
بسم اهللا الرحمن الرحيم
اسئلة اختبار أسس الخدمة االجتماعية الفصل الثاني 1436/1435 د- حســــام صــالح

[أسئلة اختبار - أسس الخدمة االجتماعية الفصل الثاني لعام 1436/1435 هــ - د- حسـام صـالح]

1) يقصد بهذا المبدأ ............ترك الحرية لألفراد والجماعات والمجتمعات لتوجيه ذاتها نحو األهداف العامة
والخاصة التي تراها في صالحها

- مبدأ التقبل
- العالقة المهنية

حق تقرير المصير- 

2) تعد العالقة المهنية هي الطابع المميز لممارسة مهنة الخدمة االجتماعية حيث تقودنا الى .....
عدم التفرقة بين العمالء- 

- اهمال العمالء
- التفرقة بين العمالء

3) يمكن تعريف مبدأ....... بأنه العملية التى يلجا اليها االخصائي االجتماعي ليعرف بموضوعية وعلى درجة
من الدقة النسبية مدي نجاح او فشل ماقام به من عمليات في تحقيق الهدف منها

- المرونه
التقويم الذاتي- 

- السريه

4) يقصد بمبدأ......... ضرورة اشراك األفراد او الجماعات او المجتمعات في دراسة مشكالتهم والمشاركة في
وضع حلول لها .

- الصراع
- المنافسة

المشاركة- 

5) تعتبر طريقة خدمة الفرد طريقة مهنية تهدف الى ......... بقصد احداث التوافق بينه وبين المجتمع
مساعدة الفرد- 

- تمكين الفرد
- اعاقة الفرد

6) تعرف خدمة ...... بأنها منهج من مناهج الخدمة االجتماعية يتدخل في الجوانب النفسية واالجتماعية
لحياة الفرد بقصد العالج

الفرد- 
- االسرة

- المجتمع
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7) تؤمن خدمة الفرد بضرورة االستفادة من كافة االمكانيات المادية والبشرية لمواجهة المشكالت ......
- االقتصادية

- االجتماعية
الفردية- 

8) تعد الدوافع ........... من أهم الدوافع التى ساعدت على تطور خدمة الفرد
- السياسية

الدينية- 
- المالية

9) من أمثلة المؤسسات الثانوية
المدارس- 

- االسرة
- القرابة

10) تتكون المساعدة في خدمة الفرد من عدة عمليات . منها
- الصراع

- االندماج
الدراسة االجتماعية- 

11) يمكن تعريف ........ بأنها المنابع التي عن طريقها يستطيع االخصائي االجتماعي الحصول على
المعلومات الالزمة للحالة

مصادر الدراسة- 
- األسس السياسية
- العوامل النفسية

12) يعني ............ تحديد لطبيعة المشكلة ونوعيتها الخاصة مع محاولة عملية لتفسير اسبابها بهدف
الوصول الى خطة عالجية

- التحليل
- التوظيف

التشخيص- 

13) يقصد بالعالج .........العالج الذي يوجه مباشرة الى العميل بمكوناته الشخصية والجسمية والنفسية
واالجتماعية الزالة مافيها من عوامل معوقه لتكيف العميل

الذاتي- 
- النفسي

- الكيميائي
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14) تعرف خدمة ........ بأنها عملية وطريقة من خاللها يؤثر االخصائي في حياة الجماعة عن طريق توجيه
عملية التفاعل نحو الوصول الى األهداف الديمقراطية

- المجتمع
الجماعة- 

- الفرد

15) ............ هو الشخص الذي يقوم بتقديم المساعدة للجماعة وهو معد إعداد مهنيا يمكنه من القيام بدوره
على اكمل وجه

أخصائي خدمة الجماعة- 
- اخصائي الجراحه

- اخصائي خدمة الفرد

16) يعد مبدأ ............ من مبادئ طريقة خدمة الجماعة
التنظيم الوظيفي المرن- 

- التدريب
- التمكين

17) يمثل مبدأ .......... احد مبادى خدمة الجماعة الهامه
- التحليل

التقويم- 
- التوظيف

18) يمكن تعريف طريقة ......... بأنها طريقة اساسية لمهنة الخدمة االجتماعية يمارسها االخصائيون
االجتماعيون لمساعدة سكان المجتمع على اتخاذ القرارات لتنفيذ البرامج المناسبة لتنمية مواردهم

- االدارة
- التجارة

تنظيم المجتمع- 

19) ترتبط خطة تنظيم المجتمع بخطة التنمية ...... للمجتمع القومي
- الزراعة

الشاملة- 
- الجزئية

20) هناك عدة اهداف ثانوية لطريقة تنظيم المجتمع . منها :
دراسة المجتمع دراسة اجتماعية كاملة- 

- االهداف الشاملة
- االهداف االستراتيجية
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21) تتضمن األهداف ........... لطريقة تنظيم المجتمع تشجيع المواطنين والهيئات على رفع مستوى الخدمات
- السياسية

التدعيمية- 
- المحددة

22) تعتبر المرحلة .......... من اهم عمليات طريقة تنظيم المجتمع
التمهيدية- 

- الفرعية
- المرفوضه

23) يستخدم ........ في كافة العمليات المهنية باعتبار أسلوباً علميا واداة تستخدمها الخدمة االجتماعية
- التامين

- التوظيف
التخطيط- 

24) يمثل التخطيط ........... احد عمليات االدارة االجتماعية
االداري- 

- العمراني
- الريفي

25) لإلدارة االجتماعية عدة عمليات . منها :
- التأمين
- التنافس

التوظيف- 

26) يعني ..... ابالغ كافة المعلومات والبيانات والتوجيهات واالوامر المتعلقة بالعاملين سواء العاملين
بالمؤسسة او المستفيدين من خدماتها

- االرشاد
- التوظيف

التقرير والتبليغ- 

27) تسعى البحوث في الخدمة االجتماعية الى تحقيق عدد من األهداف .منها:
ترسيخ مفاهيم الخدمة االجتماعية في التعامل مع القضايا االجتماعية المختلفة- 

- اهمال مهمة الخدمة االجتماعيه وطرقها
- تقليص دور المؤسسات االجتماعية في المجتمع

28) يطلق على االخصائي االجتماعي اسم ...........
- الزميل
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الممارس العام- 
- المدرب

29) يمكن تعريف نسق .......... بأنه الموقف االشكالى للوحدة التى يتعامل معها االخصائ االجتماعي وفقد
تكون مختلفة ومتنوعة فقد تكون أسرية . صحية . مدرسية

- العمالء
- الهدف

المشكلة- 

30) هناك عدة صفات يجب توافرها في االخصائي االجتماعي
- الكذب
- العنف

الصبر واألمانه- 

31) يمكن تعريف .............. بأنه مقدار مايسهم به االخصائي االجتماعي اثناء الممارسة المهنية حيث يضع
األهداف التى يريد تحقيقها وكيفية تحقيق هذه االهداف

- التدريب
التدخل المهني- 

- التدخل الطبي

32) يتمثل الهدف......... للتدخل المهني في محاولة المساعدة في عالج المشكالت التى يتعرض لها
االفراد والجماعات والمجتمعات

العالجي- 
- الفرعي
- الخاص

33) هناك عدة عناصر للتدخل المهني . منها :
- مشكالت االسرة

مشكالت التدخل المهني- 
- مشكالت االطفال

34) يعد ............. من العوامل التى مهدت لقيام مهنة الخدمة االجتماعية
انتشار حركات االحسان والمحالت االجتماعية- 

- الهجره الخارجية
- انتشار المكتبات العامه

35) تعرف......... بأنها فن توصيل الموارد المختلفه الى الفرد والجماعة والمجتمع الشباع حاجاتهم عن
طريق استخدام طريقة علمية لمساعدة الناس على مساعدة انفسهم

الصفحة ckfu.org8/5 ملتقى فيصل - صقـــر الزامل مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق



- الخدمة العسكريه
- الخدمة العامه

- الخدمة الخاصه
الخدمة االجتماعية- 

36) للخدمة االجتماعية عدة اهداف .منها:
- اهداف تربوية

- اهداف سياسية
اهداف عالجية- 

- اهداف فرعية

37) تتمثل االهداف ....... في تدعيم برامج التنمية الشخصية لإلنسان والتنمية المجتمعية
- العامة

التنموية- 
- الفرعية
- الخاصة

38) تعمل الخدمة االجتماعية على احداث ......... في النظم االجتماعية القديمة التي لم تستطيع القيام
بدورها في سد االحتياجات االنسانية المتغيرة

تغيير- 
- ترفيه
- نعميم
- تالحم

39) ترتبط الخدمة االجتماعية بالعديد من العلوم االجتماعية والنفسية والتى منها
- الرياضيات

- العلوم البيولوجية
- الكيمياء

علم االجتماع- 

40) الخدمة االجتماعية مهنة ........ لها كافة حقوق وواجبات الممارسة المهنية مثلها
- عادية

- غير عادية
متخصصة- 

- عامة

41) تعمل الخدمة االجتماعية في مجاالت متعددة منها
مجال المسنين- 
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- المجال الجوي
- المجال الزراعي

- مجال العلوم الكيميائية

42) تتعامل الخدمة االجتماعية مع العمالء بطريقة االتصال .......... من خالل المقابالت الفردية أو
االجتماعات المباشره

- غير المباشره
- المرئي

- االلكتروني
المباشره- 

43) الخدمة االجتماعية مهنة معروضه و ........... حيث ال تتعارض بين العطاء والضبط االجتمـاعي
- معلومه

مفــــروضه- 
- مــــرفوضه

- غير معلومه

44) الخدمة االجتماعية مهنة ...... بمعنى انها وهي تواجه مشكالت االنسان واحتياجاته البد و ان يتوازي
ذلك مع تحقق التنمية الشاملة للفرد والجماعة والمجتمع

تنموية- 
- تفاعلية
- قانونيه

- غير تفاعليه

45) الخدمة االجتماعية مهنة تتميز بـــ ........ فهي قادرة على ان تطوع من أساليبها للمواقف المختلفة
والتغيرات الحادثة في المجتمع

- القوه
- الجمود

المرونة والطواعية- 
- السيطرة

46) .......... هو الشخص المعد اعداد مهني ويحمل صفات شخصية تؤهله للعمل في ممارسة الخدمة
االجتماعية

- االخصائي النفسي
- االخصائي الرياضي

االخصائي االجتماعي- 
- االخصائي الطبي
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47) ........ هي الميدان او المكان الذي تمارس فيه مهنة الخدمة االجتماعية
- الشواطئ

- الطرق العامه
- الميادين

المؤسسة االجتماعية- 

48) تعمل المؤسسة االجتماعية في اطار ....... السائدة في المجتمع
- الجرائم

- المخالفات
القيم االجتماعية- 

- المشاجرات

49) يعني ...... اتجاه عاطفي عام لألخصائي االجتماعي نحو طالب المساعدة (فرد ,جماعة ,مجتمع )
يتسم بالحب والتسامح

التقبل- 
- الثبات
- السريه
- الصراع

50) يعتبر مبدا السرية من اهم المبادي التي تنمي الشعور بـــ ......... في نفس العميل
- الخوف

- عدم االستقرار
- الفزع

الثقة واالطمئنان- 
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