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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

كتابه عاشقه اروج Turning point  تصحيح1434هبادئ علن اجتواع لعام 

 

:  من العلماء الذٌن ذهبوا الى ان علماء االجتماع علم نظري بحت 1س

 بٌكر  -1

 بٌرستد وماكس فٌبر وبٌري  -2

 جولدنر -3

 كولفاكس  -4

:  من العلماء الذٌن ذهبو الى ان علم االجتماع علم تطبٌقً 2س

 ابن خلدون  -1

 بٌري _ بٌرستد  -2

 كولفاكس _ بٌكر _ جولدنر  -3

 ماكس فٌبر  -4

: تستمد من مصدرٌن هما (نورث هواٌتهد ) المعرفة العلمٌة كما ٌذكر 3س

 المصدر االقتصادي والسٌاسً  -1

 المصدر االجتماعً والسٌاسً  -2

 المصدر االقتصادي واالجتماعً -3

 المصدر النظري والتطبٌقً  -4

المجتمع المحلً هو مجموعة من الناس ٌحتلون بقعه معٌنة من االرض وٌربطهم معا  )4س

: وفق تعرٌف (نظام القواعد التً تنظم حٌاتهم وتحدد الصالت بٌنهم 

 فٌلٌبس  -1

 فٌدرٌكو  -2

 زاندن -3

 ماكٌفر و بٌدج  -4

المجتمع المحلً هو جماعة من الناس ٌعٌشون معا فً منطقة جغرافٌة محدده وٌتعاونون  )5س

وفق تعرٌف   (فً نشاطات حٌاتهم وٌشتركون فً الشعور باالنتماء الى هذه الجماعة 

 فٌدرٌكو  -1

 الن روبرتسون  -2

 زاندن -3
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 تٌرنر -4

 بعض مٌادٌن الدراسة فً علم االجتماع تخصصت فً دراسة انماط معٌنه من المجتمعات 6س

:  االجتماعٌة داخل هذه المجتمعات وذلك مثل 

 علم االجتماع الدٌنً  -1

 علم االجتماع البدوي  -2

 علم االجتماع البدوي  -3

 علم االجتماع االقتصادي  -4

 بعض مٌادٌن الدراسة فً علم االجتماع تخصصت فً دراسة بعض اشكال وانماط النظم 7س

:  االجتماعٌة الموجوده فً المجتمع مثل 

 علم االجتماع البدوي  -1

 علم االجتماع الرٌفً -2

 علم االجتماع االقتصادي  -3

 النظام التربوي  -4

التجدٌد  8س

 ٌعنً االختراع او االكتشافات وٌعتبر كل منهما احد مصادر التغٌر الثقافً فً المجتمع  -1

 ٌشٌر الى عملٌة انتقال السمات الثقافٌة من ثقافة الى اخرى  -2

العملٌة التً تحدث بٌن عدد من المجتمعات ذات الثقافات المختلفة اذا ما اتصلت هذه  -3

المجتمعات ببعضها فتتأثر كل ثقافة باالخرى ولكن دون ان تفقد أي من تلك الثقافات 

 مقوماتها ومظهرها االصلً ودون ان تندمج احداهما فً االخرى اندماجا كامال 

العملٌة التً عن طرٌقها تحاول الجماعات ذات انماط السلوك المختلفة ان تندمج مع  -4

 . بعضها البعض فً وحده اجتماعٌة وثقافٌة مشتركة 

 تشتمل عناصر الشخصٌة التً ٌدرسها عالم االجتماع على عناصر  9س

 ثالث -1

 اربع -2

 خمس -3

 ست -4

 هً تلك المعرفة التً تقتصر على مجرد مالحظة الظواهر مالحظة بسٌطة تقف عند 10س

مستوى االدراك الحسً دون ان تتجه الى اٌجاد الصالت او تسعى الى ادراك العالقات البسٌطة 

: بٌن الظواهر 
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 المعرفة الحسٌة  -1

 المعرفة الوجدانٌة  -2

 المعرفة الفلسفٌة  -3

 المعرفة العلمٌة  -4

 هً نوع من المعرفة ٌقوم فٌها االنسان بتفسٌر ظواهر الكون بقوى فوق الطبٌعٌة فوراء 11س

: االمور الواقعٌة المكتسبة بالمالحظة مسائل اهم ومطالب ابعد تعالج بالعقل وحدة 

 المعرفة الحسٌة  -1

 المعرفة الوجدانٌة  -2

 المعرفة الفلسفٌة  -3

 المعرفة العلمٌة  -4

:   هً تلك المعرفة التً ٌكتسبها االنسان باستخدام المنهج او الطرٌقة العلمٌة 12س

 المعرفة الحسٌة  -1

 المعرفة الوجدانٌة  -2

 المعرفة الفلسفٌة  -3

 المعرفة العلمٌة  -4

: تكون المعرفة العلمٌة من جانبٌن 13س

 جانب حسً وجانب نظري  -1

 جنب نظري وجانب عقلً او منطقً  -2

 جانب حسً و جانب عقلً او منطقً  -3

 جانب نظري وجانب تطبٌقً  -4

: ان للتغٌر االجتماعً مصادر  (روبرتسون ) ٌرى 14س

 ثالثة  -1

 اربعة  -2

 خمسة -3

 ستة -4

: ٌعنً االختراع او االكتشافات وٌعتبر كل منهما احد مصادر التغٌر الثقافً فً المجتمع 15س

 التجدٌد  -1

 االنتشار الثقافً  -2
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 المزج الثقافً  -3

 التمثل الثقافً  -4

:  ٌظهر التداخل بٌن علمً النفس واالجتماع فً ظهور 16س

 علم االجتماع االقتصادي -1

 علم النفس االجتماعً " علم االجتماع النفسً  -2

 علم االجتماع الدٌنً  -3

 علم االجتماع التربوي  -4

:  ٌظهر التداخل بٌن علمً االجتماع واالقتصاد فً ظهور 17س

 علم االجتماع النفسً  -1

 علم النفس االجتماعً  -2

 علم االجتماع االقتصادي  -3

 علم االجتماع السٌاسً  -4

 العملٌة التً عن طرٌقها تحاول الجماعات ذات انماط السلوك المختلفة ان تندمج مع 18س

: بعضها 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 اسرع مما ٌتغٌر به غٌرها 19س

:  من المكونات االخرى للثقافة 

 الهوة الثقافٌة  -1

 التمثٌل الثقافً  -2

 التجدٌد  -3

 المزج الثقافً  -4

النظام االجتماعً هو الصور او االشكال الثابتة التً ٌدخل الناس بمقتضاها فً عالقات ) 20س

: تعرٌف   (اجتماعٌة 

 ادوارد روٌتر -1

 مورٌس جنزبرج -2

 روبرت ماكٌفر  -3
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 ولٌام اوجبرن -4

 : (اوجست كونت علم االجتماع الى )قسم 21س

 قسمٌن رئٌسٌن  -1

 ثالثة اقسام رئٌسٌة  -2

 اربعة اقسام رئٌسٌة  -3

 خمسة اقسام رئٌسٌة  -4

 مو واضح  22س

القٌم :  ٌذكر ان مفهوم الثقافة د ٌستخدم لإلشارة الى بعض الخصائص السكانٌة مثل 23س

:  والمعتقدات والسلوك واالدوات التً ٌحافظ علٌها المجتمع وتنتقل من جٌل الى جٌل 

 هوبل -1

 فٌلٌبس -2

 تاٌلور -3

 رونالدفٌدرٌكو -4

: هً مقولة  (علم االجتماع هو الدراسة العلمٌة للمجتمع) 24س

 هنري جٌدنجز -1

 لستر وارد -2

 اوجست كونت -3

 ٌنٌة مونٌٌة -4

علم االجتماع هو الدراسة الوصفٌة المقارنة التفسٌرٌة للمجتمعات االنسانٌة بحسب ما )25س

: هً مقولة  (تشهد به ممارستها فً الزمان والمكان 

 هنري جٌدنجز -1

 لستر وارد -2

 اوجست كونت -3

 ٌنٌة مونٌٌة -4

:  هً مقولة  (علم االجتماع هو دراسة التفاعالت والعالقات االنسانٌة ظروفها واثاراها )26س

 تٌرنر  -1

 فٌرتشاٌلد -2

 مورٌس جٌنز بورج  -3
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 بارنز -4

 علم االجتماع هو علم دراسة االنسان وبٌئته االنسانٌة فً عالقتهما بعضهما ببعض هً 27س

: مقولة 

 تٌرنر  -1

 فٌرتشاٌلد -2

 مورٌس جٌنز بورج  -3

 بارنز -4

 ٌمكن تعرٌف علم االجتماع بوجه عام على انه الدراسة العلمٌة للعالقات االجتماعٌة 28س

: بأشكالها البسٌطة والمعقدة هً مقولة 

 تٌرنر  -1

 فٌرتشاٌلد -2

 مورٌس جٌنز بورج  -3

 بارنز -4

والعالقات " والتنظٌمات " للنظم "   علم االجتماع هو الدراسة العلمٌة لمجتمع للجماعات 29س

: االجتماعٌة بٌن اعضاء المجتمع حسب تعرٌف 

 تٌرنر -1

 ٌرتشاٌلد -2

 البرت ستٌورات  -3

 بٌترٌم سوروكٌن  -4

 علم االجتماع هو دراسة الخصائص العامة المشتركة بٌن جمٌع انواع الظواهر االجتماعٌة 30

والعالقات بٌن هذه االنواع وكذلك العالقات بٌن الظواهر االجتماعٌة وغٌر االجتماعٌة حسب 

: تعرٌف 

 تٌرنر  -1

 فٌرتشاٌلد  -2

 البرت ستٌوارت -3

 بٌترٌم سوروكٌن -4

:  الوحدات االساسٌة للحٌاة االجتماعٌة 31س

تتضمن االفعال والعالقات االجتماعٌة والشخصٌة واالنسانٌة والجماعات والمجتمعات  -1

 المحلٌة والتنظٌمٌة والسكان والمجتمع 
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دراسة الثقافة االنسانٌة والمجتمع وتحدٌد المنظور السٌوسولوجً وتحدٌد ابعاد المنهج  -2

 العلمً فً الدراسة 

وتشمل نظام االسرة والقرابة والنظام االقتصادي والنظام السٌاسً والنظام الدٌنً  -3

 والنظام التربوي والنظام التروٌحً والنظام الجمالً 

تتضمن عملٌات التباٌن والتدرج والتعاون والتوافق واالتصال والتنشئة االجتماعٌة  -4

 والضبط االجتماعً واالنحراف االجتماعً والتكامل االجتماعً والتغٌر االجتماعً 

:  التحلٌل السٌولوجً 32س

تتضمن االفعال والعالقات االجتماعٌة والشخصٌة االنسانٌة والجماعات والمجتمعات  -1

 المحلٌة والتنظٌمات والسكان والمجتمع 

دراسة الثقافة االنسانٌة والمجتمع وتحدٌد المنظور السوسٌولوجً وتحدٌد ابعاد المنهج  -2

 العلمً المتبع فً الدراسة 

وتشمل نظام االسرة والقرابة والنظام االقتصادي والنظام السٌاسً والنظام الدٌنً  -3

 والنظام التربوي والنظام التروٌحً والنظام الجمالً 

تتضمن عملٌات التباٌن والتدرج والتعاون والتوافق واالتصال والتنشئة االجتماعٌة  -4

 والضبط االجتماعً واالنحراف االجتماعً والتكامل االجتماعً والتغٌر االجتماعً

:  العملٌات االجتماعٌة االساسٌة33س

تتضمن االفعال والعالقات االجتماعٌة والشخصٌة االنسانٌة والجماعات والمجتمعات  -1

 المحلٌة والتنظٌمات والسكان والمجتمع 

دراسة الثقافة االنسانٌة والمجتمع وتحدٌد المنظور السوسٌولوجً وتحدٌد ابعاد المنهج  -2

 العلمً المتبع فً الدراسة 

وتشمل نظام االسرة والقرابة والنظام االقتصادي والنظام السٌاسً والنظام الدٌنً  -3

 والنظام التربوي والنظام التروٌحً والنظام الجمالً 

تتضمن عملٌات التباٌن والتدرج والتعاون والتوافق واالتصال والتنشئة االجتماعٌة  -4

 والضبط االجتماعً واالنحراف االجتماعً والتكامل االجتماعً والتغٌر االجتماعً

:  النظم االجتماعٌة االساسٌة 34س

تتضمن االفعال والعالقات االجتماعٌة والشخصٌة االنسانٌة والجماعات والمجتمعات  -1

 المحلٌة والتنظٌمات والسكان والمجتمع 

دراسة الثقافة االنسانٌة والمجتمع وتحدٌد المنظور السوسٌولوجً وتحدٌد ابعاد المنهج  -2

 العلمً المتبع فً الدراسة 

وتشمل نظام االسرة والقرابة والنظام االقتصادي والنظام السٌاسً والنظام الدٌنً  -3

 والنظام التربوي والنظام التروٌحً والنظام الجمالً 
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تتضمن عملٌات التباٌن والتدرج والتعاون والتوافق واالتصال والتنشئة االجتماعٌة  -4

 والضبط االجتماعً واالنحراف االجتماعً والتكامل االجتماعً والتغٌر االجتماعً

: تتضمن كل ثقافة مجموعة من المعارف تنقسم  الى انواع 35س

 نوعان  -1

 ثالثة -2

 اربعة  -3

 خمسة -4

:  ٌظهر التداخل بٌن علم االجتماع واالنثروبولوجٌا فً دراستهما لموضوع 36س

 الثروة  -1

 القوة -2

 الثقافة -3

 الشخصٌة  -4

:  الفئات االجتماعٌة 37س

من امثلتها فئات القوى العاملة و اطفال الحضانة وعدد الموالٌد فً سنة معٌنة وفئات   -1

 السن 

 من امثلتها النساء والرجال والزنوج واعضاء الجماعات المهنٌة  -2

 من امثلتها جماعة االصدقاء واالقارب والجٌران والزمر االجتماعٌة  -3

 من امثلتها الجامعات والمصانع والمستشفٌات والجمعٌات العلمٌة والبنوك  -4

:  الجماعات االجتماعٌة 38س

من امثلتها فئات القوى العاملة و اطفال الحضانة وعدد الموالٌد فً سنة معٌنة وفئات   -1

 السن 

 من امثلتها النساء والرجال والزنوج واعضاء الجماعات المهنٌة  -2

 من امثلتها جماعة االصدقاء واالقارب والجٌران والزمر االجتماعٌة  -3

 من امثلتها الجامعات والمصانع والمستشفٌات والجمعٌات العلمٌة والبنوك -4

:  التنظٌمات الرسمٌة  39س

من امثلتها فئات القوى العاملة و اطفال الحضانة وعدد الموالٌد فً سنة معٌنة وفئات   -1

 السن 

 من امثلتها النساء والرجال والزنوج واعضاء الجماعات المهنٌة  -2

 من امثلتها جماعة االصدقاء واالقارب والجٌران والزمر االجتماعٌة  -3
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 من امثلتها الجامعات والمصانع والمستشفٌات والجمعٌات العلمٌة والبنوك -4

:  سمات الشخصٌة 40س

 مفهوم الشخصٌة  -1

استجابات نوعٌة واسعة االنتشار تماما ٌمكن التنبؤ بها الى حد معلوم فً بٌئة تجرٌبٌة  -2

 وقد تكون بسٌطة ٌتكون منها كل عنصر واحد وقد تكون معقدة ومتشابهة " او طبٌعٌة 

 فئات من االشخاص ٌكون ألفراد كل فئة منهم انماط متماثلة من سمات الشخصٌة  -3

ٌبدو عندما تعٌش جماعة من االفراد فً منطقة واحدة وٌنشؤون بأسلوب واحد من  -4

 اسالٌب التنشئة االجتماعٌة 

: انماط الشخصٌة 41س

 مفهوم الشخصٌة  -1

استجابات نوعٌة واسعة االنتشار تماما ٌمكن التنبؤ بها الى حد معلوم فً بٌئة تجرٌبٌة  -2

 وقد تكون بسٌطة ٌتكون منها كل عنصر واحد وقد تكون معقدة ومتشابهة " او طبٌعٌة 

 فئات من االشخاص ٌكون ألفراد كل فئة منهم انماط متماثلة من سمات الشخصٌة  -3

ٌبدو عندما تعٌش جماعة من االفراد فً منطقة واحدة وٌنشؤون باسلوب واحد من  -4

 اسالٌب التنشئة االجتماعٌة 

:  نمط الشخصٌة االساسٌة 42س

 مفهوم الشخصٌة  -1

استجابات نوعٌة واسعة االنتشار تماما ٌمكن التنبؤ بها الى حد معلوم فً بٌئة تجرٌبٌة  -2

 وقد تكون بسٌطة ٌتكون منها كل عنصر واحد وقد تكون معقدة ومتشابهة " او طبٌعٌة 

 فئات من االشخاص ٌكون ألفراد كل فئة منهم انماط متماثلة من سمات الشخصٌة  -3

ٌبدو عندما تعٌش جماعة من االفراد فً منطقة واحدة وٌنشؤون بأسلوب واحد من  -4

 اسالٌب التنشئة االجتماعٌة 

: التعاون 43س

 تلك الجهود المشتركة بٌن فردٌن او اكثر من اجل تحقٌق اهداف او مصالح مشتركة -1

الجهود التً ٌبذلها االفراد او الجماعات من اجل الفوز او التفوق على بعضهم البعض  -2

 والحصول على المكافئات التً تعد محدودة من حٌث الكم 

العملٌة التً عن طرٌقها ٌحدث تحول او اختالف او تطور سواء البناء االجتماعً او  -3

 العالقات االجتماعٌة خالل فترة من الزمن 

عملٌة التراضً او الصلح بٌن االطراف المتنافسة او المتصارعة سواء كانو افراد او  -4

 جماعات 
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:   المنافسة 44 س

 تلك الجهود المشتركة بٌن فردٌن او اكثر من اجل تحقٌق اهداف او مصالح مشتركة -1

الجهود التً ٌبذلها االفراد او الجماعات من اجل الفوز او التفوق على بعضهم البعض  -2

 والحصول على المكافئات التً تعد محدودة من حٌث الكم 

العملٌة التً عن طرٌقها ٌحدث تحول او اختالف او تطور سواء البناء االجتماعً او  -3

 العالقات االجتماعٌة خالل فترة من الزمن 

عملٌة التراضً او الصلح بٌن االطراف المتنافسة او المتصارعة سواء كانو افراد او  -4

 جماعات 

:   التوافق االجتماعً 45س

 تلك الجهود المشتركة بٌن فردٌن او اكثر من اجل تحقٌق اهداف او مصالح مشتركة -1

الجهود التً ٌبذلها االفراد او الجماعات من اجل الفوز او التفوق على بعضهم البعض  -2

 والحصول على المكافئات التً تعد محدودة من حٌث الكم 

العملٌة التً عن طرٌقها ٌحدث تحول او اختالف او تطور سواء البناء االجتماعً او  -3

 العالقات االجتماعٌة خالل فترة من الزمن 

عملٌة التراضً او الصلح بٌن االطراف المتنافسة او المتصارعة سواء كانوا افراد او  -4

 جماعات 

:  التغٌر االجتماعً 46س

 تلك الجهود المشتركة بٌن فردٌن او اكثر من اجل تحقٌق اهداف او مصالح مشتركة -1

الجهود التً ٌبذلها االفراد او الجماعات من اجل الفوز او التفوق على بعضهم البعض  -2

 والحصول على المكافئات التً تعد محدودة من حٌث الكم 

العملٌة التً عن طرٌقها ٌحدث تحول او اختالف او تطور سواء البناء االجتماعً او  -3

 العالقات االجتماعٌة خالل فترة من الزمن 

عملٌة التراضً او الصلح بٌن االطراف المتنافسة او المتصارعة سواء كانوا افراد او  -4

 جماعات 
 

: ان الجماعة هً  (فٌدرٌكو) ٌرى 47س

 جمع من الناس الذٌن ٌتمٌزون بصفات او خصائص عامة مشتركة -1

 فردٌن او اكثر ٌتفاعلون بطرٌقة منظمة وٌتشابهون مع بعضهم البعض  -2

وحدة اجتماعٌة صغٌرة نسبٌا تتكون من مجموعة قلٌلة من المكانات ومعاٌٌر واضحة  -3

 تمكن الجماعة من القٌام بأدوارهم 
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جمع من الناس ٌتفاعلون مع بعضهم البعض بطرٌقة منظمة على اساس وجود توقعات  -4

 مشتركة منهم حول سلوك كل من االفراد االخرٌن 

: ان الجماعة هً  (تٌرنر ) ٌرى 48س

 جمع من الناس الذٌن ٌتمٌزون بصفات او خصائص عامة مشتركة  -1

 فردٌن او اكثر ٌتفاعلون بطرٌقة منظمة وٌتشابهون مع بعضهم البعض  -2

وحده اجتماعٌة صغٌرة نسبٌا تتكون من مجموعة قلٌلة من المكانات ومعاٌٌر واضحة  -3

 تمكن االفراد من القٌام بأدوارهم 

جمع من الناس ٌتفاعلون مع بعضهم البعض بطرٌقة منظمة على اساس وجود توقعات  -4

 مشتركة لكل منهم حول سلوك كل من االفراد االخرٌن 

: ان الجماعة هً  (الن روبرتسون ) ترى 49س

 جمع من الناس الذٌن ٌتمٌزون بصفات او خصائص عامة مشتركة  -1

 فردٌن او اكثر ٌتفاعلون بطرٌقة منظمة وٌتشابهون مع بعضهم البعض  -2

وحده اجتماعٌة صغٌرة نسبٌا تتكون من مجموعة قلٌلة من المكانات ومعاٌٌر واضحة  -3

 تمكن االفراد من القٌام بأدوارهم 

جمع من الناس ٌتفاعلون مع بعضهم البعض بطرٌقة منظمة على اساس وجود توقعات  -4

 مشتركة لكل منهم حول سلوك كل من االفراد االخرٌن

: ان الجماعة هً  (زاندن ) ٌرى50س

 جمع من الناس الذٌن ٌتمٌزون بصفات او خصائص عامة مشتركة  -1

 فردٌن او اكئر ٌتفاعلون بطرٌقة منظمة وٌتشابهون مع بعضهم البعض  -2

وحده اجتماعٌة صغٌرة نسبٌا تتكون من مجموعة قلٌلة من المكانات ومعاٌٌر واضحة  -3

 تمكن االفراد من القٌام بادوارهم 

جمع من الناس ٌتفاعلون مع بعضهم البعض بطرٌقة منظمة على اساس وجود توقعات  -4

 مشتركة لكل منهم حول سلوك كل من االفراد االخرٌن

: ان الجماعة هً  (فٌلٌبس) ٌرى 51س

مجموعة من االفراد ٌدركون انهم ٌشكلون جماعة وٌنظر الٌهم االخرون على انهم  -1

 كذلك

 مجموعة من الناس لهم بناء معٌن وٌوجد بٌنهم اتصال وارتباط منظم  -2

مجموعة من االفراد الذٌن ٌتصلون ببعضهم البعض خالل فترة كافٌة من الزمن تكفً  -3

لكً ٌتمكن كل منهم من االتصال باالخرٌن وذلك على ان ٌتم االتصال بٌن االفراد 

 بشكل مباشر عن طرٌق عالقة الوجه بالوجه
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جمع من شخصٌن او اكثر ٌرتبطون معا عن طرٌق التفاعل والتركز حول مجموعة من  -4

 المصالح المشتركة 

: ان الجماعة هً  (نزبرج ) ٌرى 52س

 مجموعة من االفراد ٌدركون انهم ٌشكلون جماعة وٌنظر الٌهم االخرون انهم كذلك  -1

 مجموعة من الناس لهم بناء معٌن وٌوجد بٌنهم اتصال وارتباط منظم  -2

مجموعة من االفراد الذٌن ٌتصلون ببعضهم البعض خالل فترة كافٌة من الزمن تكفً  -3

لكً ٌتمكن كل منهم من االتصال باألخرٌن وذلك على ان ٌتم االتصال بٌن االفراد 

 بشكل مباشر عن طرٌق عالقة الوجه بالوجه

جمع من شخصٌن او اكثر ٌرتبطون معا عن طرٌق التفاعل والتركز حول مجموعة من  -4

 المصالح المشتركة

:  ان الجماعة هً  (ستٌوارت ) ٌرى 53س

 مجموعة من االفراد ٌدركون انهم ٌشكلون جماعة وٌنظر الٌهم االخرون انهم كذلك  -1

 مجموعة من الناس لهم بناء معٌن وٌوجد بٌنهم اتصال وارتباط منظم  -2

مجموعة من االفراد الذٌن ٌتصلون ببعضهم البعض خالل فترة كافٌة من الزمن تكفً  -3

لكً ٌتمكن كل منهم من االتصال باألخرٌن وذلك على ان ٌتم االتصال بٌن االفراد 

 بشكل مباشر عن طرٌق عالقة الوجه بالوجه 

جمع من شخصٌن او اكثر ٌرتبطون معا عن طرٌق التفاعل والتركز حول مجموعة من  -4

 المصالح المشتركة 

: ان الجماعة هً  (هومانز  ) ٌرى 54س

 مجموعة من االفراد ٌدركون انهم ٌشكلون جماعة وٌنظر الٌهم االخرون انهم كذلك  -1

 مجموعة من الناس لهم بناء معٌن وٌوجد بٌنهم اتصال وارتباط منظم  -2

مجموعة من االفراد الذٌن ٌتصلون ببعضهم البعض خالل فترة كافٌة من الزمن تكفً  -3

لكً ٌتمكن كل منهم من االتصال باألخرٌن وذلك على ان ٌتم االتصال بٌن االفراد 

 بشكل مباشر عن طرٌق عالقة الوجه بالوجه 

جمع من شخصٌن او اكثر ٌرتبطون معا عن طرٌق التفاعل والتركز حول مجموعة من  -4

 المصالح المشتركة 

:  االنتشار الثقافً 55س

ٌعنً االختراع او االكتشافات وٌعتبر كل منهما احد مصادر التغٌر الثقافً فً المجتمع  -1

. 

 ٌشٌر الى عملٌة انتقال السمات الثقافٌة من ثقافة الى اخرى  -2
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العملٌة التً تحدث بٌن عدد من المجتمعات ذات الثقافات المختلفة اذا ما اتصلت هذه  -3

المجتمعات ببعضها فتتأثر كل ثقافة باألخرى ولكن دون ان تفقد أي من تلك الثقافات 

 مقوماتها ومظهرها االصلً ودون ان تندمج احداهما باألخرى اندماجا كامال 

العملٌة التً عن طرٌقها تحاول الجماعات ذات انماط السلوك المختلفة ان تندمج مع  -4

 بعضها البعض فً وحده اجتماعٌة وثقافٌة مشتركة 

:  التنظٌمات الرسمٌة عبارة عن 56س

جماعات تتكون عن طرٌق علماء االجتماع واالحصائٌٌن وعلماء السكان  واعضائها ال  -1

ٌتمٌزون بالوعً او الشعور بالنوع باإلضافة الى عدم وجود تنظٌم رسمً ٌضم هؤالء 

 االعضاء 

جماعات تتمٌز بوعً اعضائها او شعورهم بالنوع ولكنها ال تتمٌز بوجود تفاعل  -2

 اجتماعً بٌن اعضائها باإلضافة الى عدم انتمائهم الى أي تنظٌم رسمً 

جماعات ٌتمٌز اعضائها بالوعً او الشعور بالنوع مع وجود تفاعل اجتماعً بٌن  -3

 هؤالء االعضاء ومن هؤالء االعضاء ٌنقصهم الى تنظٌم رسمً 

جماعات ٌتمٌز اعضاؤها بالوعً او الشعور بالنوع وٌتفاعلون مع بعضهم البعض  -4

 باإلضافة الى وجود االعضاء حول هدف معٌن 

:  الفئات االجتماعٌة عبارة عن 57س

جماعات تتكون عن طرٌق علماء االجتماع واالحصائٌٌن وعلماء السكان  واعضائها ال  -1

ٌتمٌزون بالوعً او الشعور بالنوع باإلضافة الى عدم وجود تنظٌم رسمً ٌضم هؤالء 

 االعضاء 

جماعات تتمٌز بوعً اعضائها او شعورهم بالنوع ولكنها ال تتمٌز بوجود تفاعل  -2

 اجتماعً بٌن اعضائها باإلضافة الى عدم انتمائهم الى أي تنظٌم رسمً 

جماعات ٌتمٌز اعضائها بالوعً او الشعور بالنوع مع وجود تفاعل اجتماعً بٌن  -3

 هؤالء االعضاء ومن هؤالء االعضاء ٌنقصهم الى تنظٌم رسمً 

جماعات ٌتمٌز اعضاؤها بالوعً او الشعور بالنوع وٌتفاعلون مع بعضهم البعض  -4

 باإلضافة الى وجود االعضاء حول هدف معٌن 

:  الجماعات االجتماعٌة عباره عن 58س

جماعات تتكون عن طرٌق علماء االجتماع واإلحصائٌٌن وعلماء السكان  واعضائها ال  -1

ٌتمٌزون بالوعً او الشعور بالنوع باإلضافة الى عدم وجود تنظٌم رسمً ٌضم هؤالء 

 االعضاء 

جماعات تتمٌز بوعً اعضائها او شعورهم بالنوع ولكنها ال تتمٌز بوجود تفاعل  -2

 اجتماعً بٌن اعضائها باإلضافة الى عدم انتمائهم الى أي تنظٌم رسمً 
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جماعات ٌتٌمز اعضائها بالوعً او الشعور بالنوع مع وجود تفاعل اجتماعً بٌن  -3

 هؤالء االعضاء ومن هؤالء االعضاء ٌنقصهم الى تنظٌم رسمً 

جماعات ٌتمٌز اعضاؤها بالوعً او الشعور بالنوع وٌتفاعلون مع بعضهم البعض  -4

 باإلضافة الى وجود االعضاء حول هدف معٌن 

:  الفئات االحصائٌة عبارة عن 59س

جماعات تتكون عن طرٌق علماء االجتماع واإلحصائٌٌن وعلماء السكان  واعضائها ال  -1

ٌتمٌزون بالوعً او الشعور بالنوع باإلضافة الى عدم وجود تنظٌم رسمً ٌضم هؤالء 

 االعضاء 

جماعات تتمٌز بوعً اعضائها او شعورهم بالنوع ولكنها ال تتمٌز بوجود تفاعل  -2

 اجتماعً بٌن اعضائها باإلضافة الى عدم انتمائهم الى أي تنظٌم رسمً 

جماعات ٌتمٌز اعضائها بالوعً او الشعور بالنوع مع وجود تفاعل اجتماعً بٌن  -3

 هؤالء االعضاء ومن هؤالء االعضاء ٌنقصهم الى تنظٌم رسمً 

جماعات ٌتمٌز اعضاؤها بالوعً او الشعور بالنوع وٌتفاعلون مع بعضهم البعض  -4

 باإلضافة الى وجود االعضاء حول هدف معٌن 

:  الجماعات المرجعٌة 60س

جماعات تقوم على عالقة الوجه للوجه مباشرة بٌن اعضائها كما تقوم على اساس  -1

 عالقة المجتمع الواضح وحرٌة التعبٌر عن الشخصٌة والعواطف 
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