
أسئلة المراجعةوالجريمةاالنحراف االجتماعي 

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

عند انخفاض نسبة المخدر في الدم يلزم اإلنسان المدمن تناول كمية  : -1
 أقل من المخدر   -أ 

 أكثر من المخدر  -ب 

مساوية لما كان يتعاطاه  -ج 

 ال شيء مما سبق -د 

الطريقة األنثروبولوجية تهتم بكشف : -2

 الصفات التكوينية المميزة للمجرم   -أ 

عالقة مراحل النمو بالسلوك اإلجرامي  -ب 

 االختالل في التنظيم االجتماعي  -ج 

 التنشئة االجتماعية  -د 

ظاهرة نفسية مزاجية عقلية تنشأ عن رغبة إرادية واعية إلى درجة معينة  هي  : -3

االعتياد على المخدرات   -أ 

 المادة المخدرة  -ب 

 اإلدمان النفسي  -ج 

 اإلدمان الحسي  -د 

السكاني للجريمة هي   : الطريقة التي تدرس التوزيع -4

 الطريقة الجغرافية   -أ 

الطريقة االقتصادية  -ب 

الطريقة االيكولوجية  -ج 

 الشيء مما سبق  -د 

يوجد التضامن العضوي من وجهة نظر دور كايم في المجتمعات    : -5

البدائية   -أ 

المتطورة  -ب 

االنتقائية  -ج 

البدوية  -د 

رأي) لميرت( هو  :االنحراف الذي يمكن أن يرجع إلى ضغوط نفسية داخلية حسب  -6

االنحراف االجتماعي   -أ 

 االنحراف ألظرفي  -ب 

 االنحراف الوسمي  -ج 

 االنحراف الفردي  -د 

يرجع اإلدمان على المخدرات إلى عملية تسمى  : -7

العقل الجمعي   -أ 

 التقليد  -ب 

 التكرار  -ج 
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الهذيان  -د 

من خصائص الحي الفاسد المشجع على السلوك اإلجرامي  : -8

 االزدحام  -أ 

 الفقر  -ب 

 مغلق طبيعيا  -ج 

جميع ما سبق  -د 

التصدي للجريمة من خالل الوقاية يتم عن طريق  : -9

 مرحلة واحدة  -أ 

 مرحلتين  -ب 

 ثالث مراحل  -ج 

ال شيء مما سبق  -د 

تتصف شخصية مدمن الخمر بعدة صفات منها   : -11

 سرعة اليأس  -أ 

النضج االنفعالي  -ب 

 المثابرة  -ج 

 النضج النفسي  -د 

الطبقات ( تلك مقولة للمدرسة  :) يجب المساواة في العقاب بين جميع  -11

التقليدية القديمة   -أ 

 االجتماعية  -ب 

 االيكولوجية  -ج 

 النفسية  -د 

االنتحار الذي يحدث في المجتمعات ذات العادات والتقاليد القوية من وجهة نظر دور كايم هو   : -12

 االنتحار األناني   -أ 

االنتحار االنومي  -ب 

 االنتحار الغيري  -ج 

االنتحار الجماعي   -د 

علم اإلجرام التي ترجع سبب الجريمة إلى المادة هي   : من نظريات -13

 النظرية التقليدية   -أ 

النظرية االجتماعية  -ب 

النظرية االشتراكية  -ج 

 النظرية النفسية  -د 

االنحراف الذي يحدث نتيجة تعرض اإلنسان لضغوط بيئية  : -14
 االنحراف ألظرفي  -أ 

االنحراف االجتماعي  -ب 

 االنحراف الفردي  -ج 

 االنحراف الوسمي -د 

التفسير التكويني ( في نظرية ) سذرالند ( :)  -15
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 فن ارتكاب الجريمة   -أ 

 شكل المجرم  -ب 

تبرير التصرفات وتوجيه الميول  -ج 

 العالقات االجتماعية  -د 

العلم الذي يدرس أسباب الجريمة من الناحية االجتماعية هو  : -16

 علم النفس الجنائي  -أ 

 علم اإلجرام  -ب 

علم االجتماع الجنائي  -ج 

 علم العقاب  -د 

: إن اإلفراج عن المتهم دون الحكم عليه بالعقوبة ووضعه تحت االختبار مدة معينة هو نظام  -17

 العزل   -أ 

االختبار القضائي  -ب 

 السجن  -ج 

 التغريب  -د 

االنحراف االجتماعي لدى ) ليمرت ( يحدث على مستوى : -18

 األسرة   -أ 

 التنشئة  -ب 

التنظيم االجتماعي  -ج 

 العقل الجمعي  -د 

نظريات علم االجتماع إلى   :صنف ) دونالد تافت (  -19

 ثالثة اتجاهات   -أ 

أربعة اتجاهات  -ب 

خمسة اتجاهات  -ج 

 اتجاهان  -د 

العالم الذي وضع قانون التشبع اإلجرامي هو  : -21

 فيري   -أ 

أوجست كونت  -ب 

 لومبروزو -ج 

 ابن خلدون  -د 


