  -519

 بيرجس  -

 جرايبنر  -
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 الفردو كرويبر  -

 بواس  -

 

ت طابع مدرسة تبين وجود سبع أو ثماني نماذج ثقافية اصليه في العالم ذا -511

 : منسجم ومستقل ثم انتشرت في أرجاء العالم بفعل عامل االنتشار 

 المدرسة األلمانية النمساوية   -

 المدرسة اإلنجليزية  -

 المدرسة األمريكية  -

 كل ما سبق  -

 

 : قامت المدرسة اإلنجليزية لالنتشار الثقافي بزعامة  -511

 بيرجس  -

 اليوت سميث وبري   -

 فيبر  -

 بواس  -

 

بمصدر واحد للثقافة وهي الحضارة المصرية التي عمت المدرسة التي تقول  -512

 : العالم الى ان جاءت الحضارة اليونانية وحلت مكانها 

 المدرسة األلمانية النمساوية  -

 المدرسة اإلنجليزية  -

 المدرسة األمريكية  -

 كل ما سبق  -

 

 : قامت المدرسة األمريكية لالنتشار الثقافي بزعامة  -513

 الفرد كروبير -

 بواس -

 فيبر  -

 ندرسة كو -

 

 : مدرسة تهتم باآلثار المترتبة على عملية االنتشار الثقافي في المجتمعات -514

 المدرسة األلمانية النمساوية  -

 المدرسة اإلنجليزية  -

 المدرسة األمريكية  -

 كل ما سبق  -

 

مدرسة حاولت تالفي النقص واألخطاء التي وقعت فيها المدراس األخرى  -515

 :   لالنتشار الثقافي 



 91 ص الفاروق
 

 انية النمساوية المدرسة األلم -

 المدرسة اإلنجليزية  -

 المدرسة األمريكية  -

 كل ما سبق  -

 

 : من النواقض في نظرية االنتشار الثقافي  -516

أن التركيز على العامل الخارجي في عملية التغير االجتماعي ينفي العوامل الداخلية   -

 ويحرم المجتمع من االبتكار واالكتشافو ينافي الحقيقة الواقعية

اإلرادة في التعبير عامالً مهماً في الوقت الذي يكون مهمالً لدى إن عامل    -

 االنتشاريين 

لم يفسر االنتشاريون كيف ولماذا تنتشر السمات الثقافية من مجتمع دون آخر والى    -

 مجتمع دون آخر  

  لم يفسروا أسباب انتشار الثقافة  -

 لم ينتبه االنتشاريون الى عملية الثقافة      -

 التي توصلوا اليها ال تخدم نظرية عامة في التغير الثقافي أن النتائج  -

 كل ما سبق  -

 

 : تُرجع نظرية االرتباط الثقافي التغير االجتماعي إلى  -517

 عوامل خارجية عن المجتمع  -

 عوامل داخلية بالمجتمع -

 عوامل إيكولوجية  -

 كل ما سبق  -

 

وليس من  ترى أن التغير االجتماعي يأتي من العناصر الكائنة في المجتمع  -518

 : خارجه 

 نظرية التطور االجتماعي  -

 نظرية االنتشار الثقافي  -

 نظرية االرتباط الثقافي  -

 نظرية الصراع الثقافي  -

 

 (  الديناميات الثقافية واالجتماعية) في كتابه( سوروكين)يمثل هذا االتجاه العاِلم -519

 نظرية التطور االجتماعي  -

 نظرية االنتشار الثقافي  -

 لثقافي نظرية االرتباط ا -

 نظرية الصراع الثقافي  -

 

 (  :الديناميات الثقافية واالجتماعية) له كتاب  -521
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 فيبر  -

 دوركايم  -

 داروين  -

 سوروكين  -

 

يرى أن االتجاه العام للتغير االجتماعي يأخذ شكل التقدم المضطرد حتى يصل  -521

الى حد معين، ثم يحدث جمود، ثم نكوص الى حد معين، ثم يرتد التغير الثقافي الى 

 : التجاه المضاد اإليجابي ا

 فيبر  -

 دوركايم  -

 داروين  -

 سوروكين  -

 

 :في االرتباط الثقافي على مبدأين أساسيين هما( سوروكين)وتقوم نظرية  -522

 مبدأ التغير الداخلي الموروث -

 مبدأ الحدية في التغير  -

 التغيرات التراكمية  -

  2و  1 -

 

في تغير مستمر،  اتمبدأ يقوم على حتمية التغير في المجتمع وأن كل المجتمع -523

حتى ولو بدت ثابتة من الخارج وأن التغير يتم في شكل حلقات متصلة مترابطة 

 : تتأثر وتؤثر 

 مبدأ التغير الداخلي الموروث -

 مبدأ الحدية في التغير  -

 التغيرات التراكمية  -

  2و  1 -

 

يؤكد أن تغير النظام االجتماعي إنما يكون نتيجة لسلسلة من التغيرات  -524

 : الموروثة التي تحدد مستقبل التغير  التراكمية

 مبدأ التغير الداخلي الموروث -

 مبدأ الحدية في التغير  -

 التغيرات التراكمية  -

  2و  1 -

 

مبدأ يقوم على حدية العالقة السببية بين المتغيرات المترابطة في تحديد عملية  -525

 : التغير 

 مبدأ التغير الداخلي الموروث -
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 مبدأ الحدية في التغير  -

 رات التراكمية التغي -

  2و  1 -

 

 : القائل أن الثقافة ال تفنى، وإنما تتحول أو تمتص لكنها ال تفنى  -526

 فيبر  -

 دوركايم  -

 داروين  -

 سوروكين  -

 

 (:  لسوروكين)تقيم نظرية االرتباط الثقافي  -527

 بسط من عملية التغير الثقافي وقصرها في عامل واحد    -

 لثقافةإهمال عامل االنتشار الذي هو من أهم خصائص ا  -

 2و  1 -

 ال شيء مما سبق  -

 

 :تضم نظرية الصراع اتجاهات عديدة في تفسير التغير االجتماعي، منها  -528

 االتجاه الماركسي الكالسيكي   -

 االتجاه الماركسي الحديث  -

  2و 1 -

 االتجاه اإلمبيريقي   -

 

 : نظرية ترى أن التناقض يؤدي الى الصراع الذي هو سبب التغير االجتماعي  -529

 ور االجتماعي نظرية التط -

 نظرية االنتشار الثقافي  -

 نظرية االرتباط الثقافي  -

 نظرية الصراع الثقافي  -

 

 : بـ يكون حسم الصراع الثقافي   -531

 إنهاء جانب من العناصر الثقافية لحساب عناصر أخرى -

 استبدال عناصر ثقافية بعناصر جديدة، -

 تنمية العنصر الغالب في الثقافة -

 كل ما سبق  -

 

 : ع الثقافي من أنواع الصرا -531

 الصراع السياسي -

 الصراع الطبقي -
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 الصراع العرقي -

 الصراع الديني -

 الصراع الصناعي -

 الصراع على مراكز القوة المختلفة   -

 كل ما سبق  -

 

تفسر التغير االجتماعي بالرجوع للمتناقضات الثقافية داخل المجتمع، وكلما  -532

 : التغير االجتماعيزادت المتناقضات أدى الى زيادة حدة الصراع، وبالتالي حدة 

 نظرية التطور االجتماعي  -

 نظرية االنتشار الثقافي  -

 نظرية االرتباط الثقافي  -

 نظرية الصراع الثقافي  -

 

 :يؤكد أن هناك بعض االختالفات بين أنواع الصراع االجتماعي  -533

 فيبر  -

 بيرجيس  -

 رالف درندورف -

 بواس  -

 

 : لى المجتمع من الصراعات ذات المنشأ الخارجي و التي تكون مفروضة ع -534

 الهجرة  -

 الحروب  -

 الصراع بين األحزاب السياسية  -

 الصراع بين نقابات العمال و أرباب العمل  -

 

 : من الصراعات ذات المنشأ الداخلي  -535

 الهجرة  -

 الحروب  -

 الصراع بين األحزاب السياسية  -

 الصراع بين نقابات العمال و أرباب العمل  -

  

 :تقييم نظرية الصراع الثقافي -536

ظيفة النسق السياسي والموقف العسكري والمنجزات التكنولوجية في إحداث أهملت و -

 التغير

ال يمكن أن نرجع كل التغيرات االجتماعية في المجتمع الى عامل واحد وهو حالة  -

 الصراع بين مختلف الفئات االجتماعية

 هناك العديد من المجتمعات فيها تناقضات ثقافية ولم تؤدي الى صراع وتغير سلبي -
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 ل ما سبق ك -

 

  11محاضرة 

 

 :من النظريات المعاصرة في التغير االجتماعي  -537

 نظرية االنتشار الثقافي  -

 النظرية الوظيفية  -

 النظرية التطورية االجتماعية  -

 النظرية التحديثية  -

 

 : يعتبر االتجاه الوظيفي اتجاه   -538

 قديم  -

 حديث  -

 قديم حديث -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : استخدمت الوظيفية في   -539

 اضياتالري -

 (17)الفلسفة التي تأثرت بالداروينية  في أواخر القرن  -

 علم االجتماع و االنثروبولوجيا  -

 كل ما سبق  -

 

اإلسهام الذي يقدمه الجزء للكل و ضرورة تكامل األجزاء وتساندها في اطار   -541

 : الكل

 المعرفة  -

 الثقافة  -

 النسق  -

 الوظيفية  -

 

ماعية باعتبارها عمليات أو آثار يشير الى دراسة الظواهر االجت..... التحليل  -541

 : لبناءات اجتماعية معينة كأنساق القرابة أو الطبقة 

 العملي  -

 الوظيفي  -

 النفسي  -

 االجتماعي  -

 

 : من اشهر من استخدم مفهوم الوظيفية  -542
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 فيبر  -

 كونت  -

 ميرتون -

 بواس  -

 

اآلثار و النتائج التي يمكن مالحظتها، والتي تؤدي الى تحقيق التكيف     -543

 : ق في نسق معين والتواف

 المعرفة  -

 الثقافة  -

 النسق  -

 الوظيفية  -

 

 : ميز بين مفهومين مهمين هما الوظيفة الظاهرة، والوظيفة الكامنة  -544

 فيبر  -

 كونت  -

 ميرتون -

 بواس  -

 

 :تهتم الوظيفية بدراسة مسائل ثالث -545

 بناء النسق االجتماعي  -

 وظيفة النسق االجتماعي  -

 نمو النسق االجتماعي وتطوره -

  كل ما سبق -

 

يبدي أهمية دراسة المعوقات الوظيفية التي تحد من تكيف النسق   -546

 ( :النظام أوالمجتمع)االجتماعي

 فيبر  -

 كونت  -

 ميرتون -

 بواس  -

 

 : من أمثلة المعوقات الوظيفية  -547

 الهجرة  -

 االستعارة -

 العنصرية  -

 كل ما سبق  -
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في ترى أن التغير االجتماعي يطرأ على البناء االجتماعي، ثم يتبعه تغير وظي -548

 :من أجل تحقيق وجود النسق االجتماعي ذاته

 نظرية االنتشار الثقافي  -

 النظرية الوظيفية  -

 النظرية التطورية االجتماعية  -

 النظرية التحديثية  -

 

 : آلية التغير االجتماعي في النظرية الوظيفية تأتي من  -549

 عوامل خارجية عن المجتمع -

 عوامل داخلية في المجتمع   -

 جية في المجتمع عوامل داخلية و خار  -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : تذهب النظرية الوظيفية إلى أن التغير االجتماعي يكون -551

 تدريجيا    -

 فجائيا   -

 حتميا  -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : ترى النظرية الوظيفية أن التغير السريع والجذري هو   -551

 ظاهرة مطلوبة   -

 ظاهرة جديدة  -

  ظاهرة شاذة  -

 ظاهرة عملية  -

 

 :ظيفيةمن نقد النظرية الو -552

 تعتبر النظرية الوظيفية غير كافية لتفسير عملية التغير االجتماعي -

 هناك غموض في المصطلحات المستخدمة في التحليل الوظيفي  -

يؤخذ على النظرية الوظيفية من الناحية األيديولوجية أنها ذات اتجاه محافظ، يحاول  -

 اإلبقاء على النظام القائم

 فيها خوف من المستقبل تعبر عن نظرة تشاؤمية للتغير و -

 كل ما سبق  -

 

 : نظرية ترى بوجوب التوازن و الثبات في المجتمع و اإلبقاء على النظام  -553

 نظرية االنتشار الثقافي  -

 النظرية الوظيفية  -

 النظرية التطورية االجتماعية  -
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 النظرية التحديثية  -

 

  11محاضرة 

 

 : سميت النظرية التحديثية بهذا االسم ألنها  -554

 إلى مستوى الحداثة و العلمية للوصول   -

 تحاول تجنب االنتقادات التي وجهت للنظريات التطورية الكالسيكية السابقة  -

 تقترب من النظريات الكالسيكية  -

  2و  1 -

 

 : تعتبره النظريات التحديثية عامال أساسيا في التحديث والتغير االجتماعي  -555

 المتغير الثقافي  -

 المتغير التكنولوجي -

 مي المتغير العل -

 ال شيء مما سبق  -

 

أهم مظاهر التغير التكنولوجي يؤدي إلى زيادة اإلنتاج على االستهالك وما  -556

يتبعه من ظواهر اجتماعية كالدقة والمواظبة واالنتظام، وتغير القيم والعادات 

 : والدوافع الشخصية 

 التغريب  -

 التصنيع  -

 الحداثة  -

 المعرفة  -

 

مجتمع الى حالة أفضل مما كان عليه عن األخذ باألسباب المؤدية الى تغير ال   -557

 : طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة 

 التغريب  -

 التحديث  -

 التطوير  -

 التقدم  -

 

عملية تغيير مخططة ترتقي باإلنتاج وتحسينه اعتمادا على العلم الحديث  -558

 : المبني على الواقعية 

 التغريب  -

 التحديث  -

 التطوير  -

 التقدم  -
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 : يرتبط التحديث بمفهوم  -559

 التغريب  -

 العقالنية  -

 التوزيع  -

 التوازن  -

 

يشير الى محاولة القضاء على جوانب التخلف عن طريق إحداث تغييرات    -561

جوهرية هامة في الجوانب االجتماعية واالقتصادية والثقافية في المجتمع من 

 : خالل ما توصل إليه العلم الحديث 

 التغريب  -

 التحديث  -

 التطوير  -

 التقدم  -

 

 (: المجتمعات الحديثة)حديثمن خصائص الت -561

 الحركية -

 التمايز -

 العقالنية -

 التصنيع  -

 كل ما سبق  -

 

والمعلومات واألحوال في المجتمع مع السرعة  سهولة تنقل األشخاصتعني   -562

 : في ذلك دون حواجز تذكر، وهذه سمة المجتمعات الحديثة 

 الحركية -

 التمايز -

 العقالنية -

 التصنيع  -

 

 : تيجة لتقسيم العمل، واختالف مؤهالتهم وكفاءتهمالتباين بين أفراد المجتمع ن  -563

 الحركية -

 التمايز -

 العقالنية -

 التصنيع  -

 

التطبيق األمثل للمعرفة العلمية عن طريق تحكيم العقل في التطبيق، واالبتعاد    -564

 : عن الخرافات واألوهام، من اجل الوصول الى األهداف المقررة 
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 الحركية -

 التمايز -

 العقالنية -

 التصنيع  -

 

نهج وعملية سياسية تتبنى التصنيع كوسيلة للتنمية، ويتضمن التحول من م   -565

النشاط الزراعي التقليدي إلى النشاط الصناعي وبناء مؤسسات صناعية تعتمد 

 : عليها التنمية، بحيث يزيد اإلنتاج على االستهالك 

 الحركية  -

 التمايز -

 العقالنية -

 التصنيع  -

 

مفاهيم القديمة التي جاءت في النظرية ترتكز النظريات التحديثية على بعض ال -566

 : التطورية الكالسيكية مثل 

 مفهوم التطور عند سبنسر   -

 تقسيم العمل عند دوركايم  -

 مفاهيم النظرية الوظيفية   -

  كل ما سبق  -

 

 : أبرز الممثلين للنظريات التحديثية -567

 سملسر -

 مور  -

 روستو -

 كل ما سبق  -

 

كركن ( تقسيم العمل)التمايز  ترتكز نظريته على التنمية االقتصادية وعلى -568

 : أساسي لعملية التحديث 

 سملسر -

 مور  -

 روستو -

 كل ما سبق  -

 

يرى  أنه ال بد في مسيرة تحديث المجتمع من بعض التحوالت في المجتمع في  -569

 : مجاالت عدة في نفس الوقت أو بعضها متوالي 

 سملسر -

 مور  -
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 روستو -

 كل ما سبق  -

 

 ماعية  للعمليات السابقة من مجتمع آلخرتنبه إلى حقيقة اختالف النتائج االجت -571

 : 

 سملسر -

 مور  -

 روستو -

 كل ما سبق  -

 

يؤكد سملسر أن هناك خمسة عوامل حاسمة في تشكيل وتعديل االضطرابات  -571

 : االجتماعية منها 

 تهدئة سرعة التغير للتحديث -

 أن تكون حركات االحتجاج على التحديث علمانية تزداد بزيادة التحديث -

 ت المتضاربة الى أجهزة الحكم تمكين المجموعا -

 تجاوز المصالح الضيقة وأسباب االنقسام  -

 تحجيم التدخالت األجنبية لصالح بعض المجموعات المتصارعة  -

 كل ما سبق  -

 

من الممثلين األساسيين للنظرية التحديثية ويربط بين التحديث والتصنيع   -572

 : والتالزم بينهما 

 سملسر -

 مور  -

 روستو -

 كل ما سبق  -

 

المجتمعات التقليدية لن تصل للتحديث إال بأخذ نمط الثقافة الغربية في  يرى أن -573

 : المجاالت المادية والفكرية

 فيبر  -

 كونت  -

 مور  -

 ابن خلدون  -

 

 :من الشروط الالزمة للتحول الى التصنيع التي يراها مور  -574

 تغير القيم  -

 تغير المؤسسات -

 تغير التنظيم   -
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 تغير الدافعية -

 كل ما سبق  -

 

 : ه للتحديث في عملية النمو االقتصاديتتلخص رؤيت -575

 سملسر -

 مور  -

 روستو -

 كل ما سبق  -

 

 : من المراحل المجتمعية التي رأى روستو أنها تمر المجتمع  -576

 مرحلة المجتمع التقليدي  -

 مرحلة التهيؤ لالنطالق  -

 مرحلة االنطالق  -

 مرحلة االتجاه نحو النضج  -

 مرحلة االستهالك الوفير  -

 كل ما سبق  -

 

روستو أنها تتميز بانخفاض إنتاجية الفرد بسبب استخدام وسائل مرحلة يرى  -577

إنتاج بدائية، وهيمنة القطاع الزراعي، وعدم توفر التكنو لوجيا، وعدم تطبيق 

 : العلم الحديث، وشيوع قيم تقاوم النمو، وصراع طبقي وسياسي 

 مرحلة المجتمع التقليدي  -

 مرحلة التهيؤ لالنطالق  -

 مرحلة االنطالق  -

 االتجاه نحو النضج  مرحلة -

 

مرحلة يرى روستو أنه تختفي فيها أغلب مظاهر المرحلة التقليدية، وتزيد  -578

االستثمارات في النقل والتجارة، وظهور المؤسسات المالية، وظهور بعض 

الصناعات التحويلية، مع  وجود صراع بين قيم تدعو لالنطالق وقيم تدعو 

 : للتقليدية، مع استمرار زيادة السكان 

 مرحلة المجتمع التقليدي  -

 مرحلة التهيؤ لالنطالق  -

 مرحلة االنطالق  -

 مرحلة االتجاه نحو النضج  -

 

مرحلة يرى روستو أنه تظهر فيها سمات المجتمع الحديث اجتماعيا واقتصاديا  -579

وسياسيا، وتغيب القوى المقاومة للتحديث،  ويزيد  اإلنتاج واالستثمارات 



 113 ص الفاروق
 

از سياسي ـ اجتماعي يوسع من اتجاهات والصناعات التحويلية، وظهور جه

 : التحديث 

 مرحلة المجتمع التقليدي  -

 مرحلة التهيؤ لالنطالق  -

 مرحلة االنطالق  -

 مرحلة االتجاه نحو النضج  -

 

مرحلة يرى روستو أنه يرتفع الدخل القومي متجاوزا معدل زيادة السكان،  -581

تنوع الصناعات وتتناقص أهمية بعض القطاعات االقتصادية، ويزيد اإلنتاج وت

 : الحديثة 

 مرحلة المجتمع التقليدي  -

 مرحلة التهيؤ لالنطالق  -

 مرحلة االنطالق  -

 مرحلة االتجاه نحو النضج  -

 

مرحلة يرى روستوأنه يزيد اإلنتاج ويتنوع، وتزيد القدرة الشرائية للمواطنين  -581

بحيث يستهلكون الكماليات، ويتحقق لهم الرفاه االجتماعي، وتنتشر الخدمات 

 : لتعليمية والصحية والترفيهية والضمان االجتماعي ا

 مرحلة المجتمع التقليدي  -

 مرحلة التهيؤ لالنطالق  -

 مرحلة االستهالك الوفير   -

 مرحلة االتجاه نحو النضج  -

 

 : نقد نظرية روستو -582

 كان حتميا في مراحلة وترتيبها واتجاهها -

 م نظريتهلتعمي( للمجتمعات األوربية)اعتمد على االستقراء الناقص  -

بسط من عملية التحديث، وتجاهل دور االستعمار في تخلف بعض المجتمعات  -

 التقليدية

 تعتبر نظرية أيديولوجية تجعل من النمط الغربي ثقافيا واقتصاديا هو النمط المنشود -

 كل ما سبق  -

 

 : من النظريات التحديثية لها شهرة عالمية يتردد صداها حتى اليوم  -583

 نظرية فيبر  -

 ونت نظرية ك -

 نظرية سملسر  -

 نظرية روستو  -
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 :تقييم عام للنظريات التحديثية -584

ترى بأن عملية التحديث تتلخص في نقل نموذج المجتمعات الغربية ثقافيا واجتماعيا  -

 واقتصاديا وتكنولوجيا الى المجتمعات النامية من أجل تحديثها 

 ال تعتبر من النظريات الكبرى العامة في التغير االجتماعي -

طريقا واحدا للتحديث وهو األخذ بالنمط الغربي وهذا سيؤدي الى التبعية  رسمت -

 الدائمة من البلدان النامية للبلدان المتقدمة

 تجاهلت االختالف الثقافي بين المجتمعات  -

 كل ما سبق  -

 

عملية التحديث تتلخص في نقل نموذج المجتمعات الغربية ثقافيا واجتماعيا  -585

 : المجتمعات النامية من أجل تحديثها واقتصاديا وتكنولوجيا إلى 

 التطوير  -

 التقدم  -

 التغريب  -

 الثقافة -

 

  12محاضرة 

 

 : من العوائق للتغير االجتماعي  -586

 العوائق االجتماعية -

 العوائق االقتصادية  -

 العوائق اإليكولوجية  -

 العوائق السياسية -

 كل ما سبق  -

 

 : تظهر العوائق االجتماعية بوضوح في المجتمعات  -587

  المحلية -

 التقليدية  -

 الغربية  -

 الحديثة  -

 

 :  من أهم العوائق االجتماعية للتغير االجتماعي  -588

 الثقافة التقليدية -

 طبيعة البناء الطبقي   -

 الميل للمحافظة على االمتيازات  -

 كل ما سبق   -
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 : الثقافة التقليدية القائمة على العادات والتقاليد والقيم بوجه عام   -589

 غير  تساعد على حدوث عملية الت  -

 تقاوم عملية التغير  -

 تساهم في إحداث التغير  -

 ال شيء مما سبق  -

  

 : تسود المعتقدات التقليدية و المقاومة للتغير خاصة عند -591

 صغار السن  -

 كبار السن    -

 متوسطي السن -

 كل ما سبق  -

  

بين أن النزعة المحافظة عند كبار السن والميل للمحافظة على القديم    -591

العادات والتقاليد كلها متغيرات تقاوم التجديد المادي والتغير  –ثبات  –واستاتيكية 

 : بوجه عام 

 أوجبرن  -

 داروين  -

 كونت  -

 كوندرسه  -

 

 : من أمثلة مقاومة العادات و التقاليد للتجديد  -592

 جوع الهندوس بسبب تقديسهم األبقار  -

 تعطيل دور المرأة في المجتمع   -

 اضطهاد األطفال و الفقراء  -

 كل ما سبق  -

 

جتمعات ذات الثقافة التقليدية ترتفع نسبة األمية لدى النساء حيث تصل إلى الم  -593

 :أكثر من  

- 22 % 

- 11 % 

- 99 % 

- 72 % 

  

يرى أن المرأة و األطفال و الفقراء في المجتمعات العربية من الفئة المضطهدة   -594

 : 

 عاطف غيث  -

 هشام شرابي -
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 كونت  -

 ابن خلدون  -

 

 : عملية التغير االجتماعي . ...النظام الصارم للطبقات االجتماعية   -595

 يزيد  -

 يعيق  -

 يساهم  -

 ال شيء مما سبق  -

 

 :من األنظمة الصارمة التي يحدد فيها نوع المهنة للشعب   -596

 الهند  -

 أمريكا  -

 البحرين  -

 باكستان  -

 

 : في المجتمع .... التجديدات التكنولوجية المستمرة تؤدي إلى  -597

 التغير السريع   -

 الركود  -

 التوازن  -

 الثبات  -

    

 : من العوائق االقتصادية للتغير االجتماعي  -598

 ركود حركة االختراعات و االكتشافات العلمية  -

 التكلفة المالية  -

 محدودية المصادر االقتصادية  -

 كل ما سبق  -

 

 : يحدث ركود حركة االختراعات واالكتشافات العلمية نتيجة  -599

 انعدام روح االبتكار والتجديد  -

 ى االجتماعي انخفاض المستوى العلمي،والمستو -

 عدم وجود الحاجة الملحة الدافعة لالختراع  -

 كل ما سبق  -

 

 : من أهم أسباب تمكين االختراعات  -611

 الحاجة لالختراع فقط  -

 العامل العلمي و التكنولوجي  -

 المناخ الثقافي المالئم   -
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 كل ما سبق  -

 

 : من شروط االختراع  -611

 وجود الشخص القادر   -

 توفر اإلمكانات الالزمة  -

 بيئة االجتماعية المالئمةتوفر ال -

 كل ما سبق  -

 

 : أن االختراعات تعتمد على ( نمكوف)بين   -612

 القدرة العقلية  -

 الحاجة لالختراع  -

 المعرفة القائمة -

 كل ما سبق  -

 

 : القبول االجتماعي لالختراعات  يعتمد على    -613

 طبيعة االختراع من حيث المالئمة والتكلفة -

 مكانة المخترع  -

 ل لالختراع ثقافة الفرد المستقب -

 كل ما سبق  -

 

لدى الريفين يتم إذا تحققت فائدة ( التغير)بأن قبول التجديد ( روجرز)أشار   -614

 : تتجاوز  

-  12  % 

- 11 % 

- 1% 

- 97  % 

 

 :االقتصاد المتخلف بثالث خصائص( البرتيني.ج)وصف   -615

 أنه اقتصاد تقليدي من حيث اآلالت وقلة اإلنتاج  -

 راد من الخارج أنه اقتصاد تابع  يعتمد على االستي -

يتميز باقتصاد الشركات المتعددة الجنسيات التي تخدم مصالحها الخاصة، وتصدير  -

 أرباحها الى خارج البلد النامي 

 كل ما سبق  -

 

 : عملية التغير االجتماعي.... شح الموارد الطبيعية له دور في    -616

 إعاقة  -

 تسهيل -
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 قلب -

 تعديل -

 

 : المجتمعات تقل خاصة بعد بدأت تأثير وطأة الطبيعة على تغير بعض    -617

 الثورة الفرنسية  -

 الثورة الصناعية  -

 ثورة المواصالت والتقدم التكنولوجي  -

 كل ما سبق -

 

 : يمكن تقسيم العوائق السياسية الى قسمين  -618

 عوائق سياسية داخلية -

 عوائق سياسية خارجية -

 2و1 -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : من العوائق السياسية الداخلية للتغير االجتماعي  -619

 ضعف االيديولوجيا التنموية  -

 تعدد القوميات و االقليات داخل المجتمع  -

 عدم االستقرار السياسي  -

 كل ما سبق  -

 

 :  من العوائق السياسية الخارجية للتغير االجتماعي  -611

 (االستعمارية)السياسة اإلمبريالية  -

 الحروب الخارجية  -

 عدم االستقرار السياسي  -

 تعدد القوميات  -

 

 :عوائق مفروضة من خارج المجتمع ومنهافي الغالب هي   -611

 العوائق السياسية الداخلية  -

 العوائق السياسية الخارجية  -

 العوائق السياسية  -

 كل ما سبق  -

 

 : في البلدان التي تستعمرها  .....القوى االستعمارية تحارب كل تغير -612

 سلبي  -

 إيجابي   -

 محايد  -
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 حتمي  -

 

 : ير االجتماعي بسبب القوى االستعمارية من العوائق في عملية التغ -613

 فرضها سياسة تتالءم مع وجودها -

 محاربتها لكل تغير إيجابي  -

 سياساتها تناقض مصالح الشعوب المقهورة -

 فرض ثقافتها وحضارتها   -

 عملها على تفرقة أبناء المجتمع وإثارة الحروب الداخلية  -

 كل ما سبق  -

 

   :تعيق الحروب الخارجية التغير االجتماعي بسبب أنها  -614

 ستنزف موارد مادية هائلة  ت  -

 تدمير الحروب الموارد البشرية والمادية  -

تدخل البلدان المتحاربة في مشاكل اجتماعية واقتصادية، تشغلها عن النهوض  -

 بمستوى معيشة أفرادها 

 كل ما سبق  -

 

  13محاضرة 

 

يرى بعض الباحثين بأن التنظيم االجتماعي بمجتمع شبة الجزيرة كان يقوم     -615

 ً  : على التنظيم القائم على  قديما

 النظام القبلي العشائري   -

 العادات القبلية    -

 الوالء للدولة من قبل األفراد  -

 كل ما سبق  -

 

 : المعيار في التنظيم االجتماعي السعودي قديما  -616

 الوالء للدولة  -

 معايير الدولة  -

 العادات و التقاليد  -

 ال شيء مما سبق  -

 

 : لسعودي قائم على التنظيم االجتماعي بعد الحكم ا  -617

 النظام القبلي العشائري   -

 العادات القبلية    -

 الوالء للدولة من قبل األفراد  -

 كل ما سبق  -
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 : كان دور المرأة في شبه الجزيرة العربية   -618

 قاصراً على األعمال المنزلية   -

 إنجاب األطفال وتربيتهم -

 الخروج للعمل  -

 كل ما سبق  -

 

 : المجتمع السعودي من التغييرات في دور المرأة في  -619

 األعمال المنزلية  -

 إنجاب األطفال و تربيتهم  -

 الخروج للعمل  -

 كل ما سبق  -

 

من نتائج خروج المرأة إلى ميدان العمل وانشغال األب في أداء مسؤولياته  -621

 : وفي أعماله التجارية وغيرها في المجتمع السعودي 

-  ً  صارت االسرة غير متماسكة اجتماعيا

 تقلصت سلطة األب  -

 (  الخدم والسائقون) دخل إلى محيط األسرة  -

 كل ما سبق  -

 

من التغيرات في المجتمع السعودي في مجال االعمال التجارية والصناعية  -621

 : والزراعية

 تغيرت بعض المفاهيم االجتماعية  -

 اتجه الناس نحو األعمال االقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية  -

المؤسسات االقتصادية والتجارية والصناعية شهدت المملكة والدة العديد من  -

 والزراعية  

 استقدام مئات األلوف من األسر األجنبية لتعيش بين ظهراني األسر السعودية   -

 كل ما سبق  -

 

  : من التغيرات للمجتمع السعودي في مجال السفر والسياحة -622

 ازدياد حركة السفر إلى داخل وخارج البالد   -

 لى المجتمعات الغربية والشرقية  انفتحت األسرة السعودية ع -

 اكتسبت بذلك بعض السلوكيات والعادات التي قد ال يتفق والمبادئ اإلسالمية   -

 كل ما سبق  -

  

 : التعليم في الجزيرة العربية قبل العهد السعودي  -623

 لم يكن للتعلـيم الرسمي وجود يذكر   -
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 تفشي األمية بشكل خطير   -

 قلة المتعلمين  -

 كل ما سبق -

 

االهتمام بقطاع التعليم بإنشاء المدارس ونشرها في مختلف مناطق بدأ    -624

 : المملكة ومدنها وهجرها في 

 الخمسينيات  -

 الستينيات  -

 األربعينيات  -

 التسعينيات -

 

 : انطلقت إشارة التعليم العالي األولى في السعودية بـ   -625

 كلية الشريعة في مكة المكرمة  -

 كلية الشريعة في الرياض   -

 العربية في الرياض كلية اللغة   -

 ال شيء مما سبق  -

 

 :تم إنشاء جامعة الملك سعود في العام  -626

 هـ 1122 -

 م1711 -

 م  1717 -

 م 2221 -

 

تزايد االهتمام بالتعليم العالي في المملكة العربية السعودية وقفز قفزات هائلة  -627

 : بلغت ذروتها في العام 

 هـ  1211 -

 هـ1122 -

 هـ 1111 -

 هـ 1277 -

 

جال التعليم كانت له آثار كبيرة في حياة المجتمع التطور السريع في م   -628

 : السعودي منها 

 .برزت على السطح ظاهرة الهجرة إلى المدن   -

 أحدث التعليم تغيراً ملحوظاً في أوضاع المرأة   -

التعليم قد أفاد المجتمع السعودي من ناحية قدرته على التعامل المباشر مع مستحدثات  -

 تاج والتقنية العصر في مجاالت العمل واإلن

 كل ما سبق  -
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مع اكتشاف البترول في المملكة العربية السعودية وإنتاجه اقتصادياً بكميات   -629

كبيرة أمكن التمييز بين مرحلتين من مراحل التطور في المملكة العربية السعودية 

 : 

 مرحلة ما قبل البترول  -

 مرحلة ما بعد البترول  -

  2و  1 -

 ال شيء مما سبق  -

 

 :نطالقة التنموية الكبيرة في أرجاء المملكة العربية السعودية كان وراء اال -631

 العادات و التقاليد  -

 القوانين  -

 التعليم  -

 ظهور البترول -

 

 : مؤسس المملكة العربية السعودية  -631

 الملك خالد بن عبد العزيز  -

 الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن  -

 الملك فهد بن عبد العزيز  -

 الملك سعود بن عبد العزيز  -

 

  :من الجوانب السلبية للثروة البترولية  -632

 هجرة األيدي العاملة والسكان من الريف إلى المدينة -

 زيادة االزدحام في المدن -

 ( التفاخري)ارتفاع االستهالك الترفي  -

 زيادة االعتماد على االستيراد من الخارج -

 بروز ظاهرة العمالة الوافدة -

 كل ما سبق  -

 

  :بترولية من الجوانب اإليجابية للثروة ال -633

 زيادة األهمية النسبية إلى منطقة الخليج  -

 زيادة الرفاهية لجميع فئات المجتمع ودعم االستقرار االجتماعي   -

عوائد البترول مّكنت الحكومة السعودية من االنطالق بسرعة وبقوة لتحقيق التنمية  -

 االقتصادية 

 كل ما سبق  -

  

 :ماعي في السعودية  من التغييرات في البناء المهني والحراك االجت -634
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 تغيرت التركيبة المهنية بشكل جذري ألبناء البالد  -

 إتاحة الفرصة لكثير من أبناء البالد من التقدم في السلم الوظيفي نحو المراكز العليا  -

 تغير نمط اإلنتاج الزراعي  -

 ظهرت فئات وشرائح اجتماعية جديدة في المجتمع  -

ظهور بعض القيم والمفاهيم الجديدة و تغيرات في شبكة العالقات االجتماعية و -

 اندثرت بعض العادات والقيم التقليدية

 كل ما سبق  -

 

 : من التغيرات في النظام القرابي السعودي    -635

 أصبحت كثير من وظائف القبيلة أو العشيرة جزء من مهام الدولة -

 تقلصت دائرة النظام القرابي -

 لزواجيةتقلص شكل األسرة الممتدة البسيطة وبرزت األسر ا -

 انتشرت ظاهرة الزواج بين السكان من مختلف مناطق المملكة  -

 كل ما سبق  -

 

  :من التغييرات في النسق الترويحي في السعودية  -636

يقضي الشباب السعودي أوقات الفراغ في لعب كرة القدم، ومشاهدة التلفاز،  -

 والرحالت البرية

هاتف، أو مشاهدة التلفاز، أو الفتاة السعودية تنتهج سياسة تضييع الوقت باستخدام ال -

 للخروج لألسواق بشكل متكرر بدون حاجة

 المسنون فإنهم يعانون من الفراغ  -

 كل ما سبق  -

 

 : يوجد مكان واحد بالمملكة للترويح عن المسنين هو -637

 جامعة الملك فيصل  -

 مركز األمير سلمان االجتماعي بمدينة الرياض  -

 المراكز التسويقية  -

 المالعب الرياضية  -

 

  14حاضرة م

 

 مراجعة عامة 

 


