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 توضيحات : 
هــو أن هــ ا % 08ســة و وو ــم رلــح ال حا ــرج ا ــل الحــواي الصــحين ن ويعكــن بلــة نحــ  م  كــدي  بكســ و االتــح حــل  -

 .الصحين  الحواي
  .إبا حاي ت  كد أكثر راجم ال حا رج ف  -
ل االنهــاد لنــ  وبا وجــد  لــد ينــون هكــاء انهــاد بنــ  جاــد بدــري وحاولــا لــدر ال ســ هاع بال عــاون مــم ال ــروي ن  فــ -

 . نهاد أت كل تك يان

  :مقرر  اس ئةلحل 

 خدمة الفرد وامجلاعة
 ه 5341/5341الفصل الأول 

  صفحات 9: ،، عدد الصفحات  سؤال 05: عدد الاس ئةل 
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 ه 5341/  5341(  الفصل األول)  خدمة الفرد واجلماعةاختبار  أسئلة  
 
 

 من عناصر االتفاق بني خدمة الفرد والعالج النفسي  .1
 أن كالهما عملية منافسة  -
 [الجواب ورد في المحاضرة السابعة ] أن كالهما عملية مساعدة         -
 أن كالهما عملية صراع  -
 أن كالهما عملية توزيع  -

 

هي الرابطة اليت تتكون بني األخصائي وأعضاء اجلماعة وغرضها األساسي مساعدة األعضاء واجلماعة على حتقيق اهلدف ......... .2
 وبناء الثقة واالحرتام واحلرية , اجلماعي 

 [الجواب ورد في المحاضرة الثامنة ] العالقة المهنية     -
 العالقة االجتماعية  -
 العالقة االقتصادية  -
 ة العالقة األسري -

 

 هي عملية توجيه األعضاء واجلماعة ومساعدتهم خالل املواقف املختلفة ........  .3
 ريا د ة الجماعة  -
 تكوين الجماعة  -
 عضوية الجماعة  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثامنة ] قيادة الجماعة       -

 

وجية ال استخدامها من أجل حتقيق أهداف العمل مع هي تدوين وحفظ البيانات واحلقائق واملعلومات بطريقة يدوية أو تكنول...........  .4
 اجلماعات 

 التعليم في خدمة الجماعة  -
 التقويم في خدمة الجماعة  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثامنة ] التسجيل في خدمة الجماعة       -
 التدريب في خدمة الجماعة  -

 

 التدريب على القيادة والتبعية يف احلياة اجلماعية  .5
 يقة تنظيم المجتمع من أهداف طر  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثامنة ] من أهداف طريقة خدمة الجماعة        -
 من أهداف التغير االجتماعي  -
 من أهداف عملية التوزيع  -

 

 KFUأبو فيصل : تنسيق       ,, ,        هذيان فتاة: تصحيح     دانة الزهراني: إعداد 
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 من مكونات النموذج يف خدمة اجلماعة .6
 [الجواب ورد في المحاضرة الثامنة ] األهداف األساسية        -
 األهداف الشخصية  -
 الفنية  األهداف -
 األهداف اإلقليمية -

 

 من مبادئ طريقة العمل مع اجلماعات  .7
 مبدأ الدراسة والتوزيع المستمر  -
 [الجواب ورد في المحاضرة التاسعة ] مبدأ الدراسة والبحث المستمر       -
 مبدأ التربية والبحث المستمر  -
 مبدأ التوزيع والتعليم المستمر  -

 

 استخدام موارد األعضاء والبيئة  .8
 مبادئ خدمة الفرد من  -
 [الجواب ورد في المحاضرة التاسعة ] من مبادئ خدمة الجماعة         -
 من معوقات خدمة الجماعة  -
 من إيجابيات خدمة الفرد  -

 

 ضرورة التدخل قي بعض املواقف حفاظا على الروح اجلماعية ومساعدة األعضاء على مواجهة مشكالتهم يف عملية التفاعل  .9
 قولم به األخصائي االجتماعي في إطار مبدأ تقرير المصير من أهم ما يجب أن ي -
 من أهم ما يجب أن يقوم به األخصائي االجتماعي في إطار مبدأ السرية  -
 من أهم ما يجب أن يقوم به األخصائي االجتماعي في إطار مبدأ إلغاء التفاعل الجماعي  -
 [المحاضرة التاسعة ]           توجيه التفاعل الجماعيمن أهم ما يجب أن يقوم به األخصائي االجتماعي في إطار مبدأ  -

 

 من مبادئ طريقة العمل مع اجلماعات  .11
 مبدأ التدريب  -
 مبدأ التجريد  -
 [الجواب ورد في المحاضرة التاسعة ] مبدأ التفريد       -
 مبدأ التدويل -

 

 تتميز اجلماعة يف خدمة اجلماعة بأن هلا  .11
 [في المحاضرة العاشرة الجواب ورد ] أهداف واضحة مشتركة     -
 أهداف مشوشة مشتركة  -
 أهداف غامضة مشتركة  -
 أهداف غير واضحة وغير مشتركة  -
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 مهارات القيادة والتفاعل مع اآلخرين يف اجلماعات الصغرية .12
 من أهم المهارات التي يمكن  اكتسابها من العمل الفردي  -
 [الجواب ورد في المحاضرة  العاشرة ] من أهم المهارات التي يمكن اكتسابها من العمل الجماعي   -
 من أهم اآلثار السلبية للعمل الفردي  -
 من أهم اآلثار السلبية للعمل الجماعي -

 

 من الوظائف األساسية للجماعة يف خدمة اجلماعة .13
 الوظائف البيولوجية  -
 الوظائف الحيوية  -
 الوظائف الفنية  -
 [دية عشرة الجواب ورد في المحاضرة الحا] الوظائف المؤسسية       -

 

 مجاعات العمل واملهام  .14
 من أنواع الجماعات في خدمة الفرد  -
 من أنواع الجماعات في عملية التقويم  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الحادية عشرة ]  من أنواع الجماعات خدمة الجماعة        -
 من أنواع الجماعات في عملية التنشئة  -

 

 مة اجلماعة من املراحل األساسية لنمو اجلماعة يف خد .15
 [الجواب ورد في المحاضرة الحادية عشرة ] التكوين والقبول        -
 التكوين واألفول  -
 التخطيط والقبول  -
 التمويل والقبول  -

 

 مرحلة حتقيق األهداف واإلنهاء  .16
 هي المرحلة األولى من مراحل نمو الجماعة في خدمة الجماعة  -
 دمة الجماعة هي المرحلة الثانية من مراحل نمو الجماعة في خ -
 [ضرة الحادية عشرة الجواب ورد في المحا]  هي المرحلة األخيرة من مراحل نمو الجماعة في خدمة الجماعة  -
 هي المرحلة الثالثة من مراحل نمو الجماعة في خدمة الجماعة  -

 

 من العوامل املؤدية للمشكالت االجتماعية يف خدمة اجلماعة  .17
 [الجواب ورد في المحاضرة الثانية عشرة ] عي    العوامل الراجعة لألخصائي االجتما -
 العوامل الراجعة لوسائل اإلعالم  -
 العوامل الراجعة لعملية التوزيع  -
 العوامل الراجعة ألخصائي التقويم  -
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 حتديد األساليب املهنية الالزمة للعمل مع اجلماعات  .18
 من اإلجراءات الواجب القيام بها عند بدء عملية التوزيع  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثالثة عشرة ] اءات الواجب القيام بها عند تكوين الجماعة      من اإلجر  -
 من اإلجراءات الواجب القيام بها عند العمل مع األفراد  -
 من اإلجراءات الواجب القيام بها عند بدء عملية التنشئة  -

 

 االجتاه البيئي من االجتاهات األساسية يف .19
 إعداد المقابلة  -
 االستبيان بناء  -
 إنهاء العضوية  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثالثة عشرة ] بناء العضوية      -

 

 مساعدة اجلماعة يف وضع األهداف من أدوار أخصائي العمل مع اجلماعة كما يرى    .21
 بوال ني -
 [الجواب ورد في المحاضرة الرابعة عشرة ] تر يكر        -
 ما لنو فسكي  -
 سميث  -

 

 ول طرق اخلدمة االجتماعية  املهنية منذ نشأتها هي أ..........   .21
 خدمة الجماعة  -
 تنظيم المجتمع  -
 [الجواب ورد في المحاضرة االولى ] خدمة الفرد         -
 تنمية المجتمع  -

 

  ظهرت خدمة الفرد كظواهر إنسانية تلقائية أخذت أشكال خمتلفة من إلحسان املباشر للفقراء واليتامى واملساكن............  .22
 [الجواب ورد في المحاضرة االولى ] في مرحلة الشيوع والعشوائية      -
 في المرحلة المهنية  -
 في المرحلة العلمية  -
 في المرحلة األخيرة   -

 

 مرحلة االجتهاد والتجربة من مراحل  .23
 التخطيط  -
 التمنية  -
 [الجواب ورد في المحاضرة االولى ] التطور التاريخي لخدمة الفرد       -
 لبيولوجي لخدمة الفرد التطور ا -
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 عدم وجود مؤسسات مستقلة خاصة لتقديم اخلدمات الفردية .24
 من خصائص المرحلة العلمية  -
 [الجواب ورد في المحاضرة االولى ] من خصائص مرحلة العشوائية     -
 من خصائص المرحلة المهنية  -
 من خصائص المرحلة الحالية  -

 

 يف جمال الرب واإلحسان ............. ات تنظيم اإلحسان ونظمت يف أواخر القرن التاسع عشر ظهرت حركة مجعي .25
 الجهود العلمية  -
 الجهود الحكومية  -
 [الجواب ورد في المحاضرة االولى ] الجهود األهلية    -
 الجهود التربوية  -

 

 فشل التشريعات الوضعية املتتالية ملواجهة مشكالت الفقر  .26
 [الجواب ورد في المحاضرة االولى ] هنية     من العوامل التي أدت إلى ظهور المرحلة الم -
 من العوامل التي أدت إلى ظهور المرحلة العشوائية  -
 من العوامل التي أدت إلى ظهور مرحلة االجتهاد  -
 من العوامل التي أدت إلى ظهور مرحلة االنطالق  -

 

 حتددت أهداف خدمة الفرد يف حتسني الوظيفة االجتماعية للفرد من خالل تدخالت منها  .27
 التوزيع الجذري في كل من شخصية العميل والظروف البيئة المحيطة  -
 التبديل الجذري في كل من شخصية العمل والظروف البيئية المحيطة  -
 حيطة التطوير البيئي في كل من شخصية العميل والظروف البيئية الم -
 [الجواب ورد في المحاضرة االولى ] التعديل الجذري في كل من شخصية العميل والظروف البيئية المحيطة     -

 

 من خصائص املرحلة االجتماعية العلمية  .28
 إخفاء ما يعرف بالتقويم  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثانية ] ظهور ما يعرف بالتشخيص      -
 إخفاء ما يعرف بالتشخيص  -
 ما يعرف بالتقويم ظهور  -

 

 تطلق خدمة الفرد الوظيفية على نشاطها عملية املساعدة وترتكز عملية املساعدة على عدد من األسس منها  .29
 أن األخصائي هو من يتلقى المساعدة  -
 أن العميل هو من يقدم المساعدة  -
 أن األخصائي ليس له دور في المساعدة  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثانية  ]أن العميل يمتلك فطريا إرادة القوة       -
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 النظرية املعرفية من النظريات اليت واكبت  .31
 [الجواب ورد في المحاضرة الثانية ] المرحلة العلمية المعاصرة في خدمة الفرد       -
 المرحلة العشوائية في خدمة الفرد  -
 مرحلة االجتهاد في خدمة الفرد  -
 المرحلة البدائية في خدمة الفرد  -

 

 الدور من االجتاهات النظرية والنماذج املستحدثة يف  نظرية.31
 تنمية المجتمع  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثانية ] خدمة الفرد      -
 خدمة الزبائن  -
 تنظيم المجتمع  -

 

 من االعتبارات اليت تؤكد أن خدمة الفرد فن  .32
 أن عملية المساعدة تعتمد على النظريات العلمية  -
 حتاج إلى مهارة وخبرة فنية أن عملية المساعدة ال ت -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثالثة ] أن عملية المساعدة تحتاج إلى مهارة وخبرة فنية       -

 

 كان للنظرية التحليلية تأثري يف خدمة الفرد متثل يف  اهتمامها بعدة نواحي منها  .33
 نمط تدريب العميل  -
 نمط إنتاج العميل  -
 نمط استهالك العميل  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثانية ] العميل       نمط شخصية  -

 

 من النماذج اليت واكبت املرحلة العلمية املعاصرة يف خدمة الفرد .34
 نموذج حجب المشكلة  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثانية ] نموذج حل المشكلة       -
 نموذج تعقيد المشكلة  -
 نموذج تصوير المشكلة  -

 

إىل أن خدمة الفرد علم شأنه يف ذلك شأن العلوم اإلنسانية  األخرى له مبادئه و أساليبه ............ذهب أنصار االجتاه القائل  .35
 ومناهجه

 بفنية خدمة الجماعة  -
 بعلمية خدمة الجماعة  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثالثة ] بعلمية خدمة الفرد        -
 بفنية خدمة الفرد  -
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 لعلم من الشروط الواجب توافرها يف أي نشاط حتى يصبح وجود قاعدة معرفية علمية تستند إىل ا .36
 طريقة  -
 مهارة  -
 فن  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الرابعة ] مهنة        -

 

 تتميز خدمة الفرد بطابعها  .37
 االقتصادي  -أ -
 [الجواب ورد في المحاضرة الرابعة ] العالجي        -
 التربوي  -
 الرياضي  -

 

 أنها تعمل يف ميدان من اخلصائص الرئيسية خلدمة الفرد  .38
 المشكالت المحاسبية  -
 المشكالت البيئية  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الرابعة ] المشكالت اإلنسانية       -
 المشكالت اإلدارية  -

 

 من املهارات األساسية ألخصائي خدمة اجلماعة  .39
 [ة الجواب ورد في المحاضرة الرابعة عشر ] المهارة في استخدام واقع الزمن الحاضر     -
 المهارة في استخدام واقع الزمن الماضي  -
 المهارة في الرسم  -
 المهارة في الخداع  -

 

 إعطاء املعلومات الصادقة وكشف األسرار  .41
 [الجواب ورد في المحاضرة الخامسة ] من مسئوليات العمالء في عملية المساعدة      -
 من مسئوليات المقومين في عملية المساعدة  -
 في عملية المساعدة من مسئوليات المشرفين  -
 من مسئولية المديرين في عملية المساعدة  -

 

, وهو الذي يوحى لألخصائي بأن لديه فكرة كبريه عن نفسه ........... من أمناط العمالء يف عملية املساعدة يف تصنيف كارن هورناي  .41
 ويضخم من ذاته 

 النمط المستسلم -
 [ة الخامسة الجواب ورد في المحاضر ] النمط المتعجرف          -
 النمط المستكين  -
 النمط المجرم  -
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 هو الشخص الذي يعاني من مشكلة أو تواجهه بعض الصعوبات يف أداء أدواره االجتماعية .........  .42
 األخصائي في عملية المساعدة في خدمة الفرد -
 المدير في عملية المساعدة في خدمة الفرد -
 [الجواب ورد في المحاضرة الخامسة ]  العميل في عملية المساعدة في خدمة الفرد        -
 المشرف في عملية المساعدة في خدمة الفرد -

 

 هي موقف متأزم يعجز فيه الفرد عن التصدي له بفاعلية مناسبة مما يعوق أدائه االجتماعي وحيد من توافقه النفسي .........  .43
 المشكلة اإلدارية  -
 المشكلة التعليمية  -
 المشكلة البيئية  -
 [الجواب ورد في المحاضرة السادسة ] ردية     المشكلة الف -

 

 من خصائص املشكلة الفردية  .44
 ليس لها جوانب ذاتية أو موضوعية  -
 [الجواب ورد في المحاضرة السادسة ] أن لها جوانب ذاتية أخرى موضوعيه     -
 أن لها جوانب ذاتية فقط   -
 أن لها جوانب موضوعية فقط  -

 

 من عناصر عملية املساعدة  .45
 ة المؤسس -
 العميل         -
 األخصائي االجتماعي  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الخامسة ] كل ما سبق     -

 

 مهنة اخلدمة االجتماعية داخل املؤسسة ........ ميثل  .46
 [الجواب ورد في المحاضرة السادسة ] األخصائي االجتماعي      -
 أخصائي التقويم  -
 المشرف  -
 األخصائي الرياضي  -

 

 هين ألخصائي خدمة الفرد التزود بقاعدة علمية واسعة منيتطلب اإلعداد امل .47
 العلوم األساسية والطبيعية  -
 العلوم االجتماعية والطبيعية  -
 [الجواب ورد في المحاضرة السادسة ] العلوم اإلنسانية واالجتماعية      -
 العلوم اإلنسانية والطبيعية  -
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 من املهارات الفنية ألخصائي خدمة  .48
  مهارات تسويق مشكلة -
 مهارات تعقيد المشكلة  -
 [الجواب ورد في المحاضرة السادسة ] مهارات تشخيص المشكلة        -
 مهارات تدويل المشكلة  -

 

 من االلتزامات األخالقية لألخصائي يف عملية املساعدة  .49
 عدم استخدام العالقات المهنية  -
 [رد في المحاضرة السادسة الجواب و ] عدم استغالل العالقات المهنية في تحقيق منافع شخصية       -
 استغالل العالقة المهنية في تحقيق منافع شخصية  -
 استغالل العالقة المهنية في تحقيق منافع اقتصادية  -

 

 حتسني وتطوير ا داء املؤسسة وسياستها  .51
 من المسئوليات العلمية للعميل تجاه المؤسسة  -
 من المسئوليات االقتصادية للعميل تجاه المؤسسة  -
 ليات التربوية للعميل تجاه المؤسسة من المسئو  -
 [الجواب ورد في المحاضرة السادسة ] من المسئوليات األخالقية لألخصائي تجاه المؤسسة           -

 

 


