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  أسئلة و أجوبة لمادة التغیر االجتماعي  

  المحاضرة األولى
  

 ؟....................  اجتماعیة ظاھرة Social Change  االجتماعي التغیر یعتبر

  متقطعة

  منعدمة

  متقلبة

  مستمرة

  مستمرة / اإلجابة

  

  ؟ ................ تغیر ھو الیوم المجتمعات في یحدث الذي االجتماعي والتغیر

  مقصود

  محمود

  مذموم

  مقصود غیر

  مقصود / الجواب

  

  ؟ .................... اجتماعي تغیر لكل

  مدى

  سرعة

  اتجاه

  بدایة

  نھایة

  ذكر ما جمیع

  ذكر ما جمیع / الجواب

  ؟ .... بعضھم واعتبرھا التغیر، ظاھرة إلى المفكرون تنبھ
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  العدم حقیقة

  العدم زیف

  الوجود حقیقة

  الوجود زیف

  الوجود حقیقة / الجواب

  

  

 محددة فترة خالل علیھ كان عما الشيء اختالف أو. الجدیدة والحالة القدیمة الحالتین بین االختالف
 داخل یحدث الذي .........: بھ یقصد) االجتماعي (كلمة تضاف وحینما). ونھایة. بدایة ( الزمن من

 من فترة خالل االجتماعي البناء على أو المجتمع، جوانب یطرأ الذي والتحول التبدل أو المجتمع،
  الزمن

  االجتماعیة الخدمة تعریف

  الصناعي االجتماع علم تعریف

  االجتماعي التغیر  تعریف

  االنثروبولوجیا علم تعریف

  االجتماعي التغیر  تعریف / الجواب

  

  

   :مثل المجتمع جوانب من العدید االجتماعي التغیر ویشمل

  والجماعات األفراد بین العالقة أنماط

  االجتماعیة واألدوار الوظائف اختالف

  والعادات والقیم األنظمة

  غیره و ذكر ما جمیع

  غیره و ذكر ما جمیع / الجواب

  

 في أجزائھ، من أي في او كلھ في االجتماعي البناء یصیب الذي التحول : ھو االجتماعي التغیر
 الزمن، من محددة فترة في لھ، المكونة الوحدات في أو ، االجتماعیة والوظائف والنظم األدوار
  ؟ .........تعریف ھو ، مالحظتھ ویمكن
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  جیرث

  میلز

  جنزبیرج

  روشیھ جي

  غیث عاطف

  غیرھم و  سبق ما جمیع

  غیرھم و  سبق ما جمیع / الجواب

  

  

 ؟ ...................العالم عند االجتماعي التغیر صفات

  .وأفكارھم المجتمع أفراد حیاة أسلوب في تؤثر عامة، ظاھرة االجتماعي التغیر .١

  .عمیق بشكل االجتماعي البناء یصیب االجتماعي التغیر .٢

  .الحالتین بین المقارنة أجل من بالزمن، محددا االجتماعي التغیر یكون .٣

  .أبعاده  ومعرفة وفھمھ إدراكھ أجل من وذلك باالستمراریة االجتماعي التغیر یتصف .٤

    .سلبیا أو إیجابیا اتجاھھ یكون قد االجتماعي التغیر. ٥      

  جیرث

  میلز

  جنزبیرج

  روشیھ جي

  غیث عاطف

  روشیھ جي الجواب

  

 بكل المرتبطة واألخالق االشتراكي، أو الرأسمالي النمط إلى المجتمع في اإلقطاعي النمط من التغیر
 إلى ممتدة من األسرة شكل في أو الملكي، أو الدیموقراطي إلى الدیكتاتوري النظام من التغیر. منھم

  ؟ ......على أمثلة ، نوویة

  االجتماعي التماسك

  الصناعي التحول
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  السیاسي التغیر

  االجتماعي التغیر

  االجتماعي التغیر / الجواب

  

  

   : ھما مصدرین االجتماعي للتغیر

  اقتصادي و سیاسي

  ثقافي و ریاضي

  خارجي و داخلي

  بشري و مادي

  خارجي و داخلي / الجواب

  

  

  ؟ ......ھي ) االنتشــار (و ) الثقافیة والبیئة الذكاء (، ) واالكتشاف االختراع(

  االجتماعي التغیر آلیات

  االجتماعي التغیر مضادات

  االجتماعي التماسك آلیات

  االجتماعي التفكك آلیات

  االجتماعي التغیر آلیات /  الجواب

  

. المجتمع أفراد قبل من التجدید قبول یعني ھو و ....................... االجتماعي التغیر آلیات من
 المجتمع، ثقافة على سرعتھا تتوقف معینة مراحل عبر وإنما فجأة تأتي أن یمكن ال القبول وعملیة
  .إرادیا تركة أم ھفرض ومدى

   واالكتشاف االختراع

  الثقافیة والبیئة الذكاء

  االنتشــار

  سبق ما جمیع
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  االنتشــار / الجواب

  
 الدراسات أن بسبب فھو االجتماعي التغیر مصطلحات في قدیما الحاصل الخلط سبب عن تحدثنا إذا

  ؟ ............... على قائمة القدیمة

  الصناعي اإلنتاج

  العلمي الخیال

  ) العلمي غیر( الفلسفي التفكیر

  المالحظة و التجربة

   )العلمي غیر ( الفلسفي التفكیر / الجواب

  
                         .......................... وضع أن بعد علمیا مسارا التغیر في االجتماعیة الدراسات أخذت
 في لعلمیةا الدراسات تتابعت ذلك وبعد. م١٩٢٢ عام وذلك)  االجتماعي التغیر ( ـب  المعروف كتابھ
 ؟ االجتماعي التغیر مجال

  أوجبرن ولیم

  شكسبیر ولیم

  دوركایم

  كونت اوجست

  أوجبرن ولیم / الجواب

 البدایة في المصطلح ھذا ُاستخدم ، .............................. االجتماعي التغیر مصطلحات من
 كونت كأوجست علماء كتابات في ذلك اتضح وقد. االجتماعي التغیر لمصطلح مرادفا باعتباره

  ؟ ھو و .وغیرھم وتیرجو  وكوندرسیھ

  الصناعي التقدم

  االجتماعي التأخر

  االجتماعي الجمود

  االجتماعي التقدم

  االجتماعي التقدم / الجواب
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  ؟ .... نحـو تسیر حركة یعني : التقدم

  المقبولة و المنشودة الوسائل

  المقبولة و المنشودة اآللیات

  والمقبولة المنشودة األھداف

  ذكر ما جمیع

  والمقبولة المنشودة األھداف / الجواب

  

  

 التغیر لعملیة مخططا مقصودا واعیا توجیھا ویتضمن واحدا واتجاھا محددا شكال تأخذ التي العملیة
  ؟ ..... تعریف ھو

  التخلف

  التقدم

  التأخر

   صحیح غیر ذكر ما جمیع

  التقدم / الجواب

  

  

 استئناس النار، النطق،: [ ھي بمراحل مرت االرتقائي تقدمھا خالل اإلنسانیة ان : القائل من
  ؟ الخ .... التربیة العلوم، والصناعة، اآلالت األخالق، االجتماعي، التنظیم الزراعة، الحیوان،

  دیورنت ویل

  سبنسر ھربرت

  خلدون ابن

  دیكارت

  دیورنت ویل / اإلجابة

  
 القرن في إال للبحث موضوعا تصبح ولم ، جدا قدیمة عصور إلى تعود) التقدم (فكرة تعتبر ، تاریخیا

  ؟ الصناعیة الثورة ظھور مع  ....................
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٢٠  

١٩  

١٨  

١٧  

  ١٧ / الجواب

  
 ترتبط مختلفة بمراحل تمر ، ومتالحقة منتظمة تحوالت إلى یؤدي الذي المتدرج البطيء النمو : ھو

  ؟ والتطور التقدم في طفرات دون السابقة، بالمرحلة الحقة مرحلة كل فیھا

  االجتماعي النمو

  االجتماعي التطور

  االجتماعي التقدم

   صحیح غیر ذكر ما جمیع

  االجتماعي التطور / الجواب

  

  

  

  ؟ ............ في واسع بشكل االجتماعي التطور مفھوم ُأستخدم

  التاریخیة الدراسات

  اإلنسانیة المعارف

  االجتماعیة العلوم

  األدبیة المؤلفات

  االجتماعیة العلوم / الجواب

  

  ..............كـ  االجتماعي والتطور الحیة الكائنات بین التطور تماثل العلماء من العدید رفض
 یمكن ال  مستقیم خط في ویسیر  حتمي : ھو الحیة الكائنات في البیولوجي التطور ان على مؤكدین
  ؟ مخطط ولكنھ حتمي أیضا االجتماعي التطور حین في تھدئتھ، أو تسریعھ أو تخطیطھ

  أوجبرن ولیم
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  تشایلد جوردون

  ستیورد جولیان

  سبق ما جمیع

  سبق ما جمیع الجواب

  

 أجزاؤه أو الكلي حجمھ وزیادة الحي للكائن والمستمر التدریجي النضج عملیة : یعني مصطلح ھو
 ........... عملیة وغایتھ كیفیا،و كمیا تغیرا ......... ذلك ویتضمن الطبیعیة، المراحل من سلسلة في

 على ذلك وینطبق القیمة،،، في أم التعقید في أم الكفایة في سواء النمو أشكال كافة ویتضمن ،  ذاتھا
  ؟والجماعات األفراد

  التطور

  التقدم

  النمو

  التضخم

  النمو / الجواب

  

  ؟ مخططھ إرادیة عملیة ............... بینما تلقائیا كونھ في ................. عن النمو یختلف

  التنمیة

  التطور

  التقدم

  التضخم

  التنمیة / الجواب

  

  ؟ عام بشكل البناء جوھر على المحافظة مع تقدم أو ................تغیر عن إال یعبر ال النمو مفھوم

  سلبي

  جزئي

  إیجابي

  إیحائي
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  إیجابي / الجواب

  

 : االجتماعي والتغیر االجتماعي النمو بین الفرق

 اشمل فھو االجتماعي التغیر بینما. الحیاة جوانب من واحد جانب وفي ومستمرة نسبیا ثابتة زیادة النمو -
 الخ ...والنظام األدوار في أو وحداتھ في أو االجتماعي البناء في یكون فقد

 أو تأخرا یكون وقد تقدمیا إیجابیا یكون قد االجتماعي التغیر بینما وثابت، إیجابي فقط االجتماعي النمو -
 .اشمل فالتغیر لذا. نكوصا

  .الخلف إلى أو األمام إلى قفزات شكل وفي سریعا یكون قد والتغیر وتدریجي بطئ االجتماعي النمو -
  .الكیفي التغیر علیھ یغلب االجتماعي والتغیر الكمي، التغیر علیھ یغلب االجتماعي النمو -
  .إرادیة ھادفة مخططة عملیة فھو التغیر بخالف بھا، لإلنسان دخل ال تلقائیة عملیة النمو -
  مستقیم خط في یكون ال التغیر ان حین في. الیھ سیؤول بما التنبؤ یمكن لذا مستقیم، خط في النمو یسیر -

  .وتأخرا نكوصا یكون وقد دوما
 سبق ما جمیع -

  سبق ما جمیع / الجواب

  

  األولى المحاضرة أسئلة انتھت

  

  المحاضرة الثانیة

 وذلك المجتمع، لنمو الالزمة والھیكلیة الوظیفیة، التغیرات من سلسلة إلحداث تبذل التي الجھود
 الحریة من قدر حقیقلت ممكن، حد أقصى إلى المتاحة الطاقة استغالل على إفراده قدرة بزیادة

: بأنھا وتعرف                                 .الطبیعي النمو معدل من بأسرع األفراد الءلھؤ والرفاھیة
   :وھي أال .لجھودھم المثلى التعبئة طریق عن األفراد حاجات إشباع بموجبھا یتم التي العملیة

  االجتماعي التطور

  االجتماعي النمو

  االجتماعي التقدم

  االجتماعیة التنمیة

  االجتماعیة التنمیة / الجواب

  

   : االجتماعیة التنمیة تشمل

  األفراد ودخول القومي للدخل أعلى مستویات تحقیق
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   واألسرة والصحة كالتعلیم عدیدة نواحي في األفراد معیش مستوى من الرفع

  عام بشكل االجتماعیة الرفاھیة تحقیق

  صحیح ذكر ما جمیع

  صحیح ذكر ما جمیع / الجواب

  

  ؟االجتماعي التغیر إلى) النمو التطور، التقدم،( السابقة المفاھیم أقرب ھو ............... مفھوم نإ

  االجتماعیة التنمیة

  االجتماعي التطور

  االجتماعي النمو

  االجتماعي التقدم

  االجتماعیة التنمیة / الجواب

  

  ؟ االجتماعیة التنمیة من ..................... مفھوم االجتماعي التغیر

  أقل

  أبسط

  أصغر

  أشمل

  أشمل / الجواب

  
 االجتماعي التغیر مفھوم أن حین في   ، أخالقیا اقیمًی بعدا تحمل)  النمو ، التطور ، التقدم  (مفاھیم
  ؟ .یكون ان یجب كما ولیس ھو، كما االجتماعي الواقع یصف ............ مفھوم

  فلسفي

  موضوعي

  تشكیلي

 تقلیدي

  موضوعي / الجواب
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 أن رأوا عندما وذلك المجتمع، في للتغیر النظریة الدراسة أھمیة االنثروبولوجیا علماء أثبت لقد

 التغیر أن أي. مستمر تغیر في ھي بل قبل، من ُیعتقُد كان كما ......... لیست البدائیة المجتمعات
  ؟ للمجتمعات مالزمة حقیقة

  ثابتة

  متغیرة

  متحركة

  صحیح ذكر ما جمیع

  ثابتة / الجواب

  

  

 في االجتماعي التغیر ھو أنما االجتماع علم موضوع أن ........................ االجتماع عالم بّین
  :الى المجتمع حالتي وقّسم المجتمع،

  .المجتمع وحركة وحراك تغیر حالة: االجتماعیة الدینامیكا -
  )افتراضیة حالة وھي (المجتمع واستقرار ثبات حالة: االجتماعیة االستاتیكا -

  فیكو   

  كونت أوجست

  فیبر ماكس

  روسو جاك

  كونت أوجست / الجواب

  

 من والنظریات القوانین في والتوسع االختراعات بسبب حدثت التي ....................... تعتبر و
  ؟ االجتماعي التغیر دراسات وتعمیق تطور في الرئیسیة األسباب

  الصناعیة الثورة

  الیونانیة الفلسفة

  الوراثیة الھندسة

  العلمیة النھضة

  العلمیة النھضة / الجواب
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 لمصلحة التغیر توجیھ الى الحاجة ظھرت عندما الحدیث العصر في ...........ـب االھتمام تزاید وقد
 لمواجھة وتخطیطھ، بھا والتحكم التغیر، عوامل إدراك على العمل فتم. والمجتمع والجماعة الفرد

 .االجتماعیة الظواھر على والسیطرة االجتماعي، والتفكك االنحراف ومعالجة

  المعیشي الترف

  العلمي التحصیل

  االجتماعي التغیر

  االجتماعیة االستاتیكا

  االجتماعي التغیر / الجواب

 التغیر معالجة في متنوعة مداخل تتخذ ، للتغیر والمستمرة الحدیثة العلمیة الدراسات تتخذ
  : منھا االجتماعي،

  التاریخي البنائي التحلیل مدخل

  الوظیفي التحلیل ومدخل 

  االمبیریقي، التحلیل

   ذكر ما جمیع

   ذكر ما جمیع / الجواب

  

 واحدة وتیرة على تسیر ال اإلنسانیة المجتمعات كون من االجتماعي التغیر دراسة ............. تأتي
 من غیره عن تمیزه التي الخاصة ظروفھ مجتمع فلكل بعضھا، مع متشابھة بطریقة وال تغیرھا، في

  .عام بوجھ وبثقافتھ االجتماعي، بنظامھ تتعلق التي الظروف تلك األخرى، المجتمعات

  صعوبة

  إمكانیة

  سھولة

  استحالة

  صعوبة / الجواب

  

   : العامل منھا ، عدیدة المجتمعات تغیر الى تؤدي التي العوامل

  الدیموجرافي
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   االیكولوجي 

  التكنولوجي

  االقتصادي

  ذكر ما جمیع

  ذكر ما جمیع / الجواب

  

  

 الظاھرة من -الدارس – الباحث موقف ( و )     المدروسة االجتماعیة الظاھرة طبیعة(
   :مظاھر من  ،  )المدروسة

  التاریخي العامل تحلیل إمكانیة

  اإلنساني الجانب تمكین استحالة

  االجتماعي التغیر دراسة صعوبة

  الثقافي المنظور بلورة سھولة

  االجتماعي التغیر دراسة صعوبة / الجواب

  

   :التالیة لألسباب یعود االجتماعیة الظاھرة دراسة صعوبة

  االجتماعیة الظاھرة تعّقد

  الدقیق للقیاس االجتماعیة الظاھرة إخضاع صعوبة

  النتیجة نفس على والحصول أخرى مرة التجربة إجراء إعادة صعوبة

  االجتماعیة الظاھرة تغیر تعلل التي الفروض مجمل حصر صعوبة

   ذكر ما جمیع

  ذكر ما جمیع / الجواب

  

  ؟ بسبب ھو منھا -الدارس -الباحث موقف بسبب االجتماعیة الظاھرة دراسة صعوبة

  الدارس و للباحث الدینیة الخلفیة ) أ

  المدروسة الظاھرة من الباحث موقع ) ب

  أفكاره مع تتماشى أحكاما یعطي تجعلھ التي الباحث أیدیولوجیة ) ج
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  معًا ) ج( َ  و ) ب )    ( د

  معًا ) ج( َ  و ) ب /    ( الجواب

  

  

 ) لألفراد النفسیة المظاھر ( و )  السائدة الثقافة ( ، )  اإلنسانیة الجماعات ( ، ) الطبیعیة البیئة ( 
  ؟ ...........تكون التي ھي

  الطبقي الصراع

  االجتماعیة المواقف

  الثقافي التنوع

  الدیموجرافي التوزیع

  االجتماعیة المواقف / الجواب

  
   ) التبني مرحلة ، المحاولة مرحلة ، التقییم مرحلة ، االھتمام مرحلة ، اإلحساس مرحلة( 

  ؟ ..... العالم حسب ، ) الجدید ( المتغیر بالنمط یأخذ أن قبل الفرد بھا یمر التي المراحل ھي

 لیونبرجر ھربرت

  فیكو

  سبنسر مارك

  داروین

  لیونبرجر ھربرت / الجواب

  
  ؟ المضطردة التغیر عملیة في مراحل ..................  مالحظة یمكن أنھ غیث عاطف یرى

٥  

٢  

٤  

٣  

  ٤ / الجواب
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  ؟ عام بوجھ الثقافي التغیر اساس ھي .................. أن) میردوك جورج (یرى

  االجتماعیة الدینامیكا

  السكاني االنفجار

  العمراني التوسع

  االختراعات

  االختراعات / الجواب

  

  

  ؟ .............. خصائص من ) الوظیفة و االستعمال ، المعنى ، الشكل( 

  المتغیر الثقافي النمط

   اإلنساني الجانب

  العرقي و الطبقي التنوع

  االقتصادي النظام

  المتغیر الثقافي النمط /  الجواب

  

  

 التكلفھ، انخفاض:( حالة في ............. یكون الجدید العنصر قبول أن)  بارسونز تالكوت ( یرى
  ؟ ).للحاجات وإشباع رضى وفیھ والجھد،

  أبطأ

  أسرع

   أشمل

  أضیق

  أسرع / الجواب
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 المستقِبل المجتمع كان إذا یتم الجدیدة الثقافیة للعناصر ............. أن عامة بصفة یقال أن یمكن
 مع یتعارض ولم وتطبیقھا،، فھمھا یسّھل بأسلوب قدِّمت الجدیدة والعناصر معین،، إلشباع محتاج:(

  المجتمع في السائدة القیم

  قبول ) أ

  تخوف ) ب

  رفض ) ج

  معًا ) ج( َ  و ) ب )   ( د

  قبول / الجواب

  

  

 ).استعارة او اكتشاف، او اختراع، ( المجتمع في یحدث أن )١

  ).الكفاءة أو الحاجة، أو االھتمام، أو بالسماع،(  االنتشار )٢

  )التجدید أو التكامل، أو التوافق، أو بالقبول، ( الصراع  )٣

  ؟ الثقافي التغیر حدوث ............. ھي

  وسائل

  أھداف

  خصائص

   مراحل

  مراحل / الجواب

  

  الثانیة المحاضرة أسئلة انتھت
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  الثالثةالمحاضرة 

  

  ؟........ )  المجتمع طبیعة ( المجتمعات باختالف عموما والثقافي االجتماعي التغیر یختلف

   زمانا

   مكانا

  ثقافة

  ذكر ما جمیع

  ذكر ما جمیع / الجواب

  
  ؟ المجتمع ............... حسب الخ... وشمولھ وعمقھ واتجاھھ التغیر سرعة تختلف

  موقع

  مناخ

  طبیعة

  تنوع

  طبیعة / الجواب

  
 والسرعة واالتجاه القدر، بنفس یكون وال ............. قد الواحد المجتمع في االجتماعي التغیر

  ؟ اجتماعیا مختلفة وطبیعة بیئات ) غالبًا (یضم المجتمع الن وذلك ،...والمجاالت

  یتطابق

  یتشابھ

  یتساوى

  یختلف

  یختلف / الجواب
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 المجتمع في والتخصص العمل تقسیم بدائیة (، ) الحضریة بالحیاة مقارنة الریفیة الحیاة في النسبیة العزلة( 
 االجتماعي للبناء النسبي الثبات (و )         الریفي المجتمع لدى التكنولوجیة الوسائل تنوع عدم (، ) الریفي

 تفاوت إلى تؤدي التي والحضري الریفي المجتمعین بین ............. مظاھر من ، ) الریفي المجتمع في
  ؟ بینھما االجتماعي التغیر

   االختالف

  التشابھ

  التنافس

  صحیح غیر ذكر ما جمیع

   االختالف / الجواب

  

 ، وفردیة دیمقراطیة الحضریة األسرة في العالقات -٢. نوویة والحضریة ممتدة، غالبا الریفیة األسرة -١( 
 بعكس. ذاتیا ومكتفیة الخارجي، العالم عن منعزلة الریفیة األسرة -٣. ذلك من العكس على عالقاتھا والریفیة

  ؟ ........ حیث من والحضریة الریفیة األسرتین اختالف مظاھر من.) الحضریة األسرة

  الوظیفة

  البناء

  النظم

   صحیح ذكر ما جمیع

   البناء / الجواب

  
 -٢. ذلك في الخارجیة المؤسسات على تعتمد الحضریة بینما ذاتیا، احتیاجاتھا توفر الریفیة األسرة -١( 

 من ) الخ ..والقیم التعلیم لمستوى تبعا االجتماعیة التنشئة أسلوب في والحضریة الریفیة األسرتان تختلف
  ؟ ........ حیث من والحضریة الریفیة األسرتین اختالف مظاھر

  الوظیفة

  البناء

  النظم

   صحیح ذكر ما جمیع

  الوظیفة / الجواب

 والتقالید والعادات والقانون واألخالق واألدب والفن المعرفة على یشتمل الذي المركب الكل ذلك
 لـ؟ تایلور تعریف ،ھو المجتمع في عضوا بوصفھ  الفرد یكتسبھا التي األخرى والقدرات واألعراف
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  الفن

   النظم

  الثقافة

  النسق

  الثقافة / اإلجابة

  
  ؟....................  ظاھرة أنھا : الثقافة صفات أھم من

  إنسانیة

  تراكمیة

  متعّلمة

  المجتمع في األفراد تفاعل من تنشأ

  آخر إلى جیل من تنتقل

  ذكر ما جمیع

  ذكر ما جمیع / الجواب

  
  ؟ .......... لھا الثقافة أن العلماء عن والسائد

  أوجھ ٥

  أوجھ ٤

  أوجھ ٣

  وجھین

  وجھین / الجواب

  

  

  ؟............ تغیر الغالب في االجتماعي التغیر أن العلماء من البعض یرى

  مادي
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  مادي ال

  فكري غیر

  صحیح غیر ذكر ما جمیع

  مادي ال / الجواب

  
  

  ؟ وحدیثا قدیما االجتماعي التغیر اختالف عوامل

  الصناعیة الثورة ) أ

  :المعاصرة المجتمعات بین الواسع االتصال ) ب

  االجتماعیة االستاتیكا ) ج

  معًا ) ب( َ  و ) أ )   ( د

  معًا ) ب( َ  و ) أ / ( الجواب

  

 َو ) ومكانا زماما الحالیة التغیرات بین الترابط(َ  و ) وأعمق أسرع الیوم االجتماعي التغیر أصبح(
 مخطط إرادي طابع ذو الیوم التغیر أن (َو ) ظاھرة كل في متوقعا الیوم االجتماعي التغیر أصبح(

  ؟ االجتماعي التغیر ......................... ھي )  أغلبھ في مقصود ھادف

  عوامل

   مزایا

  عیوب

   آلیات

  مزایا / الجواب

  

  الثالثة المحاضرة أسئلة انتھت

  

  المحاضرة الرابعة

 في المجتمعات أن الخصوص وجھ على منھا واألنثروبولوجیة االجتماعیة الدراسات أثبتت/١س
  :حالة
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  ثابتة

  متغیرمؤقت

  مستمر متغیر

  .مستمر متغیر/ الجواب

  

  
  :نحو موجھا التغیر أصبح وإنما تلقائیا الیوم التغیر یعد لم/٢س

  المجتمع

  الفرد

  معینة مجموعة

  .المجتمع/ الجواب

  

  
  عددھا؟ فكم،االجتماعي التغیر دراسة في المداخل اختلفت/٣س

  واحد مدخل

  مدخلین

  مداخل ثالثة

  )العلمي المدخل-الفلسفي المدخل (ھما مدخلین/ الجواب

  

  

  

 االتجاه ھذا ساد وقد ، كافة المجتمعات في واحدة وحدة بوصفھ التغیر إلى ینظر الذي المدخل/٤س
  :ھو عشر والتاسع الثامن القرن مفكري عند

  العلمي المدخل

  الفلسفي المدخل
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  المعرفي المدخل

  .الفلسفي المدخل/ الجواب

  

  

 على مبنیة ولكنھا االجتماعي، للتغیر نظرتھا في متباینة مختلفة نظریات یضم الذي المدخل/٥س
  :الواعیةھو العلمیة النظرة

  الواقعي العلمي المدخل

  الفلسفي المدخل

  المعرفي المدخل

  .الواقعي العلمي المدخل/ الجواب

  

  

  :إلى االجتماعي التغیر نظریات تقسیم یمكن/ ٦س

  قسمین

  أقسام ثالثة

  أقسام ستة

  )السوسویولوجیة(  الحدیثة النظریات ) الفلسفیة ( الكالسیكیة النظریات(ھما. قسمین/ الجواب

  

  

  

  

  :ھي) الفلسفیة(الكالسیكیة النظریات أنواع من/٧س

  االجتماعي التقدم نظریة

  االجتماعي التطور نظریة

   االجتماعیة الدورة نظریة

  صحیح ماذكر جمیع
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  صحیح ماذكر جمیع/ الجواب

  

  

  :ھي)السوسیولوجیة(الحدیثة النظریات أنواع من/٨س

  العوامل نظریة ـ أ

  معاصرة نظریات ـ ب

  الثقافة نظریة ـ ج

  .صحیحة ب – أ دـ

  .صحیحة ب – أ/ الجواب

  

  

  :ھي العوامل نظریات أمثلة من/٩س

   التكنولوجي

  الدیموغرافي

  اإلیكولوجي

  االقتصادي

  الثقافي

  .صحیح ذكر ما جمیع/ الجواب

  

  

  :ھي الثقافي العامل أمثلة من/١٠س

  الثقافي االرتباط

  الثقافي االنتشار

  الثقافي الصراع

  .صحیح ماذكر جمیع/ الجواب
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 على بناء االجتماعي، مقولة وتحلیل االجتماعي، التغیر تفسیر تحاول نظریات مجموعة ھي/ ١١س
  .التغیر لظاھرة تفسیرھا في فلسفیة وتصورات فروض،

  الكالسیكیة النظریات

  الحدیثة النظریات

  الثقافیة النظریات

  الكالسیكیة النظریات/ الجواب

  

  

 في االجتماع علماء قبل من ثم التاریخ، فالسفة قبل من البدایة في النظریات ھذه جاءت/ ١٢س
  :مثل) م١٩-١٨(القرنین

  كونت أوجست

  خلدون ابن

  كندرسیة

  صحیح ماذكر جمیع

  صحیح ماذكر جمیع/ الجواب

  

  

  

  :ھم متصاعد خط في یسیر أنھ على االجتماعي التقدم نظریة االتجاه ھذا ممثلي من/ ١٣س

  روسو جاك

  كندرسیة

  كونت أوجست

  ماذكر جمیع

  .صحیح ماذكر جمیع / الجواب
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 وقد) االجتماعي بالعقد (المعروف كتابھ في االجتماعي التقدم عن نظریتھ في أفكاره أھم/ ١٤س
  :ھو االجتماعي العقد بنظریة نظریتھ عرفت

  روسو جاك

  كندرسیة

  كونت أوجست

  .روسو جاك/ الجواب

  

  

  :روسو لجاك اإلنسانیة الحیاة تطور في االجتماعي العقد نظریة في المراحل عدد/ ١٥س

٣  

٤  

٥  

٢  

  .مراحل ) ٤ / ( الجواب

  

  

  :روسو لجاك اإلنسانیة الحیاة تطور في االجتماعي العقد نظریة في المراحل بین/  ١٦س

  الفطریة الحیاة مرحلة

  الزراعة مجال في الیدوي واإلنتاج الفردیة الملكیة مرحلة

  المساواة عدم مرحلة

  التعاقدیة المرحلة

  .صحیح ذكر ما جمیع/ الجواب
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  :تتبع المراحل ألي المقولة ... ).مكان كل في باألغالل مكبل ولكنھ حرا ولد قد فاإلنسان/ "١٧س

  الفطریة الحیاة مرحلة

  الزراعة مجال في الیدوي واإلنتاج الفردیة الملكیة مرحلة

  المساواة عدم مرحلة

  التعاقدیة المرحلة

  .الفطریة الحیاة مرحلة/ الجواب

  

  

 المراحل ألي،الجبر صفة العادات تأخذ وأصبحت بالتبلور االجتماعیة والتقالید العادات أخذت/ ١٨س
  :تتبع

  الفطریة الحیاة مرحلة

  الزراعة مجال في الیدوي واإلنتاج الفردیة الملكیة مرحلة

  المساواة عدم مرحلة

  التعاقدیة المرحلة

  .الزراعة مجال في الیدوي واإلنتاج الفردیة الملكیة مرحلة/ الجواب

  

 المرحلة تتبع،لألقوى السیطرة وأصبحت والجماعات األفراد بین والصراع التنافس ازداد/ ١٩س
  :التالیة

  الفطریة الحیاة مرحلة

  الزراعة مجال في الیدوي واإلنتاج الفردیة الملكیة مرحلة

  المساواة عدم مرحلة

  التعاقدیة المرحلة

  .المساواة عدم مرحلة/ الجواب
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 یحكم حاكم واختیار المنظم السیاسي التنظیم وقیام األفراد بین التعاقد فیھا تم التي المرحلة/ ٢٠س
  :ھي،بإرادتھم

  الفطریة الحیاة مرحلة

  الزراعة مجال في الیدوي واإلنتاج الفردیة الملكیة مرحلة

  المساواة عدم مرحلة

  التعاقدیة المرحلة

  .التعاقدیة المرحلة/ الجواب

  

  

 الدولة، وتكوین السیاسي النظام قیام كیفیة یبین كان ھذه، تصوراتھ في) روسو (أن المالحظ/ ٢١س
  :في مھما جانبا تشكل الحال بطبیعة ھي التي

  االقتصادي النظام

  االجتماعي التغیر

  التطورالثقافي

  .االجتماعي التغیر/ الجواب

  

   :   منھا انتقادات عدة روسو لنظریة وجھت/ ٢٢س

  . تاریخي سند الى تفتقر أنھا أي التعاقد في الناس بدأ متى یسجل لم فالتاریخ . واقعیة وغیر خیالیة نظریتھ أن

  .حاكمھم اختیار في جمیعا األفراد موافقة الستحالة أصال متصورة غیر التعاقد فكرة أن

  .صحتھا تثبت علمیة دراسة تقوم أن إلى واإلثبات، للنفي قابل وافتراض خیالیة الفكرة تبقى٠ ٣    

  .صحیح ماذكر جمیع الجواب

  

  

 العقد "كتاب اعتبر حیث الحدیثة، الدیموقراطیة فكرة إرساء في "جاك "نظریة ساھمت/ ٢٣س
  ":االجتماعي

  العرب إسالم
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  الفرنسیة الثورة إنجیل

  المصریة للثورة المساعد

  الفرنسیة الثورة إنجیل/ الجواب

  

  :الشھیر كتابھ في اإلنسانیة تقدم مسیرة كوندرسة شرح/ ٢٤س

  االجتماعي العقد

  األمم ثروة

  البشري العقل لتقدم تاریخي شكل

  .البشري العقل لتقدم تاریخي شكل/ الجواب

 لمراحل تفاؤلیة نظرة ذو وكان االجتماعي التقدم قوانین وتطبیق اكتشاف ھو التاریخ أن یرى/ ٢٥س
  :نظریة في ذلك،اإلنسانیة تقدم

  روسو جاك

  كوندرسیة

  سبنسر ھربرت

  كوندرسیة/ الجواب

  :إلى الحضارة تاریخ كوندرسیة قسم/ ٢٦س

٨  

٩  

٧  

١٠  

  .مراحل ) ١٠/ ( الجواب

  

  

  كوندرسیة؟ نظریة في المراحل عًدد/٢٧س

  الطبیعیة المرحلة

  .الحیوان واستئناس الرعي مرحلة
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  الزراعة مرحلة

  الیونانیة الحضارة مرحلة

  الرومانیة الحضارة مرحلة

  المسیحیة الوسطى العصور مرحلة

 اإلقطاع مرحلة

  الطباعة اختراع مرحلة

  الفرنسیة الثورة مرحلة

  اإلنسانیة مستقبل أو اآلمال مرحلة

  .صحیح ماذكر جمیع/الجواب

  

  

  

  

 الحركة مظاھر على ذلك وأثر ) والدینیة الزمنیة (السلطتین بین الصراع حدة فیھا تبین/ ٢٨س
  :مرحلة ھي،أوروبا في الفكریة

  الفرنسیة الثورة مرحلة

  اإلنسانیة مستقبل أو اآلمال مرحلة

  الرومانیة الحضارة مرحلة

  .الرومانیة الحضارة مرحلة/ الجواب

  

  

 على غنیة طبقة ،وظھور الدین ورجال والمحاربین الحكام جانب من االستبداد  فیھا ظھر/ ٢٩س
  :ھي الكادحة الطبقة حساب

  الزراعة مرحلة

  الیونانیة الحضارة مرحلة

 اإلقطاع مرحلة
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  اإلقطاع مرحلة/ الجواب

  

  

 في جدیدة أسالیب واستحداث اإلنسان، حقوق وإعالن الحریة عصر كوندرسھ یعتبرھا/ ٣٠س
  :االجتماعیة والنظم اإلنسانیة الشؤون

  الیونانیة الحضارة مرحلة

 اإلقطاع مرحلة

  الفرنسیة الثورة مرحلة

  الفرنسیة الثورة مرحلة /الجواب

  

  

  

  

  :ھي اإلنسانیة مستقبل أو اآلمال مرحلة/ ٣١س

  اإلنسان حقوق وإعالن الحریة عصر

  الفكریة بالنھضة المرحلة ھذه تمیزت

  لإلنسانیة والحاضر الماضي دراسة

  لإلنسانیة والحاضر الماضي دراسة/ الجواب

  

  

  :١٨٢٢ سنھ العظیم باالكتشاف دعاه الذي و الثالث الحاالت قانون الى توصل/ ٣٢س

  كونت أوجست

  كوندرسیة

  خلدون أبن

  .كونت أوجست/الجواب
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   :في مر قد المعرفة في اإلنساني التفكیر ان كونت یرى/ ٣٣س

  مراحل ثالثة

  مراحل أربعة

  مراحل عشرة

  .مراحل ثالثة/الجواب

  
  :ھو الثالث الحاالت قانون/ ٣٤س

  ) الثیولوجیة ( الدینیة الحالة

 )المیتافیزیقیة( الفلسفیة الحالة

 )الوضعیة( العلمیة الحالة

  .صحیح ذكر ما جمیع/ الجواب   

  

  ھي مراحل ثالث الى الالھوتیة المرحلة تنقسم/ ٣٥س

  الوثنیة

  اآللھة تعدد 

  التوحید 

  صحیح ذكر ما جمیع

  صحیح ذكر ما جمیع/ الجواب

  

  

 الفھم أسلوب على وتقوم ،أولیھ بعلل المختلفة الظواھر فیھا تفسر كانت التي المرحلة ھي/ ٣٦س
  :اإللھ في عامھ بصفھ وتتشخص، الدیني

  ) الثیولوجیة ( الدینیة الحالة

 )المیتافیزیقیة( الفلسفیة الحالة

 )الوضعیة( العلمیة الحالة

  ) الثیولوجیة ( الدینیة الحالة/ الجواب
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 تشخیصا، أقل وتصوراتھا اإلنسانیة تفكیر ویكون »الغربیة الثورات « بعصر الحالة تعرف/  ٣٧ س
  المیتافیزیقیة؟ طابع لھا عمومیة أكثر بعلل األولیة، العلل وتستبدل

  ) الثیولوجیة ( الدینیة الحالة

 )المیتافیزیقیة( الفلسفیة الحالة

 )الوضعیة( العلمیة الحالة

  ).المیتافیزیقیة( الفلسفیة الحالة/ الجواب

  

  

  

 والمقارنة والتجربة المالحظة على المبني العلمي المنھج على تقوم بعلل الظواھر تفسر/ ٣٨س
  :للحالة،المجردة العلل عن واالبتعاد التاریخیة،

  ) الثیولوجیة ( الدینیة الحالة

 )المیتافیزیقیة( الفلسفیة الحالة

 )الوضعیة( العلمیة الحالة

  )الوضعیة (العلمیة الحالة/ الجواب

  

   :بـ الالھوتیة المرحلة »كونت « شّبھ وقد/ ٣٩س

  .البشري الفكر طفولة مرحلة

  .والمراھقة الشباب مرحلة

  .واالكتمال الرجولة مرحلة

  .البشري الفكر طفولة مرحلة/ الجواب

  

   :لـ والمراھقة الشباب مرحلة/٤٠س

  الالھوتیة المرحلة

  المیتافیزیقیة المرحلة
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  الوضعیة المرحلة

  المیتافیزیقیة المرحلة/ الجواب

  

  :ھي الوضعیة المرحلة/ ٤١س

  .البشري الفكر طفولة مرحلة

  .والمراھقة الشباب مرحلة

  .واالكتمال الرجولة مرحلة

  .واالكتمال الرجولة مرحلة/ الجواب

  

  الرابعة المحاضرة أسئلة انتھت

  المحاضرة الخامسة 
  

  االجتماعیة،؟ الظواھر قوانین من كشفھ تستطیع ما بفضل وذلك المستمر، التحسن حیث

   البشریة الطبیعة تقدم/١

   االجتماعیة الحالة تقدم/٢

   االجتماعیة الحالة استمرار/٣

  ماذكر جمیع/٤

   االجتماعیة الحالة تقدم / االجابھ

  

 الصحة وتحسنت الطب معھ تقدم مما البیولوجیا علم تقدم فقد(الطبیعیة النواحي في االرتقائي التقدم
 فقد( األخالقیة والنواحي) وذكاؤه ومداركھ اإلنسان قدرات زادت حیث( العقلیة والنواحي) العامة
  ؟)بعامة وآدابھ والذوقیة الجمالیة ومقاییسھ وجدانیاتھ ارتقت

   البشریة الطبیعة تقدم/١

   االجتماعیة الحالة تقدم/٢

   االجتماعیة الحالة استمرار/٣

  ماذكر جمیع/٤

   البشریة الطبیعة تقدم / االجابھ
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  في؟ یبدو اإلنسانیة تھ شھد الذي االرتقائي التطور إن »كونت « یرى

   مظھر/١

  مظھرین/ ٢

  مظاھر أربع/٣

  مظاھر ثالث/٤

  مظھرین / االجابھ

  

  

 التقدم مفھومي بین ویخلط البشري التفكیر تطور إلى االجتماعیة والظواھر المجتمع تطور یرِجع
 انتھاء بعد تقوم الثالث المراحل من مرحلة كل أن ویرى مترادفین لیسا فھما االجتماعیین، والتطور
 في التقدم نحو المضطرد اإلنسانیة تطور أن تصور. متصور غیر التام االنتھاء أن حین في سابقتھا،

  الترتیب بنفس اإلنساني التفكیر ینتقل أن بالضرورة ولیس. أحیانا التخلف یصیبھا المجتمعات أن حین

   سبنسر ھربرت/١

  فیكو/٢

   كونت أوجست/٣

  داروین/٤

   كونت أوجست /االجابھ

  

  

 حیث تنتھي.......... بشكل تسیر االجتماعي التغیر عملیة أن على االجتماعیة الدورة نظریات ُتجِمع
 في كبیر حد إلى یشبھ المجتمعات وتغیر منتظمة حركة في تسیر االجتماعیة الحیاة أن ترى بدأت

 مع جدید من الدورة تعید المجتمعات أن ترى وانھا ونھایتھ الحي الكائن نمو ودوراتھ انتظامھ
 الفرد، حیاة دورة بین تطابق بوجود ویقولون ونھایتھ وبدایتھا الدورات ھذه تعلیل في نسبي اختالف
  الحضارة أو الدولة، أو الجماعة، حیاة ودورة

   دائري/١

   مستقیم/٢

   لولبي/٣

   منحرف/٤
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  دائري /االجابھ

  

  

  

  

  

 إلى تتجھ ثم واالكتمال النضج نحو وتسیر بالمیالد تبدأ دائرة في تمر مجتمع ألي الثقافة أن ترى
  .وقوتھا مجدھا وتستعید ثقافة لنفسھا وتخلق والتقدم، للرقي مرة ولتعود الشیخوخة،

  شبلنجر/١

   خلدون ابن/٢

  فیكو/٣

  سبنسر/٤

  خلدون ابن /االجابھ

  

  

  دائري، اتجاه في تسیر أنھا إلثبات المجتمع في معینة اجتماعیة ظاھرة بدراسة تھتم التي ھي

  شبلنجر/١

   خلدون ابن/٢

  فیكو/٣

  سبنسر/٤

  شبلنجر /االجابھ

  

  

 إلى تعود ال بحیث لولبي إطار في ولكن دائري شكل على تسیر االجتماعیة الظواھر أن ترى التي ھي
  .منھا قریبة  نقطة إلى وإنما منھا، بدأت قد كانت التي النقطة

  شبلنجر/١

   خلدون ابن/٢
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  فیكو/٣

  سبنسر/٤

  فیكو /االجابھ

  

  

  دائري اتجاه في تسیر أنھا إلثبات المجتمع في معینة اجتماعیة ظاھرة بدراسة تھتم التي

   الجزئیة الدائریة النظریھ/١

   العامة الدائریة النظریھ/٢

  اللولبیة الدائریة النظریھ/٣

   ماذكر جمیع/٤

  الجزئیة الدائریة النظریھ / االجابھ

  

  

 إلى تعود ال بحیث لولبي إطار في ولكن دائري شكل على تسیر االجتماعیة الظواھر أن ترى التي
  .منھا قریبة  نقطة إلى وإنما منھا، بدأت قد كانت التي النقطة

   الجزئیة الدائریة النظریھ/١

   العامة الدائریة النظریھ/٢

  اللولبیة الدائریة النظریھ/٣

   ماذكر جمیع/٤

  اللولبیة الدائریة النظریھ / االجابھ

  

  

 إلى تتجھ ثم واالكتمال النضج نحو وتسیر بالمیالد تبدأ دائرة في تمر مجتمع ألي الثقافة أن ترى
  .وقوتھا مجدھا وتستعید ثقافة لنفسھا وتخلق والتقدم، للرقي مرة ولتعود الشیخوخة،

   الجزئیة الدائریة النظریھ/١

   العامة الدائریة النظریھ/٢

  اللولبیة الدائریة النظریھ/٣
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   ماذكر جمیع/٤

  العامة الدائریة النظریھ / االجابھ

  

 التغیر عملیة في ترى ال الثالث النظریات ان.فیكو واالیطالي وشبلنجر خلدون ابن نظریھ تعتبر
  ؟ نظرة ذات تكون بھذا وھي جدید أي البعید المدى على االجتماعي

   تقلیدیھ/١

   تفائلیھ/٢

   كالسیكیھ/٣

   تشاؤمیة/٤

  تشاؤمیة /االجابھ

  

  

  اجتماعیة لقوانین تخضع وإنما مصادفة، تسیر ال االجتماع ظواھر أن بین

  شبلنجر/١

   خلدون ابن/٢

  فیكو/٣

  سبنسر/٤

  خلدون ابن /االجابھ

  

  

  یستغرق طور كل أن خلدون ابن یؤكد

  سنھ١/٥٠

  سنھ٢/٣٠

  سنھ٣/٤٠

  سنھ٤/٢٠

  سنھ٤٠ / االجابھ
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  سنة وعشرون مائة الدولة عمر : قائل من

  شبلنجر/١

   خلدون ابن/٢

  فیكو/٣

  سبنسر/٤

  خلدون ابن /االجابھ

  

  

 وطور والكمال النضج وطور والتكوین النشأة طور الثالثة األجیال خالل أن خلدون ابن نظریھ في
  ؟ بمراحل المجتمع یمر والشیخوخة الھرم

   مراحل ثالث/١

   مراحل أربع/٢

   مراحل خمس/٣

   مرحلتین/٤

   مراحل خمس /االجابھ

  

  

 في ویحدث الحكام، لدى بالضعف العصبیة وتبدأ الحضارة، حالة  إلى البداوة حالة من المجتمع ینتقل
 فئة أو أسرة أو فرد قبل من) بالحكم االنفراد(أو السلطة بتركز االجتماع علماء یسمیھ ما المرحلة ھذه
  .المرحلة ھذه في تمامًا العصبیة تزول ال وعمومًا شائعة، كانت أن بعد

    والبداوه النشاه مرحلھ/١

   والمساومة القنوع مرحلھ/٢

   والنعیم الترف مرحلھ/٣

   واالستبداد الملك مرحلھ/٤

  واالستبداد الملك مرحلھ /االجابھ
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 العصبیة فیھا ویفقدون البداوة حیاة األفراد ینسى وفیھا والدعة الفراغ بطور (خلدون أبن یسمیھا
 المرحلة ھذه وتشبھ یفیدون، مما أكثر الدولة من ویستفیدون) والترف الدعة إلى الحكام ویركن تمامًا

  الفناء إلى بالدولة النعیم ویؤدي أفالطون، عند واالستبداد الطغیان حكومة

    والبداوة النشاه مرحلھ/١

   والمساومة القنوع مرحلھ/٢

   والنعیم الترف مرحلھ/٣

   واالستبداد الملك مرحلھ/٤

  والنعیم الترف مرحلھ /االجابھ

  

 وتوحش العیش بخشونة تتمیز وھي أحوالھم، في الضروري على فیھا ویقتصر الملك، على استیالء
  اإلنساني االجتماع علیھ یقوم الذي األساس وھي القبلیة العصبیة بوجود وتتمیز األفراد،

    والبداوه النشاه مرحلھ/١

   والمساومة القنوع مرحلھ/٢

   والنعیم الترف مرحلھ/٣

   واالستبداد الملك مرحلھ/٤

  والبداوة النشاة مرحلھ /االجابھ

  

   .الدولة في یدب الضعف ویبدأ

    والبداوة النشاه مرحلھ/١

   والنعیم الترف مرحلھ/٢

   الحكام وتقلید والمسالمة القنوع مرحلھ/٣

   واالستبداد الملك مرحلھ/٤

  الحكام وتقلید والمسالمة القنوع مرحلھ /االجابھ

 ویقول، شیئا یجدي ال الحالة ھذه في اإلصالح وان، االضمحالل الى فتؤول  الدولة وزوال االنھیار
، علیھا وتقضي جدیدة دولھ تأتي وبالتالي ) یرتفع ال فانھ بدولھ الھرم نزل إذا.. ( ذلك في خلدون ابن

  .دوالیك وھكذا

     واالستكانة الضعف مرحلھ/١

   والنعیم الترف مرحلھ/٢
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   الحكام وتقلید والمسالمة القنوع مرحلھ/٣

   واالستبداد الملك مرحلھ/٤

  واالستكانة الضعف مرحلھ /االجابھ

  

  

  التطور إلى القبلي بالمجتمع تؤدي التي الدینامیكیة العوامل

  العصبیة/١

   الفضیلة/٢ 

  الدینیة الدعوة/٣

   ماذكر جمیع/٤

   ماذكر جمیع / االجابھ

  

  

  منھا أساسیة بعوامل ألدولھ في الھرم أسباب خلدون ابن یعلل

  العصبیة ضعف/١

  بھا یحل الذي المادي الخراب/٢ 

   العصبیة/٣

٢+٤/١  

  ٢+١ /االجابھ

  

  

  عوامل وھي التقدم سرعة في تساعد التي العوامل إلى خلدون ابن أشار

   البیئة/١

   المكان وكثافة/٢

  الدولة عدالة/٣

  ماذكر جمیع/٤
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   ذكر ما جمیع / االجابھ

  

  الخامسة المحاضرة أسئلة انتھت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المحاضرة السادسة

 ،١٧٢٥ عام) جدید علم مبادئ( لكتابھ نشره خالل من التاریخ، لفلسفة األوائل المؤسسین من یعتبر
 أو مستقیم، خط في یسیر ال االجتماعي التطور أن ترى التي: اللولبي الدائري التقدم نظریة وصاحب

 شكل في التاریخ یسیر وإنما. منھا بدأ التي النقطة إلى التاریخ فیھا ینتھي مغلقة دورات شكل على
 .السابقة التاریخیة الدورة وتفوق دورة كل تعلو بحیث لولبي

   سبنسر ھربرت/١
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  فیكو/٢

    أوجست/٣

  ماذكر جمیع/٤

    فیكو /االجابھ

  

 كتابھ في عالج كما التاریخي، للبعد تحلیلھ خالل من اإلنسانیة المجتمعات لتطور عاما قانونا صاغ
 ؟ .متعاقبة .........إلى فقسمھا اإلنسانیة المجتمعات تطور تاریخ

   مراحل أربع/١

   مراحل خمس/٢

  مراحل ثالث/ ٣

  مراحل سبع/٤

  مراحل ثالث / االجابھ

  
 :ھي متعاقبة مراحل ثالث إلى فقسمھا اإلنسانیة المجتمعات تطور تاریخ كتابھ في فیكو عالج

   الدینیة المرحلة/١

   البطولة مرحلة/٢

   االنسانیھ المرحل/٣

   ماذكر جمیع/٤

   ماذكر جمیع / االجابھ

  

  لألقوى، فیھا الحق وأن الحاكمة، السیاسیة الطبقة وظھور والمغامرة الشرف تعظیم فیھا یبدو

   الدینیة مرحلة/١ 

   البطولة مرحلة/٢

   االنسانیھ مرحل/٣

   ماذكر جمیع/٤

   البطولة مرحلھ/االجابھ
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 على تعتمد المجتمع حیاة وأن اآللھة، من مستمد وقول فعل كل وأن لألشیاء، التألیھیة بالطبیعة تتمیز
 ؟.مجاالتھا مختلف في دینیة مقوالت

   الدینیة المرحلة/١

   البطولة المرحلة/٢

   االنسانیھ مرحل/٣

   ماذكر جمیع/٤

   الدینیة المرحلة/االجابھ

  

  

 .الدیمقراطیة األنظمة انتشار المدنیة، الحقوق وسیادة والمساواة، السیاسیة، بالحریة تتمیز

   الدینیة المرحلة/

   البطولة مرحلة/٢

   االنسانیھ مرحلھ/٣

   ماذكر جمیع/٤

   االنسانیھ مرحلھ/االجابھ

  

  

 كانت المجتمعات للتاریخ ونظرتھ. الثالث بالمراحل مرورھا حتمیة مع حتمي، اإلنسانیة تقدم أن یرى
 تطور تعمیم حاول حیث الناقص، االستقراء على اعتمد. التاریخ فالسفة من كغیره كلیة نظرة

   .معھا تتطابق حیث كونت، أوجست بنظریة كبیر بشكل تأثر و المجتمعات كل على األوربیة الحضارة

   سبنسر ھربرت/١

  فیكو/٢

    تایلر/٣

  خلدون ابن/٤

    فیكو /االجابھ
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 القرن من الثاني النصف  وذلك األنواع، أصل كتابھ في بأفكاره االجتماعي التطور نظریات تأثرت
  االجتماعیة والنظم االجتماعیة الحالة تفسیر حاولت بیولوجیة نظریات باألساس فھي عشر، التاسع

   سبنسر ھربرت/١

  فیكو/٢

    أوجست/٣

  داروین/٤

   داروین /االجابھ

  

  

 ومبدأ الوجود، أجل من الصراع مبدأ: منھا واالرتقاء النشؤ عن نظریتھ في العامة المبادئ بعض قدم
  ..الطبیعي االنتخاب ومبدأ لألصلح، البقاء

   سبنسر ھربرت/١

  فیكو/٢

    أوجست/٣

  داروین/٤

   داروین /االجابھ

) داروین (بنظریة االجتماعیة نظریتھ وتشابھت). م١٩(القرن في االجتماع علماء أھم من یعتبر
 الالتجانس إلى التجانس من یتطوران والمجتمع الحي الكائن من كل أن اعتبر حیث البیولوجیة،

  .للتكامل وصوال

   سبنسر ھربرت/١

  فیكو/٢

    أوجست/٣

  داروین/٤

   سبنسر ھربرت /االجابھ

  

  

 ھو التخصص وأن یبعضھا، مرتبطة أنھا أي) النسبي االتصال (قانون وفق تسیر األفعال أن یرى
  العضوي؟ الكائن من الفكرة ھذه وأخذ. وارتقاء تطور كل غایة

   سبنسر ھربرت/١
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  فیكو/٢

    أوجست/٣

  داروین/٤

  سبنسر ھربرت /االجابھ

  

  

 حین في مباشرة، عالقتھم فاألول المجتمع، وأجزاء الحي الكائن أجزاء بین العالقة في االختالف أدرك
 .الخ ... واللغة والتقالید للعادات تخضع خارجیة المجتمع أعضاء عالقة

   سبنسر ھربرت/١

  فیكو/٢

    أوجست/٣

  داروین/٤

  سبنسر ھربرت /االجابھ

  

 وارتقاء تطور على دلیل ھو والدولة، والمدینة القبیلة نظام إلى األسرة نظام تطور أن) سبنسر (یرى
 وانحالل، فناء ونشؤ تطور كل بعد أن تفترض) ............سبنسر( نظرة لكن. اإلنساني المجتمع
 ؟ كاملة دورة في ذلك ویحدث

   التقلیدیھ/١

   التفائلیھ/٢

   الكالسیكیھ/٣

   التشاؤمیة/٤

   التشاؤمیھ /االجابھ

  

  

  العوامل من ....... تتأثر االجتماعیة الظواھر أن) سبنسر (ویرى

   أنواع ثالثة/١

   نوعین/٢

  واحد نوع/٣

   أنواع أربع/٤
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   نوعین /االجابھ

  

  

  الخ.. والوجداني العضوي كتكوینھ بالفرد خاصة

   نفسي/١

   خارجیة/٢

   داخلیھ/٣

  فردي/٤

   داخلیھ / االجابھ

  

  

  

 الظواھر في النھایة في تؤثر أنھا أي. النشاط حیث من األفراد في تؤثر التي الجغرافیة بالبیئة تتعلق
  .االجتماعیة

   نفسي/١

   خارجیة/٢

   داخلیھ/٣

   اجتماعي/٤

   خارجیة / االجابھ

  

  

 عملیة في بینھما اتفاق وھناك منھا مجاالت عدة في العضوي والكائن المجتمع بین تشابھا یرى 
 تزداد وبالتالي وتركیبا تعقیدا البنیان ازداد العضوي والكائن المجتمع حجم زاد وكلما التدریجي النمو

  .تخصصا الوظائف

   أوجست/١

  فیكو/٢

   سبنسر ھربرت/

  داروین/٤
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  سبنسر ھربرت /االجابھ
  

  

  

. المجتمعات بین الثقافي لالختالف تمییز دون وشاملة عامة نظرة االجتماعي للتغیر نظرتھا كانت
  دراسة بأنھا القول فیمكن

   كالسیكیھ/١

   فلسفیھ/٢

   تاریخیھ/٣

  جادة/٤

  فلسفیھ /االجابھ

  

 فیمكن. المجتمعات بین الثقافي لالختالف تمییز دون وشاملة عامة نظرة االجتماعي للتغیر نظرتھا
 على النظریات ھذه تقم ولم  المختلفة بمظاھرھا االجتماعیة للحیاة فلسفیة دراسة بأنھا كانت القول

  الناقص؟ االستقراء مبدأ على تقوم و التجریبیة العلمیة الدراسة

   الكالسیكیة/١

   فلسفیھ/٢

   تاریخیھ/٣

  جادة/٤

  الكالسیكیة /االجابھ

  

  السادسة المحاضرة أسئلة انتھت
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  المحاضرة السابعة

 ،١٧٢٥ عام) جدید علم مبادئ( لكتابھ نشره خالل من التاریخ، لفلسفة األوائل المؤسسین یعتبرمن/١س
  .اللولبي الدائري التقدم نظریة وصاحب

  فیكو-أ

   سبنسر ھربرت-ب

  دیكارت-ج

  .فیكو/ الجواب

  

 كتابھ في عالج كما التاریخي، للبعد تحلیلھ خالل من اإلنسانیة المجتمعات لتطور عاما قانونا  صاغ/٢س
  .اإلنسانیة المجتمعات تطور تاریخ

  سبنسر ھربرت-١

  فیكو-٢

  كوندرسیھ-٣

  فیكو/ الجواب

  

  :ھي متعاقبة مراحل ثالث الى فقسمھا اإلنسانیة المجتمعات تطور تاریخ كتابھ في فیكو عالج/٣س

  الدینیة مرحلة-أ

  البطولة مرحلة-ب
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  االنسانیة مرحلة-ج

  .ماذكر جمیع /الجواب

  

 على تعتمد المجتمع حیاة وأن اآللھة، من مستمد وقول فعل كل وأن لألشیاء، التألیھیة بالطبیعة تتمیز/٤س
  .مجاالتھا مختلف في دینیة مقوالت

  الدینیة مرحلة-أ

  البطولة مرحلة-ب

  االنسانیة مرحلة-ج

  الدینیة مرحلة/الجواب

  .الدیموقراطیة األنظمة انتشار المدنیة، الحقوق وسیادة والمساواة، السیاسیة، بالحریة تتمیز/ ٥س

  الدینیة مرحلة- أ

  البطولة مرحلة-ب

  االنسانیة مرحلة-ج

  االنسانیة مرحلة/الجواب

  

  

  :ھي فیكو نظریة على المالحظ من/ ٦س

 .الثالث بالمراحل مرورھا حتمیة مع حتمي، اإلنسانیة تقدم أن یرى- أ

  .التاریخ فالسفة من كغیره كلیة نظرة كانت المجتمعات للتاریخ نظرتھ-ب

  .المجتمعات كل على األوربیة الحضارة تطور تعمیم حاول حیث الناقص، االستقراء على اعتمد-ج

  معھا تتطابق حیث كونت، أوجست بنظریة كبیر بشكل تأثر- د            

  ماذكر جمیع / الجواب

  

  

  ھو االنواع أصل كتاب صاحب/٧س

  فیكو- أ

  داروین-ب

  كونت أوجست-ج
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  داروین/ الجواب

  

  :منھا واالرتقاء النشؤ عن نظریتھ في العامة المبادئ بعض) داروین (قدم/  ٨س

   الوجود، أجل من الصراع مبدأ- أ

   لألصلح، البقاء مبدأ-ب

  ..الطبیعي االنتخاب مبدأ-ج

  ماذكر جمیع/الجواب

  

) داروین (بنظریة االجتماعیة نظریتھ وتشابھت). م١٩(القرن في االجتماع علماء أھم من/ ٩س
 الالتجانس الى التجانس من یتطوران والمجتمع الحي الكائن من كل أن اعتبر حیث البیولوجیة،

  للتكامل وصوال

  سبنسر ھربرت- أ

  فیكو-ب

  روسو جاك-ج

  سبنسر ھربرت/الجواب

  

  

 التخصص وأن ببعضھا، مرتبطة أنھا أي) النسبي االتصال (قانون وفق تسیر األفعال أن ویرى ١٠س
 واألفراد كالجسم، فالمجتمع العضوي، الكائن من الفكرة ھذه وأخذ. وارتقاء تطور كل غایة ھو

  .الحي الكائن في الجسم كأعضاء

   فیكو- أ

  سبنسر ھربرت-ب

  داروین-ج

  سبنسر ھربرت/ الجواب

  

  

  العوامل من بنوعین تتأثر االجتماعیة الظواھر أن سبنسر یرى/١١س

  داخلیة- أ

  خارجیة-ب
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  عامة -ج

  صحیحة ب و أ - د

  صحیحة ب و أ/الجواب

  

  

 في النھایة في تؤثر أنھا أي. النشاط حیث من األفراد في تؤثر التي الجغرافیة بالبیئة تتعلق/ ١٢س
  االجتماعیة الظواھر

  داخلیة- أ

  خارجیة-ب

  عامة -ج

  خارجیة/ الجواب

  

  

 وارتقاء تطور على دلیل ھو والدولة، والمدینة القبیلة نظام الى األسرة نظام تطور أن  ویرى/ ١٣س
 ذلك ویحدث وانحالل، فناء ونشؤ تطور كل بعد أن تفترض التشاؤمیة نظرتھ لكن. اإلنساني المجتمع

  .كاملة دورة في

   فیكو- أ

  سبنسر ھربرت-ب

  داروین-ج

  سبنسر ھربرت/ الجواب

  

  

  :ھو سبنسر أراء في تقییمھ تم ما/١٤س

 .االجتماعي التنظیر في مكانتھا لھا المجتمع، لتطور متكاملة عضویة نظریة سبنسر قّدم- أ

  .والقوانین الطبائع في بینھما الكبیر لالختالف علمي غیر مبدأ العضوي بالكائن المجتمع تشبیھ مبدأ أن-ب

  .القریب المنظور في تفنى ال لكن تتخلف فھي العضوي، كالكائن واردا لیس المجتمعات فناء-ج

 ثم تقوى ثم تتخلف التي المجتمعات على تماما وارد غیر فذلك الحي، الكائن على تطبیقھ جاز ان لألقوى البقاء- د
  وھكذا...تتخلف

  ماذكر جمیع /الجواب
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  الكالسیكیة للنظریات العام التقییم/١٥س

 بأنھا القول فیمكن. المجتمعات بین الثقافي لالختالف تمییز دون وشاملة عامة نظرة االجتماعي للتغیر نظرتھا كانت- أ
 .المختلفة بمظاھرھا االجتماعیة للحیاة فلسفیة دراسة

  .التجریبیة العلمیة الدراسة على الكالسیكیة النظریات تقم لم-ب

 الناقص االستقراء مبدأ على تقوم-ج

  ماذكر جمیع/ الجواب
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  المحاضرة الثامنة

 أو الكثافة حیث ومن النقصان أو الزیادة حیث من السكاني بالھیكل المتعلقة العناصر مجموعة/ ١س
  .ذلك الى وما السكاني الھرم حسب التوزیع وكذلك التخلخل

  الدیموغرافي العامل- أ

  االیكولوجي العامل-ب

  االقتصادي العامل-ج

  .الدیموغرافي العامل/الجواب

  

  :في الدیموغرافیة بالمسألة االھتمام بدأ/ ٢س

  القدیمة العصور منذ- أ

  العشرون القرن-ب

  الصناعیة الثورة بدایة-ج

  الصناعیة الثورة بدایة/ الجواب

  

  ھي بعوامل السكانیة الحركة وتتأثر/ ٣س

  الموالید- أ

  الوفیات-ب

  الھجرة-ج

  ذكر ما جمیع/الجواب

  

 احدث قد العمل تقسیم أن على االجتماعي والتغیر الدیموغرافي للعامل تحلیلھ في أكد وقد/ ٤س
  :ھو العضوي التضامن الى اآللي التضامن من وباالنتقال جذریة تغییرات

  كایم دور- أ

  خلدون ابن-ب
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  كونت اوجست-ج

  .دوركایم/الجواب

  

 تقسیم في سببا لیست الدیموغرافیة الكثافة ان السكان لزیادة تحلیالتھ في دوركایم ویذھب/ ٥س
  عن النھایة في تكشف التي األخالقیة الكثافة الى تؤدي وإنما فحسب العمل

  المجتمع حضارة مدى- أ

  المجتمع تخلف مدى-ب

  المجتمع تغیر مدى-ج

  .المجتمع حضارة مدى/الجواب

  

  :ھما سببیتین عالقتین إلى دوركایم توصل/٦س

  ).الحضارة ( األخالقیة والكثافة العمل نمو یصاحبھ السكانیة الكثافة نمو ان - أ

    .والثقافي واالجتماعي االقتصادي التقدم الى بالضرورة تؤدیان األخالقیة والكثافة العمل تقسیم ان  -ب

  صحیحة وب أ -ج

  صحیحة ب و أ/ الجواب

  

 العام القانون تطبیق خالل من للمجتمع الطبقي البناء وبین السكاني النمو بین تربط التي/ ٧س
  الحیة الكائنات لدى للوراثة

  بلندي جورج نظریة- أ

  دبلداي نظریة-ب

  دوركایم نظریة-ج

  دبلداي نظریة/ الجواب

  

  :دبلداي نظریة عیوب من/٨س

   السكانیة الزیادة معدالت ینوب الخصوبة معدالت بین التفرقة أھملت  -  أ
  الوفیات عامل أھملت   - ب
 .والظروف األحوال كل في الواقع على ینطبق ال السكانیة للزیادة الطبیعي التوزیع  - ت

  ذكر ما جمیع/الجواب
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 على المجتمع داخل الرأسي االجتماعي الحراك وبین التوالد معدالت بین یربط من وھناك/ ٩س
  :ھؤالء ومن االجتماعي التغیر مظاھر من مظھر أنھ اعتبار

  ھیكتور- أ

  دیمونت-ب

  جلبرت-ج

  دیمونت/الجواب

  

  اإلنسان فیھا یعیش التي والجغرافیة الطبیعیة للبیئة مرادفا تعتبر -١٠س

  دیموغرافیا- أ

  أیكولوجیا-ب

  سوسیولوجیا-ج      

  أیكولوجیا/ الجواب     

  

  :االیكولوجیا انواع من-١١س

  البشریة اإلیكولوجیا

  االجتماعیة اإلیكولوجیا

  الحضریة اإلیكولوجیا

  ماذكر جمیع/الجواب

  

 لألشخاص والزماني المكاني التوزیع وأسباب وبیئتھ، اإلنسان بین العالقة بدراسة تھتم -١٢س
 نماذج بتغیر المرتبطة العوامل دراسة جانب الى ومتغیرة معینة ظروف ظل في والخدمات والجماعات

  التوزیعات ھذه

  البشریة اإلیكولوجیا

  االجتماعیة اإلیكولوجیا

  الحضریة اإلیكولوجیا

  البشریة اإلیكولوجیا/ الجواب
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 العنایة مع الطبیعیة، الموارد الستغالل وتشكیلھا الضروریة الجماعات بتوزیع وتھتم/ ١٣س
  التجمعات ھذه عن تنتج التي المباشرة غیر بالعالقات

  البشریة اإلیكولوجیا

  االجتماعیة اإلیكولوجیا

  الحضریة اإلیكولوجیا

  االجتماعیة اإلیكولوجیا /الجواب

  

 المناطق أن على مؤكدا المدینة، في الطبیعیة والمناطق االجتماعیة الظواھر بین ربط -١٤س
  .الخ .. والفساد واألمراض للجریمة طبیعیا مكانا تعتبر المدینة في المتخلفة

  بیرجس- أ

  جلبرت-ب

  روسو-ج

  بیرجس/الجواب

  

  الشھیرة مقدمتھ في موضع من أكثر في البشري العمران على الطبیعیة البیئة بتأثیر اھتم -١٥س

  خلدون ابن- أ

  كونت اوجست-ب

  دوركایم-ج

  خلدون ابن/ الجواب

  

  االجتماعي التغیر في اإلیكولوجي العامل نظریة ممثلي یعتبرمن -١٦س

  خلدون ابن- أ

  كونت اوجست-ب

  دوركایم-ج

  خلدون ابن/ الجواب

  

 تفسیرا تقدم وال شدیدة، مبالغة فیھ فقط البیئي العامل على االجتماعي التغیر ظاھرة قصر -١٧س
  :التالیة لألسباب وذلك االجتماعي، التغیر لظاھرة
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 .كبیر بشكل التكنولوجیا یستخدم ال بسیطا المجتمع كان كلما قویا یكون البیئة تأثیر أن )١

  .االجتماعیة والظواھر الطبیعیة البیئة بین متبادل التأثر أن )٢

  .االجتماعیة التغیرات لتفسیر وذلك فقط، الطبیعیة بالبیئة تتعلق ال أخرى عوامل لوجود البد أنھ )٣

  .والعكس بینھما، البیئة تفاوت من بالرغم المجتمعات في متشابھة اجتماعیة نظما توجد )٤

  .صحیح ماذكر جمیع/ الجواب

  

  بالنظریة االقتصادیة النظریة وتعرف -١٨س

  الماركسیة- أ

  الدارونیة-ب

  االشتراكیة-ج

  الماركسیة/ الجواب

  

 من أساسا ویتكون. وتطوره المجتمع لبناء األساسي المحدد ھو االقتصادي العامل أن ترى/ ١٩س
  .المجتمع في والعالقات االجتماعي النظام ویحدد التكنولوجیة، الوسائل

  االقتصادیة الحتمیة  -  أ
 البیئیة الحتمیة  - ب
 السكانیة الحتمیة  - ت

  االقتصادیة الحتمیة/ الجواب

  

  بناءان للمجتمع أن االجتماعي التغیر في االقتصادي العامل نظریة وتعتبر -٢٠س

  وفوقي تحتي بناء- أ

  وخاص عام-ب

  طبیعي وغیر طبیعي-ج

  .وفوقي تحتي/الجواب

  

  

 من لعنصرین كبیرا اھتماما تعطي االجتماعي التغیر في) الماركسیة (االقتصادیة النظریة أن -٢١س
 الطبقات بین والعالقات ،)اإلنتاج قوى(التكنولوجیا نمو : وھما االجتماعیة، الحیاة عناصر

  :رؤیة االجتماعیةوذلك
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  بوتومور- أ

  روسو-ب

  بیرجس-ج

  بوتومور -الجواب

  

  االنتاج؟ قوى ماھیة-٢٢س

 .المادیة الحیاة وسائل بواسطتھا تنتج التي اإلنتاج آالت / أ

  .لإلنتاج اآلالت یستخدمون الذین األفراد عدد / ب

   ).یدوي أو فكري(العمل ونوع المكتسبة العمل وعادات الضروریة، التقنیة المعارف / ج

  .صحیح ماذكر جمیع -الجواب

  

 :االجتماعي التغیر في االقتصادي العامل نظریة نقد -٢٣س

  .األخرى العوامل وتتجاھل االقتصادي العامل الى وتعزوه االجتماعي التغیر تبسط أنھا .١

   .بالمجتمع الفوقي والبناء التحتي البناء عالقة في الصارمة االرتباطات توضح لم .٢

  .الكادحة البرولیتاریا طبقة انتصار في خاصة تتحقق لم) ماركس (تنبؤات من كثیرا. ٣

  ماذكر جمیع – الجواب

  

 تعاون عالقات تكون أن إما وھي اإلنتاج، عملیة خالل األفراد بین القائمة العالقات بھا فیقصد -٢٤س
  .األخر للبعض البعض من استغالل فیھا وخضوع سیطرة عالقات أو وتعاضد،

  االنتاج قوى- أ

  االنتاج عالقات-ب

  االنتاج نوع-ج

  .االنتاج عالقات: الجواب

  

  المحاضرة التاسعة
  

   مثل واسعة اجتماعیة تغیرات الى الفكریة الحركات من كثیر أدت-١س

   األوروبیة النھضة حركة
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  الفرنسیة الثورة فلسفة 

  والدینیة والسیاسیة االجتماعیة الحركات

  .صحیح ذكر ما جمیع -الجواب

  

  :ھي رئیسیة اتجاھات ثالثة في التغیر في الثقافي بالعامل القائلة االتجاھات حصر ویمكن-٢س

    .الثقافي االنتشار نظریة •

    .الثقافي االرتباط نظریة •

    .الثقافي الصراع نظریة •

  .صحیح ماذكر جمیع -الجواب

  

   :الثقافة سمات من-٣س

  .االنتشار

  التوقف

  االندثار

  .االنتشار/الجواب

  

  وانتشاره التراث انتقال بین النظریة ھذه وتمیز-٤س

   .المجتمع داخل) آخر الى جیل من ( األجیال عبر الثقافي االنتقال  

    .آخر الى مجتمع من ثقافیة سمات لانتقا

  .المكان عامل وفق یعمل االنتشار بینما ، الزمن عامل وفق یعمل التراث أن

  .صحیح ماذكر جمیع/الجواب

  ):البدائیة الثقافة (كتاب صاحب-٥س

   ھنري

  تایلور

  بیرجس

  تایلور/الجواب
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  :الجدیدة الثقافة أصل یعتبر الذي عامل على االنتشار عملیة تعتمد-٦س

  االختراع

  االكتشاف

  التنوع

  .االختراع/الجواب

  

   : منھا متعددة فھي االنتشار آلیات-٧س

  الھجرة

   االستعمار

  الثورة

  .صحیح ماذكر جمیع/ الجواب

  

 العالم أنحاء في مختلفة مدارس وجدت فقد آلیاتھ وتعدد الثقافي االنتشار مجال لسعة ونظرا-٨س
   :ھي مدارس ثالث تمییز ویمكن

 النمساویة األلمانیة المدرسة -١

  اإلنجلیزیة المدرسة -٢

  األمریكیة المدرسة -٣

  .صحیح ذكر ما جمیع/الجواب

  

  

 انتشرت ثم ومستقل منسجم طابع ذات العالم في اصلیھ ثقافیة نماذج ثماني أو سبع وجود تبین-٩س
 دراسة الى وتنظر. كلیا أو جزئیا أما ثقافة كل انتشار وكان االنتشار عامل بفعل العالم أرجاء في

  :جرایبنر بزعامة وھي المعاصرة الثقافات بین االتصال لفھم مفتاحا باعتبارھا البدائیة الحیاة

 النمساویة األلمانیة المدرسة -١

  اإلنجلیزیة المدرسة -٢

  األمریكیة المدرسة -٣

  النمساویة األلمانیة المدرسة/ الجواب
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 الحضارة    وھي للثقافة واحد بمصدر تقول وھي وبري، سمیث الیوت بزعامة وھي -١٠س
   .مكانھا وحلت الیونانیة الحضارة جاءت ان الى العالم عمت التي المصریة

 النمساویة األلمانیة المدرسة -١

  اإلنجلیزیة المدرسة -٢

  األمریكیة المدرسة -٣

  اإلنجلیزیة المدرسة/ الجواب

  

  

 االنتشار عملیة على المترتبة باآلثار تھتم وھي) وبواس كروبیر، الفرد (بزعامة وھي -١١س
  .المجتمعات في الثقافي

 النمساویة األلمانیة المدرسة -١

  اإلنجلیزیة المدرسة -٢

  األمریكیة المدرسة -٣

  .األمریكیة المدرسة/ الجواب

  

  

  

 الثقافیة الدینامیات(كتاب وصاحب الثقافي االرتباط لنظریة االتجاة ھذا ممثلي من-١٢س
  :ھو)واالجتماعیة

  سمیث

  سوروكین

  تایلور

  .سوروكین/الجواب

  

  

 :ھما أساسیین مبدأین على الثقافي االرتباط في) سوروكین (نظریة وتقوم -١٣س

   التغیر في الحدیة مبدأ
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  الموروث الداخلي التغیر مبدأ

  .صحیح ذكر ما جمیع/ الجواب

  

  

  المجتمع في التغیر حتمیة على یقوم -١٤س

   التغیر في الحدیة مبدأ

  الموروث الداخلي التغیر مبدأ

  االیكولوجیا

  الموروث الداخلي التغیر مبدأ/ الجواب

  

  

 الثقافیة المتناقضات وأن االجتماعیة، الحیاة في مختلفة بأوجھ توجد اجتماعیة، ھوعملیة -١٥س
  :فیھ اجتماعیة تغیرات الى یؤدي إزالتھا وأن المجتمع، داخل من تنبع

  االنتشار

  االرتباط

  الصراع

  الصراع/الجواب

  : منھا عدة أنواع وللصراع -١٦س

  السیاسي الصراع

  الطبقي 

  العرقي

  الدیني

  الصناعي

  .صحیح ماذكر جمیع/ الجواب

  

  

 كما االجتماعي، التغیر حدة وبالتالي الصراع، حدة زیادة الى أدى المتناقضات زادت كلما إذًا -١٧س
   :ذلك الى تذھب
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  الماركسیة النظریة

  الصناعیة الثورة

  الفرنسیة الثورة

  .الماركسیة النظرة/الجواب

  

  

 :الثقافي الصراع نظریة تقییم -١٨س

  .التغیر إحداث في التكنولوجیة والمنجزات العسكري والموقف السیاسي النسق وظیفة أھملت •

 الفئات مختلف بین الصراع حالة وھو واحد عامل الى المجتمع في االجتماعیة التغیرات كل نرجع أن یمكن ال •
  .االجتماعیة

  .سلبي وتغیر صراع الى تؤدي ولم ثقافیة تناقضات فیھا المجتمعات من العدید ھناك •

  .صحیح ذكر ما جمیع/ الجواب

 

  

  

  

  المحاضرة العاشرة
  

  :الوظیفیة مفھوم استخدم من اشھر ومن -١س

  میرتون

  روسو جاك

  جیلبرت

  میرتون/الجواب

  

  :الكامنةھو والوظیفة الظاھرة، الوظیفة : ھما مھمین، مفھومین بین میز -٢س

  میرتون

  روسو جاك

  جیلبرت
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  میرتون/الجواب

  

  :ثالث مسائل بدراسة الوظیفیة وتھتم -٣س

  االجتماعي النسق بناء

  االجتماعي النسق وظیفة

  االجتماعي النسق وتطور نمو

  .صحیح ذكر ما جمیع/الجواب

  

  یكون االجتماعي التغیر أن الى الوظیفیة النظریة وتذھب -٤س

   تدریجیا 

  فجائیا 

  ثابتا

  تدریجیًا/الجواب

  

  

  العاشرة المحاضرة أسئلة انتھت

  المحاضرة الحادیة عشر 
  

 الوسائل طریق عن علیھ كان مما أفضل حالة إلى المجتمع تغیر إلى المؤدیة باألسباب األخذ ھو 
 العلم على اعتمادا وتحسینھ باإلنتاج ترتقي مخططة، تغییر عملیة فھو لذا  .الحدیثة التكنولوجیة

  .الواقعیة على المبني الحدیث

   العقالنیة/١

  التغریب/٢

   التحدیث/٣

   الحركیة/٤

   التحدیث / االجابھ

  

  ؟ بمفھوم  التحدي ویرتبط
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   العقالنیة/١

  التغریب/٢

   التحدیث/٣

   الحركیة/٤

  التغریب / االجابھ

  

 حواجز دون ذلك في السرعة مع المجتمع في واألحوال والمعلومات األشخاص تنقل سھولة تعني
  .االجتماعیة والوظیفة االجتماعي البناء فیھا یتغیر التي الحدیثة المجتمعات سمة وھذه تذكر،

   العقالنیة/١

  التغریب/٢

   التحدیث/٣

   الحركیة/٤

  الحركیة / االجابھ

  

 یرتبط حیث وكفاءتھم، مؤھالتھم واختالف العمل، لتقسیم نتیجة المجتمع أفراد بین التباین ویعني
  بالمؤھل العمل

  

   العقالنیة/١

  التمایز/٢

    الحركیة/٣

   التصنیع/٤

  التمایز / االجابھ

  

 القول یمكن لكن االجتماع، وعلم والفلسفة االقتصاد في العلماء تخصصات باختالف معانیھا تختلف
 عن واالبتعاد التطبیق، في العقل تحكیم طریق عن العلمیة للمعرفة األمثل التطبیق: تعني بانھا

  .المقررة األھداف الى الوصول اجل من واألوھام، الخرافات

   العقالنیة/١

  التمایز/٢

    الحركیة/٣
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   التصنیع/٤

  العقالنیة / االجابھ

  

 الزراعي النشاط من التحول ویتضمن للتنمیة، كوسیلة التصنیع تتبنى سیاسیة وعملیة منھج وھو
 على اإلنتاج یزید بحیث التنمیة، علیھا تعتمد صناعیة مؤسسات وبناء الصناعي النشاط الى التقلیدي

  .االستھالك

   العقالنیة/١

  التمایز/٢

    الحركیة/٣

   التصنیع/٤

  التصنیع / االجابھ

  

  .التحدیث لعملیة أساسي كركن) العمل تقسیم (التمایز وعلى االقتصادیة التنمیة على نظریتھ ترتكز

  مور/١

   سملر/٢

  روستو/٣

  سبنسر/٤

   سملر/ االجابھ

  

  

   ھم التحدیثیة للنظریھ الممثلین ابر

  مور/١

   سملر/٢

  روستو/٣

  ماذكر جمیع/٤

    ماذكر جمیع/االجابھ
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  االجتماعیة االضطرابات وتعدیل تشكیل في حاسمة عوامل ..... ھناك أن سملر ویؤكد

   أربعھ/١

   ثالثة/٢

   اثنان/٣

   خمسھ/٤

   خمسھ / االجابھ

  

  

  

 المادیة المجاالت في الغربیة الثقافة نمط بأخذ إال للتحدیث تصل لن التقلیدیة المجتمعات أن ویرى
  السیاق ھذا في التمایز على ویؤكد. والفكریة

  مور/١

   سملر/٢

  روستو/٣

  ماذكر جمیع/٤

  مور/االجابھ

  

  

 تغیر -٣ المؤسسات، تغیر -٢القیم، تغیر -١ ( وھي التصنیع إلى للتحول الالزمة الشروط ھذه أن ذكر
 ؟ لعالم ھوا)الدافعیة تغیر  -٤التنظیم،

  مور/١

   سملر/٢

  روستو/٣

  سبنسر/٤

   مور/االجابھ
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 الریف مقابل التحضر توسع اآللیة، والطاقة التخصص، على یعتمد التحدیث بعد المجتمع أن مور یرى
   بذلك یعني

   الدیموغرافي البناء/١

   االقتصادي التنظیم/٢

   االجتماعي البناء/٣

   التنظیمي البناء/٤

  االقتصادي التنظیم/ االجابھ

  

  

  للسكان  الواسع الجغرافي والحراك السكاني، االنفجار

   الدیموغرافي البناء/١

   االقتصادي التنظیم/٢

   االجتماعي البناء/٣

   التنظیمي البناء/٤

    الدیموغرافي البناء/ االجابھ

  

  

 األسرة، وبشكل بالتماسك تتعلق واجتماعیة بالدیمقراطیة، تتعلق سیاسیة وتحوالت اضطرابات یشھد
 . للمجتمع التوازن إعادة یجب لذا

   الدیموغرافي البناء/١

   االقتصادي التنظیم/٢

   االجتماعي البناء/٣

   التنظیمي البناء/٤

   االجتماعي البناء/ االجابھ

  

  

 التاریخیة المراحل فكرة على مبنیة وھي االقتصادي، النمو عملیة في للتحدیث رؤیتھ تتلخص
  - :مراحل خمس وھي المتعاقبة،
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  مور/١

   سملر/٢

  روستو/٣

  سبنسر/٤

   رستو/االجابھ

  

  

  

   في تمر رستو عند التحدیث نظریھ

   أربعھ/١

   ثالثة/٢

   اثنان/٣

   خمسھ/٤

   خمسھ / االجابھ

  

  

 وعدم الزراعي، القطاع وھیمنة بدائیة، إنتاج وسائل استخدام بسبب الفرد إنتاجیة بانخفاض وتتمیز
  .وسیاسي طبقي وصراع النمو، تقاوم قیم وشیوع الحدیث، العلم تطبیق وعدم لوجیا، التكنو توفر

   االنطالق مرحلھ/١

   النضج نحو االتجاه مرحلھ/٢

  واالنطالق التھیؤ مرحلھ/٣

   التقلیدي المجتمع مرحلھ/٤

  التقلیدي المجتمع مرحلھ /االجابھ

  

  

 لھم ویتحقق الكمالیات، یستھلكون بحیث للمواطنین الشرائیة القدرة وتزید ویتنوع، اإلنتاج یزید حیث
  .االجتماعي والضمان والترفیھیة والصحیة التعلیمیة الخدمات وتنتشر االجتماعي، الرفاه

   االنطالق مرحلھ/١
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  الوفیر االستھالك مرحلھ/٢

  واالنطالق التھیؤ مرحلھ/٣

   التقلیدي المجتمع مرحلھ/٤

  الوفیر االستھالك مرحلھ / االجابھ

  

 االقتصادیة، القطاعات بعض أھمیة وتتناقص السكان، زیادة معدل متجاوزا القومي الدخل یرتفع حیث
  .الحدیثة الصناعات وتتنوع اإلنتاج ویزید

   االنطالق مرحلھ/١

   النضج نحو االتجاه مرحلھ/٢

  واالنطالق التھیؤ مرحلھ/٣

   التقلیدي المجتمع مرحلھ/٤

   النضج نحو االتجاه مرحلھ /االجابھ

  

  

 وظھور والتجارة، النقل في االستثمارات وتزید السابقة، المرحلة مظاھر أغلب فیھا وتختفي
 لالنطالق تدعو قیم بین صراع وجود  مع التحویلیة، الصناعات بعض وظھور المالیة، المؤسسات

  السكان زیادة استمرار مع للتقلیدیة، تدعو وقیم

   االنطالق مرحلھ/١

   النضج نحو االتجاه مرحلھ/٢

  واالنطالق التھیؤ مرحلھ/٣

   التقلیدي المجتمع مرحلھ/٤

   واالنطالق التھیؤ مرحلھ /االجابھ

  

  

  .واتجاھھا وترتیبھا مراحلھ في حتمیا كان

  مور/١

   سملر/٢

  روستو/٣
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  سبنسر/٤

   ستوور/االجابھ

  

  

  للتحدیث، المقاومة القوى وتغیب وسیاسیا، واقتصادیا اجتماعیا الحدیث المجتمع سمات وتظھر
 من یوسع اجتماعي ـ سیاسي جھاز  وظھور التحویلیة، والصناعات واالستثمارات اإلنتاج  ویزید

  .االنطالق إمكانات ویستغل التحدیث اتجاھات

   االنطالق مرحلھ/١

   النضج نحو االتجاه مرحلھ/٢

  واالنطالق التھیؤ مرحلھ/٣

   التقلیدي المجتمع مرحلھ/٤

    االنطالق مرحلھ /االجابھ

  

 التحدیث، عملیة من بسط. نظریتھ لتعمیم) األوربیة للمجتمعات (الناقص االستقراء على اعتمد
 من تجعل أیدیولوجیة نظریة تعتبر. التقلیدیة المجتمعات بعض تخلف في االستعمار دور وتجاھل

  المنشود النمط ھو واقتصادیا ثقافیا الغربي النمط

  مور/١

   سملر/٢

  روستو/٣

  سبنسر/٤

   رستو/االجابھ

  

 المجتمعات الى وتكنولوجیا واقتصادیا واجتماعیا ثقافیا الغربیة المجتمعات نموذج نقل في تتلخص
 التغیر في العامة الكبرى النظریات من تعتبر ال). التغریب(علیھ یطلق ما أي. تحدیثھا أجل من النامیة

 بین الثقافي االختالف تجاھلت الغربي، بالنمط األخذ وھو للتحدیث واحدا طریقا رسمت االجتماعي
 المجتمعات

   العقالنیة/١ 

  التغریب/٢

   التحدیث/٣
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   الحركیة/٤

   التحدیث / االجابھ

  

  العلمیة المعرفة على المبنیة التقنیة استخدام إلى التحول

    الدیموغرافي  مجال/١

   ألصناعھ/٢

   ألزراعھ/٣

  التكنولوجیا مجال /٤

   التكنولوجیا مجال /االجابھ

  

  وتسویقھ التجاري الزراعي اإلنتاج إلى الذاتي االكتفاء من التحول

    الدیموغرافي  مجال/١

   ألصناعھ/٢

   ألزراعھ/٣

  التكنولوجیا مجال /٤

    ألزراعھ مجال /االجابھ

  

  الصناعیة والمدن الحضر إلى القریة من السكان یتحول

    الدیموغرافي  مجال/١

   ألصناعھ/٢

   ألزراعھ/٣

  التكنولوجیا مجال /٤

      الدیموغرافي مجال /االجابھ

  

  اآلالت طاقة الى والحیوانیة البشریة  الطاقة استخدام من التحول یتم

    الدیموغرافي  مجال/١

   ألصناعھ/٢
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   ألزراعھ/٣

  التكنولوجیا مجال /٤

     ألصناعھ /االجابھ

  المحاضرة الثانیة عشر 
  

 التقلیدیة المجتمعات لدى بوضوح وتظھر االجتماعي التغیر أمام تقف عددیة اجتماعیة عوائق ھناك
  یلي ما االجتماعیة العوائق وأھم الحدیثة المجتمعات في منھا أكثر

   التقلیدیة الثقافة/١

   الطبقي البناء طبیعة/٢

   االمتیازات على للمحافظة المیل/٣

   ماذكر جمیع/٤

   مذاكر جمیع / االجابھ

  

  

   :العوامل ھذه أھم ومن االجتماعي التغیر عملیة في مؤثرا دورا تلعب اقتصادیھ  عوائق ھناك

   العلمیة واالكتشافات االختراعات حركھ ركود/١

   المالیة التكلفة/٢

   أالقتصادیھ المصادر محدودیة/٣

   ذكر ما جمیع/٤

   ماذكر جمیع / االجابھ

  

  

   ھي االجتماعي التغیر عملیھ في توثر  داخلیھ سیاسیھ عوائق ھناك

   التنمویة االیدولوجیا ضعف/١

   المجتمع داخل واألقلیات القومیات تعدد/٢

   السیاسي االستقرار عدم/٣

   ذكر ما جمیع/٤
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   ذكر ما جمیع / االجابھ

  

  

   ھي االجتماعي التغیر عملیھ في تؤثر خارجیة سیاسیھ عوائق ھناك

   االستعماریة االنبریالیھ السیاسة/١

   الخارجیة الحروب/٢

٢+١/ ٢   

   صحیحة أجابھ الیوجد/٤

   ٢+١ / االجابھ

  
 ھجرة إلى ویودي.المجتمع  وتنمیة ، األمن استتباب إعادة إلى الدول جھود صرف إلى یؤدي بحیث

 كقوى لكن بلدانھم داخل تكون قد أو جھودھم، من بلدانھم یحرم مما الخارج، نحو المبدعة العقول
  .االجتماعي التغیر تحقیق في تسھم ال معطَّلة،

   التنمویة االیدولوجیا ضعف/١

   المجتمع داخل واألقلیات القومیات تعدد/٢

   السیاسي االستقرار عدم/٣

   ذكر ما جمیع/٤

    السیاسي االستقرار عدم / االجابھ

  
 أفضل فیھا التغیر عملیة تكون المتجانسة المجتمعات أن حین في التغیر، فكرة یعارضون یجعلھم

  .االجتماعي التغیر عملیة تقبل بسبب وأسھل،

   التنمویة االیدولوجیا ضعف/١

   المجتمع داخل واألقلیات القومیات تعدد/٢

   السیاسي االستقرار عدم/٣

   ذكر ما جمیع/٤

  المجتمع داخل واألقلیات القومیات تعدد / االجابھ

  

  



   "زمالئه و املبتدي من"               االجتماعي التغري ملادة أجوبة و أسئلة

 

75 
 

  

 غیر فاألیدیولوجیا. الدولة تتبناھا التي لألیدیولوجیات للدولة الداخلیة للسیاسة التغیر عملیة تخضع
  للدولة، التنموي والنھج السیاسة على تنعكس المترددة، أو الواضحة

   التنمویة االیدولوجیا ضعف/١

   المجتمع داخل واألقلیات القومیات تعدد/٢

   السیاسي االستقرار عدم/٣

   ذكر ما جمیع/٤

  التنمویة االیدولوجیا ضعف / االجابھ

  

  

  

 تغیرات فیھا تحدث ال الطبیعیة، أو البترولیة أو المعدنیة الثروة فیھا تتوفر ال التي المجتمعات
  بھا االستثمار معدل وانخفاض الرأسمالي التراكم قلة بسبب كبیرة، اجتماعیة

   العلمیة واالكتشافات االختراعات حركھ ركود/١

   المالیة التكلفة/٢

   أالقتصادیھ المصادر محدودیة/٣

   ذكر ما جمیع/٤

    أالقتصادیھ المصادر محدودیة / االجابھ

  

  

  

  على تعتمد االختراعات أن) نمكوف (بین وقد

   العقلیة ألقدره/١

   لالختراع الحاجة/٢

  ألقائمھ المعرفة/٣

   ذكر ما جمیع/٤

    ذكر ما جمیع /االجابھ
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 تكون قد التي المصالح تلك مصالحھم زوال على یخشون الذین األفراد قبل من للتغیر المقاومة تظھر
  االجتماعیة المكانة في

   التقلیدیة الثقافة/١

   الطبقي البناء طبیعة/٢

   االمتیازات على للمحافظة المیل/٣

   ذكر ما جمیع/٤

    االمتیازات على للمحافظة المیل / االجابھ
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  المحاضرة الثالثة عشر 
  

 إلى وأدى ذلك بعد  السعودي المجتمع حیاة في كبیرة آثار لھ كانت التعلیم مجال في السریع التطور
  منھا؟ التغیرات من عدد حدوث

   المرأة أوضاع في ملحوظًا تغیرًا التعلیم أحدث/١

   المدن إلى الھجرة ظاھره/٢

   .والتقنیة واإلنتاج العمل مجاالت في العصر مستحدثات مع المباشر التعامل على السعودي المجتمع قدرتھ/٣

   ذكر ما جمیع/٤

   ذكر ما جمیع / االجابھ

  

  البترولیة؟ للثروة اإلیجابیة الجوانب

 اقتصاده في یعتمد الذي العالم دول من عدد نظر في مھمة منطقة جعلھا مما الخلیج منطقة إلى النسبیة األھمیة زیادة/١
 .البترول على

   .السریعة االجتماعیة التغیرات مواجھة في االجتماعي االستقرار ودعم المجتمع فئات لجمیع الرفاھیة زیادة/٢

 اإلنتاجیة القاعدة وتوسیع االقتصادیة، التنمیة لتحقیق وبقوة بسرعة االنطالق من السعودیة الحكومة مّكنت البترول عوائد/٣
    .أخرى موارد على معتمد إلى فقط البترول على معتمد من االقتصاد تحویل طریق عن

   ذكر ما جمیع/٤

   ذكر ما جمیع /االجابھ

  

   السعودي المجتمع في االجتماعي والحراك المھني البناء

  .البالد ألبناء جذري بشكل المھنیة التركیبة تغیرت / ١

   .العلیا المراكز نحو الوظیفي السلم في التقدم من البالد أبناء من لكثیر الفرصة إتاحة/٢

   .الزراعي اإلنتاج نمط تغیر/٣

   .المجتمع في جدیدة اجتماعیة وشرائح فئات ظھرت/٤

  التقلیدیة والقیم العادات بعض اندثرت و الجدیدة والمفاھیم القیم بعض وظھور االجتماعیة العالقات تغیرات/٥

   ذكر ما جمیع / االجابھ
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   السعودي المجتمع في القرابي النظام تغیر

 .الدولة مھام من جزء العشیرة أو القبیلة وظائف من كثیر أصبحت/١

   . القرابي النظام دائرة تقلصت/٢

 .الزواجیة األسر وبرزت البسیطة الممتدة األسرة شكل تقلص/٣

    المملكة مناطق مختلف من السكان بین الزواج ظاھرة انتشرت/٤

   ذكر ما جمیع / االجابھ

  

  

   السعودي المجتمع في الترویحي النسق

 .البریة والرحالت التلفاز، ومشاھدة القدم، كرة لعب في الفراغ أوقات السعودي الشباب یقضي/١

 متكرر بشكل لألسواق للخروج أو التلفاز، مشاھدة أو الھاتف، باستخدام الوقت تضییع سیاسة تنتھج السعودیة الفتاة أما/٢
  . حاجة بدون

 سلمان األمیر مركز ھو المسنین عن للترویح بالمملكة واحد مكان یوجد الفراغ،وأنھ من یعانون فإنھم المسنون أما/٣
  .الریاض بمدینة االجتماعي

   ذكر ما جمیع

   ذكر ما جمیع / االجابھ

  

  

  البترولیة للثروة السلبیة الجوانب

  المدینة، إلى الریف من والسكان العاملة األیدي ھجرة/١

  المدن، في االزدحام وزیادة/٢

  )التفاخري (الترفي االستھالك وارتفاع /٣

   الخارج، من االستیراد على االعتماد وزیادة /٤

  الوافدة، العمالة ظاھرة وبروز/٥

   ذكر ما جمیع / االجابھ

  

  بكلیة األولى إشارتھ انطلقت فقد الجامعي التعلیم

  المكرمة مكة في الشریعة/١
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  الریاض في الشریعة/٢ 

   الریاض، في العربیة اللغة /٣

  سعود، الملك جامعة/٤

   المكرمة بمكة الشریعة / االجابھ

  

   عام سعود الملك جامعھ أنشئت

١/١٩٧٥  

٢/١٩٥٧  

٣/١٩٥٥  

٤/١٩٥٦  

  ١٩٥٧  / االجابھ

  

 الطالب أعداد وزیادة الجامعات عدد زیادة: مظاھرھا أبرز من وكان .......العام في ذروتھا بلغت
  .والطالبات

١/١٤٢٠  

٢/١٤٣٠  

٣/١٤١٠  

٤/١٤٠٠  

  ١٤٣٠ / االجابھ

  

  

  أسئلة لھا یوضع لم و سبق لما مراجعة مجرد الرابعة المحاضرة / مالحظة

  

  دعائكم من تنسونا ال ، زمالئھ و المبتدي من مقدم المجھود ھذا

  


