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 االختبار االول .

 : الخام( عن طرٌق تسعى المملكة الى تخفٌف اعتماد اقتصادها على الصادرات من )الزٌت1- 

 

 زٌادة أعداد العاملٌن األجانب1.

 البترولٌة زٌادة الصادرات 2.

 االقتصادٌة توسٌع القاعدة3.

 زٌادة االستٌراد من الخارج4.

 

 : منذ بدء تنفٌذ أول خططها عام استطاعت المملكة تحقٌق أهداف خطط التنمٌة التى رسمتها قٌادتها الحكٌمة 2- 

 

 هـ  11390.

 هـ2. 1320 

 هـ1350.3 

 هـ1370.4 

 

 العالقة بٌنهما ٌكون المركز االجتماعً منسجماً مع المكانة االجتماعٌة عندما تصبح 3- 

 

 عكسٌة .1.

 طردٌة. .2

 بٌنٌة .3.

 متوترة .4.

 

 السعودٌة أشبه ما تكون بقارة نظرا لــ المملكة العربٌة 4- 

 

 فٌها تنوع أنساق المجتمعات المحلٌة .1.

 موقعها الجغرافً .2.

 زٌادة عدد سكانها .3.

 اتساع رقعتها المساحٌة. .4

 

 : تعبر األهداف االجتماعٌة فً بناء وثقافة المجتمع عن 5- 

 

 أهداف ذاتٌة .1.

 ف عامةأهدا .2.

 خاصة أهداف .3.

 أهداف عائلٌة .4.

 

 : الى جماعة من الناس لهم تشٌر الجماعة الساللٌة 6- 

 

 مشتركة مالمح فٌزٌقٌة .1.

 حكومة مشتركة2.

 طرق عمل مشتركة .3.

 أسرٌة مشتركة حٌاة .4.
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 السعودٌة دولة بترولٌة وبها من البترول ما ٌمثل تعد المملكة العربٌة 7- 

 العالم احتٌاطًنصف  .1.

 ثلث احتٌاطً العالم .2.

 العالم ربع احتٌاطً. .3

 ثلثً احتٌاطً العالم .4.

 

 دوركاٌم أن المجتمع الذى ٌعتمد على نفسه فً اإلنتاج ٌقوم على ٌرى 8- 

 العضوي التضامن .1.

 التضامن الجزئً .2.

 التضامن الكلى .3.

 التضامن اآللى. .4

 

 :سٌاسٌة التغٌٌر على برامج المجتمع السعودي فً اعتمد 9- 

 حكومٌة. .1

 خاصة .2.

 تقلٌدٌة .3.

 أهلٌة .4.

 

 :السعودٌة ٌقوم على مبدأ توزٌع السكان على األحٌاء فً المدن 10- 

 

 الساللة التمٌٌز بٌن السكان على أساس .1.

 تكافإ الفرص امام الجمٌع.2.

 التمٌٌز بٌن السكان على األصول الثقافٌة .3.

 طبٌعة العمل بٌن السكان على أساسالتمٌٌز  .4.

 

 .على جمع المادة العلمٌة من القرٌة أو الرٌف فقط ٌقتصر الباحث فً علم االجتماع الرٌفً 11- 

 صواب

 خطؤ

 

 اإلسالم السعودٌة لتوظٌف امكاناتها المادٌة لخدمة أهدافها الوطنٌة المشتقة من تعالٌم تعمل المملكة العربٌة 12- 

 صواب

 خطؤ

 

 واقعه االجتماعً ٌحدث التغٌٌر االجتماعً تلقائٌاً نتٌجة تؤثٌر خدمات و برامج أحدثها اإلنسان فً 13- 

 صواب

 خطؤ

 

 .المجتمع المعنً نقطة الصفر هً تلك النقطة التً ٌفترضها الباحث بداٌة لتغٌر اجتماعً فً 14- 

 صواب

 خطؤ

 

 .النسق االجتماعً هو كل وحدة اجتماعٌة تإدي وظٌفة 15- 

 ابصو

 خطؤ
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 االختبار الثانً المجتمع العربً السعودي

 

 :بكونها تتمٌز القٌم االجتماعٌة

 

 مطلقة .1.

 نسبٌة .2.

 ثابتة .3.

 مستقرة .4.

 

 2السإال 

 :ٌرجع الً نجاح عملٌة التخصٌص

 

 كلٌة طوٌلة األمد مواكبة برامج التخصٌص إلصالحات هٌكلٌة .1.

 الخاصة تدخل األفراد لخدمة مصالحهم .2.

 فرض بواعثه على الحكومة من الخارج .3.

 التخصٌص فً أي وقت إعالن برنامج .4.

 

 3السإال 

 : المرغوبة وغٌر المرغوبة بالنسبة لثقافة المجتمع تتمثل فً معاٌٌر اجتماعٌة تحدد األفعال

 

 العادات .1.

 األعراف .2.

 التقالٌد .3.

 األمثال .4.

 

 4السإال 

 : ً الفترة المستقرة التقلٌدٌة حول محاور أساسٌة هًالسعودي ف دار اقتصاد المجتمع

 

 والصناعة والتجارة الزراعة .1.

 الشعبٌة الزراعة والتجارة والحرف .2.

 الزراعة والتجارة والمهن الصناعٌة .3.

 التجارة والصناعة والحرف الشعبٌة .4.

 

 5السإال 

 : التغٌٌر فً النسق االقتصادي للمجتمع السعودي أبرز مظاهر

 

 آلبائهم فً أعمالهم مساعدة االبناء .1.

 انتشار الحرف الشعبٌة .2.

 المهنة بالعائلة كلٌة ارتباط .3.

 األجنبٌة استقدام العمالة .4.
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 6السإال 

 : العمالة الناعمة من فً مرحلة االستقرار كانت تستقدم

 

 بلدان شرق اسٌا .1.

 اسٌا بلدان غرب .2.

 بلدان افرٌقٌا .3.

 امرٌكا الجنوبٌة بلدان .4.

 

 7السإال 

 : العمل بالقطاع الخاص أهم أسباب عزوف الشباب السعودي عن

 

 ضآلة األجور .1.

 توفر الوظائف الحكومٌة .2.

 توفر العمالة الوافدة األجنبٌة .3.

 قصر فترة العمل الٌومً .4.

 

 8السإال 

 : بؤنها عادات تتصف العادات المستحدثة

 

 وقتٌة .1.

 دائمة .2.

 موروثة .3.

 مفروضة .4.

 

 9 السإال

 : من العادات التً ألغٌت من المجتمع السعودي

 

 الصغرى قبل الكبرى تزوٌج البنت .1.

 الزواج لمدة عام منع خروج المرأة من بٌتها بعد .2.

 زواجها شرط المسكن المستقل للمرأة بعد .3.

 الشخصٌة مصارحة األوالد آبائهم لحل مشكالتهم .4.

 

 01السإال 

 : مٌز التنظٌمات الرسمٌة بـــتت

 

 عدم تحدٌد المسإولٌات والصالحٌات لألعضاء .1.

 عشوائٌا تقسٌم العمل.2.

 ال تخضع لنظم محدد ة مسبقا .3.

 تحدٌد خصائص وصفات فنٌه دقٌقه لألعضاء .4.
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 00السإال 

 . حدة العرف الذي ٌفرض )الزواج من األقارب ( فً المجتمع السعودي زادت

 

 صواب

 خطؤ

 

 02السإال 

 .الشعبٌة المجتمع السعودي فً الفترة المستقرة السابقة ٌعلً من منزلة أصحاب الحرف كان

 

 صواب

 خطؤ

 

 13 السإال

 . السعودٌٌن تنتشر الجماعات غٌر الرسمٌة بٌن الموظفٌن األجانب بشكل أكبر من الموظفٌن

 

 صواب

 خطؤ

 

 14 السإال

 حضر االصلٌٌنتزداد قٌمة تعدد الزوجات عند سكان ال

 

 صواب

 خطؤ

 

 05السإال 

 الشعبً والبٌئة االجتماعٌة والجغرافٌة هناك عالقة وطٌدة بٌن المعتقد

 

 صواب

 خطؤ

 

 

 


