
 نوور عٌنً
 

1 
 

 حل االختبار االول 

 
 :أن التركز السكانً هو أساسٌة فحواها أكد بعض الباحثٌن على مقولة 1- 

 مقٌاس التكٌف الحضري .1.
 مؤشر التسامح الدٌنً .2.

 دالة التحضر. .3
 معٌار التخلف .4

 :فً المدٌنة هو العامل األساسً الذى نفسر فً ضوئه كافة األشكال االجتماعٌة التً تظهر 2-
 المشكالت االجتماعٌة .1

 االجتماعً السلوك .2
 النظم البٌروقراطٌة .3
 الالتجانس البشري- 4

 
 : بــ ٌهتم "ماكس فٌبر" فً كتابه المدٌنة بتحلٌل طبٌعة المدٌنة كما اهتم بـشكل خاص 3- 

 وواجبات المواطنٌن حقوق1 .
 النظام األخالقً .2
 التخطٌط والتنظٌم .3

 االجتماعًظاهرة الصراع  .4
 

 :من أهم مجال اتعلم االجتماع الحضري ما ٌلً 4- 
 تخطٌط المجتمع .1

 دراسة البناء االجتماعً .2
 فً الرٌف دراسة العملٌات الثقافٌة .3

 تحلٌل الوظائف االجتماعٌة – .4-
 

 :ٌتمٌز بــ ٌرتبط التسامح االجتماعً بطبٌعة المجتمع الحضري الذى 5- 
 تتشابه أنماط الشخصٌا .1
 العالقات السطحٌة سٌطرة.2

 تماثل األفراد عرقٌا   .3
 الفردٌة وحدة الثقافات .4

 
 :هذا االختالف والتغاٌر من خاللما ٌطوره ٌتحقق تكامل المجتمع الحضري من 6- 

 تضامن بٌن األفراد.1
 العالقات منافسة فً .2
 صراع بٌن الطبقات .3

 تقسٌم فً العمل .4

 
 :سكان الحضر بأنها ماعٌة واالرتباطات أو العالقات التً تقوم بٌنتوصف التفاعالت االجت 7- .

 عاطفٌة .1
 عقالنٌة .2
 شخصٌة .3
 وجدانٌة .4
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 :ٌعرف علم االجتماع الحضري بأنه علم اجتماع 8- 

 البٌئة .1
 االجتماعً االنحراف .2

 حٌاة المدٌنة .3
 ومشكالته الرٌف .4

 
 : االٌكولوجً للمدٌنة، تعرف باسم قدم أرنست بٌرجس نظرٌة للنمط 9-

 األنماط .1
 الدوائر المتمركزة .2

 الدوائر المغلقة .3
 األنساق .4

 
 :من ٌعد إفناء التراث الثقافً والقضاء على مقومات الحضارة والدٌن نوع10- 

 اإلبادة االجتماعٌة .1
 الغزو العمرانً .2
 الفكرٌة العزلة .3
 العزلة المذهبٌة .4
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 االختبار الثانً

 :ٌعرف التلوث البٌئً بأنه1- 

 الفٌزٌقٌة تغٌر مرغوب فً المقومات .1,

 تبدل ثانوي للطبٌعة .2.

 تغٌر طبٌعً فً الملوثات .3.

 مرغوب فً الخصائص الفٌزٌقٌة تغٌر غٌر .4.

 

 الرٌفٌٌن اتصاال  مباشرا  بالطبٌعة أو األرض وهذه الصلة تحدد ٌتصل2- 

 الطبٌعٌة الموارد .1.

 الضبط السلوكً .2.

 العزل المكانً .3.

 للحٌاة نشاط السكان ونظرتهم .4.

 

 : المتحدة فً دٌسمبر بشأن التلوث على ٌؤكد إعالن الجمعٌة العامة لألمم3- 

 ضعف الموارد المادٌة .1.

 الحضرٌة التلوث فً األحٌاء .2.

 التحدٌات الحضارٌة .3.

 العالمٌة حماٌة البٌئة .4.

 

 :ٌرى وٌرث بأنها مكان دائم لإلقامة ٌتمٌز بـ كن تعرٌف المدٌنة كماٌم4- 

 كبر المساحة وقلة الموارد .1.

  السكانٌة وعدم التجانس الكثافة .2.

 الحجم والالتجانس .3.

 الترابط االجتماعً .4.

 

 :من أهم المدن فً العصر القدٌم5- 

 القٌروان .1.

 بغداد .2.

 السومرٌة الحضارة .3.

 بالد الشام .4.

 

 دراسة المدٌنة ٌقصد بتنوع مداخل6- 

 تعدد مشاكلها .1.

  العزلة العلمٌة .2.

 والثراء الفكري تعدد الرؤى .3.

 تنامً أحجام المدن .4.

 

 : التغٌرات االٌكولوجٌة فً الحٌاة الحضرٌة واألحٌاء المتخلفة دورا  رئٌسٌا  فً تلعب7- 

  واألنشطة الٌومٌة العادات .1.

 زٌادة الموارد المادٌة .2.

 التلوث إحداث ظاهرة .3.

 توفٌر االحتٌاجات األساسٌة .4.
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  ماكس فٌبر فً تعرٌفه للمدٌنة على أنها منطقة كثٌفة بالسكان ذهب8- 

 والنطاق محدودة المساحة. .1

 و محل إقامة مغلق .2.

 ضٌقة الشوارع .3.

 أفرادها ٌتم التعارف الشخصً بٌن .4.

 

 :مركب السمات اء االجتماع الممثلٌن لمدخلمن أشهر علم9- 

 سوروكٌن وزٌمرمان .1.

 وأفالطون سقراط .2.

 كونت وفٌبر .3.

 سوروكٌن وكونت .4.

 

 :التكنولوجً إلى نمو المدٌنة وتضخمها وانتشار المشكالت مثل أدى التغٌر10- 

 التعلٌم اتساع .1.

  بناء منظومة قٌم .2.

 والفقر أزمة البطالة واإلسكان .3.

 الصناعً االستهالك .4.

 

 :البٌئً بأنه عبارة عن ٌعرف التلوث11- 

  التخلص الذاتً من الملوثات .1.

  حدوث خلل فً الحركة التوافقٌة. .2

 اإلخالل فً التوازن النفسً .3.

 اضطراب طبٌعً. .4

 

 :بل المدٌنة عند روبرت بارك لٌست مجرد تجمعات من الناس12- 

 محلً نظام .1.

 مستقرة منطقة .2.

 اتجاه عقلً .3.

 حدود طبٌعٌة .4.

 

 :العصر الحدٌث ترجع المدٌنة الحدٌثة إلى مجموعة من العوامل واألسباب من أهمها ف13ً- 

 الثورة الصناعٌة .1.

 الداخلٌة الهجرة .2.

 الثورة البلشفٌة .3.

 التورة التقنٌة .4.

 

 :منها بعض مالمح ما أطلق علٌه الثورة الحضرٌة المبكرة حدد جوردن تشاٌلد14- 

 وجود طبقة حاكمة مسٌطرة عدم .1.

 األموال فرض الضرائب وتراكم رؤوس. .2

 نمو العمل الزراعً. .3

 تعلم المبادئ اللغوٌة .4.
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 :أهم ظاهرة سٌاسٌة فً حضارة الٌونان ه15ً- 

 بورجوازٌة قٌام طبقات .1.

 قلةنشأة المدن المست .2.

 .ظهور الجامعات .3.

 الٌدوٌة انتشار نظام المصانع .4.

 

  والتحضر هً عبارات تستخدم للداللة على تعبٌرات المجتمع الحضري والحضرٌة16- 

 المجتمع الرٌفً .1.

 الحضري االنفجار .2.

 .الحٌاة االجتماعٌة فً المدٌنة .3.

 الثقافً البناء .4.

 

 : األسابٌع الماضٌة األخٌرة حدثت فًمن أهم المخاطر البٌئٌة التً 17- 

 تشرنوبٌل انفجار المفاعل النووي فً .1.

 غرق الطائرة المالٌزٌة. .2

 عاصفة الصحراء .3.

 الٌابان تسونامً .4.

 

 محلً ولكنها المدٌنة لٌست مجرد نسق اجتماع18ً- 

  وحدة أساسٌة .1.

 نسق قومً .2.

 نسق معرفً .3.

 وحدة صحٌة .4.

 

 القدٌمة تتبع نمو المدن ألن كثٌرا  من الحقائق المتصلة بالمدنمن الصعب 19- 

 زوالها تم .1.

 تتنوع خطوط التجارة فٌها .2.

  ذات طابع تنظٌمً .3.

 األركٌولوجً لها الطابع .4.

 

 :المتخلفة بالمدٌنة إلى ٌرمز ظهور المناطق20- 

 التعاون .1.

  غٌاب العدل االجتماعً .2.

 المساواة .3.

 الجمعٌة المسئولٌة .4.
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