
أسئلة مبادئ علم اجتماع 

 

هذا النموذج ٌبدو لً انه من أسئلة دكتور صابر ولٌس من تجمٌع الطلبة 

لكن نصف .. وجمٌع األجوبة المدرجة صحٌحة بارك هللا فً من وضعها 

األسئلة فً النموذج بقٌت دون  إدراج خٌارات أخرى غٌر صحٌحة لنرى 

فؤرجو مراعاة ذلك عند االطالع علٌها  .. مدى تمكننا من المادة وفهمنا لها 

 Turning point: لجنة التصحٌح 

 

 سلوكه هً الجماعات التً ٌرجع إلٌها الفرد فً تقٌٌم

 

 الجماعات األولٌة/1

 الجماعات الثانوٌة/2

 الجماعات المرجعٌة/3

 تماعٌهالجماعات االج/4

--------------------------------------------------------------------- 

جماعات تتكون عن طرٌق علماء االجتماع واإلحصائٌٌن وعلماء السكان، 

وأعضاإها الٌتمٌزون بالوعً أو الشعور بالنوع، باإلضافة إلى عدم وجود 

 )زاندن)تنظٌم رسمً ٌضم هإالءاألعضاء أسماها 

 اإلحصائٌة الفئات/1

 الفئات االجتماعٌة/2

 الجماعات االجتماعٌة/3

 الرسمٌة التنظٌمات/4

جماعات تقوم على عالقات الوجه للوجه المباشرة بٌن أعضائها كما تقوم 

التعاون الواضح وحرٌة التعبٌر عن الشخصٌة  على أساس عالقة

 والعواطف

 



 الجماعات األولٌة/1

 الجماعات الثانوٌة/2

 الجماعات المرجعٌة/3

 الجماعات االجتماعٌة/4

 

تباط ارالجماعة مجوعة من الناس لهم بناء معٌن وٌوجد بٌنهم اتصال و

 وفق تعرٌف (منظم

 س  فلٌب   ( أ

 جنزبرج(ب

 )هومانٌز (ج

 ستورات (      د 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

الجماعة مجموعة من االفراد ٌدركون أنهم ٌشكلون جماعة ،وٌنظر 

 وفق تعرٌف (كذلك إلٌهم االخرون على أنهم

 فلٌبس(أ

 جنزبرج (ب)

 هومانز (ج)

 ستٌوارت(د)

الجماعة هً جمع من الناس الذٌن ٌتمٌزون بصفات او خصائص عامة 

 وفق تعرٌف (مشتركة 

 زاندان(أ)

 فدٌرٌكو)ب

 جنزبرج/ ج

 الن النروبرتسون (د)



الجماعة جمع من الناس ٌتفاعلون مع بعضهم البعض منظمة على 

لكل منهم سلوك كل من االفراد  اساس وجود توقعات مشتركة

 وفق تعرٌف(االخرٌن

 زاندان(أ)

 فٌدرٌكو(ب)

 تٌرنر (ج)

 الن ربرتسون (د)

الجماعة هً وحدة اجتماعٌة صغٌره نسبٌا تتكون من مجموعة قلٌلة من 

 وفق تعرٌف (المكانات ومعاٌرواضحة تمكن االفراد من القٌام بادوارهم

 زاندان (أ)

 فٌدرٌكو (ب)

 تٌرنر (ج)

 الن روبر تسون (د)

ٌظهر التداخل العلمً بٌن علم النفس واالجتماع فً دراستهما  68

 لموضوع

 الثروة (أ)

 القوة (ب)

 الثقافة (ج)

 الشخصٌة (د)

ٌظهر التداخل بٌن علم النفس واالجتماع واالنثروبولوجٌا فً دراستها -

 لموضوع

 

 الثروة (أ)

 القوة (ب)

 الثقافة(ج)

 الشخصٌة (د)



 تتكون المعرفة العلمٌة من66

 ( وجانب عقلً جانب حسً )............. جانبٌن 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

علم االجتماع هو دراسة الخصائص العامة المشتركة بٌن جمٌع انواع )

والعالقات بٌن هذه االنواع وكذلك العالقة بٌن  الظواهر االجتماعٌة

 حسب تعرٌف ( الظواهر االجتماعٌة وغٌر االجتماعٌة

 تٌرنر (أ)

 فٌرتشاٌلد (ب)

 البرت ستٌورات (ج)

  هذا سإال موضع جدل أرجو التفضل بطرحه على الدكتور فً المباشرة األخٌرة      بٌترٌمسوروكٌن (د)

العملٌة التً عن طرٌقها تحاول الجماعات ذات انماط السلوك   48

بعضها البعض فً وحده اجتماعٌة وثقافٌة  المختلفة ان تندمج مع

 مشتركة

 التجدٌد (أ)

 االنتشارالثقافً (ب)

 المزج الثقافً (د)

 التمثل الثقافً(د)

مما الموقف الذي ٌتغٌر فٌه احد عناصر او مكونات الثقافة بشكل أسرع 

 ناصر او المكونات اجتماعٌة وثقافٌة مشتركةعال ٌتغٌر به غٌرها من

 الهوة الثقافٌة(أ)

 التمثل الثقافً (ب)

 التجدٌد (ج)

 المزج الثقافً (د)

 



 

 

 

 

 

العملٌة التً تحدث بٌن عدد من المجتمعات الثقافٌة ذات الثقافات -

  باألخرىفةا كل ثقفتتؤثرالمختلفة إذا مااتصلت هذه المجتمعات بعضها 

مقوماتها ومظهرها االصلً ودون ان  ولكن دون ان تفقد تلك الثقافات

 تندمج احدها فً االخرى اندماجا كامال

 التجدٌد (أ)

 االنتشار الثقافً (ب)

 الثقافً المزج(ج)

 التمثل الثقافً (د)

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

 التجدٌد (أ)

 االنتشار الثقافً(ب)

 المزج الثقافً (ج)

 التمثل الثقافً (د)

 كل منها أحد مصادر التغٌٌر وٌعتبرٌعنً االختراع أو االكتشافات 

 الثقافً فً المجتمع

 ) التجدٌد (أ)

 االنتشار الثقافً (ب

 الثقافً المزج (ج)

 التمثل الثقافً (د)

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

 مصالح مشتركة

 التعاون (أ)



 المنافسة (ب)

 التغٌٌر االجماعً (ج)

 التوافق االجماعً (د)

 

الجهود التً ٌبدلها االفراد او الجماعات من اجل الفوز او التفوق على 

والحصول على المكافآت التً تعد محدوده من حٌث  بعضهم البعض

 الكم

 التعاون (أ)

 المنافسة(ب)

 التغٌٌر االجتماعً (ج)

 التوافقاالجتماعً (د

عملٌة التراض او الصلح بٌن االطراف المتنافسة او المتصارعة سواء 

 كانو افرادا اوجماعات

 التعاون  (أ)

 المنافسة (ب)

 التغٌٌر االجتماعً (ج)

 التوافق االجماعً (د)

العملٌة التً عن طرٌقها ٌحدث تحول او اختالف او تطور سواء فً 

 البناء االجتماعً اوالعالقات االجتماعٌة خالل فترة من الزمن

 التعاون (أ)

 المنافسة (ب)

 التغٌٌر االجتماعً (ج)

 التوافق االجتماعً (د)

من امثلتها فئات القوى العامله واطفال الحضانة وعدد الموالٌد فً سنة 

 السن معٌنة وفئات

 

 الفئات االحصائٌة (أ)



 

 

 

 

مون فً يالمجتمع المحلً هو جمع من الناس الذٌن ٌتفاعلون معا، وٌق)-

 (محدده حٌث ٌقومون بجزء كبٌر من نشاطاتهم الٌومٌة  منطقة إقلٌمٌة

 وفق تعرٌف

 

زاندان  (ج)

 

 

المجتمع المحلً عباره عن جماعة اجتماعٌة تشترك فً اقلٌم معٌن 

اباالنتماء الٌها كما ٌتقاسمون مجموعة من المصالح  وٌشعر أعضائه

 وفق تعرٌف (العامة

 الن روبر تسون (ب)

المجتمع المحلً هو جماعة تشغل منطقة معٌنه وٌتقاسم أعضائها اهدافا 

وفق  (واسعة الى درجةأن الفرد قد ٌقضً حٌاته كلها داخل هذه المنطقة

 تعرٌف

 فلٌبس (أ)

المجتمع المحلً هو انماط الفعل والتفاعل االجتماعً التً ٌتم تشكٌلها 

وفق  (الناس الٌومٌة فً مكان لالقامة دائم نسبٌا  عن طرٌق نشاطات

 تعرٌف

 تٌرنر (د

 حدد خصائص النموذج المثالً للبٌروقراطٌة

 ماكس فٌبر (أ)



 عن الجماعات االولٌة منذعام (تشالز كولً) تحدث عالم االجتماع

 

1909 

هً جماعات اجتماعٌة تتمٌز بضعف الصالت بٌن افرادها وبالتالً ضعف 
 باالضافة الى الروابط العاطفٌة بٌنهم االستجابة بٌنهم
 الجماعات الثانوٌة (ب)

 
 جماعات تقوم على عالقات الوجه للوجه المباشرة بٌن أعضائها كما تقوم

على اساس عالقة التعاون الواضح وحرٌة التعبٌر عن الشخصٌة 
 واعواطف

 الجماعات االولٌة (أ)
 
 

 الفرد فً تقٌٌم سلوكه هً الجماعات التً ٌرجع إلٌها
 الجماعات المرجعٌة (ج)

جماعات تتكون عن طرٌق علماء االجتماع واالحصائٌٌن وعلماء 

بالوعً او الشعور بالنوع باالضافة الى  الٌتمٌزون السكان،واعضاءها

 اسماها زاندن عدم وجود تنظٌم رسمً ٌضم هإالء االعضاء

 الفئات االحصائٌة (أ)

 

 

ٌتمٌز اعضاإها بالوعً او الشعور بالنوع مع وجود تفاعل  جماعات

إال ان هإالء االعضاء ٌنقصهم االنتماء  اجتماعً بٌن هإالء االعضاء

 الى تنظٌم رسمً اطلق علٌها زاندان

 الجماعات االجتماعٌة (ج)

 

 

 

اعضائها او شعور هم بالنوع ولكنها ال تتمٌز  جماعات تتمٌز بوعً



باالضافة الى عدم انتمائهم الى اي  بوجود تفاعل اجتماعً بٌن اعضائها

 تنظٌم رسمً اسماها زاندان

 الفئات االجتماعٌة (ب)

 

 

أو الشعور بالنوع وٌتفاعلون مع  جماعات ٌتمٌز أعضاإها بالوعً

لق معٌن اط بعضهم البعض ،باالضافة الى تركز االعضاء حول هدف

  (زاندان)علٌه 

 التنظٌمات الرسمٌة (د)

 

 

 :علم االجتماع علم نظري بحت
 

 بٌرستد وماكس فٌبروبٌري

 
 

 علم االجتماع علم تطبٌقً ؟
 

 .جولدنر وبٌكر وكولفاكس ولً ومنهم

 

مٌادٌن الدراسة فً علم االجتماع قد تخصصت فً دراسة أنماط معٌنة 

والعالقات االجتماعٌة داخل هذه المجتمعات وذلك مثل  من المجتمعات

 :المٌادٌن التالٌة

 

 كلها صح بس مدري وش جاب منها. الرٌفً او الحضري او البدوي 

 

مٌادٌن أخرى تدور حول دراسة بعض أشكال أو أنماط النظم 



 فً المجتمع مثل المٌادٌن التالٌة االجتماعٌة المختلفة الموجودة

 

 التربوي

 

 انواع المعرفة ؟
 

 علمً- فلسفً - حسً 
 
 
 
 
 

المنهج أو الطرٌقة  هً تلك المعرفة التً ٌكتسبها اإلنسان باستخدام
 العلمٌة
 

 العلمٌه المعرفه
 
 
 

فوق  نوع من المعرفة ٌقوم فٌها اإلنسان بتفسٌر ظواهر الكون بقوى
  .طبٌعٌة
 

 الفلسفٌه المعرفه
 
 
 

المعرفة التً تقتصر على مجرد مالحظة الظواهر مالحظة بسٌطة  تلك
 الحسً تقف عند مستوى اإلدراك

 
 المعرفه الحسٌه

   
 



عن  أن مفهوم الثقافة ٌختلف (جون بٌسانز)و  (بٌسانز مافٌس)ٌرى

فالمفهوم األول ٌشٌر إلى الجزء الذي نتعلمه من . مفهوم ثقافة ما

أما المفهوم الثانً فٌشٌر إلى طرق الحٌاة الممٌزة  .السلوك اإلنسانً

 اعٌهالثقافة ٌشٌر إلى مجمل التراث االجتم أي أن مفهوم. لهذا المجتمع

التراث االجتماعً لمجتمع   للبشرٌة، بٌنما ٌشٌر مفهوم ثقافة ما إلى

 .معٌن

 :علن االجتماع العام إلى قسمين (سوروكين)قسن 

 

 االجتماع العام وعلوم االجتماع الخاصة علن

عن مفهوم  أن مفهوم الثقافة ٌختلف (جون بٌسانز)و  (بٌسانز مافٌس)ٌرى
فالمفهوم األول ٌشٌر إلى الجزء الذي نتعلمه من السلوك . ثقافة ما

. أما المفهوم الثانً فٌشٌر إلى طرق الحٌاة الممٌزة لهذا المجتمع .اإلنسانً
الثقافة ٌشٌر إلى مجمل التراث االجتماعً للبشرٌة، بٌنما  أي أن مفهوم

 .ٌشٌر مفهوم ثقافة ما إلىالتراث االجتماعً لمجتمع معٌن
 
 
 

األفكار وأنماط السلوك دون األشٌاء  قد ٌقتصر مفهوم الثقافة على (ب)
للثقافة  (فٌلٌبس) تعرٌف وقد ٌتبٌن ذلك من. المادٌة مثل األدوات واآلالت

للثقافة بؤنها ذلك  (هوبل) وكذلك تعرٌف .على أنها نسق من المعاٌٌر والقٌم
أنماط السلوك المتعلمة التً تمٌز أفراد المجتمع والتً ال  الكل المتكامل من

  .البٌولوجٌة تنتج عن العوامل الوراثٌة
 

ٌدل على  وفً أوائل القرن العشرٌن اتسع مفهوم الثقافة، بحٌث أصبح (ج)
وٌتضح ذلك من . كل الجوانب المادٌة وغٌر المادٌة فً الحٌاة البشرٌة

 فً مطلع كتابه عن (تاٌلور) الكالسٌكً البسٌط الذي وضعه التعرٌف
إن الثقافة أو الحضارة هً ذلك الكل المركب )الثقافة البدائٌة حٌث ٌقول 

 المعرفة والعقائد والفن واألخالق والقانون والعرف وكل الذي ٌشمل

 


