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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 صاحلحسام .د(  ٌأسس اخلدمة االجتماعية)   جهنمل ةعجار م لاؤ س 51

 . أحالم الشريف ، سندرال : إعداد /  1341_1345

  :احملاضرة األوىل 

 : منها االجتماعية اخلدمة مهنة لقيام مهدت اليت العوامل من جمموعة هناك : 1س

  ماسبق مجيع /3،  االجتماعية البحوث ظهور /4،  املتتالية احلروب /2،  الصناعية الثورة /1

 : مهامة من الزائر ابلصديق مايسمى ظهور االجتماعية اخلدمة تطور مراحل بداية يف:  2س

 الضرورة عن االقتصادية املساعدات تقدمي /2،  وأسرته الفرد حالة دراسة /1

  ( 2 و 1 رقم)  /3،  األسرة أفراد معاجلة /4

 الثانية احملاضرة

 : تعريف  هو واإلحنالل التفكك من اجملتمع حلماية األفراد هبا يلتزم قيود:  4س

 النفسية العلوم /3،  والصحية الطبية العلوم /4،  االنثروبولوجيا/2،  التشريعات/1

 الظواهر هذه حتكم اليت القوانني اىل للوصول املختلفة االجتماعية الظواهر يدرس:  3س

 النفسية العلوم/4،  االجتماع علم/2،  االقتصاد علم/1

 يف صعوبة جيد ملن املساعدة بواسطتها تقدم....  هي االجتاعية اخلدمة أن أمحد الدين مشس دمحم عرف:5س
 .املساعدة  هـذه إىل وحيتـاج التكيف

 علمية طريقة/4،  مرن اجتماعي نظام/2،  وفن علم /1
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 :احملاضرة الثالثة  من

 : عنصري على ممارستها يف االجتماعية اخلدمة تعتمد:  1س

  التعليم و العلم /4،  املهارة /2،  معا   واملهارة العلم /1

 :  املهن من مهنة أي عليها تستند اليت العلمية احلقائق من جمموعة:  7س

 االجتماع علم/3،  االجتماعية اخلدمة /4،  التطبيق /2،  الفلسفة /1

 : الرابعة احملاضرة

 اليوم وحيت نشأهتا منذ االجتماعية اخلدمة عناصر أهم من: 8س

  املصري تقرير حق مبدأ/4،  التقبل مبدأ/2،  السرية مبدأ/1

 واخلاصة العامة األهداف حنو ذاهتا لتوجيه واجملتمعات واجلماعات لألفراد احلرية ترك املبدأ هبذا يقصد:  9س
 : صاحلها يف تراها اليت

  املصري تقرير حق مبدأ /4،  املهنية العالقة /2،  التقبل مبدأ /1

 خالل واألخصائي العمالء وأفكار مشاعر فيها تتفاعل اهلادف العقلي العاطفي االرتباط من حالة هي:  11س
 : املساعدة عملية

 املصري تقرير حق مبدأ /4،  املهنية العالقة مبدأ /2،  الذايت التقومي مبدأ /1

 :احملاضرة اخلامسة 

 البيئيه وظروفه العميل شخصية يف تعديل احداث يف يتضمن:  11س

 الواقعي املستوى/4،  املثايل املستوى/2،  الوقائي املستوى/1
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 بوظائفة للقيام االجتماعية بيئة وبني بينه التوافيق إحداث بقصد الفرد مساعدة إىل هتدف مهنية طريقة: 12س
 :  االجتماعية

 . النفس علم /3،  اجلماعة خدمة /4،  الفرد خدمة /2،  االجتماع علم /1

 :احملاضرة السادسة 

 االجتماعي االخصائي شخصية يف توفرها الواجب واخلصائص السمات من جمموعة:  14س

  الشخصي واإلستعداد املهين اإلعداد/4،  الشخصي االستعداد/2،  املهين اإلعداد/1

 عمليـة من كبيـر قـدر استيفاء بعـد والعميل األخصائي من كل فيها يشرتك: .....  عملية فالتشخيص :13س
 : هلا املسببة العوامل وحتليل املشكلة طبيعة لتحـديد وذلك املشكلـة دراسـة

 تفاعلية عملية /4،  نفسية عملية/2،  عقلية عملية /1

 متارس أن ميكن اليت أو املختلفة بطرقها االجتماعية اخلـدمة يف أساسا   املتخصصة املؤسسات تلك وهي :15س
 .    املدرسية واخلدمة االجتماعي الضمان مكاتب مثل معينة  طريقة

 . كالمها صحيح   /4اثنوية  ،  مؤسسات /2،  أولية مؤسسات /1

  السابعة احملاضرة

)  حياة يف االخصائي يؤثر خالهلا من وطريقة عملية» هي اجلماعة خدمة أن إيل «واريالند ولسن» يشري:11س
 . الدميقراطية األهداف إيل الوصول حنو التفاعل توجيه عملية طريق عن... ( 

 السن كبار/4املرأة ،  /2،   اجلماعة /1

 يف هبم يتعلق ما كل يف اآلخرين مع واشرتاكهم األفراد إسهام طريق عن قدراهتم لتنمية لألفراد الفرصة :17س
 : على يساعد حياهتم

 .   صحيح مجيعهم /3،  . القرار اختاذ /4،  . الواقعي التفكري /2،  . الدميقراطية املمارسات تفهم /1
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 عدد طريق عن واملعلومات ، ابملعارف األعضاء تزويد إيل اجلماعة خدمة برامج من النوع هذا يهدف:18س
 . واملؤمترات ، واحملاضرات ، الندوات مثل الوسائل من

 الفنية الربامج /4االجتماعية ،  الربامج /2،   الثقافية الربامج /1

  الثامنة احملاضرة

 حاجاته ومقابلة الفرد لنمو إجيابية أداة اجلماعة من جتعل اليت املبادئ أهم من:19س

 مرسوم أساس علي اجلماعة تكوين مبدأ/ 4املعينة ،  األهداف مبدأ/2املرن ،  الوظيفي التنظيم مبدأ/1

 مع ابلعمل املتعلقة النواحي يف املبذولة اجلهود تصاحب اليت للتغريات الفعلية القيمة حتـديـد هـو:21س
 طريق عن إال اجلماعة تنمو ال حيث اجلماعة خدمـة لتحقيـق أهـداف ووسيلة ضـرورية عملية وهـو ، اجلماعات

 .وإصالحها األخطاء كشف

  املستمرة الدراسة مبدأ /4املوارد ،  استغالل مبدأ /2،   التقومي مبدأ /1

 يتوافر أن البـد اجلماعـة أن إيل النسيب والتجانس األنسب املسافة قانون إطار يف «ريدل فريتز» يشري :21س
 ؟....  مـن قليلة نسبة وجود مـع.....   مـن كبيـر قـدر  فيها

  االختالف من قليلة ونسبة ، التجانس من كبري قدر -1

  التجانس من قليلة ونسبة ، االختالف من كبري قدر -2

 التجانس من قليلة ونسبة ، التجانس من كبري قدر -4

 التاسعة احملاضرة

 بينها التعاون وحتقيق املوجودة اخلدمات مستوى رفع على احلكومية واهليئات املواطنني تشجيع تتضمن :22س
 . األهلية أو احلكومية سواء

 ختطيطية أهداف/4،    تدعيمية أهداف/2تنسيقية ،  أهداف/1
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 وأمهيتها أولوايهتا حسب االحتياجات تلك وترتيب وموارده احتياجاته لتحديد اجملتمع دراسة تتضمن:24س
 :العالج  خطة لرسم متهيدا

 تدعيمية أهداف/4،  ختطيطية أهداف/2تنسيقية ،  أهداف/1

 يف للتأثيـر االجتماعـي األخصائي يستخدمها......  أبهنا اجملتمع تنظيم طريقة - بدران هدى يعرف:23س
 . واالقتصادية االجتماعية التنمية برامج وتنفيذ لتخطيط املستوايت مجيع على تتخـذ اليت اجملتمعيـة القـرارات

  أوامر /4انسانية ،  طريقة /2،  االجتماعية اخلدمة طرق من طريقة/1

 :احملاضرة العاشرة 

 سواء املشاركة علي األفراد تشجيع يف أمهية ملا له اجملتمع تنظيم طريقة يف الزاوية حجر املبدأ هذا يعترب:25س
 . قدراهتم ورغباهتم مع يتناسب مبا ومشكالهتم احتياجاهتم ملواجهة ابملال ابجلهد أو أو ابلرأي

  االستثارة مبدأ /4،  التقبل مبدأ /2،   املشاركة مبدأ /1

 :  هو املوضوعية مبدأ:21س

 ، الشخصية النزعات عن والبعد التحيز وعدم ابحلياد اجملتمع تناوله ملشكالت يف املهين املمارس يلتزم أن /1
 . للمجتمع املصلحة العامة االجتماعي االخصائي يراعي أن جيب حيث

 سواء املشاركة علي األفراد تشجيع يف أمهية ملا له اجملتمع تنظيم طريقة يف الزاوية حجر املبدأ هذا يعترب /2
  قدراهتم ورغباهتم مع يتناسب مبا ومشكالهتم احتياجاهتم ملواجهة ابملال أو ابجلهد أو ابلرأي

  اجملتمعي العمل يف تفيد خربة بكل االستعانة املبدأ هبذا يقصد /4

 مع طيبة عالقات يف الدخول من االجتماعي لألخصائي يسمح الذي األخضر الضوء مبثابة.....  تعترب:27س
 . املتبادلة واحلرية واالحرتام الثقة على تقوم وهى املواطنني

 املوضوعية مبدأ /4،  للخرباء الرجوع مبدأ /2،  املهنية العالقة /1
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 :احملاضرة احلادية عشر

 خالل منه أفضل اجتماعي وضع اىل اجتماعي وضع من اجملتمع نقل اىل هتدف اجتماعي تغيري عملية:28س
 : ومستقبال حاليا   املتاحـة املـوارد ابستخدام اخلاصة القرارات من جمموعة اختاذ خالل مـن حمددة زمنية فرتة

 .  االجتماعية اخلدمة يف اإلدراة/ 4 ، االجتماعية اخلدمة يف البحث/ 2 ، االجتماعية اخلدمة يف التخطيط/ 1

 واملوارد ومشكالته اجملتمع ابحتياجات اخلاصة واحلقائق البياانت جبمع االجتماعي املخطط يقوم:29س
 أهداف اىل وترمجتها املدى بعيدة اجملتمعية األهداف وضع  املـرحلة هـذه خالل يتم كما املتاحة واإلمكانيات

 : حتقيقها يسهل قريبة

 .  اخلطة وضع مرحلة/ 4 ، االجتماعية اخلدمة يف البحث/ 2 ، األهداف وحتديد الدراسة مرحلة /1

 دور منها لكل خمتلفة أجهزة العملية هذه يف وتشرتك للتنفيذ قابلة ومشروعات برامج اىل اخلطط ترتجم:  41س
 . حمدد

 . اخلطة وضع مرحلة/ 4 ، األهداف وحتديد الدراسة مرحلة/ 2 ، اخلطة تنفيذ مرحلة/ 1

  رشع ةيناثلا احملاضرة

 : كإداري االجتماعي األخصائي وظائف : 41س

  لالتصال نظام وضع يف االشرتاك /2 ، وسياستها املنظمة أهداف صياغة يف االشرتاك /1

 . كالمها /3 ، املنظمة يف اجلدد والعاملني املتطوعني على اإلشراف /4

  عن البياانت مجع خالل من وذلك تفسريها يتم مل اليت االجتماعية الظواهر تفسري على حتتوي عملية:42س
 :  تعريف الظواهر هبذه املتعلقة احلقائق  عن الكشف هدفها  لعملية العناصر كأحد املدروسة الظاهرة

  اجلماعة خدمة /4 ، الفرد خدمة /2 ، االجتماعي البحث /1
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 القيام على قادرا   يكون حىت....  يف تتوفر أن جيب اليت املهارات من بواقعية والتخطيط التفكري:44س
 :  االجتماعية املنظمات يف االدراية ابلوظائف

 الطالب /4 ، املهين العامل /2 ، االجتماعي األخصائي /1

 : االجتماعية اخلدمة يف والدراسات األحباث أنواع:43س

  كالمها /3 ، التجريبية الدراسات /4 ، الوصفية الدراسات/2 ، االستطالعية الدراسات /1

 :  عشر الثالثة احملاضرة

 :  خاطيء أحدها االجتماعي األخصائي يف توافرها جيب اليت واألخالقيات والقيم الصفات هذه من :45س

  كالمها /3 ، املساواة /4 ، الناس حب /2 ، الصرب عدم /1

 :  وهى االجتماعي االخصائي يف توافرها جيب الشروط من :41س

 . اجتماعي كأخصائي العمل يف الرغبة لديه يكون أن /1

 . وفعالية بكفاءة وظيفته ألداء املناسبة واملهارات املعارف لديه /2

 . ابملواعيد ويلتزم للوقت احرتام لديه يكون أن /4

   كالمها /3

 : من تتكون ، للمشاركة حلقة توافر املهين التدخل عملية تشمل:47س

 .كالمها /3 ، . االجتماعية املنظمات  /4 ،. االجتماعيون األخصائيون /2 ،. املواطنون /1
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 فهي علمية نظرية أو نظراي مدخال وليست املمارسة يف....  اجتاه أهنا العامة املمارسة خصائص من :48س
 عـالجيـة أساليب مـن يتنـاسب مـا الختيار الفرصـة ومتنحـه االجتماعي لألخصائي املهين التدخل خطـوات حتدد

  . العمالء مشكالت مـع

  نظري اجتاه/4 ، علمي اجتاه /2 ، تطبيقي اجتاه /1

 :  عشر الرابعة احملاضرة

 مؤسسات مع العمل أو املمارسة خربات على تركز وهي........  أهداف املهين التدخل أهداف من:49س
 . حمدودة اجتماعية

  متنوعة أهداف /4 ، املدى متوسطة أهداف /2 ، االجتماعية اخلدمة أهداف /1

 منع شأهنا من معينة وتدابري إجراءات ابختاذ املشكالت يف الوحدات هذه وقوع جتنب حماولة وهو : 31س
 . املشكالت هذه حدوث

  املعنوي اهلدف /4 ، الوقائي اهلدف /2 ، العالجي اهلدف /1

 : االجتماعية اخلدمة يف ابالسرتاتيجية يقصد :31س

  .  االجتماعية اخلدمة أهداف لتحقيق االجتماعي االخصائي يتبعه الذى املنهج  /1

 االجتماعي األخصائي من املساعدة اجملتمع فيها حيتاج اليت األوضاع /2

  خطأ كالمها /4

  ةيعامتجالا ةمدخلا سسأ تابجاو  ةلئسأ

 ...... أوائل منذ علمية كمهنة االجتماعية اخلدمة نشأت :32س

 العشرين القرن /3 ، عشر التاسع القرن /4 ، عشر الثامن القرن /2 ، عشر السابع القرن/1
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 .... اإلجتماعية اخلدمة مهنة لقيام مهدت اليت العوامل من:34س

 ماسبق مجيع /3 ، أورواب يف اإلقطاع عهود انتهاء /4 ، املتتالية احلروب /2 ، الصناعية الثورة /1

 واجملتمعات واجلماعات األفراد ملساعدة متارس اليت......  هي اإلجتماعية اخلدمة:33س

 . االجتماعي األداء يف قدراهتم زايدة على

 الرايضية األنشطة /3 ، املهنية األنشطة /4 ، الدينية األنشطة /2 ، االقتصادية األنشطة /1

 : عنصري على ممارستها يف االجتماعية اخلدمة تعتمد :35س

 والعقاب الثواب /3 ، واملهارة العلم /4 ، والتدريب التعليم /2 ، واإللزام القوة /1

 ممارسة يف للعمل تؤهله شخصية صفات وحيمل مهين، اعداد املعد الشخص هو...................  :31س
 : االجتماعية اخلدمة

 االقتصادي األخصائي /3 ، الرايضي األخصائي /4 ، النفسي األخصائي /2 ، االجتماعي األخصائي /1

 : االجتماعية اخلدمة عمليات كشفتها اليت العمالء ألسرار مقصودة صيانة.........  مببدأ يقصد:37س

 املهنية العالقة /3 ، املصري تقرير حق /4 ، السرية /2 ، التقبل /1

 بيئته وبني بينه افقالتو  احداث بقصد الفرد مساعدة اىل هتدف مهنية طريقة...............  طريقة تعد:38س
 االجتماعية

 املؤسسات إدارة  /3 ، اجملتمع تنظيم /4 ، اجلماعة خدمة /2 ، الفرد خدمة /1

 طريق عن االجتماعي وتكيفهم األفراد منو اىل هتدف تعليمية عملية"  أبهنا...............  تعرف :39س
 فيها يشرتكون اختيارية مجاعات

 االجتماعية األنثروبولوجيا /3  ، اجملتمع تنظيم /4 ، اجلماعة خدمة /2 ، الفرد خدمة /1
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 .................... اجملتمع تنظيم مبادئ من  : 51س

  التقبل مبدأ /1

  االستثارة مبدأ /2 

  املشاركة مبدأ /4 

 سبق ما مجيع /3 

 االجتماعية للخدمة العامة املمارسة إطار يف التعامل انساق من.............  يعد :51س

 األسرة نسق /1

 املمارس نسق /2

 االقتصادي النسق /4

 الديين النسق /3

 


