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 اختبار االول 

 

 : الشهٌر عن ٌعد مارٌنو هو صاحب االبتكار1- 

 

 االستقراء االستداللً .1. 

  المسح االجتماعً .2. 

 النسق االجتماعً .3. 

 االجتماعً القٌاس  .4.

 

 التطبٌقً أحد أهداف علم االجتماع تعتبر2- 

 

 القٌم واألحكام .1.

 النظرٌات االجتماعٌة رفد وإثراء .2.

 االجتماعً دراسة البناء .3. 

 الرضى الوظٌفً .4. 

 

 فً منتصف العام تم تأسٌس معهد جالوب للبحوث عن الرأي3- 

 

 القرن العشرٌن .1.

 الثالث من القرن العشرٌن العقد  .2.

 عشر العقد الثانً القرن التاسع .3. 

 القرن السابع عشر .4. 

 

 لـ م قسماً خاصاً 9191أسست مؤسسة رسل سٌج فً عام 4- 

 

 المعلومات المسوحات وجمع .1.

 المسوحات والخطط.2 .

 المعلومات جمع .3.

 البحوث والرسوم .4.

 

 :لـ المتنور االجتماعً هو اسم مرادف5- 

 

  المهندس االجتماعً .1.

 

 المهنً المهندس .2. 

 الباحث االجتماعً .3. 

 الباحث العٌادي.4. 

 

 



 نوور عٌنً
 

2 
 

 

 أهمها المهندس االجتماعً تقنٌات منهجٌة لجمع المعلومات من المبحوثٌن ٌستخدم6- 

 

 البحوث العملٌة .1. 

 واالرتباطات اإلحصاءات  .2.

 األنساق العلمٌة.  .3. 

 الفاعلة المؤثرات .4. 

 

 ودعمه من أهم العوامل التً تضافرت للدعوة لعلم االجتماع التطبٌق7ً- 

 

 التأطٌر النظري .1.

 جدٌدة مفاهٌم.2. 

 نظرٌات معرفٌة ظهور .3. 

  ظهور مؤسسات تهتم بالمسوحات  .4.

 

 :ٌنقسم العمل التطبٌقً إلى8- 

 

 وتشخٌصها دراسة المشكلة .1. 

 االجتماعٌة العمل العٌادي والهندسة  .2.

 البحث االجتماعً.3. 

 بٌئته دراسة المبحوث فً .4. 

 

 ـ جتماعٌة فً أمرٌكا هوٌعد أول إصدار بحثً لمجلس البحوث للعلوم اال9- 

 

 البطالة والمجتمع .1. 

 المجتمع االنتحار فً .2. 

 مناهج المسح االجتماعً .3. 

 البحث فً العلوم االجتماعٌة مناهج  .4.

 

 :مؤثرٌن قوٌٌن ٌتأرجح عالم االجتماع التطبٌقً بٌن10- 

 
 الموضوعٌة والحٌاد األخالقً .1.

 والعملً النظري .2. 

 والتبعٌة االستقاللٌة  .3.

 التنفٌذ والتشخٌص. 4
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 اختبار النصفً

 :حسب تتضمن الدراسات الوصفٌة معلومات أساسٌة تخص المشكالت االجتماعٌة -9 

 

 موارد التنمٌة االقتصادٌة.1.

 الوصفً نسب إحصائٌة ٌعالجها اإلحصاء.2.

 الفاعلة مستوى موازٌن القوى.3.

 المستهدفة معدالت الجودة.4.

 

 : متخصصٌن آخرٌن فً حقول مختلفة فً ٌساهم المهندس االجتماعً مع 2- 

 

 اإلدارة إرشاد العاملٌن فً.1.

 االجتماعٌة معالجة وتأهٌل وتوجٌه المشكلة.2.

 متكامل تأسٌس علم.3.

 على الفرد تطوٌق المؤثرات البنائٌة.4.

 

 :البحوث ل السعودي" من أهمالعالً فً تلبٌة حاجة سوق العم تعتبر الدراسة "دور التعلٌم 3- 

 

 الوصفٌة.1.

 التحلٌلٌة.2.

 التقٌٌمٌه3.

 التجرٌدٌة.4

 

 :أجل ٌقوم علماء االجتماع المعاصرٌن باستخدام معرفتهم المتخصصة ومناهجهم البحثٌة من 4- 

 

 ابتزاز الفئات المتحكمة.1.

 خدمة السٌاسة االجتماعٌة2.

 . وجودهم فً قمة الهرم االجتماعً استمرار.3.

 مجتمعٌة تقدٌم خدمة.4.

 

 :إلى وجود أسباب لقٌام علم االجتماع التطبٌقً منها (1981) ٌشٌر كل من سترٌت وٌوجٌن ونٌستاٌن 5- 

 

 التطور العلمً لعلم االجتماع1.

 السلطة التعاون مع.2.

 النظري التفوق على االجتماع.3.

 الحٌاه التركٌز على اٌقاعات.4.

 

 :إلى الجامعات وتخرٌج العدٌد للعمل فً المؤسسات التأهٌلٌة وغٌرها االجتماع فًأدى ازدٌاد أقسام علم  6- 

 

 تفاقم المشكالت الجامعٌة.1.

 التطبٌقً تأسٌس تخصص االجتماع.2.

 العلمٌة تدهور التخصصات.3.

 الجامعً انخفاض مستوى التعلٌم.4.
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 :اء أدواره الستة أهمهاالباحث التطبٌقً من أد حدد مارفن أولسن تسعة تقنٌات كً ٌتمكن 7- 

 

 السٌاسة االجتماعٌة التأثٌر فً صناع.1.

 الممول التفاعل مع.2.

 البرامج تنفٌذ.3.

 الواقعٌة تحلٌل المعطٌات.4.

 

 :االجتماعً قٌاس اتجاهات التغٌر ٌقوم برصد المؤشرات والمتغٌرات من خالل 8- 

 

 المفعل.1.

 المتنور.2.

 المالحظ.3.

 المؤثر.4.

 

 :ٌمثلها لعمل التطبٌقً لعلم االجتماع فً أداء أدوارٌنحصر ا 9- 

 

 علماء النفس1.

 المشرفٌن والمرشدٌن2.

 الطبٌعة الفٌزٌائٌة علماء.3.

 الثانوٌة طالب المرحلة.4.

 

 :الدراسة بعضها ببعض عن طرٌق تقوم الدراسات التحلٌلٌة بربط متغٌرات 10- 

 

 العمل تقٌٌم المتغٌرات المؤثرة بسوق1.

 للسلع الخرٌطة االستهالكٌة.2.

 المستهدفة الدعاٌة الرسمٌة للجهة.3.

 للظاهرة المدروسة طرح تصمٌم نموذج4ً.

 

 :االجتماع التطبٌقً أهم ممٌزات علم 11- 

 

 التطبٌقً البٌئة المنظمة للعمل1.

 .والندوات حضور المحاضرات.2.

 والقانون ادارة االعمال.3.

 المنزل التحضٌر الدراسً فً.4.

 

 : المشاكل التً تهدد مستقبل المجتمع 12- 

 

 الجنوح.1.

 االحتٌاجات التربوٌة مشكلة2.

 الموظفٌن عدم رضا.3.

 التقاعد سٌاسة.4.
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 :االجتماعً هو بدور التحلٌل الذي ٌقوم به الباحث 13- 

 

 االجتماعٌة تدوٌن السلوكٌات.1.

 والسٌاسة تقدٌم االستشارات لصناع القرار2.

 قانونٌة ٌجٌة لبرامجاختٌار استرات.3.

 اجتماعٌة دفع عجلة التغٌر نحو أهداف.4.

 

 :مع تخصصات عدٌدة كاالقتصاد والصحة واإلدارة بهدف ٌتفاعل علم االجتماع التطبٌقً 14- 

 

 منهجٌة علمٌة ابتكار.1.

 العٌادي تجدٌد أسالٌب العمل.2.

 االجتماعٌة دراسة ومعالجة المشاكل3.

 االجتماعً تحسٌن الوضع.4.

 

 :االجتماعٌة هً البحوث أبسط أنواع البحوث عن المشكالت 15- 

 الوصفٌة1.

 التحلٌلٌة.2.

 التجرٌبٌة.3.

 التقٌٌمٌة.4.

 

 :ٌهتم دور االستشاري العٌادي فً المؤسسات الرسمٌة 16- 

 

 التنظٌمٌة معالجة المشاكل.1.

 العامة االتجاهات.2.

 الفرد مقومات أداء.3.

 والوسائل اآلراء.4.

 

 :ٌعنً إلى القاعدة الشعبٌة -إلى القنوات العالم االجتماعً  روج علم االجتماع من أروقة الجامعةخ 17- 

 

 تنفٌذ األدوار العلمٌة.1.

 االجتماعً التوثب على التفاعل مع المحٌط2.

 العلمٌة تقدٌم خدماته.3.

 االجتماعٌة ترجمة المشكالت.4.

 

 :دٌدة أهمهابمهام ع ٌقوم المخطط أو المهندس االجتماع18ً- 

 

 برامج إشراك المواطنٌن فً وضع.1.

 تثقٌفٌة تقدٌم دراسة تنوٌرٌة.2.

 االجتماعٌة رسم وصناعة السٌاسة.3.

 الالزمة جمع البٌانات.4.
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 :االجتماع األكادٌمً عن علم االجتماع التطبٌقً من حٌث ٌتمٌز علم 19- 

 

 الدراسة موضوع/ نموذج.1.

 العامة المعرفة.2.

 المنهجٌة المبادئ.3.

 النظرٌة المعرفة.4.

 

 :من المشتغل به كفاءات ومهارات خاصة، قد تكون غٌر أساسٌة والزمة لــ ٌتطلب علم االجتماع التطبٌقً 20- 

 

 العلمً العمل فً مجال التدرٌس أو البحث..1

 النظرٌة إعداد البحوث.2.

 التطوعً ممارسة العمل.3.

 المٌدانٌة تموٌل المشارٌع والبحوث.4.

 

 


