
أسئلة المراجعةمناهج البحث االجتماعي

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

الدراسات التي تختبر الفروض هي الدراسات  (1)
الهندسية )أ(

 الفنية  )ب(

االستطالعية )ج(

 )د(    السببية 

من وحدات تحليل المضمون ، معايير  (2)

المحاسبة )أ(

  المساحة والزمن  )ب(
 المقايضة )ج(

 التقييم د()

من أكثر أدوات البحث المستخدمة  في المسح االجتماعي (3)
دراسة الحالة )أ(

تحليل المضمون)ب(    

  الرسم )ج(

 المالحظة )د(

هي العينة العشوائية  (4)

 تعطي فرصاً متساوية لجميع وحدات المجتمع ليكونوا ضمن العينة العينة التي )أ(

متساوية لجميع وحدات المجتمع ليكونوا ضمن العينةال تعطي فرصاً  العينة التي )ب(

 عينة كرة الثلج )ج(

 العينة الحصية )د(

    من مجاالت البحث االجتماعي ، المجال (5)
الحيوي )أ(

 البشري )ب(

  الجوي)ج(    

الهندسي )د(

العينة العنقودية هي التي تستخدم حينما يكون المجتمع  (6) 
متجانساً  )أ(

 تجانسغير م )ب(

صغير الحجم  )ج(

 متحضر )د(
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إلى استخدام المنهج الوضعي في دراسة الظواهر االجتماعيةدعا  (7)
بوالني )أ(

 كونت )ب(

 ريكارد)ج(    

سيزرالند )د(

من أول المفكرين الذين دعوا إلى استخدام  ابن خلدون (8)
منهج المسح االجتماعي )أ(

 منهج دراسة الحالة )ب(

  لمي في دراسة المجتمعالمنهج الع )ج(
 )د(    منهج تحليل المضمون 

العينة الطبقية من العينات  (9)
الجمعية )أ(

االحتمالية )ب(

  الفنية )ج(

 الرياضية )د(

البعد التاريخي في الدراسة  يشير إلى لماضي لتعقب الظواهر االجتماعيةالرجوع إلى ا (11)
التعليمية )أ(

 التربوية )ب(

 فنية )ج(    ال

)د(     التكاملية

جمع  من خطوات البحث االجتماعي (11)
)أ(  البيانات

  )ب(  التبرعات

 )ج(  الكلمات 

 )د( الطوابع

من أبعاد الدراسة البعد االيكولوجي  (12)
التكاملية )أ(

غير العلمية )ب(

 البعدية )ج(

 الفنية )د(

الترابط الذري للعناصر االجتماعية أساسه (13)
االقتران بين الظواهر )أ(

التجاوز المكاني واالقتران الزماني  )ب(

 )ج(    االرتباط بين العناصر

 التنافر بين العناصر )د(
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من الجوانب الرئيسية لظواهر الحياة االجتماعية  (14)
الجانب الفني  )أ(

الجانب العملي  )ب(

الجانب العلمي )ج(

الجانب الثقافي )د(

قوانين دقيقة إلىتعذر التوصل لاستخدام المنهج العلمي في الدراسات االجتماعية  يرجع معارضو ( 15) 
حتمية الظواهر االجتماعية  )أ(

 استقرار المجتمع )ب(

 كبر حجم المجتمع )ج(

الدائم خضوع المجتمعات للتغير )د(

د الدراسة التكاملية البعد اأبعمن  (16)
المالي )أ(

 االجتماعي )ب(

 األدبي )ج(

 الثالث د()

يرجع تعقد المواقف االجتماعية إلى  (17)
قِدمها )أ(

خضوع الحياة االجتماعية لعدد كبير من المؤثرات )ب(

 سلوكيات أفراد المجتمع  )ج(

 حداثتها )د(

التجريد هو  (18)
دراسة الظواهر )أ(

 مالحظة الظواهر )ب(

استنباط الخصائص التي تتميز بها الظواهر )ج(

 بيانات عن الظواهرجمع ال )د(

من خصائص التفكير  الشمولية واليقين (19)
الفني )أ(

العلمي )ب(

الذاتي )ج(

المثالي )د(

من خطوات البحث االجتماعي  (21)
  اإلعداد لالجتماعات)أ(   

تحليل األخبار)ب(  

التبرعات)ج(   جمع 

 جمع البيانات أدوات)د(  تحديد 
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