
 {1433اسئله التدريب الميداني للفصل الثاني }

 

 

 :االعداد المهنً للخصائً االجتماعً ٌتطلب -1

 االعداد النظري -أ

 اعداد قانونً -ب

 تدرٌب عملً -ج

 ج+االجابه أ-د

 

 :من اهداؾ التدرٌب المٌدانً انه ٌساعد الطالب على -2

 الثقه بالنفس -أ

 اكتساب خبرات ومهارات مهنٌه -ب

 فهم المقررات النظرٌه -ج

 جمٌع ماسبق -د

 

 :من مبادئ التدرٌب المٌدانً المتصله بالمنهاج التدرٌبً -3

 التكامل -أ

 التنبؤ-ب

 الموضوعٌه -ج

 كل ماسبق -د

 

 تحددهٌئه N.A.S .Wاي الهٌئه القومٌه لالخصائٌٌن االجتماعٌن قواعد عامه    

 :  لحقٌه االخصائً االجتماعً فً الممارسه منها 

 سالمه صحٌه -أ



 استعداد فطري للعطاء -ب

 الحصول على درجه الماجستٌر -ج

 جمٌع ماسبق -د

 

 :ٌعرؾ التدرٌب المٌدانً بأنه التدرٌب الفنً فً-5

 الكلٌه -أ

 القاعات الدراسٌه -ب

 المعمل-ج

 موقع العمل -د

 

 :للمؤسسات االجتماعٌه خصائص تمٌزها عن ؼٌرها من المؤسسات من بٌنها -6

 تتسم بالمرونه -أ

 مؤسسات تجارٌه -ب

 لٌس لها نظام اساسً -ج

 ؼٌر مختلفه عن باقً المؤسسات -د

 

  :م تم انشاء قسم الخدمه االجتماعٌه فً احد المستشفٌات1905فً عام -7

 انجلٌزٌه -أ

 امرٌكٌه -ب

 المانٌه -ج

 اٌطالٌه -د

 

 :تتكون المقابله من عدد من العناصر االساسٌه -8

 القائم بالمقابله -أ

 المبحوث-ب



 موقؾ المقابله -ج

 جمٌع ماسبق -د

 

 :المقابله التتبعٌه هً احد انواع المقابله من حٌث-9

 التوقٌت -أ

 طبٌعه العمالء-ب

 طبٌعه المجتمع -ج

 جمٌع ماسبق -د

 

 :من بٌن اهم شروط واسس الزٌارات المٌدانٌه -10

 عدم وجود عمالء اثناء الزٌاره-أ

 وجود اخصائً اجتماعً بالمؤسسه -ب

 التوجه للمؤسسه بطرٌقه فجائٌه -ج

 كل ماسبق -د

 

 :من بٌن القواعد التنظٌمٌه للمقابله تحدٌد -11

 تحدٌد مٌعاد المقابله -أ

 مكان المقابله -ب

 زمن المقابله -ج

 جمٌع ماسبق -د

 

 :ٌبلػ عدد مراحل الزٌاره المٌدانٌه -12

 مرحلتٌن -أ

 ثالث مراحل-ب

 اربع مراحل-ج



 خمس مراحل -د

 

 :حركه (تشارلز لوك)م تزعم  1890فً انجلترا وفً عام -13

 السٌدات المحسنات -أ

 التطوع لمساعده المرضى -ب

 العمل بأجر لمساعد المرضى -ج

 عدم االهتمام  المرضى -د

 

 :من بٌن اهداؾ الزٌاره المٌدانٌه -14

 التزود بمعارؾ جدٌده -أ

 اكتساب مهارات مهنٌه -ب

 التعرؾ على دور االخصائً -ج

 كل ماسبق -د

 

 :ٌمكن القول ان المقابله فً المجال االجتماعً تعتمد على -15

 المهاره -أ

العلم  - ب  

 االستعداد -ج

 جمٌع ماسبق -د

 

 :االخصائً االجتماعً المتواجد بالمؤسسه التً ٌقوم الطالب بزٌارتها ٌكون المسؤال عن -16

 مناقشه تقارٌر الزٌاره مع الطالب -أ

 تعرٌؾ الطالب بمسؤلٌاتهم قبل وأثناء وبعد الزٌاره -ب

 اعطاء المعلومات الخاصه بالمؤسسه للطالب والردعلى استفساراتهم -ج

 جمٌع ماسبق -د



 

 :االخصائً االجتماعً الطبً له عالقه مهنٌه بكل من -17

 الطبٌب-أ

 الممرضه-ب

 االداره-ج

 جمٌع ماسبق - د

 

 

 :ٌمكن تصنٌؾ المؤسسات االجتماعٌه من حٌث التبعٌه الى مؤسسات -18

 اولٌه -أ

 ثانوٌه-ب

 حكومٌه -ج

 ربحٌه-د

 

 :ٌقصد بالمجال الجؽرافً الذي تخدمه المؤسسه -19

 تحدٌد الجهه التً لها حق االشراؾ على المؤسسه -أ

 تحدٌد االنشطه الوظٌفٌه  للمؤسسه -ب

 تحدٌد نطاق عمل المؤسسه ع النطاق المحلً اواالقلٌمً او القومً -ج

ُا +االجابه ب-د  ج معا

 

 :ٌرجع اهمٌه تحدٌد عنوان المؤسسه الى -20

 معرفه طبٌعه البٌئه التً تخدمها المؤسسه -أ

 وسٌله سهله للوصول الى المؤسسه -ب

 نظراً لتشابهه بعض المؤسسات فً االسم -ج

 جمٌع ماسبق - د



 

 :االمكانٌات البشرٌه هً ماٌتوافر للمؤسسه من -21

 عدد العاملٌن  بالمؤسسه -أ

 مبانً ومرافق-ب

 خطوط االتصال بٌن اقسام المؤسسه -ج

 جمٌع ماسبق -د

 

 :البناء التنظٌمً فً المؤسسه االهلٌه ٌتكون من -22

 اقسام او وحدات فرعٌه لكل منها وظٌفه محدده -أ

 اداره علٌا ووسطى للعاملٌن بالمؤسسه -ب

 ب معاً +أ-ج

 جمعٌه عمومٌه ومجلس اداره ولجان متخصصه -د

 

 :الدور الذي ٌمارسه االخصائً االجتماعً بالمؤسسه ٌطلق علٌه -23

 الدور الموصوؾ -أ

 الدور الفعلً-ب

 الدور المتوقع -ج

 الدور المثالً -د

 

 :اي مؤسسه من المؤسسات الرعاٌه االجتماعٌه بٌنها وبٌن المؤسسات االخرى عالقات -24

 افقٌه -أ

 رأسٌه -ب

 ب جمٌعاً +أ-ج

 مهنٌه-د

 



 :تمارس رعاٌه الشباب فً العدٌد المنظمات والمؤسسات ومنها -25

 المدارس والنوادي -أ

 دور رعاٌه المسنٌن -ب

 مراكز رعاٌه االمومه والطفوله -ج

 جمٌع ماسبق -د

 

 :ٌجب ان ٌشمل تقرٌر الزٌاره رأي الطالب فً -26

 االمكانات البشرٌه بالمؤسسه -أ

 الشكل العام للمؤسسه ومدى تناسبها مع العمالء-ب

 المعوقات التً تواجهه االخصائً - ج

 جمٌع ماسبق - د

 

 :عدم مٌل الشباب لالندماج مع االخرٌن والتمركز حول الذات والعزله عن المجتمع ٌطلق علٌه -27

 االؼتراب -أ

 صراع القٌم -ب

 االحباط -ج

 الفراغ-د

 

 :عندما ٌستخدم االخصائً مهارات الضؽوط والتصحٌح وتعبئه الجمهور فأنه بذالك -28

 المنظم -أ

 المعالج-ب

 المدافع -ج

 الوسٌط-د

 

 :من اهم وسائل التعبٌر االجتماعً وتهدؾ الى تبادل االراء  والمعلومات وتبادل الكثٌر من االفكار -29



 المناقشه الجماعٌه -أ

 اللجان -ب

 الندوه -ج

 التوعٌه -د

 

 :رعاٌه الشباب هً خدمات ذات صبؽه -30

 وقائٌه -أ

 انشائٌه -ب

 عالجٌه -ج

 جمٌع ماسبق -د

 

 :ٌجب التزام الطالب باالخالق المهنٌه فً التسجٌل ومنها -31

 الموضوعٌه-أ

 السرٌه-ب

 المسئولٌه المهنٌه -ج

 جمٌع ماسبق -د

 

 :تصنٌؾ اسالٌب التسجٌل حسب الهدؾ منها الى اسالٌب -32

 قصصٌه وتلخٌصٌه وموضوعٌه-أ

 مؤسسٌه وتعلٌمٌه -ب

 تحلٌلٌه وتلخٌصٌه واحصائٌه -ج

 ٌومٌه ودورٌه - د

 

اسلوب للتسجٌل ٌستخدم فً تسجٌل المقابالت وماتحتوٌه من التفاعل النفسً وماٌستحق ابرازه مثل الحاالت -33

 :السلوكٌه االنفسٌه 



 التسجٌل التلخٌصً -أ

 التسجٌل القصصً -ب

 التسجٌل الموضوعً -ج

 التسجل االحصائً - د

 

 

 :نوع من التسجٌل ٌستخدم فً ظروؾ ضؽط العمل -34

 التسجٌل التلخٌصً-أ

 التسجٌل القصصً -ب

 التسجٌل الدوري -ج

 التسجٌل التحلٌلً - د

 

 :من االخطاء الشائعه فً التسجٌل المهنً -35

 اعتماد الطالب على االسلوب الموضوعً فً التسجٌل -أ

 اعتماد الطالب على اكثر من اسلوب للتسجٌل -ب

 استخدام بعض االلفاظ الؽامضه-ج

 جمٌع ماسبق - د

 

 :من بٌن االهداؾ التً تسعى الً تحقٌقها المقابله اهداؾ-36

 رئٌسٌه -أ

 فرعٌه-ب

 شخصٌه -ج

 ب+أ-د

 

 



الخدمه االجتماعٌه فً المجال المدرسً هً احدى مجاالت العمل المهنً التً ٌمارسها االخصائً االجتماعً -37

 :فً المؤسسه التعلٌمٌه من خالل االلتزام بـ 

 تعلٌمات المدرسه -أ

 القوانٌن -ب

 المبدائ والقٌم المهنٌه لمهنه الخدمه - ج

 كل ماسبق -د

 

 :تهتم الخدمه االجتماعٌه فً المجال المدرسً با المساهمه فً -38

 التنشئه االجتماعٌه للطالب -أ

 اداره المؤسسه -ب

 تعلٌم الطالب -ج

 كل ماسبق - د

 

 :من اهداؾ الخدمه االجتماعٌه فً المجال المدرسً ماٌلً -39

 تنظٌم الحٌاه االجتماعٌه بالمدرسه -أ

 مساعده الطالب على اشباع احتٌاجاتهم -ب

 مساعده المدرسه على نشر خدماتها -ج

 كل ماسبق -د

 

 :من خصائص مشكالت التالمٌذ فً المجال المدرسً -40

 تعقد المشكالت -أ

 تنوع المشكالت -ب

 صعوبه المشكالت -ج

 جمٌع ماسبق -د

 



 :من ادوار االخصائً االجتماعً فً المدرسه مع التلمٌذ كنسق فردي-41

 التخطٌط لتكوٌن جماعات النشاط-أ

 تكوٌن تنظٌمات على مستوى المدرسه-ب

 تقدٌم التوجٌه واالرشاد فً المواقؾ الفردٌه السرٌعه -ج

 كل ماسبق -د

 

الٌمكن لالخصائً االجتماعً ان ٌحل مكانه خاصه بٌن العاملٌن بالمدرسه وٌحظ باحترامهم واعترافهم دون -42

 :ان ٌتفهم جهوده 

 ناظر المدرسه -أ

 سكرتٌر المدرسه-ب

 الموجهٌن -ج

 الطالب - د

 

 

 :الكذب الذي ٌلجأالٌه التلمٌذ لتقلٌد المحٌطٌن به ٌسمى الكذب  -43

 االدعائً -أ

 االلتباسً -ب

 االنتقامً- ج

 بالعدوى-د

 

 :مالحظه المظهر الخارجً للعمٌل تشمل -44

 الجوانب الجسمٌه الظاهره -أ

 تعرضه لنوبات من البكاء او الضحك-ب

 التسلسل فً الحدٌث-ج

 االنطواء او االكتئاب -د



 

 :مالحظه الجوانب النفسٌه للعمٌل تشمل -45

 النمط المزاجً العام-أ

 مواقؾ الحٌره والتردد-ب

 السمه العامه للشخصٌه -ج

 جمٌع ماسبق -د

 

 :ٌشترط لدقه المالحظه اشٌاء منها -46

 دقه شدٌده -أ

 قوه الذاكره -ب

 سالمه الجسم من االعتالل -ج

 الحصول على دورات -د

 

 :المالحظه:من انواع المالحظه ماٌلً -47

 الخاصه -أ

 العامه-ب

 الدقٌقه-ج

 النظرٌه-د

 

 :من خطوات تنفٌذ مهاره المالحظه-48

 تهٌئه المالحظٌن -أ

 تهٌئه المكان -ب

 االحساس -ج

 كل ماسبق- د

 



 :من اسباب هروب التلمٌذ من المدرسه -49

 التدخل المستمر فً حٌاه التلمٌذ وسلوكه -أ

 قٌام التلمٌذ ببعض االعمال المنزلٌه التً تشؽله عن القٌام بدروسه -ب

 سوء الحاله الصحٌه للتلمٌذ-ج

 تدلٌل الطفل بواسطه الوالدٌن -د

 

 :حرمان التلمٌذ من الحب والحنان قد ٌجعله  ٌلجأ الى -50

 الكذب-أ

 السرقه-ب

 العدوان - ج

 الهروب من المدرسه -د

 

 

 

 

  عبد هللا العصٌمً:تصوٌر 

  ..{نُا  }: تنسٌق

الــؽــــدراء:حل   

 


