
 صابر عبد الباقً . د/ مبادئ علم االجتماع 

  Turning point/ لجنة التصحٌح 

 طرٌقة التصحٌح 

 أسئلة الكتاب تم تلوٌنها باللون البنفسجً 

 اإلجابات الصحٌحة تركت كما هً 

اإلجابات الخاطئة تم تصحٌحها باللون األخضر مع العلم  أن جمٌع اإلجابات 

 صحٌحة عدا إجابتٌن تركت دون حل 

 

 :ترى المدارس األمرٌكٌة فً علم االجتماع ان االنثروبولوجٌا تنقسم الى  -1

 قسمٌن -1

 ثالثة اقسام -2

 اربعة اقسام -3

 خمسة اقسام -4

هناك اتجاه ٌقصر مفهوم الثقافه على االفكار وانماط السلوك دون االشٌاء -2

 :المادٌه مثل االدوات واالالت مثل تعرٌف

 تلٌور ورولند فدٌرٌكو -1

 فلٌبس وهوبل -2

 ردفٌلد -3

 تٌرنر وهواٌت -4

 

هناك اتجاه ٌوسع مفهوم الثقافة بحٌث ٌدل على كل الجوانب المادٌة وغٌر -3

 :المادٌة فً الحٌاة البشرٌة مثل تعرٌف

 تٌلور رونلد فٌدرٌكو .1

 فلٌبسو هوبل .2

 ردفٌلد .3

 



هناك اتجاه ٌرى ان الثقافة تجرٌد معنوي للسلوك بمعنى انهامجموعة من  .4

االفكار ٌجردها العالم من مالحظة للواقع المحسوس والذي ٌشتمل على 

 :اشكال السلوك المكتسب الخاص بمجتمع او جماعة معٌنة مثل تعرٌف

 تلٌور ورونالد فدرٌكو -1

 فلٌبس هوبل -2

 ردفلٌد -3

 تٌرنر وهواٌت -4

 :هناك تعرٌفات تهتم بالجانب الرمزي و بتعلٌم الرموز مثل تعرٌف-5

 تلٌور ورونالد فدرٌكو -1

 فلٌبس هوبل -2

 ردفلٌد -3

 تٌر نز وهواٌت -4

 

تتكون من ,بمعنى انها كل معقد ,الثقافة نسق -6

 :قطاعات او وحدات او جوانب اساسٌة

 ثالثة .1

 اربعة .2

 خمسة .3

 سته .4

 

 

الجماعة هً فردٌن او اكثر ٌتفاعلون بطرٌقة منظمة -7

 :وٌتشابهون مع بعضهم وفق تعرٌف

 زاندان .1

 فدرٌكو .2

 ترنر .3

 الن  روبرتسون .4



الجماعة هً وحدة اجتماعٌة صغٌرة نسبٌا تتكون من -8

مجموعة قلٌلة من المكانات ومعاٌر واضحة تمكن االفراد 

 :وفق تعرٌف)من القٌام بادوراهم 

 زاندان .1

 فدرٌكو .2

 تٌر نر .3

 النر برستون .4

 

 

الجماعة جمع من الناس ٌتفاعلون مع بعضهم البعض منظمة على اساس -9

 :وفق تعرٌف(وجود توقعات مشتركة لكل منهم سلوك كل من االفراد االخرٌن

 زاندن .1

 فدٌرٌكو .2

 تٌرنر .3

 النربرستون .4

 

 

الجماعة هً جمع من الناس الذٌن ٌتمٌزون بصفات او خصائص عامة -10

 :مشتركة وفق تعرٌف

 

 زاندن .1

 فدٌرٌكو .2

 جتٌرنر .3

 الن الن روبرتسون .4

 

 

 



 

الجماعة مجموعة من االفرد ٌدركون انهم ٌشكلون جماعه وٌنظر الٌهم -11

 :االخرون على انهم كذلك وفق تعرٌف

 فلٌبس .1

 جنز برج .2

 هومانز .3

 ستٌوارت .4

 

 

 

الجماعة مجموعة من الناس لهم بناء معٌن وٌوجد بٌنهم اتصال وارتباط -12

 :منظم وفق تعرٌف

 فلٌبس .1

 جنزبرج .2

 هومانز .3

 ستٌورات .4

 

الجماعة جمع من شخصٌن او اكثر معا عن طرٌق التفاعل والتركٌز حول -13

 :مجموعة من المصالح المشتركة وفق تعرٌف

 فلٌبس .1

 جنزبرج .2

 هومانز .3

 ستٌورات .4

الجماعة هً مجموعة من االفراد الذٌن ٌتصلون بعضهم ببعض خالل فترة -14

كافٌة من الزمن تكفً لكً ٌتمكن كل منهم باالتصال باالخرٌن وعلى ان ٌتم 

 :االتصال  بٌن االفراد بشكل مباشر عن طرٌق عالقة الوجة للوجة وفق تعرٌف

 فلٌبس .1



 جنزبرج .2

 هومانز .3

 ستورات .4

 لتصنٌف الجماعات إلى أنماط مختلفة وضع زاندان مقٌاساً ٌتكون من محكات- 15

 ستة -1

 خمسة -2

 اربعة -3

 ثالثة -4

 وإذا فً إجابة ثالثة وأربعة معا فهً صحٌحة

جماعة تتمٌز اعضاإها بالوعً او الشعور بالنوع وٌتفاعلون مع بعضهم -16

 :باالضافة الى االعضاء حول هدف معٌن اطلق علٌه زاندان,البعض

 الفئات االحصائٌة -1

 الفئات االجتماعٌة -2

 الجماعات االجتماعٌة -3

 التنظٌمات الرسمٌة -4

 

جماعات تتمٌز بوعً اعضائها او شعور هم بالنوع ولكنها التتمٌز -17

بوجود تفاعل  اجتماعً بٌن اعضائها باالضافة الى عدم انتمائهم الى اى 

 :تنظٌم رسمً اسماها زاندان

 الفئات االحصائٌة -1

 الفئات االجتماعٌة -2

 الجماعات االجتماعٌة -3

 التنظٌمات الرسمٌة -4

جماعا تتمٌز اعضاإها با لوعً والشعور بالنوع مع وجود تفاعل -18

اجتماعً  بٌن هإالء االعضاء اال ان هوالء االعضاء ٌنقصهم االنتماء الى 

 تنظٌم رسمً اطلق علٌه زاندان

 الفئات االحصائٌة -1

 الفئات االجتماعٌة -2



 الجماعات االجتماعٌة -3

 التنظٌمات الرسمٌة -4

جماعات تتكون عن طرٌق علماء االجتماع واالحصائٌن وعلماء -19

واعضاءها ال ٌتمٌزون با لوعً  او الشعور بالنوع باالضافة الى عدم ,السكان

 :وجود تنظٌم رسمً ٌضم هوالء االعضاء اسماها زاندان

 الفئات االحصائٌة -1

 الفئات االجتماعٌة -2

 الجماعات االجتماعٌة -3

 التنظٌمات الرسمٌة -4

 

 :هً الجماعات التً ٌرجع الٌها الفرد فً تقٌٌم سلوكه -20

 الجماعات االولٌه -1

 الجماعات الثانوٌه -2

 الجماعات المرجعٌة -3

 الجماعات االجتماعٌة -4

جماعات تقوم على عالقات الوجه للوجه المباشرة اعضائها كما تقوم على -21

 :اساس عالقة التعاون الواضح وحرٌة التعبٌر  عن الشخصٌة والعواطف

 

 الجماعات االولٌه -1

 الجماعات الثانوٌه -2

 الجماعات المرجعٌة -3

 الجماعات االجتماعٌة -4

هً جماعات اجتماعٌة تتمٌز بضعف الصالت بٌن افرادها وبالتالً ضعف -22

 :االستجابة بٌنهم باالضافة الى الروابط العاطفٌة بٌنهم 

 

 الجماعات االولٌه -1

 الجماعات الثانوٌه -2



 الجماعات المرجعٌة -3

 الجماعات االجتماعٌة -4

 :عن الجماعات االولٌة منذ عام (تشارلز كولً )تحدث عالم االجتماع -23

1- 1900 

2- 1903 

  اإلجابة الصحٌحة 1909 -3

4- 1921  

 :حدد خصائص النموذج المثالً للبٌروقراطٌة-24

 ماكس فٌبر -1

 نٌومان -2

 بارنارد -3

 تشارلز كولً -4

 :فً الفترة بٌن عامً(هاورثون)اجرٌت تجارب مصانع -25

1- 1925,1930 

2- 196,1931 

3- 1932,1927 

4- 1933,1928 

المجتمع المحلً هو انماط الفعل والتفاعل  االجتماعً التً ٌتم تشكٌلها  عن -26

 :طرٌق نشاطات الناس الٌومٌة فى مكان لالقامة دائم نسبٌا وفق تعرٌف 

 فلٌبس -1

 الن روبرتسون    -2

 زاندان -3

 تٌرنر -4

 

المجتمع المحلً هو جماعة تشغل المنطقة وٌتقاسم اعضائها اهدافا -27

واسعة الى درجة ان الفرد قد ٌقضً حٌاتة كلها داخل هذة المنطقة وفق 

 :تعرٌف

 فلٌبس -1

 الن روبرتسون -2



 زاندان -3

 تٌرنر -4

المجتمع المحلً عباره عن جماعة اجتماعٌة تشترك فً اقلٌم معٌن وٌشعر - 28

 :أعضائها باالنتماء إلٌها كما ٌتقاسمون مجموعة من المصالح العامة وفق تعرٌف

 فلٌبس -1

 الن روبر تسون -2

 زاندان -3

 تٌرنر -4

المجتمع المحلً هو جمع من الناس الذٌن ٌتفاعلون معا, وٌقٌمون فً - 29

منطقة إقلٌمٌة محدده حٌث ٌقومون بجزء كبٌر من نشاطاتهما الٌومٌة وفق 

 :تعرٌف

 فلٌبس -1

 الن روبرتسون -2

 زاندان -3

 تٌرنر -4

 

من امثلتها فئات القوى العاملة واطفال الحضانة وعدد الموالٌد فً سنة - 30

 :معٌنة وفئات السن

 الفئات االحصائٌة -1

 الفئات االجتماعٌة -2

 الجماعات االجتماعٌة -3

 الفئات الرسمٌة -4

 

 من امثلتها فئات الرجال والنساء والزنوج واعضاء الجماعات المهنٌة- 31

 الفئات االحصائٌة -1

 الفئات االجتماعٌة -2

 الجماعات االجتماعٌة -3

 التنظٌمات الرسمٌة -4



 

 من امثلتها جماعات االصدقاء واالقارب والجٌران والزمر االجتماعٌة- 32

 الفئات االحصائٌة -1

 الفئات االجتماعٌة -2

 الجماعات االجتماعٌة -3

 التنظٌمات الرسمٌة -4

 

 

 من امثلتها الجماعات فً المصانع والمستشفٌات والجمعٌات العلمٌة والبنوك- 33

 الفئات االحصائٌة -1

 الفئات االجتماعٌة -2

 الجماعات االجتماعٌة -3

 التنظٌمات الرسمٌة -4

 

المجتمع المحلً هو مجموعة من الناس ٌحتلون بقعة معٌنة من االرض - 34

وٌربطهم معا نظام عام منا لقواعد التً تنظم حٌاتهم وتحدد الصالت بٌنهم وفق 

 :التعرٌف

 فلٌبس -1

 فٌدرٌكو -2

 زاندان -3

 ماكٌفر وبٌدج -4

 

المجتمع المحلً هو عبارة عن مجموعة من الناس ٌعٌشون معا فً منطقة - 35

جغرافٌة محدده وٌتعاونون فً كافة نشاطات حٌاتهم وٌشتركون فً الشعور 

 :باالنتماء إلى هذه الجماعات وفق التعرٌف

 فٌدرٌكو -1

 الن روبٌر تسون -2



 زاندان -3

 تٌرنز -4

استجابات نوعٌة واسعة االنتشار تماما وٌمكن التنبإ بها حد معلوم فً بٌئة - 36

تجرٌبة أو طبٌعٌة وقد تتكون بسٌطة وٌتكون منها عصر واحد وقد تكون معقده و 

 متشابهه

 مفهوم الشخصٌة -1

 سمات الشخصٌة -2

 أنماط الشخصٌة -3

 نمط الشخصٌة االساسٌة -4

 

فئات من االشخاص ٌكون الفراد كل فئه منهم أنماط مماثلة من سمات - 37

 الشخصٌة

 مفهوم الشخصٌة -1

 سمات الشخصٌة -2

 انماط الشخصٌة -3

 نمط الشخصٌة االساسٌة -4

 

ٌبدو عندما تعٌش جماعة من االفراد فً منطقة واحده وٌنشؤون بؤسلوب - 38

 واحد من اسالٌب التنشئه االجتماعٌة

 مفهوم الشخصٌة -1

 سمات الشخصٌة -2

 انماط الشخصٌة -3

 نمط الشخصٌة االساسٌة -4

 

 تشتمل عناصر الشخصٌة التً ٌدرسها عالم االجتماع على عناصر - 39

 أضفت العناصر لتوضٌح اإلجابة  (الدخل ـ التعلٌم ـ  المهنة )0.. ثالث  -1

 أربعة -2

 خمسة -3



 ستة -4

تلك الجهود المشتركه بٌن فردٌن أو اكثر من اجل أهداف تحقٌق او مصالح - 40

 مشتركة

 التعاون -1

 المنافسة -2

 التغٌٌر االجماعً -3

 التوافق االجماعً -4

 

الجهود التً ٌبدلها االفراد أو الجماعات من اجل الفوز أو التفوق على - 41

 بعضهم البعض والحصول على المكافآت التً تعد محدوده من حٌث الكم

 التعاون -1

 المنافسة -2

 التغٌٌر االجتماعً -3

 التوافق االجتماعً -4

 

عملٌة التراضً او الصلح بٌن االطراف المتنافسة او المتصارعة سواء - 42

 كانو افرادا او جماعات

 التعاون -1

 المنافسة -2

 التغٌٌر االجتماعً -3

 التوافق االجتماعً -4

 

العملٌة التً عن طرٌقها ٌحدث تحول او اختالف او تطور سواء فً البناء - 43

 االجتماعً او العالقات االجتماعٌة خالل فترة من الزمن

 التعاون -1

 المنافسة -2

 التغٌٌر االجتماعً -3



 التوافق االجتماعً -4

 

 ٌرى روبرتسون انا التغٌٌر االجتماعً مصادر- 44

 ثالث -1

 اربعة -2

 خمسة -3

 ستة -4

 

ٌعنً االختراع او االكتشافات وبعتبر كل منها أحد مصادر التغٌٌر الثقافً فً - 45

 المجتمع

 التجدٌد -1

 االنتشار الثقافً -2

 المزج الثقافً -3

 التمثل الثقافً -4

 

 ٌشٌر إلى عملٌة انتقال السمات الثقافٌة من ثقافة إلى اخرى- 46

 التجدٌد -1

 االنتشار الثقافً -2

 المزج الثقافً -3

 التمثل الثقافً -4

 

العملٌة التً تحدث بٌن عدد من المجتمع الثقافٌة ذات الثقافات المختلفة إذا - 47

ما اتصلت هذه المجتمعات بعضها فتتؤثر كل ثقفة باالخرى ولكن دون ان تفقد تلك 

الثقافات مقوماتها ومظهرها االصل ودون ان تندمج احدها فً االخرى اندماجا 

 كامال

 التجدٌد -1

 االنتشار الثقافً -2



 المزج الثقافً -3

 التمثل الثقافً -4

 

العملٌة التً عن طرٌقها تحاول الجماعات ذات انماط السلوك المختلفة ان - 48

 تندمج مع بعضها البعض فً وحده اجتماعٌة وثقافٌة مشتركة

 التجدٌد -1

 االنتشار الثقافً -2

 المزج الثقافً -3

 التمثل الثقافً -4

 

الموقف الذي ٌتغٌر فٌه احد عناصر او مكونات الثقافة بشكل أسرع ٌتغٌر به - 49

 غٌرها من العناصر او المكونات اجتماعٌة وثقافٌة مشتركة

 الهوة الثقافٌة أو التخلف الثقافً نفسه -1

 التمثل الثقافً -2

 التجدٌد -3

 المزج الثقافً -4

 

النظام االجتماعً هو الصور او االشكال الثابتة التً ٌدخل الناس بمقتضاها - 50

 :فً عالقات اجتماعٌة وفق تعرٌف

 ادوارد روبٌتر -1

 مورٌس جنزبرج -2

 ربٌرت ماكفٌر -3

 ولٌام اوجبرون -4

 

 :علم االجتماع إلى  (أوجست كونت)قسم - 51

 قسمٌن رئٌسٌن -1

 ثالث اقسام رئٌسٌة -2



 اربعة اقسام رئٌسٌة -3

 خمسة -4

 

 :انواع المعرفة- 52

 نوعان -1

 ثالثة معرفة حسٌة وفلسفٌة وعلمٌة -2

 اربعة -3

 خمسة -4

 ,,,,مع تمنٌاتً للجمٌع بالتوفٌٌٌٌٌٌٌق

Dr.Fajr 


