
 

 

___________________________________________________________________                                        

  األنثربوجياة مدخل إلى أهم النقاط و التعريفات والتواريخ لماد                               

     المحاضرة األولى                                                       

 . إنسان ثقافي  سبب انتصار  اإلنسان ألنه ُ ؟ – 1

 .الثقافة  هي الوجه اآلخر لإلنسان ؟ – 2

 .اإلنسان  هو الكائن الوحيد الذي تطورت قيمته وعاداته ومواقفه وعقليته وتنظيمه االجتماعي ؟ -3

 .كلمتين  يتكون مصلح األنثربولوجيا من ؟ -4

 .اإلنسان  تعني ؟ أنثربوسكلمة  -5

 .الكلمة أو الدراسة أو المعرفة المنظمة تعني ؟   لوجوسكلمة  -6

 .علم اإلنسان مصطلح األنثربولوجيا يعني لفظياً ؟  -7

إن األنثربولوجي يحاول وصف الخصائص اإلنسانية البيولوجية  والثقافية للجنس البشري عبر األزمان ) من القائل  -8

 .مارجريت ميد وفي مختلف المناطق ؟ 

 .المجتمعات البدائية  ركز علم األنثربولوجيا في بدايته على دراسة ؟ -9

 ما هي سمات المجتمعات البدائية ؟  – 11

 الخ.. بساطة النظم السياسية واالقتصادية و -5-تتصف بالعزلة  -4-متجانسة  -3-محدودة الكثافة  -2-اً صغيرة نسبي

  -:لم اإلنسان خصائص ع

 .أنهُ علم تركيبي   –استخدام المنهج المقارن  -االتجاه الكلي التكاملي   –النظرة الشمولية  

 .خصوصية الفضولية األنثربولوجية   –أنه علم تركيبي   -االعتماد على الدراسة الحقلية  

___________________________________________________________________ 

     الثانيةالمحاضرة                                                        

 .العصور القديمة     تنسب بواكير الفكر األنثربولوجي إلى ؟ – 1

 .عصر النهضة األوربية     ظهرت األصول النظرية األولى لعلم األنثربولوجيا مع ؟ -2

 .األنثربولوجيا أتفق المؤرخون أنها أحدث العلوم االجتماعية على اإلطالق ؟    -3

 .الحروب والرحالت التجارية هي بمثابة الجذور األولى لدراسات األنثربولوجيا ؟    -4

 عن الهند والمعاجم الجغرافيةكتاب البيروني التي تندرج تحت بند الدراسات األنثربولوجية ؟  من الكتابات العربية -5

 .  حول طبيعية العمران البشريالتي وضعها الرحالة المقدسي وابن بطوطة والمسعودي ، وكتابات أبن خلدون  

 .م  15ق - 13القرن  ؟..امتدت رحالت الرحالة المشهورين شرقاً أو قرباً من  – 6

 .  16و  15القرنين  عصر االكتشافات الجغرافية خالل ؟ -7

 . 17القرن ظهر االتجاه العلمي في الغرب منذ ُ ؟  -8



 

 

 .األنثربولوجيا الطبيعية  في اإلنسان ؟( الفيزيقي)تهتم بدراسة الجانب الطبيعي البيولوجي  -9

 . األنثربولوجيا الثقافية  تهتم بدراسة اإلنسان ككائن ثقافي ؟ -11

 .األركيولوجيا تعنى بدراسة القديم وتهتم بالحفر والتنقيب وتدرس الماضي ؟  -11

 .األنثولوجيا  في الحاضر ؟ الثقافةتعنى بدراسة  – 12

 .هو الدراسة المنتظمة لألجناس والشعوب  -:األنثولوجيا المعنى اللفظي لكلمة  – 13

 .السلوك االجتماعي وأنماطه  وصف  -:األنثوجرافيا  – 14

 .دراسة اللغة والمعرفة  -:اللغويات  - 15

___________________________________________________________________ 

 الثالثة المحاضرة                                                      

 . تدرس جسم اإلنسان من حيث صفاته ومقاييسه وأجداه وكيفية انتشاره  ماذا تدرس األنثربولوجيا الطبيعية ؟ – 1

 . عالقة واضحة  ؟{ علم الحياة ، علم الوراثة ، علم اآلثار }عالقة األنثربولوجيا الطبيعية بكل من 

 .عالقة قوية  نما عالقتها مع التشريح ؟يب

 .م المنهج العلمي في دراسة المظاهر المختلفة للحياة تلك الدراسات التي تستخد ماذا يقصد بالعلوم االجتماعية ؟ -2

 .بدراسة الثقافة والشخصية  األنثربولوجية النفسية تسمى ؟ -3

 .المستوى الشعبي ؟ ..على ( الفن والموسيقى )تتناول األنثربولوجيا موضوعات  -4

 .الشمول والترابط  األنثربولوجيا منهج يلزم ؟ – 5

 .تقديم معرفة متكاملة عن اإلنسان ؟ ..و إن جوهر علم اإلنسان ه -6

 .إمكانات العقل اإلنساني الهائلة أسهم علم اإلنسان في إلقاء الضوء على ؟ * -7

___________________________________________________________________ 

 الرابعة المحاضرة                                                      

 .متعددة تعتمد على الغرض من استخدامها  معان وتصوراتتدل كلمة ثقافة على ؟  – 1

 ( .أي حذقه وفهمه وأحاط به: فثقف الشيء)تعني الثقافة في لسان العرب ؟ الفهم والحذق وسرعة التعلم  – 2

 .الثقافة في معناها الشائع تشير إلى ؟ ادآب السلوك وحسن التعامل مع الناس  -3

 -:افة مفهوم الثق

 .فرد في المجتمع ذلك الكل المركب الذي يشمل كل العادات والتقاليد التي يكتسبها اإلنسان من هو  :تتعرف روث بندكت 

 .بأنها تحتوي على كل مظاهر العادات االجتماعية لدى جماعة ما ، وردود أفعال الفرد من حيث تأثره  : يعرفها بواس

ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة والفن واألخالق والعرف ، وكل القدرات والعادات التي يكتسبها  :تعريف تايلور 

    .عضواً في المجتمع اإلنسان بوصفه 



 

 

 القولية الشفهيةويشمل كل أشكال التعبير  ،الثقافة ككل  والفن هو ذلك العبير ذلك النتاج الذي يميز ، كل مركبالثقافة 

 . األدائيةالقولية  غيرو

 . الجزءمفهوم الحضارة بــ، بينما ترتبط  الكلمفهوم ـتربط الثقافة بـ

 . غير رسميعليها الناس بشكل تعارف مجموعة المبادئ والمعايير الجمعية التي  ـ :العرف هو  -4

 .تايلور تعريف يُعد تعريفاً شامالً أعطى للثقافة أبعادها المميزة ولم يعزلها عن الواقع االجتماعي ؟  -5

 .الثقافة والحضارة  ؟.. يميل علماء االجتماع إلى عدم التمييز بين  -6

__________________________________________________________________ 

  خامسةالمحاضرة ال                                                      

 ( .النسبة الزمانية )  يالبعد الزمن يرتبط بنسبية الثقافة ؟ – 1

 .وهي ليست فطرية  التعلم من خالل الثقافة ؟اإلنسان يكتسب  -2

 . نشئة االجتماعيةالتمن خالل الثقافة ؟  الطفليكتسب  -3

 .؟ التكامل واالتساق  تتسم الثقافة بخاصية -4

 .الشكل الخارجي ، العالقة الداخلية  تحتوي أنماط الثقافة على جانبين ؟ – 5

 .المجتمعات // الشخصية ،// التفكير ،// أنماط السلوك ، من األنماط  الثقافية في األنثربولوجيا ؟  -6

 . بالتراكم واالستمرار  **تتصف الثقافة ؟ -7

 .العمومية ، مشتركة ،مكتسبة ، أداة للتكيف ، االستمرارية والتراكم ، التكاملية ، الرمزية  من خصائص الثقافة ؟*8

 .نتاج ثقافي وخاصية للثقافة لها أهميتها في عملية االتصال والتفاعل االجتماعي  -:وز هي الرم -9 

 نسقاً من الرموز ، *ينظر علماء االجتماع إلى الثقافة باعتبارها ؟- 11

 موضوعات أو أعمال أو أفعال أو أشياء أو أحداث لها معاني مميزة ؟..وتشير هذه الرموز إلى  

___________________________________________________________________ 

 سادسةالمحاضرة ال                                                      

 .إلى ماذا أشار عبد الرحمن بن خلدون قبل خمسة قرون ؟ أن اإلنسان اجتماعي بطبعه ال بحكم تكوينه البيولوجي  – 1

 .في مجموعة العالقات االجتماعية التي تربط الفرد باآلخرين يتمثل السلوك االجتماعي ظ  -2

 .التي تتولى تنظيم العالقات اإلنسانية في المجاالت المختلفة  الوسائل واألجهزةاالجتماعية هي ؟  النظم -3

 .يتولى النظام االقتصادي ؟ تنظيم العالقات بين المنجين والموزعين والمستهلكين  -4

 .تماعية مجتمعة ؟ بطريقة متداخلة ومتكاملة تعمل النظم االج – 5

 .يعرف البناء االجتماعي بأنهُ ؟ مجموعة العالقات الجوهرية المتساندة بين النظم االجتماعية  -6

 -:أشكال الزواج 

 .الزواج الجمعي  -3-الزواج التعدي                  -2-الزواج الفردي                      – 1       



 

 

 .وهو زواج الرجل الواحد للمرأة الواحدة  -:الزواج الفردي  – 1

 له شكالن  -:الزواج التعددي  – 2

 .؟   هو زواج الرجل الواحد بأكثر من امرأة في نفس الوقت تعدد الزوجات  –أ  

 .هو زواج المرأة الواحدة بأكثر من رجل في نفس الوقت    ب ــتعدد األزواج ؟ 

 - :ت تصنيف نظم تعدد الزوجا

 .يُسمح بزواج عدد محدد من النساء  ة ؟في النظم المحدود{ 

 .ليس هناك حد  في النظم المفتوحة ؟{ 

 .ال يسمح بتعدد الزوجات إال للطبقة العليا فقط  في النظام الطبقي ؟{ 

 .يحق ألي فرد الزواج بأكثر من زوجة  في النظام المجتمعي ؟{ 

 ( .وبقية النساء من الطبقة الثانية . )الزوجة األولى هي السيدة األولى  في النظم المتمايزة ؟{ 

 .جميع الزوجات في مرتبة ومكانة اجتماعية واحدة  النظم غير المتمايزة ؟{ 

___________________________________________________________________ 

 لسابعةالمحاضرة ا                                                      

 :مفهوم األسرة 

 ( .والذي يتحول من إنجاب بيولوجي الى إنجاب اجتماعي )الوحدة التي تتم بداخلها عملية اإلنجاب ،  -:األسرة هي 

 .أفراد ينتمون لمجتمع معين وثقافة معينة عن طريق عملية التنشئة االجتماعية  -:اإلنجاب االجتماعي يعني 

ًً تعريف األسرة  ً  .التي تحكمها  والقيمبين الزوجين واألبناء  مجموعة من العالقاتهي الوحدة التي تتكون من  :بنائيا

  مشتركةوتربطها روابط ومشاعر  المشتركةهي الوحدة التي تقوم على اإلقامة المنزلية أو المحلية  :تنظيمياً ///     /// 

 .االنقراض حفظ النوع البشري من  الوظيفة اإلنجابية تعني ؟

 .وظيفة التنشئة االجتماعية  ما هي الوظيفة األساسية لألسرة ؟** 

 .عملية تحويل األفراد البيولوجيين إلى أفراد اجتماعيين  ؟..يشير مفهوم التنشئة االجتماعية إلى 

 .البناء التدريجي للشخصية الثقافية واالجتماعية لإلنسان  التنشئة االجتماعية هي ؟

  -: أشكال األسرة

 .وهي التي تتكون من الزوج والزوجة واألبناء الغار غير المتزوجين  األسرة األولية ؟  - 1

 .غير أشقاء وهي األسرة التي تضم في عضويتها أخوة  **؟المركبة األسرة  – 2

 (سكن المشتركوتتسم بال)وتبقى متضامنة ومتماسكة  تمتد لثالثة أجيال أو أكثروهي األسرة التي األسرة الممتدة ؟ – 3

 .األسرة المركبة األسرة التي تضم إخوة غير أشقاء ؟ / خ 

 



 

 

  -:هناك مبدآن يحكمان النظم القرابية 

  .طريق الذكور من اإلباء لألبناء ويعتمد على تتبع الساللة عن  المبدأ األبوي ؟ - 1

 .عن طريق اإلناث من األمهات لألبناء _______________ المبدأ األموي ؟ - 2

 .تحديد اإلنسان لمن هم أقربائه  المبدأ القرابي يتصل بكيفية ؟/ س 

___________________________________________________________________ 

 لثامنةالمحاضرة ا                                                      

  -:تقسيم العمل 

 ( .أنثى  –ذكر )تقسيم العمل وفقاً للعمر والنوع  تقسيم العمل الطبيعي ؟ – 1

 ( .أو أعمال تتطلب مهارات وخبرات ) القائم على التخصص ////////////////  العمل الحقيقي ؟///  – 2

 .مبدأ تقسيم العمل  ؟..يعد التبادل المبدأ الثاني الذي يحكم الحياة األقتصادية بعد 

  -:أشكال التبادل 

 . أخرىوتتخذ أشكال ( ويرتبط بالمجتمعات التي لم تعرف النقود ) التبادل  أبسط أنواعوهو  -:نظام المقايضة  – 1

 .في المجتمعات البسيطة كالجزر والقبائل ( مثل نظام الكوال . ) للتبادل  األكثر تعقيداً ويمثل الشكل  -:نظام السوق  -2

 .لغاتها و ثقافاتهايمثل نظام الكوال رابطاً مشتركاً بين جماعات متعددة قد تختلف في 

 .جزر الترويرياند في الباسفيك  تتسم هذه الجزر بتقدم تكنولوجي نسبي وتطور تقسيم العمل الحقيقي ؟/ س 

___________________________________________________________________ 

 لتاسعةالمحاضرة ا                                                      

 .عالقة تأقلم وتكيف  العالقة بين اإلنسان والبيئة ؟ – 1

 .نموذج اإلسكيمو  ؟( البيئة والنظام االقتصادي واالجتماعي والسياسي )من النماذج على العالقة بين  -2

 .د وازع يزع الناس عن بعضهم البعض وجو ؟..أكد ابن خلدون على ضرورة  -3

 .المجتمعات الصغيرة الجزاءات الطقوسية تمارس في ؟  -4

  -:المجتمعات المركزية و الالمركزية 

 ( .المجتمعات الحديثة وتشير )     حكوماتالتوجد فيها وهي التي  -:مركزية مجتمعات  – 1

 ( .وتشير إلى المجتمعات البسيطة )   الحكوماتتفتقر إلى وجود وهي التي  -:مجتمعات المركزية – 2

___________________________________________________________________ 

 عاشرةالمحاضرة ال                                                      

 .لتحقيق هدف ما هي العملية التي يتم من خاللها تقصي الوقائع بطريقة منظمة  البحث ؟ – 1

 .أسلوب لتنظيم النشاط اإلنساني  -:فالمنهج يعني يعني الطريق الى هدف ما ، ؟ في اللغةالمنهج  -2



 

 

العامة التي تحدد اإلجراءات والعمليات العقلية التي تتبع من  من القواعد العمليةمجموعة  -:يشر الى  المنهج العلمي

 .حقائق علمية أجل الوصول الى 

مساعدات لحواس اإلنسان تساعده في إجراء المالحظات الدقيقة للظواهر التي يدرسها كالترمومتر  ؟.. األدوات هي

 .والميكروسكوب 

 . هي عبارة عن مجموعة من التكوينات الفرضية المترابطة -:النظرية 

 .اتية كانت أم حيوانية هي كل ما يحفر عليه في صخور القشرة األرضية من بقايا وآثار الحياة السابقة نب -:الحفرية  

 (وهو طريقة يستخدمها العلماء لدراسة الخصائص الجسمية لإلنسان . )هو علم القياس البشري    -:األنثربومترى 

 .هي طريقة األنثربولوجيين االجتماعيين والثقافيين لفهم ثقافة الشعوب  -:الدراسة الحقلية 

 .أي مجتمع من منظور تكاملي ومترابط  يقصد به ضرورة دراسة ثقافة -:المنظور التكاملي 

 ( .وصفية )وهي غير تفسيرية .. هي تسجيل وصفي للشعوب أو الثقافات اإلنسانية  -:األنثوجرافيا

 .مالنوفسكي   من الذي وضع األسس الرئيسة إلجراء الدراسة الحقلية ؟/  1س

 .الحصول على دراسات إنثوجرافية للعوب والثقافات المختلفة  تهدف الدراسات الحقلية الى ؟/ 2س

 .هي فكر اإلنسان ومشاعره وعواطفه  إن أفضل أداة لفهم الثقافات الغريبة ؟/  3س

 (.وأن يعيش كعضو في ذلك المجتمع ) لجمع المادة العلمية عن ثقافة مجتمع ما ،  -:المالحظ بالمشاركة { -

 .ري الباحث مالحظاته دون التدخل في األنشطة اليومية ألفراد الجماعة يج -:بدون المشاركة /// { -

 ( .ويقوم الباحث بضبط األوقات واألماكن واألنشطة . . . )قد تكون بمشاركة أو دون مشاركة  -:المقتنة /// { -

___________________________________________________________________ 

 حادية عشرة المحاضرة ال                                                      

 .بين جماعتين من األفراد مختلفين بالثقافة االحتكاك المباشر والمستمرهي الظواهر التي تنجم عن   -:تعريف التثاقف 

 . 1935 متى قمت ـ لجنة مجلس البحث االجتماعي ـ تعريفاً للثقافة ؟/ س 

  1941 ؟.المناقلة الثقافية متى ظهر مفهوم / س 

 ميد  الثقافي ؟/ تعتبر هي الرائدة األولى في تبني االتجاه التواصلي في دراسة التغيير االجتماعي / س

  -:تفسير الوظيفة 

 .تقوم على المماثلة بين الحياة االجتماعية والحياة العضوية   إميل دو كايم ؟

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والحياة البيولوجية  براون ؟

 .بواقع النظم االجتماعية وحاضرها  األنثربولوجية ؟/ تهتم المدرسة الوظيفية / س

 .؟ القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ظهرت الثورة الصناعية في / س

___________________________________________________________________ 

 ثانية عشرالمحاضرة ال                                                      



 

 

 .الشعوب األمية  ؟..ألقى علماء األنثربولوجيا على العالقة بين الممارسات الطبية والثقافية والشعبية عند  – 1

 . 1927 منذ عام ؟ ريفرزبدأ هذا المنظور على أيدي  – 2

 {الطب والسحر }    ؟..حينما قدم دراسة عن 

 .أمراض العصر  ؟..ظهر في المجتمعات الحديثة التي تالشى منها الضمان االجتماعي أمراض جديدة تسمى  -3**

 .ألخرى بالعالقة بين الصحة والمؤسسات االجتماعية ا يهتم المدخل االجتماعي ؟ -4

 .يفي بوظائف اجتماعية في االستشارة الطبية  ويشير الى أن وصف الطبيب الدواء للمريض ؟ 

___________________________________________________________________ 

 ثالثة عشرالمحاضرة ال                                                      

 .مجموعة من النظم واألدوار والمعايير التي تحكم سلوك الفرد  المجتمع عبارة عن ؟ – 1

 .ليست متكاملة أكد معظم الديموجرافيين أن نظرتهم الى الديموجرافية ؟  -2

 .الى الزوال أي من الثقافات ال تطور ميكانزمات للحصول على خصوبة عالية مصيرها ؟  -3

 .الوقت ، وليست جزئية كلية شاملة متكاملة في نفس  -:التنمية عملية  -4

 .بقياسات جسم اإلنسان وأبعاده ومدى الحركة والقوة العضلية يختص األنثروبومتري ؟  -5

 .تقويم نمو الفرد  تعد القياسات إحدى الوسائل الهامة في ؟ -6

 .اإلجرامي  السلوكيعد محوراً لالهتمام من جانب من المختصين في العلوم البيولوجية والجنائية واالجتماعية ؟  -7

 . الجسم العضوية وجميع المالمح الفيزولوجية والتشريحية  مظاهر ؟اتسع حقل األنثربولوجيا الجنائية ليتناول  – 8

___________________________________________________________________ 

 عشر ةرابعالمحاضرة ال                                                      

 .أشكاالً رمزية وخطوط رسم توضيحية  ؟..أبتكر األنثربوجيون   – 1

 .تقسيم النسب وتحديده بشكل دقيق  ويستخدمونها في ؟

 .إجراء المقابالت مع أفراد المجتمع وخاصة كبار السن لمعرفتهم وخبرتهم  ؟..وتتطلب عملية التوثيق هذه 

  نظاماً إيدولوجياً عاماً يؤثر بأشكال مترابطة ومتداخلة  في الحياة ها ؟تمثل العالقات القرابية والقيم المصاحبة ل -2

 

 .: أنواع المقابالت 

 -:المقابلة المفتوحة  

 . بحرية دون تقييدهيدع الباحث المجال لإلخباري للتحدث حول الموضوع 

  -:المقابلة المقننة 

 .محددة ويضع أسئلة الموضوع بصورة دقيقة  تحديديحرص الباحث على 



 

 

  -:المقابلة المطولة 

 .{ لذلك تأخذ وقت مطول }. وتستخدم للبحث في موضوعات ثقافية للتعرف وجهة نظر األفراد في المجتمع 

  -:المقابالت مع اإلخباريين 

 .األنثربولوجي في توطيد عالقة جيدة مع بعض أفراد المجتمع ويجري معهم مقاالت متكررة حول أخبارهم  إذا نجحتتم 

   -:يرة الحياة س

 .، ويجريها الباحث مع المخبرين من أجل الحصول على قصة حياته بصورة دقيقة وكاملة  هي أفضل األنواع

  -:دراسة الحالة 

 .في موقع وتاريخ محددين أو شخص أو مجموعة أشخاص  معينهي التفات الباحث إلى دراسة حدث 

 

 .  مثل االختبارات النفسيةتستخدم أساليب بحثية مستخدمة في عم النفس  -:األنثربولوجيا النفسية 

 . التي يجمعها الباحثين  لتكملة المادة الميدانيةتستخدم تلك األدوات  -:مادة األحالم وتفسيرها 

 

 قارن بين طريقة المسح االجتماعي والدراسة األنثربولوجية            

 الباحث االجتماعي                         
  

 األنثوجرافيين                        

 ال يهتمون باالتصال المباشر مع المبحوثين 
 

 مجتمعات محلية وكاملة وحية تعيش في أحوالها الطبيعية

دراساتهم الميدانية عن طريق االتصال والمعايشة  يطلبون من المبحوثين اإلجابة على أسئلة محددة 
 المباشرين 

 يتم عادة على مجموعة سكانية كبيرة ومتنوعة ، وإنهُ 
 .يعتمد على أساليب التحليل اإلحصائي 

 يعتمدون في دراستهم على عينات أصغر حجماً وأقل تنوع

 يشير في مقدمة دراسته الى الفروض التي وضعها 
 .وإطاره النظري لدراسة ظاهرة معينة 

 الذاتيةيصفون بإسهاب في مقدمة دراستهم التجارب 

يصل الى معرفة إخبارية والتعامل معهم على أنهم  .يعمل على اختيار عينة بطريقة عشوائية 
 أشخاص حقيقيين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .سعودي مجتهد / دعواتكم                                 من إعدادي                                       


