
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (    494شعبة )    Soci  101   قضايا مجتمعية معاصرةمقرر :     فصلي اختبار :  
 (  أ: )  نموذج                      هـ 7/1/1435:  االثنين  

 اسم الطالب /  .......................................................    الرقم الجامعي/ ....

 : التاليةسللة األ جميعأجب عن 

  باستخدام االقواس العمود ) ب (  ) أ ( بما يناسبها من العبارات من  العمود العبارات من وافق:  1س

 

 العمود ) ب ( العمود ) أ (

 )    ( مثل غال املهور  االجتماعية والظواهر املشكالت درسوا الذين اوائل من(  1)  
  اإلنساني الفعل)    (  القضية(  2)   

 كافة البشرية اجملتمعات يف حتدث سلبية ظاهرة هي)    (  االجتماعية املشكالت من األفراد مواقف( من   3)   
 ثيودورسون)    (  ( املشكلة 4)   
  اإلفراط العاطفي)     (  االجتماعي التغري عوامل من(   5)   

 تغريات نتيجة ما جمتمع يف معني حدث عن عبارة هي( )    
  طارئة

 الالمباالة)      (   
 عبدالرمحن بن خلدون)      (  
 

 .في ضوء ما درست أكمل العبارات التالية : 2س

 ...........................:ألن يتعذر الوصول إىل تعريف واحد ) جامع مانع ( للمشكلة االجتماعية  -1

.................................................................................................................. 

 ......................................................... من االجتماع علم ميكننا -2

 .و .................... ......................... من حمكات دراسة املشكلة  -3
 ........و.............................    االجتماعية املشكالت دراسة عند مراعاهتا جيب اليت األمور ومن -4

 .......................................................و ..........................................

 ............و  .................... اجتماعية مشكلة ميثل بأنه معني ظرف حتديد يف تؤثر اليت العوامل -5

 

 ( أمام العبارة الخاطلة فيما يلي :  ×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ضع عالمة ): 3س

    مباشر                 غري بشكل الوجود حيز يف السوية غري االجتماعية اإلفرازات تربز ما غالبا  -1
                              االجتماعية املشكالت مفهوم هبا مر اليت التارخيية املراحل هي األبعاد -2
    األفراد              من كبري عدد على مؤثرة لظروف نتاج هي االجتماعية املشكلة أن ولسلي يرى -3
  واحدة                                                    وترية على بالثبات اجتماعية املشكلة متتاز -4
  املشكالت حدوث اجملتمع عن املسؤولون فيه يتوقع الذي املدخل العالجي هو -5

              مقدما بأسباهبا لعلمهم نتيجة  
 اقلب الصفحة 



 
 

 / أ ـ ما الفرق  بين المشكلة والقضية من حيث الوجود ؟ 4س

............................................................................................... 
 ............................................................................................... 

 
 المنحرف؟ والسلوك الال توافقي السلوك نمطين بين ميرتون ب ـ كيف ميز     

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................... 
 

 اال ثم أجب عليه .في ضوء ما درست أكتب سؤ: 5س

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
 
 
 انتهت االسئلة         

 
 


