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 ســـندٌان:إعداد 

 1 المحاضرة

 عن باقً المخلوقات االنسان أهم خاصٌة تمٌز- 1س

 العلمقدرة اإلنسان علً إنتاج  -1

 قدرة اإلنسان علً إنتاج الثقافة -2

 االنتاجقدرة اإلنسان علً  -3

 جمٌع ماسبق -4

 لكل ثقافة ممٌزاتها وخصابصها ومقوماتها المادٌة التً تتألؾ من- 2س

المعٌشة  -1

 األدوات التً ٌستخدمها أفراد المجتمع فً قضاء حوائجهم  -2

  األسالٌب التً ٌضعونها الستخدام هذه األدوات -3

 جمٌع ماسبق -4

 أي العبارات صحٌحه- 3س

 .للنقاش موضوع الثقافة ٌبقً الؽموض وااللتباس متالزمٌن كلما طرح  -1

 للنقاشموضوع العولمة  ٌبقً الغموض وااللتباس متالزمٌن كلما طرح  -2

 كلهما صحٌح -3

 

  تعرٌفا للثقافةعن مابة وستٌنما ال ٌقل .......وقد أحصً عالما االنثروبولوجٌا األمرٌكٌان - 4س

 كروبٌر وكلوكهون -1

 كروبٌر وماركس -2

 كلوكهون ومرتون -3

 

  للتعرٌؾ الثقافة أصناؾسبعة بفرزها علً كروبٌر وكلوكهونقاما - 5س

 وصفٌة وتارٌخٌة  -1

 تقٌٌمٌة وسٌكولوجٌة  -2

 بنٌوٌة  وتكوٌنٌة وجزئٌة غٌر كاملة -3

 جمٌع ماسبق -4

اكتسبت كلمة ثقافة معناها الفكري فً أوربا  - 6س

  من القرن الثامن عشراالولفً النصف  -1

 فً النصؾ الثانً من القرن الثامن عشر -2

 القرن الثامن عشرفً نهاٌة  -3

 

 أي العبارات صحٌحه- 7س

 ”الطقوس الدٌنٌة ” الفرنسٌة كانت تعنً فً القرون الوسطً الثقافة فً  -1

 .“ فالحة األرض” فً القرن السابع عشر كانت تعبر عن  -2

 القرن الثامن عشر اتخذت منحً ٌعبر عن التكوٌن الفكري عموما وعن التقدم الفكري للشخص بخاصة -3

 جمٌعها صحٌحه -4
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فقد أصبحت تدل بخاصة علً التقدم الفكري الذي ٌتحصل .  ألول مرة مضمونا جماعٌا كسبت كلمة الثقافة- 8س

علٌه  

 انتقال الكلمة الً األلمانٌة فً النصؾ الثانً من القرن الثامن عشرعند  -1

  فً النصف الثانً من القرن الثامن عشرالفرنسٌةانتقال الكلمة الً عند  -2

  عشرالتاسعانتقال الكلمة الً األلمانٌة فً النصف الثانً من القرن عند  -3

  تعنى “”Intellect كلمة مثقؾ هً ترجمة للكلمة الفرنسٌة - 9س

 وبالتالً فهً تدل عندما تستعمل وصفا لشئ علً انتماء أو ارتباط هذا الشئ بالعقل   فقطالفكر -1

.  وبالتالً فهً تدل عندما تستعمل وصفا لشئ علً انتماء أو ارتباط هذا الشئ بالروح فقطالعقل  -2

العقل أو الفكر وبالتالً فهً تدل عندما تستعمل وصفا لشا علً انتماء أو ارتباط هذا الشا بالعقل أو  -3

 .بالروح 

  لـم1871عام ” الثقافة البدابٌة ” كتابه - 10س

 راالنجلٌزي ادوارد تاٌلو -1

 كروبٌر  -2

 كلوكهون -3

 

 الثقافة هً ذلك الكل المركب الذي ٌتألؾ من كل ما نفكر فٌه أو نقوم بعمله أو نتملكه كأعضاء فً مجتمع - 11س

 رادوارد تاٌلو تعرٌف  -1

 تعرٌؾ روبرت بٌرستد -2

 تعرٌف روشٌه -3

 

الثقافة هً مجموعة من العناصر لها عالقة بطرق التفكٌر والشعور والفعل ، وهً طرق صٌؽت تقرٌبا ” - 12س

تستخدم بصورة موضوعٌة ورمزٌة – فً قواعد واضحة والتً أكتسبها وتعلمها وشارك فٌها جمع من األشخاص 

. ” فً آن واحد من أجل تكوٌن هؤالء األشخاص فً جماعة خاصة وممٌزة 

 رادوارد تاٌلوتعرٌف  -1

 تعرٌف روبرت بٌرستد -2

 تعرٌؾ روشٌه -3

 

الثقافة تتكون من نماذج ظاهرة وكامنة من السلوك المكتسب والمنتقل بواسطة الرموز ، والتً تكون ” - 13س

أما قلب الثقافة فٌتكون من األفكار . االنجاز الممٌز للجماعات اإلنسانٌة ، والذي ٌظهر فً شكل مصنوعات ومنتجات 

وٌمكن أن نعد األنساق الثقافٌة نتاجا للفعل من ناحٌة ،كما ٌمكن . التقلٌدٌة  وبخاصة ما كان متصال منها بالقٌم 

.  “ النظر بوصفها عوامل شرطٌة محددة لفعل مقبل

 رادوارد تاٌلوتعرٌف  -1

 تعرٌف روبرت بٌرستد -2

 تعرٌؾ كروبٌر وكلوكهون -3

 تعرٌف روشٌه -4
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 مختلؾ أنواع التقدم ، فكرٌة كانت أم مادٌة الحضاره  تشمل - 14س

 خالل الثالثٌن سنة األولً من القرن العشرٌناالستخدام الفرنسً لكلمة الحضاره  -1

 خالل الثالثٌن سنة األولً من القرن العشرٌناالستخدام االلمانً لكلمة الحضاره  -2

 جمٌعها صحٌحة -3

 

 . نحت نحو التمٌٌز بٌن الثقافة بمعناها الروحً والفكري والعلمً وبٌن الحضارة بمعناها المادي - 15س

 النزعه الفرنسٌة -1

 النزعه االلمانٌة -2

 النزعه االمرٌكٌة -3

  من خاللمفكري القرن التاسع عشر األلمان وضع تفرقة صارمة بٌن الحضارة والثقافةحاول - 16س

 التؤكٌد علً إن الحضارة تشمل العوامل المادٌة والتقنٌة  -1

 الثقافة تحتوي علً القٌم والمثالٌات والخصائص العقلٌة والفنٌة األخالقٌة العلٌا للمجتمع -2

 جمٌعها صحٌحة  -3

 

الكابنات اإلنسانٌة هً الوحٌدة بٌن المخلوقات جمٌعها القادرة علً خلق ثقافة ان - 17س

 الرأي السابد حتً اآلن عند علماء االنثروبولوجٌا واالجتماع -1

  حتً اآلن عند علماء االنثروبولوجٌا واالجتماعالمقلبالرأي  -2

  حتً اآلن عند علماء االنثروبولوجٌا واالجتماعالمخفًالرأي  -3

ٌري لنتون أن مجمل سلوك الفرد ٌتكون من ثالثة عناصر - 18س

 سلوك غرٌزي فً الفرد  -1

 سلوك هو حصٌلة خبرته -2

 سلوك تعلمه من أفراد آخرٌن -3

 جمٌع ماسبق -4

 

شرطا أساسٌا وضرورٌا ألي مجتمع إنسانً وال ٌمكن تصور ثقافة بدونه  - 19س

 للؽة والقدرة علً االتصالا -1

  والقدرة علً االتصالالكالم -2

 االنصاتللغة والقدرة علً ا -3

 

 

 2المحاضرة 

هً أبسط العناصر الثقافٌة التً تبدو فً النواحً المادٌة أو المعنوٌة ،  - 1س

 السمات الثقافة -1

 النمط الثقافً -2

 المركب الثقافً -3
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هو مجموعة من السمات أو العناصر التً تعمل ككل بالنسبة لموقؾ معٌن  فدابرة األفعال التً ٌقوم بها - 2س

الفالحون فً الزراعة وطرقهم فً الحصاد وتخزٌن المحصول وطرق إعداد الطعام الخ 

 السمات الثقافة -1

 النمط الثقافً -2

 المركب الثقافً -3

أي عملٌة نمو الثقافة جٌال بعد جٌل بفضل ما ٌضٌفه األجٌال الالحقة من عناصر جدٌدة تتكون وتتراكم علً - 3س

أساسها الثقافة 

 السمات الثقافة -1

 التراكم الثقافً -2

 المركب الثقافً -3

 

إن العناصر الفرعٌة للثقافة تتكون بدورها من روابط متشابكة وعندما تركز الصالت بٌن العناصر الفرعٌة -  4س

للثقافة علً سمة ثقافٌة بعٌنها ٌطلق علٌها عندبذ 

 السمات الثقافة -1

 التراكم الثقافً -2

 المركب الثقافً -3

 

وهو ٌشٌر الً التأثٌر المتبادل بٌن الثقافات ، أو “ التثاقؾ” وقد ٌطلق علٌه مصطلح االتصال الثقافً أو-  5س

بمعنً أخر الً التؽٌر الثقافً الذي ٌتم فً ظروؾ خاصة ٌحدث فٌها اتصال شدٌد بٌن ثقافتٌن أو أكثر متناقضتٌن 

 اكما ٌتضمن تؽٌرا واسع النطاق وسرٌع نسبٌا فً أي من الثقافتٌن أو كلتٌهم تناقضا ملحوظا

 السمات الثقافة -1

 التراكم الثقافً -2

 التالقح الثقافً  -3

 المركب الثقافً -4

 

 كما فً حاالت االستعمار إلٌجاد الرؼبة فً التألٌؾ مع الثقافة الخارجٌةٌكون -  6س

 

 السمات الثقافة -1

 التراكم الثقافً -2

 الؽزو الثقافً  -3

 المركب الثقافً -4

 

ٌشٌر الً العملٌة التً عن طرٌقها تحاول الجماعات ذات أنماط السلوك المختلفة أن تندمج مع بعضها : - 7س

أي إن هذه العملٌة تؤدي الً اندماج أو انصهار ثقافتٌن اوأكثر فً . البعض فً وحدة اجتماعٌة وثقافٌة مشتركة 

 وحدة ثقافٌة متجانسة

 الغزو الثقافً -1

 التمثٌل الثقافً -2

 االنتشار الثقافً -3
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أشهر عملٌات التمثٌل الثقافً - 8س

 تلك العملٌة التً حدثت للمهاجرٌن من مختلؾ دول العالم واستٌطانهم للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة -1

  من مختلف دول العالم واستٌطانهم للوالٌات المتحدة األمرٌكٌةلالصلٌٌنتلك العملٌة التً حدثت  -2

 ألوروباتلك العملٌة التً حدثت للمهاجرٌن من مختلف دول العالم واستٌطانهم  -3

 

ٌشٌر الً عملٌة انتقال السمات الثقافٌة من ثقافة الً أخري - 9س

 التمثٌل الثقافً -1

 االنتشار الثقافً -2

 الهوة الثقافٌة -3

 

هو ٌحث نتٌجة تؽٌر بعض جوانب الثقافة بمعدالت أسرع من تؽٌر الجوانب األخرى - 10س

 التمثٌل الثقافً -1

 االنتشار الثقافً -2

 الهوة الثقافٌة -3

 "التؽٌر االجتماعً” كتاب مؤلؾ  - 11س

 مٌرتون -1

 اوجبرن -2

 اوجست -3

 

.  أي منافسة األشٌاء بالنسبة لثقافات المناطق المختلفة ، أي فً حدود الثقافة الخاصة بكل منطقة - 12س

 االنتشار الثقافً -1

 النسبٌة الثقافٌة -2

 الثقافة الفرعٌة -3

 

ٌقصد بها أن هناك جماعة من الناس ٌشتركون فً أنماط متمٌزة من القٌم والمعتقدات ، وتتمٌز طرٌقة - 13س

 حٌاتهم عن الثقافة الكلٌة

 االنتشار الثقافً -1

 النسبٌة الثقافٌة -2

 الثقافة الفرعٌة -3

 نمط من السلوك تتمٌز به الجماعات الخاصة التً تعٌش داخل المجتمع األكبر- 14س

 االنتشار الثقافً -1

 النسبٌة الثقافٌة -2

 الثقافة الفرعٌة -3

 

تشٌر الً نوع متقدم من المجتمعات التً تتمٌز بدرجة متقدمة من الفنون والعلوم والتنظٌمات االجتماعٌة - 15س

 الثقافة -1

 الحضارة -2

 الثقافة الفرعٌة -3
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 المحاضرة الثالثة

من أشهر التعرٌفات األنثروبولوجٌة للثقافة وأكثرها ذٌوعا لقٌمتها التارٌخٌة - 1س

 تعرٌؾ االنجلٌزي ادوارد تاٌلور -1

 كروبر وكلوكهون  تعرٌف  -2

 بٌلز وهوٌجرتعرٌف  -3

 

" التعرٌؾ الذي ٌقول بأن الثقافة تجرٌد .......قد تبنً عالما األنثروبولوجٌا األمرٌكٌان - 2س

 بٌلز وهوٌجر -1

 كروبر وكلوكهون   -2

 مٌرتون وتاٌلور -3

 

” الثقافة هً تجرٌد مأخوذ من السلوك اإلنسانً المالحظ حسٌا ” أضافا بأن - 3س

 بٌلز وهوٌجر -1

 كروبر وكلوكهون   -2

 مٌرتون وتاٌلور -3

 

ٌري أن الثقافة كل ٌتكون من أشكال السلوك المكتسب الخاص بمجتمع أو بجماعة معٌنة من البشر - 4س

 االتجاة الخٌالً -1

 االتجاة الواقعً -2

 االتجاة التجرٌدي -3

 

ٌري الثقافة مجموعة أفكار ٌجردها العالم من مالحظته للواقع المحسوس الذي ٌشتمل علً أشكال السلوك  المكتسب - 5س

الخاص بمجتمع أو بجماعة معٌنة  

 االتجاة الخٌالً -1

 االتجاة الواقعً -2

 االتجاة التجرٌدي -3

 

 وهً كبري تتكون منها الثقافة   ثالثة قطاعاتقام هواٌت بتجمٌع وتصنٌؾ األنساق الثقافٌة فً - 6س

 

. األفكار والعقائد واالتجاهات الموجودة فً عقول األفراد  -1

.   األشٌاء المادٌة والمحسوسة التً ٌعطٌها اإلنسان معنً محددا -2

 العالقات وخطوط التفاعل واالتصال بٌن البشر بعضهم ببعض وبٌن البشر واألشٌاء   -3

 جمٌع ماسبق -4

 

أهتم بخصوصٌة كل ثقافة وحاول إٌجاد صالت تارٌخٌة جؽرافٌة بٌن و ٌقدم مقاربته من زاوٌة التارٌخ الثقافً ، - 7س

الثقافات 

 هو اتجاه رسمه بواز -1

  اتجاه رسمه سابٌرهو -2

 كلود لٌفً شتراوسرسمه  -3

 

ٌقوم بمقاربة الثقافة من خالل عالقتها بالشخصٌة، - 8س

 هو اتجاه رسمه بواز -1

  اتجاه رسمه سابٌرهو -2

 كلود لٌفً شتراوسرسمه  -3
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 ٌتصل باالتجاه الذي رسمة ساٌٌر - 9س

 كأعمال روث بندٌكت ومارجرٌت مٌد“ الثقافوٌة”  -1

 اتجاه رسمه بواز -2

 ال ٌتصل اطالقا بؤي اتجاه -3

 

النموذج اللسانً وٌوجد أحسن   ٌعمد الً مقاربة الثقافة بالرجوع الً نظرٌات االتصال الحدٌثة منطلقا أساسا من- 10س

تعبٌر عنه فً 

 أعمال كلود لٌفً شتراوس -1

 .أعمال روث بندٌكت ومارجرٌت مٌد -2

 اعمال ساٌٌر  -3

 

استند الً التحلٌل الوظٌفً فً مقاربة الثقافة والذي برز علً ٌدي - 11س

 كلود لٌفً شتراوس -1

 مالٌنوفسكً -2

 ساٌٌر -3

 

  اتجاهات3تبلورت النظرٌات و االتجاهات للوصول الى االسباب التً ٌقوم على اساسها التباٌن بٌن الثقافات الى - 12س

 ربٌسٌه وهً 

 االتجاه التارٌخً التخصٌصً -1

 البنائً الوظٌفً -2

 االتجاه التارٌخً النفسً -3

 جمٌع ماسبق -4

 

التجاه التارٌخً التخصٌصً رابد المدرسة الجؽرافٌة االلمانٌة وتأثر با-  13س

 فردرٌك راتزل -1

 مالٌنوفسكً -2

 فروٌد -3

 

 تبلور االتجاة البنابً الوظٌفً  عن طرٌق االفكار التً طرحها-  14س

 فردرٌك راتزل -1

 براون وراد كلٌؾ   مالٌنوفسكً -2

 فروٌد -3

 

 من رواد االتجاة التارٌخً النفسً - 15س

 فردرٌك راتزل -1

 براون وراد كلٌف   مالٌنوفسكً -2

 فروٌد -3

 

وهو عبر عن استمرا االهتمام باستخدام التارٌخ لتفسٌر . نشأ فً إطار الدراسة النظرٌة للتارٌخ الحضاري لإلنسانٌة - 16س

 ظاهرة التباٌن الثقافً للمجتمعات اإلنسانٌة

 

 االتجاه التارٌخً التخصٌصً -1

 البنائً الوظٌفً -2

 االتجاه التارٌخً النفسً -3

 جمٌع ماسبق -4
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فقد نشأ فً الوقت الذي ظهرت فٌه نظرٌة االنتشار الثقافً فً أوربا وأمرٌكا كرد فعل عنٌؾ إزاء النزعة التطورٌة - 17س

 االتجاه التارٌخً التخصٌصً -1

 البنابً الوظٌفً -2

 االتجاه التارٌخً النفسً -3

 جمٌع ماسبق -4

 

 اتصؾ هذا االتجاه بأنه ال تطوري وال تارٌخً إذ ركز علً دراسة الثقافات كال علً حدي فً واقعها وزمنها الحالً- 18س

 االتجاه التارٌخً التخصٌصً -1

 البنابً الوظٌفً -2

 االتجاه التارٌخً النفسً -3

 جمٌع ماسبق -4

 

من رواد هذا االتجاه التثاقفً   - 19س

 مٌلفن هرسكوفٌتز -1

  ورالف لٌنتون وروبرت ردفٌلد  -2

  ومارجرٌت مٌد -3

 جمٌع ماسبق -4

 

  فً نشأ ما ٌعرؾ باالنثروبولوجٌا التطبٌقٌة- 20س

 خالل العقود التالٌة للحرب العالمٌة الثانٌة -1

 االولىخالل العقود التالٌة للحرب العالمٌة  -2

  للحرب العالمٌة الثانٌةالسابقهخالل العقود  -3

 

فً دراسة الثقافة والذي ٌبحث فٌما ٌتصوره الناس فً طرٌقة تفكٌرهم وأسلوب إدراكهم لألشٌاء والمبادئ التً نشأ - 21س

تكمن وراء هذا التفكٌر والتصور 

 االتجاة التارٌخً  -1

 االتجاه التثاقفً -2

 االتجاة المعرفً  -3

 

ربٌسٌتٌن الى مدرستٌن ..... تبلور االتجاة المعرفً فً - 22س

 بداٌة الخمسٌنات -1

 بداٌة الستٌنات -2

 بداٌة التسعٌنات -3

 

  هًتبلور هذا االتجاه األخٌر مع بداٌة الستٌنات فً مدرستٌن ربٌسٌتٌن- 23س

 فرنسا وعرفت بالبنائٌة ي فاحدهما  -1

 فً أمرٌكا  وعرفت باسم األثنوغرافٌا الجدٌدة -2

 جمٌعها صحٌحه  -3

 

شابها الكثٌر من التضارب وافتقدت الً االستقرار األكادٌمً الذي عرقل توصلها الً نظرٌات ..........اثنولوجٌا - 24س

علمٌة 

 النصؾ الثانً من القرن العشرٌن -1

  من القرن العشرٌناالولىالنصف  -2

 التاسع عشر النصف الثانً من القرن  -3
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 4المحاضرة 

 

تشمل كل ما فً البعد األدبً والتراثً والمسرحً والفنً ، كما تشمل البعد األنثروبولوجً الذي ٌطال األدب والفن كما - 1س

ٌطال حقل التعابٌر التً نطلق علٌها عادة صفة اجتماعٌة والتً تمٌز جماعة بشرٌة معٌنة ، كالتقالٌد والعادات واالحتفاالت 

.  علً أنواعها ومسالك التعبٌر وتقالٌد الطبخ وأشكال اللباس فضال عن التصورات واألساطٌر والمعتقدات 

 الثقافة بالمفهوم السوسٌولوجً -1

 الثقافة بالمفهوم السٌكولوجً -2

 كلهما صحٌح  -3

 

قام العدٌد من السوسٌولوجٌٌن قبل ذلك بتفتٌت الكلٌات الكبرى للثقافة الً وحدات أطلق علٌها - 2س

 النمط الثقافً -1

 السمات الثقافٌة -2

 التثقٌف  -3

 

 ......ٌوجد داخل األنماط الثقافٌة بعض التشابهات وهذا ما ٌطلق علٌه - 3س

 األنماط العامة للثقافة- 1

  للثقافةالخاصهاألنماط - 2

  للثقافة والخاصه األنماط العامة- 3

 

ٌري أن حاجات الفرد هً دوافع السلوك األساسٌة - 4س

 مالٌنوفسكً -1

 رالؾ لنتون -2

 فردرٌك -3

 حدد لنتون ثالث حاجات اساسٌة صالحة لتفسٌر السلوك البشري وهً- 5س

. الحاجة الً االستجابة العاطفٌة  -1

.   الحاجة الً الخبرة الجدٌدة  -2

 . الحاجة الً األمن  -3

 جمٌع ماسبق -4

 

 أي العبارة التالٌة صحٌحه- 6س

أشكال السلوك المختلفة ال ٌمكن تفسٌرها علً أساس الحاجات الدافعة وحدها ، فهذه الحاجات مجرد قوي ومحركات  -1

 .ودوافع 

  ٌتشكل بعدد ال نهاٌة له من العوامل األخرى فً المحٌط الذي ٌحٌا فٌه اإلنسان الحاجاتالمعبر عنالسلوك  -2

 جمٌعها صحٌحه  -3

 

 أن الحاجات األساسٌة للفرد وإشباعها ترتبط ارتباطا وثٌقا باشتقاق حاجات ثقافٌة جدٌدة ، وان هذه الحاجات ٌقول - 7س

.  وهذه البٌبة هً الثقافة بعٌنها ال أكثر وال أقل . الجدٌدة ال تتم إال بإنشاء بٌبة جدٌدة ، بٌبة ثانوٌة أو اصطناعٌة 

 فردرٌك راتزل -1

  مالٌنوفسكً -2

 براون كلٌف  -3

 فروٌد -4
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  هًأنه ال بد من تعاون بٌن الناس والمجموعات إلشباع الحاجات وهذا ٌنطبق علً كل الجماعات فً كل الثقافات- 8س

 فكرة التنظٌم -1

 فكرة التنسٌق -2

 فكرة التضامن -3

 

ٌسمً مالٌنوفسكً وحدة التنظٌم اإلنسانً - 9س

 النظام الوظٌفً -1

 النظام االجتماعً -2

 النظام التنظٌمً -3

 

ٌعنً به االتفاق علً مجموعة من القٌم التقلٌدٌة تجمع الناس وتنظم حٌاتهم وعالقاتهم مع بعضهم ومع بٌباتهم - 10س

.  الطبٌعٌة منها والصناعٌة 

 النظام الوظٌفً -1

 النظام االجتماعً -2

 النظام التنظٌمً -3

 ى ومنهاللنظم االجتماعٌة أهمٌة كبر- 11س

  التً تعمل علً تشكٌل سلوك األفراد والجماعات وتضعه فً قوالب ونماذج تسهل االتصال والتفاعل هً -1

 تإثر فً أفكارهم ومعلوماتهم ومهارتهم وخبراتهم ودوافعهم وقٌمهم واتجاهاتهم ألنها تحملهم علً تكٌٌف سلوكٌاتهم هً -2

 وفقا لمقتضٌاتها

 . هً تنقل الً الفرد التراث الثقافً وتطبعه بالطابع الممٌز الخاص بالمجتمع الذي ٌعٌش فٌه  -3

 جمٌع ماسبق -4

 

تمد األفراد باألصول والقواعد والمبادئ العامة التً ٌجب أن تقوم علٌها معامالتهم - 12س

 

 النظم االجتماعٌة -1

 النظم النفسٌة -2

 النظم العامه -3

4-  

  ما المقصود بذلك النظم االجتماعٌة ذات خاصٌة إلزامٌة وإجبارٌةامٌل دوركاٌمٌعتبر - 13س

 تجبرهم علً طاعتهاالأنها تفرض نفسها علً األفراد و -1

 تفرض نفسها علً األفراد وتجبرهم علً طاعتهاالأنها  -2

 أنها تفرض نفسها علً األفراد وتجبرهم علً طاعتها -3

 

تقوم علً أساس التمٌٌز بٌن ما ٌسمٌه نظرٌة امٌل دور كاٌم - 14س

 التصورات الفردٌة -1

 التصورات الجمعٌة -2

 جمٌع ماسبق صحٌح  -3

 

أساسها المشاعر الناتجة عن تفاعل كثٌر من خالٌا المخ ، وما ٌنتج عن هذا التفاعل من مركب ذي صفات خاصة به - 15س

، والمشاعر الناتجة تمتزج لتكون الصور وهً بدورها تمتزج لتكون التصورات الفردٌة 

 التصورات الفردٌة -1

 التصورات الجمعٌة -2

 جمٌع ماسبق صحٌح  -3
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 تنتج عن طرٌق مزج الضمابر الفردٌة واتحادها فً النهاٌة- 16س

 التصورات الفردٌة -1

 التصورات الجمعٌة -2

 جمٌع ماسبق صحٌح  -3

 

 هً أعظم شكل للحٌاة النفسٌة ........ٌري دوركاٌم أن - 17س

 التصورات الفردٌة-  -1

 التصورات الجمعٌة -2

 جمٌع ماسبق صحٌح  -3

 

 فهو ٌشكل المجتمع بإرادته الواعٌة ...........الفرد  هو ركٌزة الحٌاة االجتماعٌة عند - 18س

 دور كاٌم -1

 ماكس فٌبر -2

 بارسونز -3

 

 مفاهٌم تحلٌلٌة متقدمة تضمنت نظرٌة عامة عن المجتمع ال تبرز الرأسمالٌة بقدر ما تقدم تفسٌرا وفهما ......قدم - 19س

 دون أن تدٌنها لصعوبات الرأسمالٌة 

 دور كاٌم -1

 ماكس فٌبر -2

 بارسونز -3

 

 .  الحٌاة االجتماعٌة من خالل أفكار البشر وبخاصة من خالل معاٌٌرهم وقٌمهم ..........رأي - 20س

 دور كاٌم -1

 ماكس فٌبر -2

 بارسونز -3

 

 "بنٌة الفعل االجتماعً” الؾ كتاب- 21س

 دور كاٌم -1

 ماكس فٌبر -2

 بارسونز -3

 مٌرتون -4

 

 

الً البشر علً اعتبار أنهم ٌقومون “ بنٌة الفعل االجتماعً”     نظر بارسونز فً كتابه -22س

 باالختٌار أو المفاضلة بٌن أهداؾ مختلفة ووسابل تحقٌق هذه األهداؾ -1

 ووسائل تحقٌق هذه األهداف محددهباالختٌار أو المفاضلة بٌن أهداف  -2

 

الً البشر علً اعتبار أنهم ٌقومون باالختٌار أو المفاضلة بٌن “ بنٌة الفعل االجتماعً” نظر بارسونز فً كتابه - 23س

  ثالث اسس تتكون منها وحده الفعل الصؽرى أهداؾ مختلفة ووسابل تحقٌق هذه األهداؾ ووفق هذه الخالصة هناك

 اإلنسان الفاعل  -1

 وهناك  نطاق األهداف التً ال بد أن ٌختار من بٌنها الفاعل -2

 الوسائل الممكنة لبلوغ تلك الغاٌات -3

 جمٌع ماسبق -4
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 متطلبات إذا كان ٌرٌد البقاء وهً كما بأربعةوخلص بارسونز الً إن أي نسق ، وعلً أي مستوي ٌجب أن ٌفً - 24س

: ٌلً 

  وظٌفة ثبات المعاٌٌر ووظٌفة التكٌف -1

 وظٌفة تحقٌق الهدف -2

 وظٌفة االندماج والتكامل -3

 جمٌع ماسبق -4

ال بد له من أدوات ٌحرك بها مصادره لٌحقق أهدافه - 25س

  وظٌفة التكٌف -1

 وظٌفة ثبات المعاٌٌر -2

 وظٌفة تحقٌق الهدؾ -3

 وظٌفة االندماج والتكامل -4

 

 علٌه أن ٌحافظ علً التواؤم واالنسجام مع مكوناته- 26س

  وظٌفة التكٌف -1

 وظٌفة ثبات المعاٌٌر -2

 وظٌفة تحقٌق الهدف -3

 وظٌفة االندماج والتكامل -4

 

 قوامها أن تؤكد قٌم المجتمع وأن تضمن أنها معروفة من قبل   األعضاء- 27س

  وظٌفة التكٌف -1

 وظٌفة ثبات المعاٌٌر -2

 وظٌفة تحقٌق الهدف -3

 وظٌفة االندماج والتكامل -4

 

أي السلوك اإلنسانً الفردي أو الجمعً .......إن نقطة االنطالق فً التحلٌل البارسونً هً - 28س

 الفعل  -1

 "نسق الفاعل" -2

 الفاعل -3

 

 :  ومنها سٌاقات أربعة علً إن موقع الفعل ٌتحدد دابما فً  بارسونزٌشدد- 29س

السٌاق األٌدٌولوجً بحاجاته ومتطلباته الفٌزٌولوجٌة والعصبً  -1

 .السٌاق النفسً والذي ٌتدرج فً اختصاص علم النفس وإطار الشخصٌة  -2

 وهو من اختصاص علم االجتماع .السٌاق االجتماعً بتفاعالته بٌن اإلفراد والجماعات  -3

  جمٌع ماسبق وؼٌره  -4

التحلٌل البارسونزي نظر الً األنساق االجتماعٌة والثقافٌة والً األدوار بوصفها  فً - 30س

نتٌجة للفعل االجتماعً أو العكس  -1

 دون عكسهنتٌجة للفعل االجتماعً  -2

 عل االجتماعً أو العكسانتٌجة للف -3
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 أي العبارات التالٌه صحٌحه عن التفاعلٌة الرمزٌة-  31س

 

 أنها تري البنً االجتماعٌة ضمنا باعتبارها بنً لألدوار بطرٌقة بارسونز نفسها ،وظلت مع الفعل االجتماعً  -1

 “ وحدة الفعل الصغرى” أنها تبقً اهتماماتها علً مستوي و  إنها ال تشغل نفسها بالتحلٌل علً مستوي األنساق  -2

 .ال تهتم بقضٌة االختٌار بٌن سلم المفاضالت قدر اهتمامها بقضٌة تشكٌل المعانً  -3

 جمٌع ماسبق -4

 

 المؤسس الفكري التجاة التفاعلٌة الرمزٌة -  32س

 جورج مٌد -1

 ماكس فٌبر -2

 دور كاٌم -3

 

: التالً الرمزٌة كإن هربرت بلومر أوجز فرضٌات التفاعلٌة - 33س

.  إن البشر ٌتصرفون حٌال األشٌاء علً أساس ما تعنٌه تلك األشٌاء لهم  -1

 هذه المعانً هً نتاج للتفاعل االجتماعً فً المجتمع اإلنسانً -2

    تعامله مع اإلشارات التً ٌواجههاي هذه المعانً تحور وتعدل وٌتم تداولها عبر عملٌة تؤوٌل ٌستخدمها كل فرد ف -3

 جمٌع ماسبق -4

 

 الفرضٌات الثالث لـ هربرت بلومر عن التفاعلٌه الرمزٌة تركز على - 34س

 العنصر الدال -1

 الرمز الدال -2

 الفعل الدال -3

 

 الرمز الدل هو -  35س

 وهو ما ٌفرق اإلنسان عن الحٌوان -1

 الطفلوهو ما ٌفرق اإلنسان عن  -2

 عن الحٌوان النباتوهو ما ٌفرق  -3

 

  

  المحاضرة الخامسة

 أي العبارات  التالٌة صحٌحه- 1س

 ٌنفرد كل مجتمع بشري بخصابص ثقافٌة تمٌزه عن باقً المجتمعات -1

 تمٌزه عن باقً المجتمعاتال ٌنفرد كل مجتمع بشري بخصائص ثقافٌة  -2

 ٌنفرد كل مجتمع بشري بخصائص ثقافٌة تمٌزه عن باقً المجتمعاتال -3

 

 من الخصابص العمومٌة للثقافة - 2س

 الثقافة إنسانٌة -1

 الثقافة مكتسبة -2

 الثقافة كل أو نسٌج متكامل -3

 جمٌع ما سبق وأكثر -4
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  وهذا ٌدل على ان الثقافةتخص اإلنسان فقط ألنها نتاج عقلً: - 3س

 

 الثقافة إنسانٌة -1

 الثقافة مكتسبة -2

 الثقافة كل أو نسٌج متكامل -3

 الثقافة انتقالٌة وتراكمٌة -4

 

ولكنها مكونة من عادات واتجاهات مكتسبة ٌتعلمها  لثقافة لٌست شٌبا ؼرٌزٌا أو فطرٌا أو ٌنتقل بٌولوجٌاا- 4س

  وهذا ٌعنى ان كل فرد خالل خبرته الذاتٌة بعد والدته من خالل صلته وعالقته باآلخرٌن

 

 الثقافة إنسانٌة -1

 الثقافة مكتسبة -2

 الثقافة كل أو نسٌج متكامل -3

 الثقافة انتقالٌة وتراكمٌة -4

 

 تتكون الثقافة من مجموعة من األعمال واألفكار المنعزلة عن بعضها ، وإنما تتكون من كل متداخل العناصر -5س

  وهذا ٌعنى ان متكامل األجزاء

 الثقافة إنسانٌة -1

 الثقافة مكتسبة -2

 الثقافة كل أو نسٌج متكامل -3

 الثقافة انتقالٌة وتراكمٌة -4

 

 ان التداخل والتساند للثقافة قد ٌكون وظٌفٌا ..... ٌكون - 6س

 البنٌوٌون -1

 الوظٌفٌون -2

 العضوٌٌن -3

 

 قد ٌكون نوعا من التكامل البنٌويان التداخل والتساند للثقافة ..... ٌكون - - 7س

 البنٌوٌون -1

 الوظٌفٌون -2

 العضوٌٌن -3

 

تنتقل الثقافة من جٌل الً جٌل فً شكل عادات وتقالٌد ونظم وأفكار ومعارؾ ٌتوارثها الخلؾ عن السلؾ - 8س

  هذا ٌعنى انعن طرٌق المخلفات المادٌة والرموز اللؽوٌة

 الثقافة مكتسبة -1

 الثقافة كل ونسٌج متكامل -2

 الثقافة انتقالٌة وتراكمٌة  -3

 

فمن . مادٌة وفكرٌة ورمزٌة : لم ٌقؾ اإلنسان عاجزا أمام البٌبة وإنما أقام معها عالقات أخذت أبعادا ثالثة - 9س

  وهذا ٌعنى ان الثقافهخالل البعد المادي تحولت عالقة اإلنسان مع البٌبة الً أعمال ومنجزات

 الثقافة مكتسبة -1

 الثقافة كل ونسٌج متكامل -2

 الثقافة أفكار وأعمال -3

 الثقافة انتقالٌة وتراكمٌة  -4
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 تختلؾ الثقافات فً مضمونها اختالفا كبٌرا وقد ٌصل االختالؾ الً درجة التناقض- 10س

 الثقافة كل ونسٌج متكامل -1

 الثقافة متباٌنة المضمون ومتشابهة الكل -2

 الثقافة أفكار وأعمال -3

 الثقافة انتقالٌة وتراكمٌة  -4

 

 أي العبارات التالٌة صحٌحه- 11س

بالرؼم من إن الثقافات متنوعة فً مضمونها لدرجة التناقض ، فان اإلطار الخارجً لجمٌع الثقافات واحد  -1

 ومتشابه

 مختلفبالرغم من إن الثقافات متنوعة فً مضمونها لدرجة التناقض ، فان اإلطار الخارجً لجمٌع الثقافات  -2

 من الخصابص العمومٌة للثقافة ؟؟-  12س

 الثقافة مثالٌة وواقعٌة -1

 الثقافة اشباعٌة -2

 الثقافة تكٌٌفٌة -3

 جمٌع ما سبق واكثر  -4

 

فعناصر الثقافة . الثقافة دابما تشبع الحاجات البٌولوجٌة األساسٌة والحاجات الثانوٌة المنبثقة عنها  : - 13س

  وهذا ٌعنى ان وسابل مجربة إلشباع الدوافع اإلنسانٌة فً تفاعل اإلنسان بعالمه الخارجً

 الثقافة مثالٌة وواقعٌة -1

 الثقافة اشباعٌة -2

 الثقافة تكٌٌفٌة -3

 

  هذا ٌعنى انإن الثقافة تتؽٌر وتتمٌز عملٌة التؽٌر الثقافً- 14س

 

 الثقافة مثالٌة وواقعٌة -1

 الثقافة اشباعٌة -2

 الثقافة تكٌٌفٌة -3

 

عن توارث الصفات الجسمٌة والحٌوٌة  ٌتم انتقال الثقافة من جٌل الً أخر علً نحو مختلؾ كل االختالؾ: - 15س

  وهذا ٌعنى فً اؼلب الكابنات الحٌة

 الثقافة مثالٌة وواقعٌة -1

 الثقافة انتقابٌة -2

 الثقافة اشباعٌة -3

 الثقافة تكٌٌفٌة -4

 

أنها عادات المجتمع ، وٌلزم علً جمٌع أفراد المجتمع إتباعها    ؼٌر أنه ال تتمتع كل النظم الثقافٌة بذلك - 16س

الشمول فً التطبٌق ، بل إن عددا كبٌرا من النظم ٌطبق علً جماعة معٌنة داخل المجتمع الواحد وال ٌطبق علً 

  وهذا ٌعنى انالجماعات األخرى

 الثقافة انتقائٌة -1

 الثقافة مجتمعٌة -2

 الثقافة اشباعٌة -3

 الثقافة تكٌٌفٌة -4
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  وهًثالثة أنواعٌمكن تقسٌم النظم الثقافٌة علً أساس مدي شمولها الً - 17س

 العمومٌات -1

 المتغٌرات والبدائل -2

 الخصوصٌات -3

 جمٌع ماسبق -4

 

لٌلة لعدد النظم الثقافٌة األخرى فً المجتمع ، وتؤدي دورا هاما فً تماسك المجتمع ق........تعتبر - 18س

 وترابطه نظرا لشمولٌة تطبٌقها

 العمومٌات -1

 المتغٌرات والبدائل -2

 الخصوصٌات -3

 جمٌع ماسبق -4

 

هً مجموعة من النظم والعناصر الثقافٌة الً تطبق فً موقؾ معٌن وللفرد الحرٌة فً اختٌار أحدها وترك - 19س

 الباقً

 العمومٌات -1

 المتؽٌرات والبدابل -2

 الخصوصٌات -3

 جمٌع ماسبق -4

 

ٌشتمل كل مجتمع علً تقسٌمات فرعٌة فً داخله ، وتزداد تلك التقسٌمات كلما تقدمت ثقافته وزادت درجة - 20س

التخصص بٌن أعضابه ، وتتمٌز كل جماعة بنظم وعناصر ثقافٌة خاصة بها وال توجد فً كثٌر من األحٌان عند 

  وهذه هً ؼٌرها

 العمومٌات -1

 المتغٌرات والبدائل -2

 الخصوصٌات -3

 جمٌع ماسبق -4

 

  بـٌطلق علً كل تلك األنماط الخاصة التً تمٌز الجماعات داخل المجتمع- 21س

 العمومٌات -1

 المتغٌرات والبدائل -2

 الخصوصٌات -3

 جمٌع ماسبق -4

 

 عناصر الثقافة هً-  22س

 مادي  -1

 معنوي -2

 2و1 -3

 

 الثقافة الً عناصر ثالثة هً ”  روبرت بٌرستد” ٌقسم - 23س

 المادٌات -1

 االفكار -2

 قواعد السلوك -3

 جمٌع ما سبق -4
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وٌشٌر هذا العنصر الً كل األشٌاء . هً تمثل الجانب األكثر وضوحا واألٌسر فهما من عناصر الثقافة - 24س

 المادٌة التً ٌستحوذ علٌها أفراد المجتمع  وٌستخدمونها فً حٌاتهم

 المادٌات -1

 االفكار -2

 قواعد السلوك -3

 جمٌع ما سبق -4

 

  وحفظها فً صورة مؤلفات ووثابق.....تحرص المجتمعات المتقدمة علً تسجٌل هذه - 25س

 المادٌات -1

 االفكار -2

 قواعد السلوك -3

 جمٌع ما سبق -4

 

إن هذه القواعد تعتبر بمثابة أنماط تحدد سلوك . تشٌر الً الطرابق التً ٌتبعها األفراد فً السلوك والعمل - 26س

 األفراد فً مختلؾ المواقؾ التً ٌجدون أنفسهم فٌها وفً مختلؾ قطاعات الحٌاة

 المادٌات -1

 االفكار -2

 قواعد السلوك -3

 جمٌع ما سبق -4

 

 

 

 المحاضرة السادسة

 

 هو أبرز آلٌات التفاعل بٌن األفراد والجماعات-  1س

 الثقافة -1

 التفاعل -2

 االتصال -3

 جمٌع ماسبق -4

 

 تبادلً ٌمكن مالحظته داخل الجماعة وخارجها- 2س

 الثقافة -1

 التفاعل -2

 االتصال -3

 جمٌع ماسبق -4

 

 

 التفاعل ٌأخذ ثالثة أشكال - 3س

من شخص ألخر   -1

  من شخص لجماعة  -2

 .من جماعة الً جماعة -3

 جمٌع ماسبق -4
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متعددة تحاكً فً كثرتها تعقد الحٌاة االجتماعٌة ، وبالتالً هً حاالت ال ٌمكن تصنٌفها بسهولة ألنها فً - 4س

  هًالحٌاة العملٌة ال تعمل بمعزل بعضها عن بعض

 الثقافة -1

 التفاعل -2

 آلٌات التفاعل -3

 االتصال -4

 

 من الٌات التفاعل الثقافً واالجتماعً-  5س

 التبادل -1

 التعاون -2

 التطابق -3

 جمٌع ماسبق وؼٌره -4

 لكن علماء االجتماع المعاصرٌن أوضحوا أن التبادل هو أحد أشكال التفاعل االجتماعً- 6س

 التبادل -1

 التعاون -2

 التطابق -3

 اإللزام -4

 

 أهمٌة التبادل فً دراسة التفاعل االجتماعًابرز - 7س

 مٌرتون -1

 سان سٌمون -2

 جورج سٌمل -3

 

 تتلخص نظرة سٌمل فً دراسة التفاعل االجتماعً ان-  8س

 التبادل هو إعطاء شكل محسوس للتفاعل االجتماعً بحٌث ٌصبح واقعة قابلة للقٌاس نوعا ما -1

مهما كانت العالقات حمٌمة وصادقة ، فإنها تظل متمٌزة بمعالم التبادل بحٌث ٌقوم سلوك أحد الطرفٌن علً  -2

 توقع المكافؤة من الطرف األخر أو الشخص األخر

 ال ٌقتصر التبادل علً انه ٌرسخ روابط الصداقة بٌن اإلقران فحسب ، لكنه ٌوجد أٌضا فوارق فً المقام -3

 جمٌع ماسبق -4

 

والتعاون قد . هو السلوك التضامنً أو المشترك لتحقٌق هدؾ ما ، فٌه مصلحة مشتركة لجمٌع األطراؾ - 9س

 .ٌكون عفوٌا أو موجها أو طوعٌا أو قسرٌا ، رسمٌا أو ؼٌر رسمً ، كبٌرا وواسعا أو ضٌقا وصؽٌرا 

 التبادل -1

 التعاون -2

 التطابق -3

 اإللزام -4

 

علً الرغم من ضرورة التمٌٌز بٌن التعاون والتنافس ، إال إننا فً الحٌاة العملٌة قلما نجد هذٌن النشاطٌن - 10س

  وذلك النمنفصل احدهما عن األخر

 أن التنافس ٌتطلب علً األقل حدا من التعاون السابق -1

  حدا من التعاون السابقاالكثرأن التنافس ٌتطلب علً  -2

 ٌتطلب علً األقل حدا من التعاون السابقالأن التنافس  -3
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 للتعاون انماط عدٌده منها- 11س

 التعاون العفوي -1

 التعاون الموجه -2

 التعاون التقلٌدي -3

 التعاون التعاقدي -4

 جمٌع ماسبق -5

 

فهو ٌقوم فً .  محدد بتقلٌد أو عرؾ ووهو أقدم أشكال التعاون وأكثرها تلقابٌة ، وهو ؼٌر محكوم أ- 12س

الؽالب بٌن األصدقاء دون حساب للربح أو للحوافز وهو دابما ؼٌر مخطط ، انه ظرفً بطبٌعته 

 التعاون العفوي -1

 التعاون الموجه -2

 التعاون التقلٌدي -3

 التعاون التعاقدي -4

 

 لكن التعاون هنا لٌس عفوٌا ، التعاون العفوي. حٌث ٌتم توجٌه العمل أو السلوك باتجاه هدؾ مشترك - 13س

 التعاون الموجه -1

 التعاون التقلٌدي -2

 التعاون التعاقدي -3

 

 هو أقدم أشكال التعاون الموجه - ......14س

 التعاون نفسة -1

 التنظٌم العسكري -2

 التنظٌم التعاونً -3

 3و1 -4

 

هو لٌس عفوٌا علً اإلطالق ، وكذلك ٌصعب وصفه بالموجه ، انه جزء من المعاٌٌر والتقالٌد واألعراؾ - 15س

االجتماعٌة المتوازٌة  

 التعاون الموجه -1

 التعاون التقلٌدي -2

 التعاون التعاقدي -3

 

 ج جٌد للتعبٌر عن هذا النوعذمجتمع القبٌلة نمو- 16س

 التعاون الموجه -1

 التعاون التقلٌدي -2

 التعاون التعاقدي -3

 

 تعتبر بنود  هذا التفاعل محددة ومشروطة بإرادة المشاركٌن  أو محكومة باألنظمة القانونٌة- 17س

 التعاون الموجه -1

 التعاون التقلٌدي -2

 التعاون التعاقدي -3
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السلوك المنسجم أو المتطابق مع المعاٌٌر التوجٌهٌة والتحرٌمٌة ألٌة مجموعة اجتماعٌة ، ومنه تنشأ - 18س

 مظاهر االتفاق والوحدة التً تزود المجتمع بعناصر قوته  

 التبادل -1

 التعاون -2

 التطابق -3

 اإللزام -4

 

 عادة ما ٌكون اإلفراد شدٌدي التطابق مع تلك المجموعات التً ٌمٌلون الً الرجوع إلٌها وهً التً- 19س

 األصدقاء  كاألسرة والعشٌرة والقبٌلة وجماعة........... تسمً 

 

 الجماعة االولٌة -1

 الجماعة المرجعٌة -2

 الجماعٌة الثانوٌة -3

 

هو أحد عملٌات السلوك االجتماعً األكثر شموال واستمرارا - 20س

 التبادل -1

 التعاون -5

 التطابق -6

 اإللزام -7

 

 هو أحد عملٌات السلوك االجتماعً األكثر شموال واستمرارالماذا ٌعد التطابق -  21س

ذلك انه ٌساعد الفرد علً تكٌٌؾ سلوكه وتكٌٌؾ نفسه مع معاٌٌر معٌنة ، وذلك انعكاسا لتأثٌر الجماعة  -1

 .  االجتماعٌة بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة 

ذلك انه ٌساعد الفرد علً تكٌٌف سلوكه وتكٌٌف نفسه مع معاٌٌر معٌنة ، وذلك انعكاسا لتؤثٌر الجماعة  -2

  .  مباشرة فقطاالجتماعٌة بصورة 

ذلك انه ٌساعد الفرد علً تكٌٌف سلوكه وتكٌٌف نفسه مع معاٌٌر معٌنة ، وذلك انعكاسا لتؤثٌر الجماعة  -3

 .  االجتماعٌة بصورة غٌر مباشرة 

 

وقد ٌبدو اإللزام سلوكا وحٌد الجانب ال نمطا من . هو السلوك الناتج عن اإلكراه والقهر فً الؽالب - 22س

 التفاعل

 التبادل -1

 التعاون -2

 التطابق -3

 اإللزام -4

 

  وهذا ٌطلع علٌهٌمكن للفرد أن ٌمارس اإللزام أو اإلكراه علً نفسه- 23س

 قوة اإللزام -1

 قوة اإلرادة -2

 قوة الشخصٌة -3

 

 من الشدة فً العالقة بٌن البشر والمجموعات.......    إن لإللزام -24س

 درجات متفاوتة -1

 متقاربهدرجات  -2

 متساوٌةدرجات  -3
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انه السلوك الذي ٌحمل أفرادا أو مجموعات علً التنافس أو التناحر فً ما بٌنهم لبلوغ هدؾ ٌسعً إلٌه - 25س

 الجمٌع

 التبادل -1

 الصراع -2

 التعاون -3

 التطابق -4

 

 

ٌمكن للصراع أن ٌندلع فً اإلنسان نفسه وذلك حٌن ٌشتهً اإلنسان شٌبا لكنه ٌقاوم تلك الشهوة وٌنشأ - 26س

 نتٌجة لذلك

 صراع نفسً داخلً -1

  داخلًإجتماعًصراع  -2

 مباشرصراع نفسً  -3

 

قد ٌنتهً الً التعاون بٌنهما ألن كال منهما ٌسأم من استمرار فترة الصراع فتكون النتٌجة تقارب وجهات - 27س

 النظر وإمكان الوصول الً حلول وسطً

 إذا كان الصراع بٌن قوتٌن متكافبتٌن -1

 إذا كان الصراع بٌن قوتٌن غٌر متكافئتٌن -2

  بصورة مباشرةإذا كان الصراع  -3

 

 

ن النصر ٌكون حلٌؾ األقوى ولن ٌستطٌع األضعؾ االستمرار فً الصراع وؼالبا ما ٌنتهً الصراع ا- 28س

 بسٌادة األقوى وخضوع األضعؾ

 إذا كان الصراع بٌن قوتٌن متكافئتٌن -1

 إذا كان الصراع بٌن قوتٌن ؼٌر متكافبتٌن -2

  بصورة غٌر مباشرةإذا كان الصراع  -3

 

حٌنما ٌسعً كل طرؾ لتحقٌق مصلحته الخاصة وهو ٌعلم أن ذلك لن ٌتم إال بالحٌلولة دون تحقٌق مصالح - 29س

 الطرؾ األخر

 

 إذا كان الصراع بٌن قوتٌن متكافئتٌن -1

 إذا كان الصراع بٌن قوتٌن غٌر متكافئتٌن -2

  بصورة ؼٌر مباشرةإذا كان الصراع  -3

 

 

 7المحاضرة 

 أي العبارات التالٌة صحٌحة- 1س

 الحقٌقة تؤتً الثقافة من كل االتجاهات وتشرب من أكثر من نبع  -1

. فً الوقت الذي ٌصنع فٌه اإلنسان ثقافته ٌصنع بل ٌبنً فٌه مجتمعه  -2

 بقدر تفاعل األفراد مع بٌئاتهم واستجابتهم للحاجات المستجدة تنمو الثقافة وٌتكون المجتمع -3

 جمٌع ماسبق صحٌح -4
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 من مصادر الثقافة - 2س

 الدٌن -1

 القٌم -2

 العادات -3

 جمٌع ماسبق وؼٌره -4

 

هو كٌان مجسد اجتماعٌا ومبلور بالممارسة فً أنماط وتقالٌد وأفعال و  ثقافة كاملة لشعب أو أمة أو حضارة ...ٌمثل - 3س

 الدٌن -1

 القٌم -2

 العادات -3

 التراث -4

 

ثقافة كاملة فهو ٌعبر عن رؤٌة للعالم وللطبٌعة والوجود واإلنسان وهو كذلك أٌضا ألنه ٌقدم تصور لبناء االجتماع - 4س

اإلنسانً علً نحو ٌؽطً أحٌانا أدق تفاصٌل هذا االجتماع اقتصادا وسٌاسة وأخالقا وأحوال شخصٌة 

 

 الدٌن -1

 القٌم -2

 العادات -3

 التراث -4

 

 .....وبقدر ما ٌقوم الدٌن بتشكٌل الثقافة وتعببتها ٌقوم أٌضا- 5س

  بالرموز والمضامٌن والقٌم بل ٌسهم فً تشكٌل حقلها الخاص داخل االجتماع المدنً الثقافةبشحن -1

  بالرموز والمضامٌن والقٌم بل ٌسهم فً تشكٌل حقلها الخاص داخل االجتماع المدنً الدٌن بشحن -2

  بالرموز والمضامٌن والقٌم بل ٌسهم فً تشكٌل حقلها الخاص داخل االجتماع المدنً القٌم واالتجاهاتبشحن -3

 

 حالتان ٌمثل فٌها الدٌن فً الثقافة هً- 6س

 نسقا كامال ٌمد المإمنٌن بؤنماط متكاملة فٌما ٌتعلق بالقٌم وإدراك الوجود  -1

عنصرا فاعال وقدرة دٌنامٌة داخل نسق أشمل ٌتمثل فً االجتماع المدنً بؤبعاده السٌاسٌة واالجتماعٌة  واالقتصادٌة  -2

 .والوطنٌة واإلنسانٌة 

 2و1 -3

 الشً مماسبق -4

 

من أكثر مفاهٌم العلوم االجتماعٌة ؼموضا وارتباطا بعدد كبٌر من المفاهٌم األخرى كاالتجاهات والمعتقدات والدوافع - 7س

والرؼبات 

 الدٌن -1

 القٌم -2

 العادات -3

 التراث -4

 

عددا من االفتراضات التً ٌنبؽً أن ٌبدأ منها تحلٌل طبٌعة القٌم اإلنسانٌة  ..........صاغ  - 8س

 مٌرتون -1

 كارل ماركس -2

 مٌلتون روكٌش -3

 دور كاٌم -4
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:  صاغ  مٌلتون روكٌش عددا من االفتراضات التً ٌنبؽً أن ٌبدأ منها تحلٌل طبٌعة القٌم اإلنسانٌة منها - 9س

 إن المجموع الكلً للقٌم التً ٌتبناه الفرد قلٌل نسبٌا -1

 إن القٌم منتظمة داخل أنساق للقٌمة -2

 ٌمكن تتبع منابع القٌم اإلنسانٌة فً الثقافة والمجتمع والشخصٌة -3

 ما سبق وؼٌره -4

 

 للقٌم تعرٌؾ- 10س

 موحد -1

 متعدد التعارٌف -2

 تباٌن واضح -3

 3و2 -4

 

  عندإن أي شًء ٌحظً بالتقدٌر والرؼبة هو قٌمةتعرٌؾ القٌم هو -  11س

 جورج لندبرج -1

 روبرت بارك وبرجس -2

 هوارد بٌكر -3

 مٌلتون روكٌش -4

 

  عندإن شٌبا ما ٌصبح هو فً ذاته قٌمة حٌنما ٌسلك الناس إزاءه سلوكا ٌستهدؾ تحقٌقه أو تملكهتعرٌؾ القٌم هو - 12س

 جورج لندبرج -1

 روبرت بارك وبرجس -2

 هوارد بٌكر -3

 مٌلتون روكٌش -4

 

  عند هً موضوعات تعبر عن حاجاتتعرٌؾ القٌم - 13س

 جورج لندبرج -1

 روبرت بارك وبرجس -2

 هوارد بٌكر -3

 مٌلتون روكٌش -4

أن القٌمة هً معتقد ٌحظً بالدوام وٌعبر عن تفضٌل شخصً أو اجتماعً لؽاٌة من ؼاٌات الوجود  تعرٌؾ القٌم - 14س

 جورج لندبرج -1

 روبرت بارك وبرجس -2

 هوارد بٌكر -3

 مٌلتون روكٌش -4

 

 التباٌن واالختالؾ فً التعارٌؾ للقٌم تبعا لـ- 15س

 للمدارس واالتجاهات المختلفة للباحثٌن -1

 للمدن واالفكار المتشابهه للباحثٌن -2

 للقٌم واالتجاهات المتفق علٌها للباحثٌن  -3

 

 من المؤشرات االجرابٌة عند تعرٌؾ مفوم القٌم- 16س

 القٌم هً محك نحكم بمقتضاه ونحدد علً أساسه ما هو مرغوب فٌه فً موقف توجد فٌه عدة بدائل -1

 التعبٌر عن هذه المظاهر ٌتم فً ظل بدائل متعددة أمام الفرد -2

 ٌختلف وزن القٌمة من فرد ألخر بقدر احتكام هإالء األفراد الً هذه القٌمة فً المواقف المختلفة -3

 جمٌع ما سبق وؼٌره -4
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 حتى نوضح مفهوم القٌم ٌنبؽً التمٌٌز بٌنها وبٌن عدد من المفاهٌم مثل-  17س

 االتجاة -1

 المعاٌٌر االجتماعٌة -2

 المعتقد والسلوك -3

  جمٌع ماسبق -4

 

 أي العبارات التالٌة صحٌحة عن مفهوم القٌم واالتجاة- 18س

 علً المستوي الوصفً فان الفرق بٌن االتجاهات والقٌم كالفرق بٌن العام والخاص -1

فهً عبارة عن تجرٌدات وتعمٌمات عامة تتضح من خالل تعبٌرات األفراد عن اتجاهاتهم حٌال موضوعات القٌم  -2

محددة  

 مكن النظر الً االتجاهات والقٌم فً ضوء مستوٌات مختلفة تمتد من الخصوصٌة الً العمومٌةي -3

 جمٌع ماسبق صحٌح  -4

 

 ترتٌب المستوٌات المختلفة كالتالً-  19س

 المعتقدات ثم االتجاهات ثم الشخصٌة ثم القٌم -1

 المعتقدات ثم االتجاهات ثم القٌم ثم الشخصٌة -2

 االتجاهات ثم المعتقدات ثم القٌم ثم الشخصٌة -3

 

   جوانب تختلؾ فٌها القٌم عن المعاٌٌر االجتماعٌة وهًثالثهناك - 20س

 القٌمة تشٌر الً نمط مقفل للسلوك أو غاٌة من غاٌات الوجود بٌنما ٌشٌر المعٌار االجتماعً الً نمط سلوكً واحد  -1

 . القٌم تتسامً علً المواقف الخاصة بٌنما المعٌار هو تحدٌد لسلوك أو منع لسلوك أخر فً موقف معٌن  -2

 .  القٌم أٌضا هً أكثر شخصٌة وداخلٌة بٌنما المعاٌٌر اتفاقٌة وخارجٌة  -3

 جمـٌع ماسبق -4

 

 

هً قواعد للسلوك ، فهً تحدد ما ٌجب وما ال ٌجب من أنماط سلوكٌة فً ظروؾ محددة - 21س

 القٌم -1

 المعاٌٌر -2

 السلوك -3

 

هً مستوٌات للتفضٌل مستقلة الً حد ما عن المواقؾ الخاصة - 22س

 القٌم -1

 المعاٌٌر -2

 السلوك -3

 

  ومنها الوصفٌة وهً أنواع ثالثةتنقسم المعتقدات الً - 23س

 هً التً توصؾ بالصحة والزٌؾ -1

 التً ٌوصف علً أساسها موضوع االعتقاد بالحسن أو القبح -2

 حٌث ٌحكم الفرد بمقتضاها علً بعض الوسائل أو الغاٌات بجدارة الرغبة أو عدم الجدارة -3

 

 وهًتقٌٌمٌه  ومنها  أنواع ثالثةتنقسم المعتقدات الً - 24س

 هً التً توصف بالصحة والزٌف -1

 التً ٌوصؾ علً أساسها موضوع االعتقاد بالحسن أو القبح -2

 حٌث ٌحكم الفرد بمقتضاها علً بعض الوسائل أو الغاٌات بجدارة الرغبة أو عدم الجدارة -3
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 وهًآمرة وناهٌة  ومنها  أنواع ثالثةتنقسم المعتقدات الً - 25س

 هً التً توصف بالصحة والزٌف -1

 التً ٌوصف علً أساسها موضوع االعتقاد بالحسن أو القبح -2

 حٌث ٌحكم الفرد بمقتضاها علً بعض الوسابل أو الؽاٌات بجدارة الرؼبة أو عدم الجدارة -3

 

 ٌرى مٌلتون ان القٌمة أشبة بمعتقد من النوع الثالت وهو - 26س

 وصفٌة -1

 آمرة وناهٌة -2

 تقٌٌمٌه -3

 

 

ٌفرق بعض الباحثٌن بٌن القٌم والمعتقدات علً أساس  - 27س

 أن القٌم تشٌر الً الحسن مقابل السٌئ  -1

 المعتقدات فتشٌر الً الحقٌقة مقابل الزٌف -2

 2و1 -3

 جمٌع ماسبق غٌر صحٌح -4

 

هً أكثر تجرٌدا من السلوك ، فهً لٌست مجرد سلوك انتقابً بل تتضمن المعاٌٌر التً ٌحدث التفضٌل علً أساسها - 28س

 المعتقدات -1

 القٌمة -2

 السلوك -3

 

 

  وهً التً القٌم الؽابٌة  ومنها ٌتضمن نسق القٌم نوعٌن ربٌسٌن من القٌم- 29س

 تمثل ؼاٌات الوجود اإلنسانً -1

 هً أسالٌب السلوك المفضلة لتحقٌق الغاٌات المرغوبة -2

 جمٌعها صحٌحة  -3

 

 وهً  الوسٌطة  ومنها ٌتضمن نسق القٌم نوعٌن ربٌسٌن من القٌم- 30س

 تمثل غاٌات الوجود اإلنسانً -1

 هً أسالٌب السلوك المفضلة لتحقٌق الؽاٌات المرؼوبة -2

 جمٌعها صحٌحة  -3

 

  هًترتٌب الشخص للقٌم من أكثرها أهمٌة الً أقلها أهمٌة- 31س

 مدرج القٌم  -1

 نسق القٌم -2

 جمٌعها صحٌحة -3

 

التنظٌم العام لقٌم الفرد والذي من خالله تتحدد أهمٌة كل قٌمة من هذه القٌم وكٌؾ تنتظم وما هً عالقة كل منها - 32س

  هًباألخرى

 مدرج القٌم  -1

 نسق القٌم -2

 جمٌعها صحٌحة -3
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محاولة قٌمة لعرض مختلؾ أسس تصنٌؾ القٌم ........قدم - 33س

 نٌكوالس رٌتشر -1

 مٌلتون روكٌش -2

هوارد بٌكر  -3

حٌث ٌنصب االهتمام فً هذا التصنٌؾ علً أولبك الذٌن ٌحتضنون قٌمة من القٌم مثل القٌم الشخصٌة وقٌم العمل  : - 34س

التصنٌؾ علً أساس محتضنً القٌمة   -1

 التصنٌف فً ضوء موضوعات القٌم -2

 التصنٌف علً أساس الفائدة أو المنفعة -3

 التصنٌف علً أساس األغراض واألهداف -4

 

فٌه ٌنصب االهتمام علً موضوعات محددة تكتسب خاصٌة قٌمٌة ، فٌتم مثال تقٌٌم الرجال علً أساس نسبة الذكاء - 35س

واألمم فً ضوء عدالة النظم السابدة فٌها 

 

التصنٌف علً أساس محتضنً القٌمة  -1

 التصنٌؾ فً ضوء موضوعات القٌم -2

 التصنٌف علً أساس الفائدة أو المنفعة -3

 التصنٌف علً أساس األغراض واألهداف -4

 

ترتبط القٌم بفابدة أو منفعة ٌحققها أولبك الذٌن ٌؤمنون بها  سواء كانت المنفعة تتعلق بإشباع حاجة أم اهتمام أم : - 36س

 مصلحة

التصنٌف علً أساس محتضنً القٌمة  -1

 التصنٌف فً ضوء موضوعات القٌم -2

 التصنٌؾ علً أساس الفابدة أو المنفعة -3

 التصنٌف علً أساس األغراض واألهداف -4

 

بوجودها ، مثل القٌمة الؽذابٌة للطعام والقٌمة  أي تصنٌؾ القٌم وفقا للؽرض المحدد أو الهدؾ الخاص الذي ٌتحقق- 37س

. التبادلٌة لبعض السلع والقٌمة التعلٌمٌة لبعض البرامج 

التصنٌف علً أساس محتضنً القٌمة  -1

 التصنٌف فً ضوء موضوعات القٌم -2

 التصنٌف علً أساس الفائدة أو المنفعة -3

 التصنٌؾ علً أساس األؼراض واألهداؾ -4

 

ٌقصد بهذا التصنٌؾ مالحظة أن الشخص ٌحتضن قٌمة معٌنة ألنه ٌري فً وجودها فابدة بالنسبة إلٌه أو بالنسبة - 38س

 الً اآلخرٌن مثل القٌم األسرٌة أو المهنٌة والقومٌة

التصنٌف علً أساس محتضنً القٌمة  -1

 التصنٌؾ علً أساس العالقة بٌن محتضن القٌمة والفابدة -2

 التصنٌف علً أساس العالقة بٌن القٌم ذات -3

 التصنٌف علً أساس األغراض واألهداف -4

 

ٌعتمد هذا التصنٌؾ علً مدي ارتباط القٌم بعضها ببعض - 39س

التصنٌف علً أساس محتضنً القٌمة  -1

 التصنٌف علً أساس العالقة بٌن محتضن القٌمة والفائدة -2

 التصنٌؾ علً أساس العالقة بٌن القٌم ذات -3

 التصنٌف علً أساس األغراض واألهداف -4
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 من ممٌزات القٌم- 40س

 . إن القٌم تفصح عن نفسها فً أنماط التفضٌل واالختٌار بٌن البدائل المتاحة  -1

 القٌم ذات أهمٌة نسبٌة تتحدد داخل ما ٌعرف باسم تدرج أو سلم القٌم -2

 تسهم القٌم فً إعطاء نوع من التماسك لمجموع القواعد والنماذج الثقافٌة فً مجتمع معٌن -3

 ما سبق وؼٌره -4

 القٌم معتقدات مصدرها الثقافة والتفاعل االجتماعً تنطوي على ثالث عناصر هً-  41س

 العنصر المعرفً -1

 العنصر العاطفً -2

 العنصر السلوكً -3

 جمٌع ماسبق -4

 

 

 

 8المحاضرة 

 من مصادر الثقافة- 1س

 الدٌن -1

 العادات واالعراف -2

 التقالٌد -3

 جمٌع ماسبق واكثر -4

 

 الدٌن األكثر عمومٌة ........من بٌن العناصر الثقافٌة تبدو - 2س

 العادات  -1

 االعراف -2

 التقالٌد -3

 القٌم -4

 

هً بطبٌعتها استجابة لحاجات ثابتة نسبٌا ومتؽٌرة تبعا لذلك - 3س

 العادات  -1

 االعراف -2

 التقالٌد -3

 القٌم -4

تنقسم العادات التً ٌكتسبها الفرد إلً - 4س

 فردٌة  -1

 جماعٌة -2

 فردٌة  وجماعٌة معا -3

 

 هً ظاهرة شخصٌة ٌمكن أن تتكون وتمارس فً حاالت العزلة عن المجتمع- 5س

 العادات الفردٌة  -1

 العادات الجماعٌة -2

 العادات الفردٌة  والجماعٌة معا -3
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 من اسباب استمرار العادات الفردٌة انها تقوم بوظابؾ هً-  4س

 تسهل العمل المعتاد وتجعل تكراره سهال  -1

 .تإدي إلً قٌام اإلنسان بؤعماله فً زمن أقل وبتركٌز أقل  -2

 2و1 -3

أنها مجموعة من األفعال واألعمال وألوان السلوك التً تنشأ فً قلب الجماعة بصفة تلقابٌة لتحقٌق أؼراض تتعلق - 6س

بمظاهر سلوكها وأوضاعها ، وتمثل ضرورة اجتماعٌة وتستمد قوتها من هذه الضرورة 

 العادات الفردٌة  -1

 العادات الجماعٌة -2

 العادات الفردٌة  والجماعٌة معا -3

 

ؤدي إلً تعزٌز وحدة المجتمع وتقوٌة الروابط بٌن أفراده تمفٌد للحٌاة االجتماعٌة والالعادات من - 7س

 

آداب السلوك العام   -1

 آداب الحدٌث والمائدة  -2

 صالت ذوي القربى -3

 جمٌع ماسبق -4

  إلً الجمود وتقؾ حابال أمام التجدٌد وٌعتبر البعض هذه الخاصٌة  من عوامل االستقرار االجتماعً..............تمٌل - 8س

 العادات الفردٌة  -1

 العادات الجماعٌة -2

 العادات الفردٌة  والجماعٌة معا -3

  قابلة للتطور والخروج عن قوالبها الجامدة والقدٌمة- .........9س

 العادات الفردٌة  -1

 العادات الجماعٌة -2

 العادات الفردٌة  والجماعٌة معا -3

األعراؾ بأنها تلك السنن االجتماعٌة التً تدل علً المعنً الشابع للعادات والتقالٌد والمعتقدات واألفكار والقوانٌن - 10س

وما شابه وبخاصة عندما تحوي حكما 

 االعراؾ كما ٌعرفها سمنر -1

 القٌم كما ٌعرفها سمنر -2

 العادات كما ٌعرفها سمنر  -3

 تتكون االعراؾ من -  11س

 ضمٌر الجماعة بطرٌقة ال شعورٌة  -1

 ضمٌر الجماعة بطرٌقة تدرٌجٌة -2

 2و1 -3

 

الفرق بٌن العادة الجمعٌة والعرؾ هو  - 11س

فرق تكوٌنً   -1

 فرق تكوٌنً فلكً -2

 فرق فً المسمى فقط  -3
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 لكً ٌتكون العرؾ البد من عاملٌن هما -  12س

مادي ٌتمثل بعادة قدٌمة وغٌر مخالفة للنظام العام   -1

 معنوي وٌتمثل بؤن ٌشعر الناس بضرورة احترام هذا العرف -2

 2و1 -3

 لكً تتكون  العادات البد من - 13س

 العامل المادي  -1

 العامل المعنوي  -2

 2و1 -3

 

 عرؾ ناقص إذ ٌعوزها لتصبح عرفا أن ٌشعر الناس بضرورة احترامها - ........14س

 العادة -1

 العرف -2

 التقالٌد -3

 

 أي المقوالت صحٌحة- 15س

 كل عرؾ عادة ولكن لٌس كل عادة عرفا -1

 كل عادة عرف ولٌس كل عرف عادة -2

 

 بارة عن مجموعة من قواعد السلوك الخاصة بطبقة معٌنة أو طابفة أو بٌبة محلٌة محدودة النطاقع- 16س

 العادة -1

 العرف -2

 التقالٌد -3

 تنشأ من الرضً واالتفاق الجمعً علً إجراءات وأوضاع معٌنة خاصة بالمجتمع المحدود الذي تنشأ فٌه- 17س

 العادة -1

 العرف -2

 التقالٌد -3

 المظهر الؽالب أنها من طبٌعة دٌنٌة وهً تنطوي فً جانب منها علً مجموعة من المحرمات المقدسة- 18س

 العادة -1

 الشعابر والطقوس -2

 العرف -3

 التقالٌد -4

مجموعة من األمور واألفعال والمواقؾ التً ٌجب علً األفراد القٌام بها وبخاصة أنها تستند الً الجزاء الدٌنً - 19س

والردع الخلقً 

 العادة -1

 الصالة -2

 الزكاة -3

 التابو  -4
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مجموعة األفعال المرعٌة والممارسات التً تنظمها قواعد نظامٌة من طبٌعة مقدسة أو موقرة ذات سلطة قهرٌة - 20س

 ملزمة ضابطة لتتابع بعض الحركات الموجهة لتحقٌق ؼاٌات ذات وظٌفة محددة

 العادة -1

 الشعابر والطقوس -2

 العرف -3

 التقالٌد -4

قواعد ضابطة للمناسبات ال تهدؾ الً تحقٌق منفعة وإنما هً أدوات تنظٌمٌة من طبٌعة الحٌاة االجتماعٌة تعمل - 21س

 .علً تثبٌت قواعد الحٌاة الجمعٌة ألنها تتكرر بصفة منتظمة 

 العادة -1

 الشعابر والطقوس -2

 العرف -3

 التقالٌد -4

 

ٌتجلً التراث الشعبً فً عناصر كثٌرة منها - 22س

  الفولكلور  -1

 الموروث الثقافً  -2

 المعتقدات الشائعة من خرافات وأساطٌر -3

 جمٌع ماسبق -4

ٌعنً بشكل عام العناصر الثقافٌة التً تلقاها جٌل عن جٌل - 23س

 العادة -1

  التراث -2

 العرف -3

 التقالٌد -4

وهو استخدام لٌدل علً العادات والمعتقدات واآلثار الشعبٌة القدٌمة المأثورة  هو معارؾ الناس أو حكمة الشعب- 24س

 التراث -1

 الفولكلور -2

 المهرجان -3

اختلفت مدارس الفولكلور حول تحدٌد موضوعه فمنها من - 25س

  قصره علً األدب الشعبً  -1

 فً الحكاٌات الخرافٌة واألساطٌر  -2

 طرائق الحٌاة الشعبٌة -3

 جمٌع ماسبق -4

 دابما ما ٌكون الفولكلور -  26س

 معروف المإلف -1

 مجهول المؤلؾ -2

 2و1 -3
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 ٌتضمن التراث الشعبً اعتقادات متنوعة منها  -27س

 . االعتقاد بالكائنات العلوٌة والسفلٌة كالجن والعفارٌت وأرواح الموتى  -1

 االعتقاد فً السحر والتعزٌم -2

 االعتقاد باألولٌاء والوسطاء واإلٌمان بالهبات والقرابٌن -3

 جمٌع ماسبق وأكثر  -4

 

 

 9المحاضرة 

 

ٌعتبر مصطلح التؽٌر االجتماعً مصطلحا  - 1س

 حدٌثا نسبٌا  -1

 غالبا ما ٌختلط مع مصطلحات أخري مثل التطور والتقدم والنمو والتنمٌة -2

 2و1 -3

ٌشٌر الً الحالة التً تنتقل من طور ألخر كانتقال المجتمعات من طور البداوة الً طور التحضر - 2س

 التغٌر -1

 التطور -2

 التقدم -3

 انتشارا واسعا مع ظهور  التطور ممفهوشهد - 3س

  فً منتصف القرن التاسع عشرداروٌن نظرٌة  -1

  القرن التاسع عشربداٌة  فً داروٌننظرٌة  -2

  القرن التاسع عشراواخر  فً داروٌننظرٌة  -3

 

. ٌشٌر الً تلك التحوالت والتبدالت التً تحدث فً البناء االجتماعً  - 4س

 التؽٌر -1

 التطور -2

 التقدم -3

  عن عملٌة دٌنامٌكٌة تتحرك بالمجتمع نحو ؼاٌة معٌنة.........ٌعبر مفهوم - 5س

 التغٌر -1

 التطور -2

 التقدم -3

 أي العبارات التالٌة صحٌحه-  6س

 مفهوم التقدم ٌختلف عن مفهوم التغٌر  -1

 مفهوم التقدم ٌختلف من مجتمع ألخر بحسب ثقافة المجتمع  -2

 فكرة التقدم نفسها قد تتغٌر بتبدل الظروف واألمكنة -3

 جمٌع ماسبق صحٌح  -4
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 ٌواجه صعوبات منهجٌة حٌث ٌحمل معنً خط سٌر المجتمع نحو األمام ، أي أنه ٌسٌر فً خط صاعد- 7س

 التغٌر -1

 التطور -2

 التقدم -3

 ٌتضمن إمكانٌة التقدم أو التخلؾ .........مفهوم - 8س

 التؽٌر -1

 التطور -2

 التقدم -3

 عملٌة تلقابٌة وهو ٌقترب من مفهوم التطور نظرٌا ، إال أنه ال ٌتطابق معه- 9س

 النمو -1

 التطور -2

 التقدم -3

 أي العبارات التالٌة صحٌحة- 10س

 النمو االجتماعً أكثر تعقٌدا من النمو العضوي -1

 االجتماعً أكثر تعقٌدا من النمو العضوي النمو  -2

ٌشٌر الً الزٌادة الثابتة نسبٌا والمستمرة فً جانب واحد من جوانب الحٌاة - 11س

 النمو -1

 التطور -2

 التقدم -3

 التغٌر -4

 التحول فً البناء االجتماعً واألدوار االجتماعٌة ، وقد ٌكون هذا التحول اٌجابٌا وقد ٌكون سلبٌا- 12س

 النمو -1

 التطور -2

 التقدم -3

 التؽٌر -4

 

ٌكون فً الؽالب سرٌعا فٌؽلب علٌه التؽٌر الكٌفً - 13س

 النمو -1

 التؽٌر االجتماعً -2

 التغٌر  -3

 

مجمل الجهود المنظمة التً تبذل وفق تخطٌط مرسوم لتحقٌق التعببة المثلً لجهود األفراد ، والتنسٌق المتكامل بٌن - 14س

اإلمكانٌات البشرٌة والمادٌة   

 النمو -1

 التنمٌة -2

 التطور -3
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 عملٌة إرادٌة مخططة ومفهومها أقرب الً مفهوم التؽٌر- 15س

 النمو -1

 التنمٌة -2

 التطور -3

 أي العبارات التالٌة صحٌحة- 16س

مفهوم التغٌر إذا ما قورن مفاهٌم التقدم والنمو والتطور وهو ٌختلف عنه فً المحصلة النهائٌة التً تتضمن بعدا اٌجابٌا  -1

 بشكل دائم فً 

 . إن التغٌر االجتماعً قد ٌكون  تغٌرا اٌجابٌا وقد ٌكون نكوصا سلبٌا  -2

 جمٌعها صحٌحة  -3

اللؽة ”أنه تؽٌر ٌحدث فً جمٌع نواحً المجتمع . هو ما ٌطرأ من تبدل فً جانبً الثقافة سواء أكان مادٌا أم معنوٌا - 18س

... ، الفن، العادات والتقالٌد،التكنولوجٌا

 التغٌر بشكل عام -1

 التؽٌر الثقافً -2

 التغٌر االجتماعً -3

 

 ٌشٌر الً تلك التبدالت والتحوالت التً تحدث فً بناء المجتمع ووظابؾ هذا البناء المتعددة- 19س

 التغٌر بشكل عام -1

 التغٌر الثقافً -2

 التؽٌر االجتماعً -3

 أي العبارات التالٌة صحٌحة- 20س

 التغٌر االجتماعً جزء من التغٌر الثقافً  -1

 كل تغٌر اجتماعً ٌعد تغٌرا ثقافٌا  -2

 لٌست جمٌع التغٌرات الثقافٌة تقع فً دائرة التغٌر االجتماعً -3

 جمٌع ماسبق -4

 

 من العوامل المؤثرة فً حدوث التؽٌر - 21س

 العوامل االٌكولوجٌة والطبٌعٌة -1

 العوامل االقتصادٌة  و العوامل التكنولوجٌة و العوامل السكانٌة -2

 العوامل اإلٌدٌولوجٌة والثقافٌة -3

 جمٌع ماسبق -4

 

تتمثل بمكونات البٌبة الطبٌعٌة التً ٌعٌش فٌها اإلنسان  وتتضمن الموقع الجؽرافً والتضارٌس والتربة والمناخ - 22س

  وهً نادرة الحدوثوالمواد األولٌة

 العوامل االٌكولوجٌة والطبٌعٌة -1

  العوامل السكانٌة -2

   العوامل التكنولوجٌة  -3

 العوامل االقتصادٌة -4
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 فً مقدمته ببٌان أثر البٌبة فً العمران البشري ، وأكد تأثٌر المناخ فً طبٌعة الظواهر االجتماعٌة ........قد أهتم - 23س

والنفسٌة للسكان 

 ابن خلدون -1

 مونتسكٌو -2

 مالتوس -3

  أن محرك التارٌخ ومصدر الشرابع ٌتحدد فً المناخ واالمتداد الجؽرافًكتابه روح القوانٌن فً .........رأي - 24س

 ابن خلدون -1

 مونتسكٌو -2

 دٌموالن -3

  إسهاما كبٌرا فً دعم االتجاه الحتمً الجؽرافً ، بٌن فٌه تأثٌر العناصر الطبٌعٌة فً حٌاة البشر.......وقدم - 25س

 ابن خلدون -1

 مونتسكٌو -2

 دٌموالن -3

 العوامل ٌعتبر حجم السكان وتوزٌعهم وتركٌبهم من العوامل المهمة فً إحداث التؽٌر االجتماعً - 26س

 العوامل االٌكولوجٌة والطبٌعٌة -1

  العوامل السكانٌة -2

   العوامل التكنولوجٌة  -3

 العوامل االقتصادٌة -4

  الذي أعتبر الزٌادة السكانٌة معرقلة لتقدم المجتمعات.........من العلماء الذٌن بالؽوا فً االتجاه السكانً وتأثٌره - 27س

 ابن خلدون -1

 مونتسكٌو -2

 مالتوس -3

 دٌموالن -4

 قوة فكرٌة تعمل علً تطوٌر النماذج االجتماعٌة الواقعٌة وفقا لسٌاسة متكاملة تتخذ أسالٌب ووسابل .........تعتبر - 28س

هادفة وتساندها عادة تبرٌرات اجتماعٌة أو نظرٌات فلسفٌة أو أحكام عقابدٌة أو أفكار تقلٌدٌة 

 السكانٌة -1

 اإلٌدٌولوجٌة -2

 االقتصادٌة -3

استقطبت االٌدولوجٌا ودورها فً التؽٌر االجتماعً كتابات كثٌرة منها - 29س

 كارل مانهاٌم مطلع الخمسٌنٌات  -1

 ما كتبه ماكس فٌبر -2

 2و1 -3

ٌري أن هناك فترات تحول تمر بالمجتمعات بفضل وجود عباقرة وأبطال ،أو انبثاق فبة من الحكماء واألنبٌاء - 30س

والمرشدٌن أو العلماء 

 ماكس فٌبر -1

 كارل مانهاٌم -2

 ماركس -3
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 ٌقصد بها كافة العوامل التً تكون من ابتكار اإلنسان بهدؾ إشباع حاجاته المختلفة- 31س

 العوامل االٌكولوجٌة والطبٌعٌة -1

  العوامل السكانٌة -2

   العوامل التكنولوجٌة  -3

 العوامل االقتصادٌة -4

أشهر النظرٌات التً فسرت التؽٌر فً المجتمع بردها الً عوامل اقتصادٌة - .........32س

 النظرٌة الماركسٌة -1

 نظرٌة ماكس فٌبر -2

 نظرٌة مالتوس -3

 

 أي العبارات التالٌة صحٌحة-  33س

ال ٌمكن القول إن عوامل التؽٌر االجتماعً والثقافً ٌمكن تعلٌلها بعامل واحد  فالواقع ٌؤكد تساند وتفاعل عدة  -1

.       عوامل إلحداث التؽٌر 

ٌمكن القول إن عوامل التغٌر االجتماعً والثقافً ٌمكن تعلٌلها بعامل واحد فالواقع ٌإكد تساند وتفاعل عدة عوامل  -2

.       إلحداث التغٌر 

 

 10المحاضرة 

  فًشهد العالم فٌضا من الكتابات عن العولمة- 1س

 تسعٌنات القرن العشرٌنالمنذ  -1

 ٌنات القرن العشرٌنالستمنذ  -2

  القرن العشرٌنبداٌة منذ  -3

 

 أي العبارات التالٌة صحٌحة-  2س

 لعولمةٌبدو من الصعوبة بمكان طرح تعرٌف جامع مانع ل -1

 هناك اختالف بٌن الباحثٌن حول هذا المفهوم وفقا لتخصص كل باحث  -2

 جمٌعها صحٌحة  -3

ٌقدم مقاربة عن العولمة ٌركز فٌها علً المستجدات االقتصادٌة وحركة تراكم رأس المال علً الصعٌد العالمً - 3س

 االقتصادي -1

 السٌاسً -2

 السوسٌولوجً -3

 

 من زاوٌة تأثٌر المتؽٌرات العالمٌة والتكنولوجٌة فً الدولة التً ٌتقلص أمامها العالم ٌوما بعد ٌوم  العولمة الذي ٌقرأ- 4س

 االقتصادي -1

 السٌاسً -2

 السوسٌولوجً -3
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 كما تتزامن مع قضاٌا ذات بعد عالمً كاالنفجار السكانً والتلوث البٌبً والفقر والمخدرات وازدحام  العولمةٌرصد- 5س

 المدن وبروز المجتمع المدنً

 االقتصادي -1

 السٌاسً -2

 السوسٌولوجً -3

 الثقافة -4

تقارب العولمة من زاوٌة انفتاح الفضاء الثقافً وتهدٌد الخصوصٌة والهوٌة القومٌة وهٌمنة الثقافة االستهالكٌة - 6س

وتهدٌدها للقٌم المحلٌة 

 االقتصادي -1

 السٌاسً -2

 السوسٌولوجً -3

 الثقافة -4

الذي أعتبر العولمة مرحلة وصل إلٌها قانون الرأسمالٌة نحو المزٌد من تمركز رأس المال والسٌطرة والقوة - 7س

االقتصادٌة ، باعتماد إٌدٌولوجٌة السوق  واللٌبرالٌة 

 اسماعٌل صبري عبدهللا -1

 صادق جالل العظم  -2

وفً رأٌه أن ما ٌمٌز العولمة . ما ٌعنً أنها موضع سجال واجتهادات متباٌنة ، ٌري أن العولمة مازالت قٌد التشكٌل - 8س

علً الصعٌد االقتصادي الرأسمالً أنها نقلت العالم من دابرة التبادل والتوزٌع والسوق والتجارة علً نطاق عالمً الً مرحلة 

 أخري ٌجري فٌها اإلنتاج واالستثمار فً مجتمعات األطراؾ

 اسماعٌل صبري عبدهللا -1

 صادق جالل العظم  -2

  لماذا ؟؟  أكثر ما ٌتبادر الً الذهن عند الحدٌث عن العولمة هو االقتصاد-9س

 نظرا الً الترابط العمٌق بٌنهما من جهة ونظرا الً التجلٌات االقتصادٌة األكثر وضوحا ومن جهة أخري   -1

  بٌنهما من جهة ونظرا الً التجلٌات االقتصادٌة األكثر وضوحا ومن جهة أخري  البسٌط نظرا الً الترابط  -2

  فًأبرز األدوات التً فعلت العولمة االقتصادٌة تتمثل-  10س

 الدور المتزاٌد للشركات العابرة للحدود والمتعددة الجنسٌات التً لٌس لها مقر أو وطن  -1

 م والتً تضم أكثر من مائة وأربعٌن دولة1996الدور المتصاعد لمنظمة التجارة العالمٌة منذ عام  -2

 للعولمة االقتصادٌة فتتمثل فً بروز دور البنك الدولً وصندوق النقد العالمً -3

 جمٌع ماسبق -4

 تعهدت بخفض الرسوم الجمركٌة علً التجارة الخارجٌة وإزالة ما  فً منظمة التجارة العالمٌة دولة..........أكثر - 11س

ٌعٌق تدق السلع والخدمات والمنتجات بٌسر وسهولة فٌما بٌنها 

 من مابة وأربعٌن -1

  وأربعٌنمائٌٌن من  -2

 من مائة وأربع -3

تكتسب العولمة االقتصادٌة الٌوم فعالٌتها وحٌوٌتها من - 12س

 االستقطاب األحادي للنموذج الرأسمالً -1

  للنموذج الرأسمالًالثانوياالستقطاب  -2
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 االشتراكٌةاالستقطاب األحادي للنموذج  -3

بعد سقوط النموذج االشتراكً أصبح العالم - 13س

 أسٌرا لمنطق السوق والخصخصة  -1

 تحرٌر االقتصاد  -2

 االندماج وإعادة الهٌكلة -3

 جمٌع ماسبق -4

 

الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمابً الً التحذٌر من إن تقدم العولمة ..........دفع تقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام - 14س

. أصبح ٌهدد البلدان النامٌة فً فقدان قوتها وسٌطرتها علً اقتصادها 

 م1994 -1

 م1992 -2

 م1995 -3

الٌوم بفعل العولمة وتداعٌاتها تتعرض لمنافسة شدٌدة من العبٌن ٌزدادون عددا وفعالٌة فً السٌاسٌة  اصبحت - 15س

المسرح الدولً مثال 

 الشركات متعددة الجنسٌات، جماعات الضغط العالمٌة -1

 وسائل اإلعالم واالتصال، الرأي العام  -2

 المنظمات غٌر الحكومٌة، المإسسات الدٌنٌة -3

 جمٌع ما سبق -4

بفعل االتجاه المتزاٌد ..........أصبح ارتباط السٌاسة بالمجال المحلً للدولة القومٌة بعٌدا عن التدخالت الخارجٌة - 16س

“ عالم بال حدود” نحو  

 أقل فاعلٌة وتأثٌرا -1

  فاعلٌة وتؤثٌراأكثر -2

 تؤثٌرا واكثر أقل فاعلٌة  -3

إن االنتقال الحر للسلع والخدمات واألفكار والمعلومات عبر المجتمعات والقارات والذي أدي الً - 17س

 تقلٌص مفهوم السٌادة المطلقة -1

 ساهم بتعمٌم انطباع بان الدولة فقدت دورها وأهمٌتها -2

 2و1 -3

مقولة النهاٌات روج لها  -  18س

  فوكوٌاما -1

 ماكس فٌبر -2

 ماركس -3

 

ابرز االنتقادات الموجهة الً الدٌمقراطٌة فً ظل العولمة الٌوم كونها - 19س

 خاضعة للناس -1

 خاضعة للسوق -2

 خاضعة للفرد -3
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  اصدام الحضارات الذي أشار إلٌه- 20س

 فوكوٌاما -1

 ماكس فٌبر -2

 هانتجتون  -3

دلٌل علً   “هانتجتون” الحدٌث عن صدام الحضارات الذي أشار إلٌه - 21س

 .الحضارة– المكانة التً أخذ ٌتبوؤها هذا الرأسمال الرمزي الممثل بالثقافة  -1

  والعولمة–المكانة التً أخذ ٌتبوإها هذا الرأسمال الرمزي الممثل بالثقافة  -2

الثقافً الحالً هو  إن التبادل- 22س

  تبادل ؼٌر متكافا بٌن ثقافات متقدمة تمتلك إمكانٌات واسعة وثقافات تقلٌدٌة  -1

 تبادل متكافئ بٌن ثقافات متقدمة تمتلك إمكانٌات واسعة وثقافات تقلٌدٌة -2

 تمتلك إمكانٌات واسعة وثقافات تقلٌدٌة ال تبادل غٌر متكافئ بٌن ثقافات متقدمة  -3

 

ذروة القدرات التً تقدمها العولمة فً الحقل الثقافً ......   ٌمثل التحالؾ بٌن -23س

 و العولمةالثقافة  -1

 الثقافة والتقانة -2

  والتثاقفالثقافة  -3

االنفتاح الطوعً علً المنظومات الثقافٌة المختلفة عبر آلٌات التأثر والتأثٌر والتفاعل المتبادل لصالح االستباحة - 24س

الكاملة للفضاء الثقافً 

 الثقافة -1

 التثاقؾ -2

 العولمة -3

 

 أي العبارات التالٌة صحٌحة- 25س

الشركات المتنافسة علً السوق ال تبٌع المنتجات بل الرموز  -1

بالحرب التجارٌة علً  لم تعد المنافسة قائمة علً أساس نوعٌة البضاعة وجودتها بل أضحت المسؤلة فٌما ٌتعلق -2

 مستوي الكرة األرضٌة

 جمٌعها صحٌحة  -3

 

لثقافة التقلٌدٌة هما امؤسسات االجتماع و- 26س

  األسرة والمدرسة -1

 الجامعات -2

 التلفاز -3

 

اإلعالم الحدٌث أصبح أكثر ثراءا وتعقٌدا ، والمشكلة األعمق  - 27س

 قابلٌة اإلعالم واالتصال الشدٌدة لالحتكار وهو ما ٌظهر بوضوح فً الخرٌطة اإلعالمٌة العالمٌةعدم هً  -1

 هً قابلٌة اإلعالم واالتصال الشدٌدة لالحتكار وهو ما ٌظهر بوضوح فً الخرٌطة اإلعالمٌة العالمٌة -2
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 عناصر صناعة المعلومات-  28س

 محتوي المعلومات  -1

 معالجة المعلومات  -2

 توزٌع المعلومات -3

 جمٌع ما سبق -4

عالقة اإلعالم بالثقافة  - 29س 

 وظٌفٌةعالقة  -1

 عالقة بنٌوٌة -2

 بنٌوٌة ووظٌفٌةعالقة  -3

التلٌفزٌون بإفساد ساحة الرأي العام اتهم -  30س

 هبرماس  -1

 فوكو -2

 ماركس  -3

 11المحاضرة 

ٌستخدم علماء االجتماع مصطلح العولمة للداللة علً - 1س

تضفً الزخم والكثافة علً العالقات االجتماعٌة المتبادلة المتداخلة ال تلك العملٌات التً  -1

 تلك العملٌات التً تضفً الزخم والكثافة علً العالقات االجتماعٌة المتبادلة المتداخلة -2

  المتبادلة المتداخلةاالقتصادٌة تلك العملٌات التً تضفً الزخم والكثافة علً العالقات  -3

بالؽة االتساع وعظٌمة األثر فً منطوٌاتها وتداعٌاتها ......... ؼدت العولمة - 2س

 ظاهرة اجتماعٌة -1

 قتصادٌةظاهرة ا -2

 سٌاسٌةظاهرة  -3

 أي العبارات التالٌة صحٌحه- 3س

 العولمة ال تقتصر علً تطور وتنامً الشبكات والنظم االجتماعٌة واالقتصادٌة بمنآي عن اهتماماتنا المباشرة ، -1

 .ظاهرة محلٌة تإثر فٌنا جمٌعا وفً حٌاتنا الٌومٌة العولمة  -2

 جمٌعها صحٌحة -3

 هناك مجموعه كبٌرة من المصطلحات والمفاهٌم  تستخدم للعولمة- 4س

 نظام المركز واألطراف و االقتصاد العالمً  -1

 االمبرٌالٌة العالمٌة و السوق الدولٌة  -2

 جمٌع ما سبق وؼٌرها -3

 

 أي العبارات التالٌة صحٌحة- 5س

تشٌر جمٌعها الى االمبرٌالٌة العالمٌة و نظام المركز واألطراؾ السوق الدولٌة و االقتصاد العالمً  مصطلحات  -1

 العولمة و لكن تبرز جانب معٌن من جوانبها 

تشٌر جمٌعها الى العولمة االمبرٌالٌة العالمٌة و نظام المركز واألطراف السوق الدولٌة و االقتصاد العالمً مصطلحات  -2

 و لكن ال تبرز جانب معٌن من جوانبها 
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نجمت العولمة عن تضافر مجموعة من العوامل  - 6س

 السٌاسٌة واالجتماعٌة  -1

 الثقافٌة واالقتصادٌة -2

 جمٌع ما سبق -3

أعطت التطورات الجدٌدة فً مجال تقانة المعلومات واالتصاالت زخما جدٌدا لمسٌرة العولمة  كٌؾ - 7س

 .إنها كثفت التفاعل بٌن الناس ووسعت مجاالته وعجلت به فً مختلؾ أنحاء العالم  -1

  ووسعت مجاالته وعجلت به فً مختلف أنحاء العالماالفراد كثفت التفاعل بٌن  لم إنها -2

  كثفت التفاعل بٌن الناس ووسعت مجاالته وعجلت به فً مختلف أنحاء العالم لمإنها -3

  ومنها ٌري البعض أن المناقشات التً دارت حول قضٌة العولمة تنازعتها ثالث مدارس فكرٌة - 8س

 المشككون -1

  المتعولمون -2

 التحولٌون -3

 جمٌع ماسبق -4

والتقدٌر ، وأن الجدل عن العولمة قد احتدم  ٌري بعض المفكرٌن أن العولمة قد لقٌت أكثر مما تستحقه من األهمٌة - 9س

. حول موضوع ال جدٌد فٌه

 المشككون -1

  المتعولمون -2

 التحولٌون -3

 جمٌع ماسبق -4

 أن المستوٌات الراهنة من االعتماد االقتصادي المتبادل لٌست جدٌدة ، وٌشٌر هؤالء الً إحصابٌات القرن ونٌعتقد- 10س

 حول التجارة واالستثمارات العالمٌة ، وٌعربون عن اعتقادهم بأن توجهات العولمة الحدٌثة ال تختلؾ عن سابقتها التاسع عشر

 إال من حٌث كثافة التفاعل بٌن الدول

 المشككون -1

  المتعولمون -2

 التحولٌون -3

 جمٌع ماسبق -4

 علً أن التماس بٌن الدول فد ؼدا أكثر كثافة مما كان فً الماضً ، ؼٌر أن االقتصاد العالمً ............ٌوافق- 11س

 الراهن فً نظرهم لم ٌبلػ درجة كافٌة من االندماج والتكامل لٌكون اقتصادا عالمٌا حقٌقٌا

 المشككون -1

  المتعولمون -2

 التحولٌون -3

 جمٌع ماسبق -4

 أن المستوٌات الراهنة من االعتماد االقتصادي المتبادل لٌست جدٌدة ، وٌشٌر هؤالء الً إحصابٌات ونٌعتقد- 12س

 حول التجارة واالستثمارات العالمٌة............ 

 القرن التاسع عشر -1

 القرن العشرٌن -2

 القرن الثامن عشر -3
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ٌؤكد كثٌر من المشككٌن علً طابع األقلمة فً العملٌات الجارٌة فً االقتصاد العالمً    - 13س

 المشككون -1

  المتعولمون -2

 التحولٌون -3

 جمٌع ماسبق -4

  وجهة النظر التً ٌطرحها المتعولمون............ٌرفض - 14س

 المشككون -1

  المتعولمون -2

 التحولٌون -3

 جمٌع ماسبق -4

 موقفا معارضا لموقؾ المشككٌن ، إذ ٌرون العولمة ظاهرة حقٌقٌة نتلمس أثارها فً كل مكان ، أنها ..........ٌتخذ - 15س

عملٌة ال تأبه بحدود الدول، كما أنها تولد نظاما عالمٌا جدٌدا تكتسحه تٌارات التجارة واإلنتاج العابرة للحدود 

 المشككون -1

  المتعولمون -2

 التحولٌون -3

 جمٌع ماسبق -4

 حول تؽٌر الدور الذي تقوم به الدولة ، فلم تعد الدولة المفردة ..............ٌتركز أؼلب التحلٌالت التً ٌطرحها - 16س

كما أن الحكومات الوطنٌة واألوساط . قادرة علً السٌطرة علً اقتصادٌاتها بسبب التوسع الهابل فً التجارة العالمٌة 

 السٌاسٌة فٌها عاجزة عن التحكم فً القضاٌا التً تبرز خارج حدودها

 المشككون -1

  المتعولمون -2

 التحولٌون -3

 جمٌع ماسبق -4

 

قد بزغ ، فٌما أخذت أهمٌة الحكومات الوطنٌة وقدرتها علً التأثٌر “ عصر العولمة”  أن فجر أو ...........ٌري - 17س

بالضمور والتناقص 

 المشككون -1

  المتعولمون -2

 التحولٌون -3

 جمٌع ماسبق -4

 موقفا وسطا بٌن المدرستٌن السابقتٌن ، إذ ٌرون أن العولمة تمثل القوة الربٌسٌة الكامنة وراء .............ٌتبنً - 18س

وبالنسبة لهم ، فان النظام العالمً ٌجتاز مرحلة من التحول ، . طٌؾ واسع من التؽٌرات التً تقوم بتشكٌل المجتمعات الحدٌثة 

 ؼٌر أن كثٌرا من األنماط القدٌمة ظلت علً حالها

 المشككون -1

  المتعولمون -2

 التحولٌون -3

 جمٌع ماسبق -4
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وٌرون .  فً العولمة عملٌة دٌنامٌة مفتوحة تتعرض هً بدورها للتأثر والتؽٌر ........... عكس المتعولمٌن ٌري - 19س

 أن الدولة لم تفقد سٌادتها

 المشككون -1

  المتعولمون -2

 التحولٌون -3

 جمٌع ماسبق -4

 أننا لم نعد نعٌش فً عالم تتخذ الدول من نفسها مركزا له ، إذ تضطر الحكومات الً تبنً ...............ٌري - 20س

 مواقؾ أكثر انفتاحا وفاعلٌة تجاه مسألة الحكم فً ظل شروط العولمة األكثر تعقٌدا

 المشككون -1

  المتعولمون -2

 التحولٌون -3

 جمٌع ماسبق -4

 اكثر اعتداال من ؼٌرهم - 21س

 المشككون -1

  المتعولمون -2

 التحولٌون -3

 جمٌع ماسبق -4

أن الدولة لم تفقد سٌادتها ، بل إنها استعاضت عن ذلك بإعادة هٌكلة نفسها من خالل أشكال جدٌدة ٌرى التحولٌون - 22س

من التنظٌم االقتصادي واالجتماعً ال ترتكز الً مساحات جؽرافٌة محدودة  مثل 

  المإسسات الكبرى  -1

 الحركات االجتماعٌة  -2

 الهٌئات الدولٌة -3

 جمٌع ماسبق -4

 12المحاضرة 

فً العالم فً توسع نطاق التواصل العالمً .......................أسهم - 1س

 التقدم التقتً  -1

 نمو البنٌة التحتٌة لالتصاالت -2

 2و1 -3

. تحوال عمٌقا فً كثافة تدفق االتصاالت ومجاالتها المختلفة ..........شهد - 2س

  القرن الماضًبداٌة  -1

 نصؾ القرن الماضً -2

  القرن الماضًنهاٌة -3

 وسابل اتصالأسرع ما تم اختراعه حتً اآلن  من - 3س

 الطائرات -1

 االنترنت -2

 الجوال -3
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ٌسرت ضؽط واختزال الزمان والمكان - 4س

 أشكال التقانة الحدٌثة -1

 القدٌمةأشكال التقانة  -2

 2و1 -3

. الً تسارع عملٌة العولمة وتعمٌقها ......................كما أدي انتشار استخدام - 5س

 االنترنت  -1

 الهواتف المحمولة -2

 2و1 -3

 أي العبارات صحٌحة - 6س

 االقتصاد العالمً ٌعتمد بصورة أساسٌة علً الزراعة أو الصناعة  -1

 أو ؼٌر الملموس“ الخفٌؾ” ٌعتمد بصورة جوهرٌة علً ما ٌسمً بالنشاط االقتصاد العالمً  -2

 2و1 -3

والمادة األساسٌة لهذا  أو ؼٌر الملموس“ الخفٌؾ” ٌعتمد بصورة جوهرٌة علً ما ٌسمً بالنشاط االقتصاد العالمً - 7س

النشاط الذي ال  وزن له هً 

 التقانه -1

 المعلومات  -2

 القٌم  -3

أعادت المؤسسات االقتصادٌة والشركات هٌكلة نفسها للمحافظة علً قدرتها التنافسٌة فً ظروؾ العولمة الراهنة - 8س

 تكون حتى 

  أكثر مرونة -1

 اكثر تعقٌد -2

 اكثر تاثٌر -3

    أسباب تزاٌد العولمة  -9س

 تغٌرات سٌاسٌة -1

 تدفق المعلومات -2

 الشركات عابرة القومٌات -3

 جمٌع ماسبق -4

ومن األكثر  العوامل تأثٌرا فً هذا . ٌقوم عدد من المؤثرات بدور فاعل بدفع عجلة العولمة فً عالمنا المعاصر - 10س

المجال 

 سلسلة من الثورات فً أوربا الشرقٌة الذي رافقته انهٌار ما كان ٌعرف باالتحاد السوفٌتً   -1

 نمو آلٌات الحكم اإلقلٌمٌة والدولٌة -2

 أنشطة المنظمات الحكومٌة البٌنٌة والمنظمات الوطنٌة غٌر الحكومٌة -3

 جمٌع ماسبق -4

أبرز األمثلة علً المنظمات الدولٌة التً تجمع منظومة من الدول فً إطار سٌاسً واحد ..........تمثل - 11س

 األمم المتحدة  -1

 االتحاد األوربً -2

 2و1 -3
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هً هٌبة تشكلها الحكومات المشاركة وتضطلع بمسؤولٌة التنظٌم واإلشراؾ علً قطاع محدود من النشاط ٌتجاوز - 12س

الحدود القومٌة 

 المنظمة الحكومٌة البٌنٌة -1

 ئٌةالمنظمة الحكومٌة البً -2

 المنظمة الحكومٌة السٌاسٌة  -3

انتشار تقانة المعلومات ت أد-  13س

 االتساع فً إمكانٌات االحتكاك والتواصل بٌن الشعوب  -1

 أدي الً تسهٌل تدفق المعلومات حول الناس واألحداث فً أماكن نائٌة -2

 غدا األفراد اآلن أكثر وعٌا وإدراكا للتواصل المتبادل مع اآلخ -3

 جمٌع ماسبق -4

: ٌشتمل االنتقال من النظرة المحدودة نسبٌا الً األفاق األوسع علً بعدٌن ربٌسٌٌن مهمٌن - 14س

أن الناس باعتبارهم أفرادا فً الجماعة العالمٌة قد أخذوا ٌدركون بصورة متزاٌدة أن المسإولٌة االجتماعٌة  ال تقف  -1

 عند حدود بلدانهم بل تتجاوزها الً أطراف أخري من العالم 

 إن النظرة العالمٌة تعنً تزاٌد المساعً لتشكٌل هوٌاتهم عبر مصادر أخري غٌر تلك المتوافرة فً أوطانهم -2

 2و1 -3

هذه الشركات هً مؤسسات تنتج السلع أو خدمات السوق فً أكثر من بلد  وتمثل أحد العناصر الجوهرٌة فً صلب - 15س

عملٌة العولمة االقتصادٌة 

 الشركات العالمٌة االوربٌة -1

 الشركات عابرة القومٌات -2

 الشركات االمرٌكٌة -3

إنها تمثل ثلثً التجارة الدولٌة ، كما أنها تلعب دورا مهما فً نشر التقانة الجدٌدة حول العالم - 16س

 الشركات العالمٌة االوربٌة -1

 الشركات عابرة القومٌات -2

 الشركات االمرٌكٌة -3

أصبحت الشركات العابرة للقومٌات ظاهرة عالمٌة فً - 17س

  أعقاب الحرب العالمٌة الثانٌة -1

  االولأعقاب الحرب العالمٌة  -2

بدأت الشركات األمرٌكٌة عملٌة التوسع  - 18س

 بداٌة  الحرب العالمٌة الثانٌة -1

 بعد الحرب العالمٌة الثانٌة -2

 بعد الحرب العالمٌة االولى  -3

عملٌة التوسع فً االستثمارات الخارجٌة للشركات .............الشركات األمرٌكٌة بالتوسع بعد الحرب وتلتها فً - 19س

األوربٌة والٌابانٌة 

 السبعٌنات من القرن الماضً -1

 الستٌنات من القرن الماضً -2

 التسعٌنات من القرن الماضً   -3
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شهدت هذه الشركات العمالقة توسعا  مثٌرا بظهور ثالث شبكات ضخمة من األسواق اإلقلٌمٌة - ...........20س

الثمانٌنٌات   -1

 التسعٌنات -3

 2و1 -4

فً الثمانٌنٌات والتسعٌنات شهدت هذه الشركات العمالقة توسعا  مثٌرا بظهور ثالث شبكات ضخمة من األسواق - 21س

  وهًاإلقلٌمٌة

 السوق األوربٌة المشتركة  -1

 م فً أسٌا والمحٌط الهادي 2010 إعالن أوساكا بضمان التجارة الحرة المفتوحة بحلول عام  -2

 . اتفاقٌة نافتا للتجارة الحرة فً أمرٌكا الشمالٌة  -3

 جمٌع ما سبق -4

  وذلك  عامال مهما أخر فً العولمة  االقتصادٌةاالقتصاد االلكترونًٌمثل - 22س

أصبح بوسع البنوك والمؤسسات الكبري مدٌري القطاعات المالٌة والمستثمرٌن أن ٌحركوا وٌنقلوا األرصدة المالٌة  -1

 الضخمة عبر العالم بضؽطة زر واحدة

صبح بوسع البنوك والمإسسات الكبري مدٌري القطاعات المالٌة والمستثمرٌن أن ٌحركوا وٌنقلوا األرصدة المالٌة لم ي -2

 الضخمة عبر العالم بضغطة زر واحدة

 13المحاضرة 

  أثار العولمة فً حٌاتنا- 1س

 بزوغ النزعة الفردٌة -1

 الثقافة الشعبٌة و تغٌر أنماط العملتغٌر  -2

 انتشار المخاطر المصنعه -3

 جمٌع ماسبق وؼٌره -4

التً تتٌح للناس اإلسهام بدور أكبر فً تكوٌن أنفسهم وبناء .........فً ظروؾ العولمة الراهنة نشهد تصاعد - 2س

هوٌاتهم الخاصة 

 النزعة الفردٌة -1

 النزعة الجماعٌة -2

 الفردٌة والجماعٌة معا -3

. بعد تزاٌد التفاعل بٌن الجماعات فً إطار نظام عالمً جدٌد ...... أخذت وطأة التقالٌد والقٌم الراسخة - 3س

 بالتزاٌد -1

 باالنحسار -2

 بالتمدد -3

التً كانت تحدد المالمح الربٌسٌة لخٌارات الناس وأنشطتهم ” ...........” تناقص وزن - 4س 

 الرموز االجتماعٌة -1

 الفردٌةالرموز  -2

  الحاكمةالرموز  -3
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أدت العولمة االقتصادٌة فً كثٌر من بقاع العالم الً - 5س

  تزاٌد البطالة  -1

 ارتفاع معدالت الجرٌمة   -2

 االنحراف -3

 جمٌع ماسبق -4

العدٌد من الناس فً الماضً ٌقضون حٌاتهم العملٌة مع مستخدم أو صاحب عمل واحد خالل عقود من حٌاتهم فٌما - 6س

ٌسمً  

 مهنة العمل -1

 مهنة العمر -2

 مهنة التفرغ -3

تفككت أنماط العمل المتفرؼة النموذجٌة وتحولت الً ترتٌبات أكثر مرونة من بٌنها  - 7س

 المعلومات المستجدة  العمل فً المنزل باستخدام تقنٌات -1

 المشاركة فً أداء العمل فً مهنة ما -2

 فً العمل“ الوقت المرن”مشروعات االستثمار القصٌرة األمد وإتباع نظام  -3

 جمٌع ماسبق -4

 

فً انتقال الثقافات عبر الحدود الوطنٌة للدول والشعوب ..................أسهمت - 8س

 عملٌات التبادل التجاري  -1

 تقانات المعلومات الجدٌدة  -2

 وسائل  االتصال واإلعالم العالمٌة -3

 جمٌع ماسبق -4

 تؽزو الثقافات الوطنٌة والشخصٌة القابمة لدي الشعوب االخري  التً القٌم واألسالٌب واآلراء فً العالم الؽربً- 9س

وتتؽلؽل فٌها وربما تهٌمن علً عناصر أساسٌة فٌها 

 االمبرٌقٌة -1

 االمبرٌالٌة -2

 البٌروقراطٌة -3

 

من أبرز األمثلة علً المخاطر المصنعة الناجمة عن تدخل البشر فً الطبٌعة - 10س

 المخاطر البٌئٌة -1

 المخاطر الصحٌة -2

 2و1 -3

: المخاطر الخارجٌة مثل - 11س

 الجدب والزالزل   -1

 المجاعات  -2

 العواصف -3

 جمٌع ماسبق -4
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فقد كان من نتابج التسارع فً التنمٌة الصناعٌة والتقنٌة أن . هً تتجلً فً المخاطر التً تطرحها البٌبة الطبٌعٌة - 12س

تزاٌد التدخل البشري فً الطبٌعة 

 المخاطر البٌبٌة -1

 المخاطر الصحٌة -2

 2و1 -3

لم تبق سوي جوانب قلٌلة من الطبٌعة لم ٌمسها التدخل البشري الذي أشتمل حتى اآلن علً - 13س

 مجاالت النمو الحضري واإلنتاج والتلوث الصناعً  -1

 المشروعات الزراعٌة الضخمة    -2

   بناء السدود وبرامج تطوٌر الطاقة النووٌة -3

 جمٌع ماسبق -4

 

 ، ولم تتحدد المسؤولٌة للقٌام بإجراء واضح لتحاشٌها أو  المخاطر البٌبٌةلم تتضح حتى اآلن أفضل السبل لمعالجته- 14س

الحد منها 

 نظرا لقلة المصادر -1

 نظر ا للؽموض الذي ٌحٌط بأسبابها -2

 2و1 -3

 

 أمثلة المخاطر الصحٌة  من- 15س

 منها ما ٌشٌر الً إن تعرض الجلد ألشعة الشمس المستمرة قد ٌرتبط بؤنواع معٌنة من السرطان، -1

 تؤثرت وسائل الزراعة وأسالٌب إنتاج األغذٌة الحدٌثة تؤثرا كبٌرا بالتقدم الذي حققه العلم والتقانة  -2

 فً مجال تربٌة الحٌوانات التً أصبحت بدورها تحقن بالهرمونات والمضادات الحٌوٌة -3

 جمٌع ماسٌق -4

بدأ األفراد والجماعات والمؤسسات المتعددة الجنسٌة تتخذ سلسلة من المبادرات والحمالت الفردٌة والجماعٌة - 16س

  وهًلمواجهة مثل هذه المخاطر المحتملة

 مجتمع المخاطره العالمً -1

 المخاطر الفردٌة -2

 المخاطر الجماعٌة -3

 3و2 -4

 الذي كتب كثٌرا عن المخاطر والعولمة ...........عالم االجتماع األلمانً - 17س

 ماكس فٌبر -1

 اولرٌخ بك -2

 ماركس -3

الذي كتب كثٌرا عن المخاطر والعولمة ، أن هذه األخطار جمٌعها قد “ أولرٌخ بك”ٌعتقد عالم االجتماع األلمانً - 18س

أسهمت فً إقامة ما ٌسمٌه 

 مجتمع المخاطرة اإلقلٌمٌة  -1

 مجتمع المخاطره العالمً -2

 مجتمع المخاطرة القومٌة -3
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 14أسبلة المحاضرة 

 

تنتهج العولمة - 1س

  طرٌقا ال توازن فٌه وال إنصاؾ  -1

 فٌه  إنصافو توازن فٌةطرٌقا  -2

 2و1 -3

 

 للعولمة أثار على المجتمع حٌث ان - 2س

 أثارها تتفاوت فً وقعها علً الشعوب والمجتمعات  -1

 أن نتائجها ال تكون حمٌدة علً التجمعات البشرٌة التً تصٌبها   -2

 2و1 -3

 

ٌتركز الجانب األكبر من ثروة العالم فً هذه األٌام  - 3س

 فً الدول الصناعٌة  -1

  الدول المتقدمة النمو -2

 فً الدول النامٌة -3

 2و1 -4

تتسم الدول النامٌة واألقل نموا - 4س

 بمستوٌات متفاوتة   -1

 عالٌة من الفقر واالنفجار السكانً نسبه  -2

 تعاظم الدٌن الخارجً -3

 جمٌع ماسبق -4

 اتسعت الفجوة بٌن الدول المتقدمة من جهة والنامٌة من جهة أخري  - 5س

 طٌلة القرن العشرٌنفً  -1

 .  مطلع القرن الحادي والعشرٌن  -2

 2و1 -3

اتسعت الفجوة بٌن الدول المتقدمة من جهة والنامٌة من جهة أخري طٌلة القرن العشرٌن  وبلؽت أوجها فً - 6س

 طٌلة القرن العشرٌنفً  -1

 .  مطلع القرن الحادي والعشرٌن  -2

 2و1 -3

الصادر عن األمم المتحدة كشؾ النقاب عن ان متوسط الدخل لدي خمس سكان .........إن تقرٌر التنمٌة البشرٌة - 6س

العالم الذٌن ٌعٌشون فً البلدان األكثر ثراء 

 م1999للعام  -1

  م2000للعام  -2

  م2010للعام  -3
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م الصادر عن األمم المتحدة كشؾ النقاب عن ان متوسط الدخل لدي خمس 1999إن تقرٌر التنمٌة البشرٌة للعام - 7س

  سكان العالم الذٌن ٌعٌشون فً البلدان األكثر ثراء

 . ضعف عن معدل الدخل لخمس السكان الذٌن ٌعٌشون فً البلدان األفقر 74 ٌقل -1

  ضعؾ عن معدل الدخل لخمس السكان الذٌن ٌعٌشون فً البلدان األفقر74ٌزٌد  -1

  ضعف عن معدل الدخل لخمس السكان الذٌن ٌعٌشون فً البلدان األفقر74احٌانا ٌزٌد  -2

 

 بدأ المعارضون للعولمة احتجاجاتهم وحمالتهم العنٌفة وعلً نطاق عالمً ضد سٌاسات .........منذ أواخر عام - 8س

 العولمة

 م1999للعام  -1

  م2000للعام  -2

  م2010للعام  -3

انعقد مؤتمر  بدأ المعارضون للعولمة احتجاجاتهم وحمالتهم العنٌفة وعلً نطاق عالمً ضد سٌاسات العولمةعندما -  9س

بوالٌة واشنطن “ سٌاتل”عالمً فً مدٌنة 

 سٌاتل بوالٌة واشنطن -1

 ستٌل بوالٌة واشنطن -2

 سٌاتل  فً نٌوٌورك  -3

لمناقشة الموضوعات المطروحة علً جدول أعمال ما  بوالٌة واشنطن“ سٌاتل”انعقد مؤتمر عالمً فً مدٌنة - 10س 

ٌسمً  

 لمنظمة التجارة العالمٌة الثانٌةبجولة األلفٌة  -1

 بجولة األلفٌة الثالثة لمنظمة التجارة العالمٌة -2

 لمنظمة التجارة العالمٌةعشر بجولة األلفٌة الثالثة  -3

تجمهر عشرات اآلالؾ من المحتجٌن لعدة أٌام لإلعراب عن معارضتهم لسٌاسة العولمة باعتبارها  - 11س

 . والمجتمعات النامٌة االولاستغالال ونهبا لما تبقً من موارد العالم  -1

 المقدمةاستغالال ونهبا لما تبقً من موارد العالم الثالث والمجتمعات  -2

  والمجتمعات النامٌةالثالثاستؽالال ونهبا لما تبقً من موارد العالم  -3

  للعولمة ٌري المعترضون - 12س

 ن منظمة التجارة العالمٌة مإسسة غٌر دٌمقراطٌة أ -1

  وتسٌرها الدول األغنى فً العالم وعلً رأسها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لى التجارة العالمٌةتهٌمن ع -2

 لمنظمة التجارة العالمٌة تقوم بؤنشطتها وعملٌاتها بصورة شبه سرٌةا ان  -3

 جمٌعها صحٌحة -4

من العالمات التجارٌة وبراءات االختراع فً العالم ........الجدٌر بالذكر أن الدول الصناعٌة - 13س

 %97تمتلك  -1

 %98تمتلك  -2

 %96تمتلك  -3

ؼرٌبا عن العالم النامً ........ٌعتبر مفهوم - 14س

 حقوق الملكٌة -1

 الفردٌةحقوق  -2
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 2و1 -3

 

ٌري معارضو منظمة التجارة العالمٌة ومؤسسات دولٌة أخري مثل البنك الدولً وصندوق النقد الدولً  - 15س

ال فً “ اقتصادات” علً مسؤلة التكامل واالندماج االقتصادي وحرٌة التجارة ٌرغم الشعوب علً العٌش فً التخلً أن  -1

مجتمعات ”

ال “ اقتصادات”أن اإلصرار علً مسألة التكامل واالندماج االقتصادي وحرٌة التجارة ٌرؼم الشعوب علً العٌش فً  -2

 “مجتمعات”فً 

ال فً “ اقتصادات” مسؤلة التكامل واالندماج االقتصادي وحرٌة التجارة ٌرغم الشعوب علً العٌش فً ترك أن  -3

 “مجتمعات”

 

فً الوقت الذي تمضً فٌه عملٌة العولمة قدما الً األمام ، تبدو البنً والنماذج السٌاسٌة القابمة علً المستوي - 16س

الدولً  

عاجزة وؼٌر مؤهلة لتدبٌر شبون عالمنا المعاصر الحافل بالمخاطر وأنواع الالمساواة والتحدٌات التً تتجاوز  -1

 الحدود القومٌة

اجزة وغٌر مإهلة لتدبٌر شئون عالمنا المعاصر الحافل بالمخاطر وأنواع الالمساواة والتحدٌات التً تتجاوز غٌر ع -2

 الحدود القومٌة

 

ٌدعو البعض من الباحثٌن والمفكرٌن الً قٌام  - 17س

 يشكل جدٌد من الحكم العالمً ٌستطٌع مواجهة المشكالت العالمٌة علً الصعٌد العالم -1

  االنسانًشكل جدٌد من الحكم العالمً ٌستطٌع مواجهة المشكالت العالمٌة علً الصعٌد  -2

 الفرديشكل جدٌد من الحكم العالمً ٌستطٌع مواجهة المشكالت العالمٌة علً الصعٌد  -3

 جمٌع ماسبق -4

ٌدعو البعض من الباحثٌن والمفكرٌن الً قٌام شكل جدٌد من الحكم العالمً ٌستطٌع مواجهة المشكالت العالمٌة علً - 18س

ولقد تم اتخاذ بعض الخطوات فً هذا االتجاه فً الماضً القرٌب منها  . الصعٌد العالمً 

 قٌام منظمة األمم المتحدة  -1

 االتحاد األوربً -2

 2و1 -3

تمٌز العقد الماضً منذ نهاٌة الحرب الباردة  - 19س

 بالعنف والصراع الداخلً  -1

 التحوالت الفوضوٌة فً كثٌر من بقاع العالم -2

 2و1 -3

 

 أي العبارات التالٌة صحٌحة- 20س

 ٌؽلب طابع التشاؤم علً بعض االتجاهات والتوجهات  فً عالمنا المعاصر -1

  علً بعض االتجاهات والتوجهات  فً عالمنا المعاصرالتفاإلٌغلب طابع  -2

 

وتتجسد ظاهرة العولمة فً تكاثؾ – ........تمثل العولمة واحدة من أهم وأبرز الظواهر االجتماعٌة التً ٌعنً بها- 21س

العالقات االجتماعٌة وتداخل اعتماد بعضها علً بعض بٌن مختلؾ أرجاء العالم 
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 علماء االجتماع  المعاصرون -1

 األوائلعلماء االجتماع   -2

  و األوائلعلماء االجتماع  المعاصرون -3

 

العولمة هً المحصلة النهابٌة لتضافر العوامل - 22س

  السٌاسٌة واالقتصادٌة  -1

 الثقافٌة واالجتماعٌة -2

 2و1 -3

 

أسهمت عدة عوامل فً زٌادة العولمة ومنها - 23س

  السوفٌتٌة نهاٌة الحرب الباردة وانهٌار الشٌوعٌة  -1

 تنامً أشكال من الحكم ربطت منظومات من الدول بعضها ببعض علً الصعٌدٌن اإلقلٌمً والدولً -2

 2و1 -3

 أي العبارات التالٌة صحٌحة- 24س

 ال تقتصر العولمة علً األنساق العالمٌة الكبرى  -1

 الً حٌاتنا الشخصٌة والً الطرٌقة التً نتصور بها أنفسنا وأنماط ارتباطنا باآلخرٌن العولمة تمتد أثار -2

 جمٌعها صحٌحة  -3

 و هذا ٌعنى تمثل العولمة عملٌة مفتوحة ومتناقضة بحد ذاتها - 25س

  أنها تنتج مخرجات من النوع الذي تصعب السٌطرة علٌه أو حتً مجرد التكهن به -1

  من النوع الذي تصعب السٌطرة علٌه أو حتً مجرد التكهن بهمدخالتأنها تنتج  -2

 2و1 -3

 أي العبارات صحٌحة عن العولمة- 26س

 تتسارع العولمة بصورة مطردة ولكنها غٌر متوازنة أو منصفة  -1

 باتساع الشقة بٌن البلدان األغنى واألفقر فً العالم تمٌزت العولمة  -2

 تفضً العولمة الً المخاطر والتحدٌات ووجوه من اإلجحاف وانعدام المساواة تتجاوز الحدود القومٌة -3

 جمٌعها صحٌحة  -4

 أي العبارات التالٌة صحٌحة- 27س

تناقصت خالل العقود القلٌلة الماضٌة حواجز التجارة الدولٌة وأخذ كثٌرون ٌمٌلون الً االعتقاد بأن التجارة الحرة  -1

 واألسواق المفتوحة ستمكن البلدان النامٌة من مزٌد من التكامل واالندماج فً االقتصاد العالمً

تناقصت خالل العقود القلٌلة الماضٌة حواجز التجارة الدولٌة وأخذ كثٌرون ٌمٌلون الً االعتقاد بؤن التجارة الحرة  -2

 من مزٌد من التكامل واالندماج فً االقتصاد العالمً المتقدمة واألسواق المفتوحة ستمكن البلدان 

 

 

 

 


