
 ١ ص  الفاروق
 

  ١ التدریب المیداني

  ١محاضرة 

  

االجتماعیة مھنة ....... تقوم على التدخل المباشر في حل المشكالت  إن مھنة الخدمة -١
 خالل منظومة علمیة : االجتماعیة من

 نظریة -
 تطبیقیة -
 میتافیزیقیة -
 كل ما سبق -

 
االجتماعیة مھنة تطبیقیة تقوم على التدخل ....... في حل المشكالت  الخدمة إن مھنة -٢

 خالل منظومة علمیة : االجتماعیة من
 المباشر -
 الغیر مباشر -
 السلمي -
 العنیف -

 
 إكسابھم مھارات ضروریة لتكوین : یستھدف إعداد األخصائیین االجتماعیین -٣
 الشخصیة اآلمرة -
 الشخصیة المھنیة المتكاملة -
 المتوحدةالشخصیة  -
 الشخصیة المنظرة -

  
 على : درسھ تأتي مھارة األخصائي االجتماعي من مدى تطبیقھ واستفادتھ مما -٤
 ذاتھ -
 الواقع الخیالي -
 الواقع األمبریقي -
 كل ما سبق -

 
تنظیم لمجموعة من اإلجراءات التي تؤدي إلى إحداث تغییرات في السلوك شبھ الدائم لتحقیق  -٥

 مجموعة من األھداف :
 اإللقاء -
 التدریب -
 التدریب المیداني -
 اإلعداد المھني -
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 یتضمن التدریب العمل في ثالث قطاعات ھي : -٦
 المعرفة -
 المھارات -
 االتجاھات -
 كل ما سبق -

 
 المصطلح مثل : تتعدد وجھات النظر حول مفھوم التدریب وذلك بتعدد مجاالت استخدام ھذا -٧
 التدریب اإلداري -
 التدریب الفني -
 التدریب المھني -
 العمليالتدریب  -
 تدریب القادة -
 كل ما سبق -

 
 تدریب فني في موقع العمل إلكساب مھارات عملیة تمكنھ من تأدیة العمل على أكمل وجھ : -٨
 اإللقاء -
 التدریب -
 التدریب المیداني -
 اإلعداد المھني -

 
 التدریب المیداني أحد المحاور األساسیة في إعداد : -٩
 كتب علم االجتماع -
 شخصیة األخصائي االجتماعي -
 الكاتب االجتماعي -
 كل ما سبق -

 
 :من أھم أھداف التدریب المیداني  -١٠

 تبریر األخطاء االجتماعیة -
 التعود على مقابلة المبحوثین -
 التعرف على مبادئ التدریب -
 كل ما سبق -

 
 األسس والقواعد التي یجب مراعاتھا واالعتماد علیھا أثناء العملیة التدریبیة : -١١

 التدریب -
 التدریب المیداني -
 التدریبمبادئ  -
 التدریب اإلداري -
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 :تنقسم مبادئ التدریب إلى مجموعتین من المبادئ ھما -١٢

 مبادئ تتصل بالطالب -
 ریبيمبادئ تتصل بالمنھج التد -
 مبادئ تتصل باالتصال -
 مبادئ تتصل بالعملیة التعلیمیة للطالب -

 
 ھناك عدة مبادئ یجب مراعاتھا في التدریب باعتباره أحد المناھج الدراسیة : -١٣

 االستمراریة -
 التكامل -
 إتاحة فرص تدریب متكافئة لجمیع الطالب -
 تنمیة االستقاللیة لدى الطالب -
 كل ما سبق -

 
من فھم التدریب المیداني على  تنطلق المبادئ التي تتصل بالعملیة التعلیمیة للطالب -١٤

  أنھ :
 عملیة تعلیم كبار -
 تلقین للطالب -
 تعلیم جامعي -
 تعلیم ثانوي -

 
أنھ من المسلمات في التدریب المیداني أنھ علم وفن ومساعدة ترتكز ....... على  -١٥

 : البالغین على التعلم
 مبادئ تتصل بالطالب -
 مبادئ تتصل بالمنھج التدریبي -
 مبادئ تتصل باالتصال -
 المبادئ التي تتصل بالعملیة التعلیمیة للطالب -

 
وأسالیبھا كنمط المحقق لرسالة مھنة الخدمة االجتماعیة بقیمھا وأھدافھا ومعارفھا  -١٦

متمیز بصفات نظریة صالحة، وتم إعداده وتأھیلھ لممارسة أنشطة مختارة وفقا لنمطھ العام 
 وسماتھ الخاصة :

 التدریب المھني -
 التدریب -
 التعریف باألخصائي االجتماعي المعاصر في معجم ویبستر -
 قواعد الھیئة القومیة األمریكیة لألخصائیین االجتماعیین -
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قومیة األمریكیة لألخصائیین االجتماعیین قواعد عامة لحق األخصائي تحدد الھیئة ال -١٧
 :االجتماعي في الممارسة منھا 

 الحصول على الجنسیة األمریكیة -
 خلو مطلق من أیة مظاھر للتحیز للجنس أو اللون أو العقیدة -
 ألخذاستعداد فطري للألخصائي  -
 كل ما سبق -

 
االجتماعیین أن على اإلخصائي االجتماعي تحدد الھیئة القومیة األمریكیة لألخصائیین  -١٨

 الحصول على درجة الماجستیر في :
 الخدمة االجتماعیة -
 لعلوم اإلنسانیةا -
 العلوم الطبیعیة -
 العلوم التاریخیة -

 
تحدد الھیئة القومیة األمریكیة لألخصائیین االجتماعیین أن على اإلخصائي االجتماعي  -١٩

 في : البكالریوسالحصول على درجة 
 االجتماعیةالخدمة  -
 العلوم اإلنسانیة -
 العلوم الطبیعیة -
 العلوم التاریخیة -

 
 یتحلى بمھارات متمیزة أھمھا : على اإلخصائي االجتماعي أن  -٢٠

 القبول من اآلخرین -
 مھارة اإلدراك -
 مھارة االرتباط -
 مھارة القدریة على التغییر -
 كل ما سبق -

 
قبل العمل أو عند صقل الشخصیة المناسبة من خالل الدورات التدریبیة سواء  -٢١

 االلتحاق بھ :
 التدریب -
 التدریب المیداني -
 اإلعداد المھني -
 ال شيء مما سبق -

 
االھتمام باختیار أفضل العناصر الصالحة لدراسة الخدمة االجتماعیة وإكسابھم القدرة  -٢٢

 والمھارة على التعامل من خالل عملیتي اإلعداد النظري والتطبیق العملي :
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 التدریب -
 المیدانيالتدریب  -
 اإلعداد المھني -
 ال شيء مما سبق -

 
اإلعداد المھني ھو االھتمام باختیار أفضل العناصر الصالحة لدراسة الخدمة  -٢٣

 االجتماعیة وإكسابھم القدرة والمھارة على التعامل من خالل عملیة :
 اإلعداد النظري -
 التطبیق العملي -
 اإلعداد النظري والتطبیق العملي -
 ال شيء مما سبق -

 
الشخصیة المھنیة لألخصائي االجتماعي وذلك بتعلیم الطالب أساسیات المھنة تكون  -٢٤

 وإكسابھم االتجاھات السلیمة في مجال التفاعل الوظیفي :
 التدریب -
 التدریب المیداني -
 اإلعداد المھني -
 ال شيء مما سبق -

 
محاولة معرفة احتیاجات ومشكالت المجتمع ووضع الخطط التي تقابل ھذه االحتیاجات  -٢٥

 : والمشكالت
 رسم سیاسة اجتماعیة شاملة -
 التغیرات االجتماعیة -
 التدریب المیداني -
 اإلعداد المھني -

 
تعتبر المؤتمرات العلمیة المحلیة والدولیة المتخصصة التي تنظمھا الھیئات العملیة  -٢٦

 المختلفة من كلیات ومعاھد ومراكز علمیة ھي :
 سیاسة اجتماعیة شاملة -
 للمساھمة في تطویر إعداد األخصائي االجتماعيصور االحتكاك العلمي  -
 صور التدریب المیداني -
 ال شيء مما سبق -

  
  ٢محاضرة 
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إحدى وسائل التدریب المیداني التي تتعلق بمشاھده المؤسسات االجتماعیة علي  -٢٧
الواقع عن طریق الرؤیة العینیة بالذھاب إلي تلك المؤسسات في موعد محدد مسبقاً ومتفق 

 علیة :
 التدریب -
 التدریب المیداني -
 الزیارة المیدانیة -
 اإلعداد المھني -

 
العملیة التي یتم فیھ القیام بمشاھده المؤسسات االجتماعیة عن طریق الرؤیة العینیة  -٢٨

ومناقشھ المسئولین علي الواقع الكتساب معلومات مباشرة عن أھم الخدمات التي تقدمھا 
 والوظائف التي تقوم بھا :

 التدریب -
 انيالتدریب المید -
 الزیارة المیدانیة -
 اإلعداد المھني -

 
وسیلھ من وسائل االتصال التي تتیح الفرصة للطالب الكتساب الخبرات والمعارف من  -٢٩

 خالل مشاھدتھ للواقع والتعرف علي الحقائق على الطبیعیة :
 التدریب -
 التدریب المیداني -
 الزیارة المیدانیة -
 اإلعداد المھني -

 
 المیدانیة :الخبرة المأخوذة من الزیارة  -٣٠

 وقتیة -
 لحظیة -
 باقیة األثر -
 ال شيء مما سبق -

 
 مراحل الزیارات المیدانیة : -٣١

 مرحلھ اإلعداد -
 مرحلة التنفیذ -
 مرحلھ التقییم -
 كل ما سبق -

 
 یستھدف تنظیم الزیارات المیدانیة لطالب االجتماع والخدمة االجتماعیة تحقیق  : -٣٢

 اكتساب معلومات و مھارات مباشرة عن نشأة المؤسسة -
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 تحقیق الشعور بالھویة المھنیة لدي الطالب -
 رسم سیاسة اجتماعیة شاملة -
 ٢و  ١ -

 
 تستھدف المشاھدة في الزیارة المیدانیة : -٣٣

 اكتساب معلومات ومھارات مباشره عن نشأه المؤسسة -
 اكتساب معلومات و مھارات مباشرة عن أنواع الخدمات التي تقدمھا المؤسسة -
 عن دور األخصائي االجتماعياكتساب معلومات و مھارات مباشرة  -
  كل ما سبق -

 
تستھدف المشاھدة في الزیارة المیدانیة كـ ...... لمھنة الخدمة االجتماعیة في إطار  -٣٤

 فریق العمل في تلك المؤسسات :
 ممارس -
 منظم -
 واضع -
 مدیر -

 
 تتم اللقاءات في الزیارات المیدانیة تحت إشراف : -٣٥

 وزاري -
 أكادیمي -
 بدون إشراف -
 مدني -

 
اللقاءات في الزیارات المیدانیة تحت إشراف أكادیمي ألحد أعضاء ھیئھ التدریس تتم  -٣٦

 من جانب .... إلحداث تفاعل أثناء الزیارة بین الطالب والعاملین بالمؤسسة:
 المستشفى -
 الكلیة -
 المدرسة -
 كل ما سبق -

 
تتم اللقاءات في الزیارات المیدانیة تحت إشراف أكادیمي ألحد أعضاء ھیئھ التدریس  -٣٧

 من جانب الكلیة :
 إلحداث تفاعل أثناء الزیارة بین الطالب والعاملین بالمؤسسة -
 حساب الدرجات بشكل دوري -
 تنویع دور اإلخصائي االجتماعي -
 ال شيء مما سبق -
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 یتم اكتساب المعلومات والمھارات في التدریب المیداني من خالل: -٣٨
 اللقاءات التي تتم بین الطالب والعاملین بالمؤسسة -
 أقسام المؤسسة والتعرف واقعیاً علي الخدماتزیارة  -
 تنمیة التفكیر النقدي و االبتكاري لدى الطالب -
 كل ما سبق -

 
 في كل مرحلھ من التدریب تتحدد مھام لكل من : -٣٩

 مشرف الزیارة -
 الطالب -
 العاملین بالمؤسسة التي یتم زیارتھا -
 كل ما سبق -

 
 من حیث : االجتماعیة یتم التزود بمعارف جدیدة عن منظمات الرعایة والتنمیة -٤٠

 أھدافھا -
 الخدمات التي تقدمھا لعمالئھا -
 نطاق عملھا وكافة األنشطة االجتماعیة -
-  ً  عالقة المنظمات داخل المجتمع رأسیاً وأفقیا
 كل ما سبق -

  
 یتم وصول الطالب إلى فھم حقیقي من خالل : -٤١

 مرورھم بخبرة واقعیة -
 السماع -
 اإلنصات -
  التدریب -

 
 المھنیة للخدمة االجتماعیة :من مھارات الممارسة  -٤٢

 مھارة المالحظة  -
 التسجیل    -
 تكوین عالقات مھنیة مع اآلخرین  -
 توثیق العالقات بین الطالب  -
 ثوثیق العالقة بین لطالب و األساتذة  -
 كل ما سبق  -

 
 یتم التعرف على طبیعة دور األخصائي االجتماعي من خالل : -٤٣

 مدى تعاونھ مع فریق العمل بالمؤسسات  -
 عالقة االخصائي بالنسق التنظیمي للمؤسسة  -
 مقارنة دور األخصائي بالدور المثالي    -



 ٩ ص  الفاروق
 

 كل ما سبق  -
   
 من أھم المشكالت االجتماعیة التي تواجھ العمالء : -٤٤

 مشكالت الطالب بالمدارس   -
 انحراف األحداث    -
 مشكالت الشباب ومشكالت المعاقین   -
 كل ما سبق  -

  
 لدي الطالب من خالل :یتحقق الشعور بالھویة المھنیة  -٤٥

 تنظیم الزیارة المیدانیة  -
 فھم واستیعاب قیم الخدمة االجتماعیة  -
 التعرف على مشكالت الشیاب  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 فھم واستیعاب قیم الخدمة االجتماعیة من أجل :  -٤٦

 للتعامل مع العمالء    -
 للحث على العمل الخیري  -
 للتقییم الزیارة المیدانیة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
ً اكتساب الطالب منھج التفكیر السلیم والبحث العلمي  -٤٧  یتم من خالل : نظریا

 إجراء البحوث النظریة   -
 القیام بالزیارة المیدانیة   -
 مساعدتھم علي اختیار موضوع البحث ومنھجھ   -
 اختیار المراجع التي یستخدمھا الطالب  -

  
 یقوم بھ الطالب من : الطالب یتم من خالل مااإلبتكاري لدي  تنمیة التفكیر النقدي و -٤٨

 قبل الزیارة المیدانیة نقد  -
 ة المیدانیة أثناء الزیارنقد  -
 بعد الزیارة المیدانیة نقد  -
 كل ما سبق  -

 
تعتبر مجاال رئیسیاً لممارسة مھنة الخدمة االجتماعیة وتكامل بنائھا المھني حیث  -٤٩

 : تمثل دلیل فاعلیتھا
 الدراسات النظریة  -
 الزیارات للمؤسسات االجتماعیة -
 مراجعة التقاریر السابقة  -
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 النقد العلمي  -
  

الخدمة االجتماعیة مھنة تطبیقیة ومھنة ممارسة وبدون ھذه الممارسة فلن یكون لھا   -٥٠
 :وجود فعلي في المجتمع 

 مھنة تطبیقیة  -
 مھنة نظریة  -
 مھنة ممارسة  -
  ٣و  ١ -

 
 أي العبارات التالیة صحیحة : -٥١

 بدون ممارسة الخدمة االجتماعیة لن یكون لھا وجود فعلي في المجتمع  -
 تمثل الخدمة االجتماعیة في بنائھا التنظیمي أدوارا مھنیة محددة لتحقیق أھداف المؤسسة -
 قد تتضمن أنشطة المؤسسة االجتماعیة عملیات تربویة أو تأھیلیة أو تشغیلیة -
 كل ما سبق  -

 
عاً یستخدمون المھارات والمصادر لتأدیة أعمال وإنتاج بناء من األفراد المتفاعلین م -٥٢

 خدمات بواسطة أنظمة اتصال :
 التدریب المیداني  -
 المؤسسة االجتماعیة  -
 اإلعداد المھني  -
 الزیارة المیدانیة  -

 
 وحدات اجتماعیة أو تجمع بشري یبنى ویعاد بناؤه بقصد تحقیق أھداف محددة : -٥٣

 التدریب المیداني  -
 المؤسسة االجتماعیة  -
 اإلعداد المھني  -
 الزیارة المیدانیة  -

 
نسق من العالقات التنظیمیة التي تنظم وتیسر حصول المستفیدین على خدماتھا  -٥٤

 المھنیة في إطار ھیكلي منظم وسلطة یكفلھا النظام العام  :
 التدریب المیداني  -
 المؤسسة االجتماعیة  -
 اإلعداد المھني  -
 الزیارة المیدانیة  -

 
نسق اجتماعي لھ بناء ووظیفة ، بینھ وبین البیئة المحیطة بھ تفاعل یحقق أھداف كل  -٥٥

 من النسق والبیئة :
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 التدریب المیداني  -
 المؤسسة االجتماعیة  -
 اإلعداد المھني  -
 الزیارة المیدانیة  -

 
 من أھم خصائص المؤسسة االجتماعیة التي یتم زیارة الطالب لھا : -٥٦

 تكون مؤسسة تجاریة  -
 لھا جھاز إداري متكامل  -
 ال یوجد لھا مكان محدد  -
 ال شيء مما سبق  -

 
المقصود بأن یكون للمؤسسة االجتماعیة ....أي أن تقوم بإنتاج خدمات من أجل  -٥٧

 الناس :
 جھاز إدراي متكامل  -
 أھداف و مھمة أساسیة  -
 مكان لممارسة الخدمة  -
 كل ما سبق  -

 
 تقدم المؤسسات االحتماعیة خدمات من أجل : -٥٨

 األفراد  -
 الجماعات  -
 المجتمعات -
 كل ما سبق  -

 
 تعتبر تعبیرا واقعیاً عن التكافل االجتماعي والمسئولیة المتبادلة بین الفرد والمجتمع :  -٥٩

 التدریب المیداني  -
 المؤسسة االجتماعیة  -
 اإلعداد المھني  -
 الزیارة المیدانیة  -

  
 من حیث :تختلف المؤسسة االجتماعیة عن الھیئات أو المؤسسات األخرى  -٦٠

 خاصیة من ترعاھم   -
 حجمھا و درجة تعقیدھا  -
 موقع الخدمة االجتماعیة وعالقتھ بالبناء الخاص بالمؤسسة ككل  -
 كل ما سبق  -

 
 المؤسسة االجتماعیة تستھدف :  -٦١
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 الربح أو العائد المادي  -
 التنظیم االداري  -
 الرعایة االجتماعیة لفئات معینة من أفراد المجتمع  -
 التربیة و التعلیم  -

  
 تتسم المؤسسة االجتماعیة بـ :  -٦٢

 التزمت  -
 المرونة و الدینامیكیة  -
 البیروقراطیة  -
 كل ما سبق  -

 
 تلتزم إدارة المؤسسة االجتماعیة :  -٦٣

 بالنظام األساسي للمؤسسة  -
 بالنظام لمدیر المؤسسة  -
 باللوائح التنظیمیة من الدولة  -
  ٣و  ١ -

 
 : ومصادر تمویلھا  ت المؤسسةتحدد شروط االستفادة من خدما   -٦٤

 بالنظام األساسي للمؤسسة  -
 بالنظام لمدیر المؤسسة  -
 باللوائح التنظیمیة من الدولة  -
  ٣و  ١ -

 
 من مصادر تمویل المؤسسات االجتماعیة : -٦٥

 التمویل الحكومي  -
 التمویل األھلي  -
 الھبات -
 كل ما سبق  -

 
بتغیر احتیاجات العمالء صفة تمنح المؤسسة االجتماعیة حریة الحركة والتغییر  -٦٦

 والتغییرات االجتماعیة أو السیاسیة واالقتصادیة المرتبطة بالرعایة االجتماعیة :
 االجتماعیة  -
 المرونة و الدینامیكیة  -
 التجاریة  -
 القیاسیة  -

 
 تصنیف المؤسسات االجتماعیة حسب التبعیة :  -٦٧
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 أولیة و ثانویة  -
 حكومیة و أھلیة و مشتركة  -
 مدرسیة و أسریة و عمالیة  -
 كل ما سبق  -

 
 تصنیف المؤسسات االجتماعیة حسب نوعیة المجال :  -٦٨

 أولیة و ثانویة  -
 حكومیة و أھلیة و مشتركة  -
 مدرسیة و أسریة و عمالیة  -
 كل ما سبق  -

 
 تصنیف المؤسسات االجتماعیة حسب وضع الخدمة بھا :  -٦٩

 أولیة و ثانویة  -
 حكومیة و أھلیة و مشتركة  -
 مدرسیة و أسریة و عمالیة  -
 كل ما سبق  -

 
تعتبر المؤسسات االجتماعیة التي تنشئھا الدولة وتتولي مسئولیة تمویلھا واإلشراف  -٧٠

 ا :علیھ
 مؤسسات حكومیة  -
 مؤسسات أھلیة  -
 مؤسسات مشتركة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 من أمثلة المؤسسات االجتماعیة األھلیة : -٧١

 المدارس الحكومیة  -
 مكاتب العمل  -
 الجمعیات الخیریة  -
 الجامعات  -

 
 : حكومیةمن أمثلة المؤسسات االجتماعیة ال -٧٢

 المدارس الحكومیة   -
 مكاتب العمل  -
 مكاتب الضمان االجتماعي -
 كل ما سبق  -
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المؤسسات االجتماعیة التي یقیمھا األھالي ویتولون إدارتھا بجھود تطوعیة في إطار  -٧٣
 حكومي :قانون الجمعیات والمؤسسات الخیریة تحت إشراف 

 مؤسسات حكومیة  -
 مؤسسات أھلیة  -
 مؤسسات مشتركة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
المؤسسات االجتماعیة التي تجمع بین الجھود الحكومیة واألھلیة في اإلدارة والتمویل  -٧٤

: 
 مؤسسات حكومیة  -
 مؤسسات أھلیة  -
 مؤسسات مشتركة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 تصنف المؤسسات وفقاً لمجال الممارسة إلى :  -٧٥

 مدرسیة -
 أسریة -
 عمالیة -
 كل ما سبق  -

  
 من المؤسسات التي تصنف طبقاً للخدمات التي تقدمھا :  -٧٦

 مؤسسات محكمة األحداث  -
 دار المالحظة  -
 دار اإلیداع  -
 كل ما سبق  -

 
المؤسسات االجتماعیة التي قامت أساساً لتطبیق الخدمة االجتماعیة وتقدیم خدمات  -٧٧

 اجتماعیة للعمالء أفراد أو جماعات أو مجتمعات : 
 المؤسسات االجتماعیة الحكومیة  -
 المؤسسات االجتماعیة األولیة  -
 المؤسسات االجتماعیة الثانویة  -
 كل ما سبق  -

 
 من أمثلة المؤسسات االجتماعیة األولیة :  -٧٨

 مؤسسة رعایة األحداث  -
 مؤسسات رعایة المسنین  -
 أندیة الشباب  -
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 كل ما سبق  -
 

 یالحظ أن األخصائي االجتماعي في تلك المؤسسات یمثل دور القیادي المھني : -٧٩
 المؤسسات االجتماعیة الحكومیة  -
 المؤسسات االجتماعیة األولیة  -
 ة الثانویة المؤسسات االجتماعی -
 كل ما سبق  -

 
المؤسسات االجتماعیة التي أنشئت لتحقیق ھدف ما ، وھي غیر متخصصة في  -٨٠

 الخدمة االجتماعیة ولكن الخدمة االجتماعیة تمثل جانباً من خدماتھا  :
 المؤسسات االجتماعیة الحكومیة  -
 المؤسسات االجتماعیة األولیة  -
 المؤسسات االجتماعیة الثانویة  -
 كل ما سبق  -

  
 یعتبر وجود الخدمة االجتماعیة وسیلة مساعدة لتحقیق أھدافھا الرئیسیة  :  -٨١

 المؤسسات االجتماعیة الحكومیة  -
 المؤسسات االجتماعیة األولیة  -
 المؤسسات االجتماعیة الثانویة  -
 كل ما سبق  -

 
 من أمثلة المؤسسات االجتماعیة الثانویة : -٨٢

 المدارس  -
 المصانع  -
 المستشفیات -
 كل ما سبق   -

 
 تعتبر المؤسسات التي یتم زیارة الطالب لھا شریكة ھامة في  : -٨٣

 عملیة إعداد المنھج  -
 عملیة إعداد الطالب -
 عملیة إعداد مناھج التقویم  -
 كل ما سبق  -

 
من شروط الزیارة المیدانیة أن ترى المؤسسة أن إكساب الطالب المھارات الخاصة  -٨٤

 بالزیارات : 
 تطوع  -
 أمر غیر واجب  -
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 العمل شرط واجب لقیام -
 واجب تمیلھ االلتزامات والقیم المھنیة  -

 
 من شروط اختیار المؤسسات للقیام بالزیارة المیدانیة وجود أخصائي اجتماعي :  -٨٥

 خریج أقسام االجتماع والخدمة االجتماعیة -
 خریج إعالم  -
 خریج الثانویة العامة  -
 ال یشترط توفر التخصص التعلیمي  -

 
 وجود العمالء الذین یستفیدون من المؤسسة وقت زیارة الطالب یساھم في :  -٨٦

 توفیر المؤسسة الخبرة المالئمة للطالب   -
-  ً  التعرف علي أنشطة المؤسسة فعلیا
 التطبیق الفعلي لعملیة الخدمة االجتماعیة  -
  ٢و  ١ -

  
  

   ٣محاضرة 
  

 اجتماعي خریج كلیاتوجود أخصائي  مؤسسات الزیارة المیدانیة من أسس اختیار  -٨٧
 أو معاھد الخدمة االجتماعیة بشرط : 

 أن تمنع المؤسسة الطالب من مقابلتھ  -
 أن تسمح لھ المدرسة بقیاس مستوى الطالب  -
   أن تسمح لھ المؤسسة بالوقت الالزم لمقابلة الطالب  -
 أن تسمح لھ المؤسسة بتدریس الطالب  -

 
 علیھا التقریر المیداني :   من  العناصر األساسیة التي ینبغي أن یشتمل -٨٨

 البیانات األولیة  -
 نشأة المؤسسة و تطورھا  -
 أھداف المؤسسة وخدماتھا -
 إمكانیات المؤسسة وأقسامھا -
 كل ما سبق  -

 
ھویتھا وطبیعتھا الخاصة  بیانات معرفة بالمؤسسة التي یتم زیارتھا بغرض تحدید -٨٩

عملھا وظیفیا تمییزا لھا عن  وطبیعة أنشطتھا، والمنطقة التي تخدمھا جغرافیا، ومیدان
 : المؤسسات األخرى

 البیانات العامة  -
 البیانات األولیة  -
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 أھداف المؤسسة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : الزیارة المیدانیة نفسھا من البیانات الشاملة عن -٩٠

 رقم الزیارة -
 تاریخ الزیارة  -
 زمن الزیارة  -
 كل ما سبق  -

 
 ترجع أھمیة ذكر اسم المؤسسة حتى :  -٩١

 طبیعة البیئة التي تخدمھا لمعرفة -
 فعال ألنھ یحدد تحدیدا قاطعا للمؤسسة التي قام الطالب بزیارتھا -
 تحدید األنشطة الوظیفیة -
  یحدث خلط بینھا وبین غیرھا من المؤسسات التي تعمل في نفس المجال   ال  -

 
 : یجب تحدید موقع المؤسسة  -٩٢

 طبیعة البیئة التي تخدمھا لمعرفة -
 فعال قاطعا المؤسسة التي قام الطالب بزیارتھاألنھ یحدد تحدیدا  -
 میسرة وسیلة للوصول إلى المؤسسة بطریقة -
  كل ما سبق -

 
على المؤسسة، والقائمة بمد  تحدید الجھة التي لھا حق اإلشرافالمقصود بھا  -٩٣

 : المؤسسة باألموال التي تحتاجھا
 عنوان المؤسسة  -
 تبعیة المؤسسة  -
 موارد المؤسسة  -
 تلفون المؤسسة  -

 
یفید ...... في حصول الطالب على أي معلومات یرید الحصول علیھا بعد الزیارة  أو  -٩٤

 الخدمات التي تقدمھا المؤسسة لبعض الحاالت : االستفسار عن
 عنوان المؤسسة  -
 تبعیة المؤسسة  -
 موارد المؤسسة  -
 تلفون المؤسسة  -

 
 المؤسسات األھلیة تخضع إلشراف :  -٩٥

 المراكز األھلیة  -
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 والشئون االجتماعیةوزارة العمل  -
 وزارة التربیة و التعلیم  -
 وزارة الطاقة  -

 
التي تؤدیھا المؤسسة و معرفة نوعیة العمالء الذین یمكنھم  تحدید األنشطة الوظیفیة -٩٦

 : األنشطة االستفادة من تلك
 عنوان المؤسسة  -
 تبعیة المؤسسة  -
 المؤسسة وظیفیا میدان عمل -
 كل ما سبق  -

 
 یفید تحدید میدان عمل المؤسسة وظیفیاً في :  -٩٧

 معرفة نوعیة العمالء الذین یمكنھم االستفادة من أنشطتھا   -
 تحدید موقع المؤسسة بسھولة  -
 تحدید الجھة المشرفة على المؤسسة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 یحدد :  المجال الجغرافي الذي تخدمھ المؤسسة -٩٨

 النطاق الجغرافي لعمل المؤسسة    -
 اختصاصات المؤسسة    -
 الجھة المشرفة على المؤسسة  -
  ٢و  ١ -

 
 :قد یكون المجال الجغرافي لعمل المؤسسة -٩٩

 المستوى القومي على -
  على المستوى اإلقلیمي -
 على المستوى المحلي -
 كل ما سبق  -

 
  :  المستوى القومي علىمن أمثلة الزیارات المیدانیة  - ١٠٠

 وزارة التخطیطزیارة  -
 زیارة اإلتحاد اإلقلیمي للمحافظة  -
 زیارة مستشفى أو مدرسة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : المستوى اإلقلیمي  من أمثلة الزیارات المیدانیة على - ١٠١

 زیارة وزارة التخطیط  -
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 زیارة اإلتحاد اإلقلیمي للمحافظة  -
 زیارة مستشفى أو مدرسة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
  :  المستوى المحلي  من أمثلة الزیارات المیدانیة على - ١٠٢

 زیارة وزارة التخطیط -
 زیارة اإلتحاد اإلقلیمي للمحافظة  -
 زیارة مستشفى أو مدرسة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 إجراء البحوث والمسوح االجتماعیة : تحدید المجال الجغرافي للمؤسسة یفید عند - ١٠٣

 یحدد طبیعة الخدمات -
 النطاق الجغرافي الذي تخدمھ لدراسة مدى فاعلیة الخدمة التي تقدمھا المؤسسة في -
 تحدید الجھة المشرفة على المؤسسة  -
 تسھیل الزیارات المیدانیة  -

 
 الدیموجرافیة التي تحدث فیھ یسھم في: معرفة المجال الجغرافي والتغیرات - ١٠٤

 تحدید حجم التغییر المطلوب في أنشطة المؤسسة -
 طبیعة الخدمات التي تقدمھا المؤسسة   -
 المستفیدین منھا على خدمات المؤسسة من جانب العمالءمواجھة الطلب المتزاید  -
 كل ما سبق  -

 
تاریخیة عن المؤسسة وارتباط نشأتھا بمرحلة تطور مھنة الخدمة  یعطي خلفیة - ١٠٥

 :  وبمجال نشاط المؤسسة بوجھ خاص االجتماعیة بوجھ عام
 عنوان المؤسسة  -
 مصادر المؤسسة  -
 تاریخ المؤسسة  -
 كل ما سبق  -

 
األولى لنشأة المؤسسة التي تقابل احتیاجاتھا وتسھم في مواجھة یوضح البدایات  - ١٠٦

 : مشكالت العمالء المستفیدین
 شكل المؤسسة  -
 عنوان المؤسسة  -
 تاریخ المؤسسة  -
 مصادر المؤسسة  -

 
 من حیث :  یقصد بالتطورات التي طرأت على المؤسسة - ١٠٧
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 تطور الموارد المالیة  -
 تطور الموارد البشریة  -
 تطور الموارد التنظیمیة   -
 كل ما سبق  -

 
 لكل مؤسسة سیاسة عمل خاصة تتناسب مع  :  - ١٠٨

 عنوان المؤسسة  -
 موارد المؤسسة  -
 طبیعة أنشطتھا وما تقدمھ من خدمات وبرامج  -
  ٣و  ٢ -

 
موجھات لتصمیم برامج وخدمات المؤسسة إلشباع احتیاجات المستفیدین ومساعدتھم  - ١٠٩

 : على مواجھة مشكالتھم
 برامج المؤسسة  -
 أھداف المؤسسة  -
 موارد المؤسسة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 أي العبارات التالیة صحیحة : - ١١٠

 یختلف العمالء المستفیدون من مؤسسة ألخرى -
على قدر ما یتوفر في المؤسسة من القوى البشریة والتخصصات العاملة المعدة والمدربة  -

 تقدیم الخدماتعلى قدر توقعنا لمستوى تحقیق األھداف ومستوى 
 یختلف البناء التنظیمي في المؤسسة األھلیة عنھ في المؤسسة الحكومیة -
یعتبر التعرف على ممارسة الخدمة االجتماعیة بالمؤسسة التي یقوم الطالب بزیارتھا من أھم  -

 أھداف تنظیم تلك الزیارات
 كل ما سبق  -

 
 شروط استفادة العمالء من خدمات المؤسسة االجتماعیة تكون واضحة في :    - ١١١

 الالئحة الداخلیة للمؤسسة  -
 قانون الطوارئ -
 قانون وزارة العمل  -
 كل ما سبق -

 
في حال عدم انطباق شروط المؤسسة االجتماعیة على العمالء یقوم األخصائي  - ١١٢

 االجتماعي بـ : 
 طرد العمالء -
 تقدیم خدمات المؤسسة للعمالء  -
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 توجیھ العمالء إلى المؤسسات التي یمكن أن تنطبق شروطھا على حاالتھم -
 ال شيء مما سبق -

 
ھي التي تحدد قواعد وأسس العمل والبناء التنظیمي للمؤسسة واختصاصات كل قسم  - ١١٣

لمؤسسة من أقسامھا، وكل ما یساعد على تقنین وتنظیم العمل تحقیقا لألھداف التي تسعى ا
 إلى تحقیقھا: 

 التدریب المھني  -
 اللوائح التنظیمیة  -
 أھداف المؤسسة  -
 الزیارة المیدانیة  -

 
 :یقصد باإلمكانیات للمؤسسة ما یتوفر للمؤسسة من - ١١٤

 مباني و مرافق  -
 إمكانیات بشریة  -
 البناء التنظیمي للمؤسسة  -
 عالقة المؤسسة باألجھزة األخرى -
 كل ما سبق  -

 
اإلمكانیات المادیة التي تتعلق بسعة المؤسسة المكانیة ومدى تمشي طبیعة المباني مع  - ١١٥

 :ظروف العمالء 
 المباني و المرافق  -
 البناء التنظیمي للمؤسسة  -
 اإلمكانیات البشریة  -
 ال شيء مما سبق  -

  
اإلمكانیات التي تتعلق بموقع المؤسسة بالنسبة للمنطقة الجغرافیة التي تخدمھا،  - ١١٦

 : الصیانة أو تطویر المباني، ومدى وجود خطة للتوسع في اإلنشاءاتوخطط 
 المباني و المرافق  -
 البناء التنظیمي للمؤسسة  -
 اإلمكانیات البشریة  -
 ال شيء مما سبق  -

  
مدى توفر التجھیزات كاألثاث، وخطوط االتصال بین أقسام المؤسسة من ناحیة وبینھا  - ١١٧

 : وبین المؤسسات األخرى أو بینھا وبین العمالء 
 المباني و المرافق  -
 البناء التنظیمي للمؤسسة  -
 اإلمكانیات البشریة  -
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 ال شيء مما سبق  -
 
أقسام المؤسسة ومستوى المقصود بھا التعرف على عدد العاملین في كل قسم من  - ١١٨

إعدادھم المھني وقدرتھم على تخطیط وتنفیذ ومتابعة البرامج التي یحتاجھا العمالء وتناسب 
 : ھذا العدد مع أعداد العمالء المستفیدین من خدمات المؤسسة

 المباني و المرافق  -
 البناء التنظیمي للمؤسسة  -
 اإلمكانیات البشریة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
ى احتیاج العنصر البشري لمعارف وخبرات ومھارات جدیدة لزیادة التعرف على مد - ١١٩

 : كفاءتھ لتقدیم الخدمات
 المباني و المرافق  -
 البناء التنظیمي للمؤسسة  -
 اإلمكانیات البشریة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 :تنطوي .....على تحدید میزانیة المؤسسة والوضع المالي لھا   - ١٢٠

 المباني و المرافق  -
 البناء التنظیمي للمؤسسة  -
 اإلمكانیات المالیة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
تحدید األقسام والوحدات واإلدارات التي تتكون منھا المؤسسة ومدى مالئمة ھذا  - ١٢١

 : البناء التنظیمي لطبیعة عمل المؤسسة واألھداف التي تسعى لتحقیقھا
 المباني و المرافق  -
 البناء التنظیمي للمؤسسة  -
 اإلمكانیات المالیة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : المؤسسات .......تنقسم إلى أقسام أو وحدات فرعیة لكل منھا وظیفة معینة ومحددة - ١٢٢

 المؤسسات الحكومیة  -
 المؤسسات األھلیة  -
 المؤسسات األولیة  -
 المؤسسات الثانویة  -
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واللجان ولكل منھا المؤسسات .......... تتمثل في الجمعیة العمومیة ومجلس اإلدارة،  - ١٢٣
 تكوینھ واختصاصاتھ :

 المؤسسات الحكومیة  -
 المؤسسات األھلیة  -
 المؤسسات األولیة  -
 المؤسسات الثانویة  -

 
 أي مؤسسة من مؤسسات الرعایة االجتماعیة :  - ١٢٤

 تعمل في فراغ   -
 بینھا وبین المؤسسات األخرى عالقة  -
 تعمل في مدار الحكومة فقط  -
 تعتمد على التبرعات فقط  -

 
التي تتم بین المؤسسة وبین المؤسسات األخرى المحیطة بھا على نفس  العالقة ..... - ١٢٥

 المستوى الجغرافي داخل المجتمع المحلي أو في مجتمعات محلیة أخرى :
 األفقیة  -
 الرأسیة  -
 السطحیة  -
 الغیر متبادلة  -

  
 من أمثلة العالقة : عالقة المدرسة بالمستشفى وعالقتھما بالوحدة المحلیة - ١٢٦

 األفقیة  -
 الرأسیة  -
 السطحیة  -
 الغیر متبادلة -

 
العالقة التي تتم بین المؤسسة وبین المستویات األعلى منھا أو األدنى منھا في  - ١٢٧

 المستوى التنظیمي والتي تقوم باإلشراف على تلك المؤسسة :
 األفقیة  -
 الرأسیة  -
 السطحیة  -
 الغیر متبادلة -

 
المحلي بوزارة الشئون االجتماعیة عالقة مدیریة الشئون االجتماعیة على المستوى  - ١٢٨

 من أمثلة العالقة : على المستوى القومي والوحدة االجتماعیة على المستوى األدنى
 األفقیة  -
 الرأسیة  -
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 السطحیة  -
 الغیر متبادلة -

 
تذلیل الصعوبات التي یواجھھا األخصائي االجتماعي یسھم في .... الدورالذي یقوم بھ  - ١٢٩

 بالمؤسسة : في إطار تعاونھ مع فریق العمل
 تحجیم  -
 تقلیل  -
 زیادة فاعلیة  -
 تحدید -

 
یرتبط بحكم الطالب على الزیارة التي قام بھا من حیث اإلعداد لھا وتنفیذھا ومدى ما  - ١٣٠

حققتھ الزیارة للطالب من فائدة، ووجھة نظرة في كیفیة التغلب على الصعوبات التي واجھتھ 
 : تمت بشأنھا في مراحل الزیارة وكتابة تقریرھا والمناقشات التي

 أھمیة الزیارة المیدانیة  -
 المیدانیة  تقییم الطالب للزیارة -
 صعوبات الزیارة المیدانیة  -
 كل ما سبق  -

 
 یتضمن تقییم الطالب للزیارة المیدانیة : - ١٣١

 صعوبات خاصة باإلعداد للزیارة -
 صعوبات أثناء القیام بالزیارة -
 صعوبات بعد الزیارة  -
 مقترحات الطالب لتالفي الصعوبات مستقبال  -
 كل ما سبق  -

  
   ٤محاضرة 

 
والخدمات والبرامج التي یھیئھا أخصائیون اجتماعیون ألطفال  مجموعة المجھودات - ١٣٢

 التعلیم على اختالف مستویاتھم بقصد تحقیق أھداف التربیة الحدیثة : وطلبة المدارس ومعاھد
 التدریب المیداني  -
 الخدمة االجتماعیة  -
 المجال المدرسي الخدمة االجتماعیة في -
 المجال الصناعي الخدمة االجتماعیة في -

 
الطالب بمساعدتھم على االستفادة من الفرص والخبرات المدرسیة  تنمیة شخصیات  - ١٣٣

 بھ قدراتھم واستعداداتھم المختلفة : إلى أقصى حد تسمح
 التدریب المیداني  -



 ٢٥ ص  الفاروق
 

 الخدمة االجتماعیة  -
 المجال المدرسي الخدمة االجتماعیة في -
 المجال الصناعي الخدمة االجتماعیة في -

 
الفنیة التي تھدف إلى إحداث التوافق بین التالمیذ وبیئاتھم المدرسیة  الجھود المھنیة - ١٣٤

والنضج  واألسریة وتحقیق أقصى درجة من االستیعاب وتھیئة أنسب الظروف المالئمة للنمو
من تحقیق  التالمیذ لتدعیم عالقتھم بالمدرسة لكي تتمكن المؤسسة االجتماعي، ومساعدة أسر

 أھدافھا التربویة :
 التدریب المیداني  -
 الخدمة االجتماعیة  -
 المجال المدرسي الخدمة االجتماعیة في -
 المجال الصناعي الخدمة االجتماعیة في -

  
التعلیمیة بھدف لألخصائي االجتماعي في المؤسسات  أحد مجاالت الممارسة المھنیة - ١٣٥

األخصائي والتخصصات المختلفة بالمدرسة أو  رعایة الطالب عن طریق التعاون المخطط بین
في المجال المدرسي  المتاحة وتحقیق أھداف المھنة بالمجتمع المحلي لالستفادة من الموارد

 في إطار السیاسة التعلیمیة في المجتمع : 
 التدریب المیداني  -
 الخدمة االجتماعیة  -
 المجال المدرسي لخدمة االجتماعیة فيا -
 المجال الصناعي الخدمة االجتماعیة في -

 
لألخصائي  الخدمة االجتماعیة في المجال الدراسي أحد مجاالت الممارسة المھنیة - ١٣٦

 االجتماعي في المؤسسات التعلیمیة بھدف :
 رعایة وبناء العنصر البشري المتمثل في الطالب  -
 تنمیة قدرات الطالب  -
 الطالب على إشباع احتیاجاتھم ومواجھة مشكالتھممساعدة  -
 كل ما سبق  -

 
لألخصائي  الخدمة االجتماعیة في المجال الدراسي أحد مجاالت الممارسة المھنیة - ١٣٧

 االجتماعي في  :
 المؤسسات التعلیمیة   -
 المؤسسات المالیة  -
 المؤسسات االجتماعیة  -
 المؤسسات المھنیة  -
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لألخصائي  الدراسي أحد مجاالت الممارسة المھنیةالخدمة االجتماعیة في المجال  - ١٣٨
 االجتماعي في المؤسسات التعلیمیة بھدف رعایة الطالب من خالل :

 عمل األخصائي االجتماعي فقط  -
 عمل التخصصات الموجودة في المدرسة فقط  -
 التعاون بین األخصائي االجتماعي و غیره من التخصصات الموجودة في المدرسة  -
 كل ما سبق  -

 
 عند ممارسة الخدمة االجتماعیة في المجال الدراسي یتم التركیز على :  - ١٣٩

 الطالب المتعثرین في دراستھم    -
 الطالب المتفوقین  -
  ٢و ١ -
 ال شيء مما سبق  -

 
 األخصائي االجتماعي في سعیھ لتحقیق أھداف النسق التعلیمي : أن - ١٤٠

 یعمل منفردا   -
 المختلفة بالمدرسةیلتزم بالتعاون المھني مع جمیع التخصصات  -
-   ً  ال یتدخل بالعمل مطلقا
 ال شيء مما سبق  -

 
االجتماعي في تعاملھ مع كافة أنساق التعامل في المجال المدرسي یلتزم  أن األخصائي - ١٤١

 : الطرق المھنیة المتمثلة في  بتطبیق كافة
 طریقة خدمة الفرد -
 طریقة خدمة الجماعة -
 المجتمع طریقة تنظیم  -
 التدخل  طبقا لطبیعة موقف البحث على أساس تكاملي -
 االجتماعیة االلتزام بقیم وفلسفة مھنة الخدمة  -
 كل ما سبق  -

 
 التعلیمیة على :  تعتمد الخدمة االجتماعیة في عملھا داخل المؤسسة  - ١٤٢

 األسلوب الفلسفي  -
 األسلوب الودي  -
   األسلوب العلمي الجاد من خالل خطط مھنیة  -
 كل ما سبق  -

 
 بالمساھمة في التنشئة االجتماعیة للطالب في :االجتماعیة  تھتم الخدمة - ١٤٣

 المراحل االبتدائیة  -
 المراحل الجامعیة  -
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 المراحل الثانویة  -
 المراحل المختلفة  -

 
 تھتم الخدمة االجتماعیة في المجال الدراسي بـ :  - ١٤٤

 تذلیل كافة المعوقات التي تؤثر على القطاع التعلیمي  -
 والتنمویة التي یسعى لتحقیقھا النسق التعلیميوالعالجیة  تحقیق األھداف الوقائیة -
  ٢و ١ -
 ال شيء مما سبق  -

 
واالجتماعیة في  المحور الذي تدور حولھ ولھ كافة الخدمات التعلیمیة والتربویة - ١٤٥

 المجال الدراسي  :
 الطالب  -
 المناھج  -
 العمال  -
 الفنیین  -

 
 القادة المتمثلون في مجال الخدمة االجتماعیة في المجال الدراسي : - ١٤٦

 الطالب  -
 مدیرین المدارس  -
 األخصائیین االجتماعیین  -
 المدرسین  -

 
 في عملھا بالمجال المدرسي : مھنة الخدمة االجتماعیة - ١٤٧

 تعمل مع القیادات المجتمعیة الجادة -
 الشعبیة والمساعدة الذاتیة من قبل سكان المجتمع المحلي   تشجع المشاركة  -
 تعمل بشكل فردي   -
  ٢و ١ -

 
 الطالب تنشئة اجتماعیة : بتربیة وتنشئةالذین یقومون  - ١٤٨

 البیت   -
 المدرسین  -
 العمال  -
 األخصائیین االجتماعین  -

 
 الذین یقومون بتعلیم الطالب داخل المؤسسة التعلیمیة : - ١٤٩

 البیت  -
 المدرسین  -
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 العمال  -
 األخصائیین االجتماعین  -

 
تواجھھا المنعكسة على المؤسسة التعلیمیة التي  من أمثلة الظواھر االجتماعیة - ١٥٠

  الخدمة االجتماعیة :
 التسیب والعدوان  -
 تعاطي المخدرات  -
 التلوث   -
 كل ما سبق  -

 
والمواقف التي تواجھ التالمیذ في مختلف مراحل التعلیم نتیجة لمؤثرات  الصعوبات - ١٥١

أو أسریة أو مجتمعیة، وال تستطیع قدرات التلمیذ على مواجھتھا، بما  شخصیة أو مدرسة
 أو مدرستھ، ویؤثرعلى حیاتھ الدراسیة والعامة :نفسھ  یعوق تكیفھ مع

 المؤسسة االجتماعیة  -
 المشكلة االجتماعیة  -
 التدریب المھني  -
 المشكلة المدرسیة -

 
أو شدتھا، كما  المشكالت المدرسیة تختلف من تلمیذ آلخر من حیث نوعیة المشكلة - ١٥٢

 أن للمشكلة جانب موضوعي وآخر ذاتي و ھذا یدل على :
 مھنیة المشكلة  -
 فردیة المشكلة  -
 تنوع المشكلة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
من  من المدرسة ومشكلة التخلف الدراسي مشكلة الغیاب المتكرر و مشكلة الھروب - ١٥٣

 أمثلة :
 المشكالت المدرسیة   -
 المشكالت األسریة -
 المشكالت الصحیة  -
  مشكالت شغل أوقات الفراغ  -

 
 : ابن عن اآلخر تفضیلسوء العالقات بین الوالدین والجھل بأصول التربیة و  - ١٥٤

 المشكالت المدرسیة  -
 المشكالت األسریة -
 المشكالت الصحیة   -
  مشكالت شغل أوقات الفراغ -
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من  العاھات مشكلة التكوین غیر الطبیعي و األمراض الجسمیة ووجود بعض - ١٥٥

  المشكالت :
 المشكالت المدرسیة  -
 المشكالت األسریة -
 المشكالت الصحیة   -
  مشكالت شغل أوقات الفراغ -

 
انعدام أو قلة دخل األسرة وسوء تصرف األسرة في الدخل و حرمان التلمیذ من  - ١٥٦

 من المشكالت : المصروف
 المشكالت المدرسیة  -
 المشكالت األسریة -
 المشكالت االقتصادیة   -
  مشكالت شغل أوقات الفراغ -

 
من المشكالت   التالمیذ عدم توفر وسائل لشغل وقت الفراغ وعدم وجود أنشطة تالءم - ١٥٧
: 

  األخالقیة  مشكالت االنحرافات -
   مشكالت شغل أوقات الفراغ -
   مشكالت االضطراب النفسي -
 المشكالت الصحیة  -

 
من  االنحرافات كالغش والسرقة مظاھر السلوك المخالفة لقیم المجتمع، بعض - ١٥٨

 المشكالت :
  األخالقیة  مشكالت االنحرافات -
   مشكالت شغل أوقات الفراغ -
   مشكالت االضطراب النفسي -
 المشكالت الصحیة  -

 
 االستقرار من المشكالت : اإلصابة باألمراض النفسیة  و االضطراب النفسي وعدم - ١٥٩

  األخالقیة  مشكالت االنحرافات -
   مشكالت شغل أوقات الفراغ -
   مشكالت االضطراب النفسي -
 المشكالت الصحیة  -

 
البیئة  الجماعات االجتماعیة كجماعة الخدمة العامة والنادي المدرسي وجماعات خدمة - ١٦٠

 یشرف علیھا :
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 المعلم  -
 الرائد  -
 األخصائي االجتماعي  -
 ال شيء مما سبق  -

 
تجمع السجالت الخاصة بكل جماعة في نھایة العام الدراسي ویتم حفظھا مع السجل   - ١٦١

 العام في : 
 مكتب األخصائي االجتماعي  -
 مكتبة المدرسة -
 مركز الخدمة العامة  -
 مكتب مدیر المدرسة  -

 
المسئول عن مشروعات الخدمة العامة ومشروعات الخدمة االجتماعیة التي تقوم    - ١٦٢

 : المدرسة بتنفیذھا لخدمة سكان المجتمع
 مكتب األخصائي االجتماعي  -
 مكتبة المدرسة -
 مركز الخدمة العامة  -
 مكتب مدیر المدرسة  -

 
االجتماعي مساعدة األخصائي االجتماعي للرواد على تنظیم وتنسیق العمل في النسق  - ١٦٣

 من أجل :
 تنمیة الموارد المالیة  -
 تجنب أي ازدواج أو تضارب بین جماعات النشاط المختلفة في المدرسة  -
 المجتمع  تنفیذ خدمة سكان -
 كل ما سبق  -

  
إذا كان الموقف متعلقا بسوء العالقة بین المدرس والطالب، فإن األمر یستدعي تدخل   - ١٦٤
 : 

 مدیر المدرسة  -
 االخصائي االجتماعي  -
 المدرس  -
 األھل  -

 
إذا كان الموقف متعلقا بسوء العالقة بین المدرس والطالب یجب أن یھتم األخصائي  - ١٦٥

 في المقام األول بوجھة نظر  :
 مدیر المدرسة  -
 االخصائي االجتماعي  -
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 المدرس  -
 األھل  -

 
عوبات تعاون األخصائي االجتماعي مع ....... مطلب جوھري لعالج المشكالت والص - ١٦٦

 الفردیة التي تواجھ الطالب  :
 مدیر المدرسة  -
 االخصائي االجتماعي  -
 المدرس  -
 األھل  -

 
 في إعداد الطالب كمواطن صالح تقع ضمن مسئولیة : المباشرةالمسئولیة  - ١٦٧

 مدیر المدرسة  -
 االخصائي االجتماعي  -
 المدرس  -
 األھل  -

 
توفیر مناخ یتاح  األخصائي االجتماعي یجب أن یستعین بمشورة ..... حول أسالیب - ١٦٨

 : فیھ الحریة للطالب ویكون حافزا لھم للتعلیم
 مدیر المدرسة  -
 االخصائي االجتماعي  -
 المدرس  -
 األھل  -

 
 وجود األخصائي كعنصر مساعد للمدرس أصبح ضرورة یملیھا الواقع بسبب : - ١٦٩

 ازدحام الفصول بالطالب  -
 ال یمكن المدرس من العنایة الفردیة بطالب الفصل  -
  ٢و ١ -
 ال شيء مما سبق  -

 
 الطالب المضطرب یكتشف بسرعة أمام  : - ١٧٠

 مدیر المدرسة  -
 االخصائي االجتماعي  -
 المدرس  -
 األھل  -

 
 یمكن أن یحول المدرس الطالب إلى األخصائي االجتماعي والحالة في مراحلھا :  - ١٧١

 األولى -
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 المتوسطة  -
 المتأخرة  -
 المتقدمة  -

 
 أي العبارات التالیة صحیحة :  - ١٧٢

 یحتاج األخصائي االجتماعي لمعاونة المدرس في معظم خطوات عملھ     -
یستدعي عالج بعض الحاالت الفردیة استثمار إمكانیات المؤسسة التعلیمیة مثل إلحاق الطالب  -

   بالجماعات المدرسیة
 یمكن لألخصائي االجتماعي االستعانة بكل التخصصات الموجودة بالمؤسسة التعلیمیة -
 كل ما سبق  -

 
ال یمكن لألخصائي االجتماعي أن یحتل مكانة خاصة بین التخصصات العاملة في  - ١٧٣

المدرسة وتحظى أعمالھ باحترام اآلخرین واعترافھم دون أن یتفھم .... قیمة جھوده ویقدم لھ 
 كل معاونة ممكنة :

 الطالب  -
 المدرس  -
 ناظر المدرسة  -
 كل ما سبق  -

 
  یجب أن یستعین األخصائي االجتماعي بمشورة ناظر المدرسة في :  - ١٧٤

  عمل مشترك لبناء خطة الخدمات االجتماعیة داخل المدرسة  -
  تنمیة عالقة عمل تعاونیة مع المؤسسات المجتمعیة  -
  عمل إطار سیاسة مدرسیة لھا تأثیرھا المباشر في رعایة الطالب  -
 كل ما سبق  -

 
مشكالت الطالب یجعلھ أكثر حساسیة لھذه المشكالت ویدفعھ اشتراك .... في دراسة  - ١٧٥

 إلى تأیید األخصائي االجتماعي في عملھ:
 الطالب  -
 المدرس  -
 ناظر المدرسة  -
 كل ما سبق  -

 
 مساھمة ناظر المدرسة في تنظیم الخدمة االجتماعیة یجعلھ :  - ١٧٦

یشعر أن مدرستھ تقوم بنصیبھا في تأدیة المسئولیة الملقاة على عاتقھا في تنمیة شخصیة   -
 الطالب  

 یدفعھ للتعاون مع األخصائي االجتماعي   -
 تحقیق مزید من أھداف الخدمة االجتماعیة في إطار المجال التعلیمي -
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 كل ما سبق -
 
في عملیة االنضباط  یزود ....... موظفي الخدمات األخرى في المدرسة بالمھارات - ١٧٧

 الخاصة بالطالب داخل المدرسة :
 مدیر المدرسة  -
 االخصائي االجتماعي  -
 المدرس  -
 األھل  -

 
یقوم ...... بتحویل بعض حاالت الطالب لألخصائي النفسي أو الطبیب لحاجة الطالب  - ١٧٨

 لخدمة مثل تلك التخصصات: 
 مدیر المدرسة  -
 االخصائي االجتماعي  -
 المدرس  -
 األھل  -

 
 یقوم ......بتحویل الطالب لألخصائي االجتماعي : ممكن أن - ١٧٩

 طبیب المدرسة أو الحكیمة  -
 الضابط  -
 مشرف النشاط -
 كل ما سبق  -

  
   ٥محاضرة 

 
 أي العبارات التالیة صحیحة : - ١٨٠

 یولد األطفال وھم ال یعلمون شیئا عن الكذب -
 یمتص الطفل اتجاه الصدق من الكبار المحیطین بھ  -
 صغرھم ال یفرقون فیھا بین الحقیقة والخیالیمر كل األطفال بفترة في  -
 كل ما سبق  -

 
 یعتبر الكذب من المشكالت االجتماعیة السلوكیة التي یظھر فیھا تأثیر : - ١٨١

 الفطرة  -
 الظروف البیئیة -
 التعلیم  -
 كل ما سبق  -

 
 الكذب عند األطفال أنواع كثیرة تختلف باختالف : - ١٨٢

 العمر  -
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 البیئة  -
 التعلیم  -
 األسباب الدافعة إلیھ  -

 
یرجع إلى أن الطفل ال یستطیع التمییز بین ما یراه حقیقة واقعة وما یدركھ ھو في  - ١٨٣

 : مخیلتھ
 الكذب الخیالي  -
  الكذب االلتباسي -
 الكذب االنتقامي  -
 الكذب االدعائي  -

 
كذب أقرب ما یكون من اللعب والتسلیة تعبیرا عن أحالم الطفل التي تظھر فیھا آمال  - ١٨٤

 : أن یفصح عنھا بأسلوب واقعيورغبات الطفل التي ال یمكن 
 الكذب الخیالي  -
  الكذب االلتباسي -
 الكذب االنتقامي  -
 الكذب االدعائي  -

 
یسمیان بالكذب البريء وھما یزوالن من تلقاء نفسھما عندما یكبر الطفل ویصل إلى  - ١٨٥

 : مستوى عقلي یمكنھ من التمییز بین الحقیقة والخیال
 الكذب الخیالي  -
  الكذب االلتباسي -
 الكذب االنتقامي  -
 الكذب االدعائي  -

 
 یجب مساعدة الطفل على التمییز بین الحقیقة والخیال : - ١٨٦

 لتنقیة خیالھ  -
 لتعویده على الصدق  -
 لتدعیم خیالھ الواقعي  -
 كل ما سبق  -

 
 : كذب موجھ لكسب اھتمام اآلخرین وإعجابھم وتغطیة الشعور بالنقص - ١٨٧

 الكذب الخیالي  -
  الكذب االلتباسي -
 الكذب االنتقامي  -
 الكذب االدعائي  -

 
 یصل ..... عند الشخص إلى أن یصبح عادة ال شعوریة مزمنة أو مرضیة: - ١٨٨

 الكذب الخیالي  -
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  الكذب االلتباسي -
 الكذب االنتقامي  -
 الكذب االدعائي  -

 
 یكذب الطفل إللحاق األذى على شخص آخر یكرھھ أو یغار منھ : - ١٨٩

 الكذب الخیالي  -
  الكذب االلتباسي -
 الكذب االنتقامي  -
 الكذب االدعائي  -

 
 : أكثر أنواع الكذب خطرا على الصحة النفسیة للطفل وعلى كیان المجتمع  - ١٩٠

 الكذب الخیالي  -
  الكذب االلتباسي -
 الكذب االنتقامي  -
 الكذب االدعائي  -

 
وھو من أكثر أنواع الكذب شیوعا بین األطفال إذ یلجأ إلیھ الطفل خوفا مما قد یوقع  - ١٩١

 عقاب أو تخلصا من موقف محرج ألم بھ :علیھ من 
 الكذب االنتقامي  -
 الكذب الدفاعي  -
 الكذب المزمن أو الالشعوري  -
 الكذب بالعدوى -

 
 یلجأ إلیھ الطفل تقلیدا للمحیطین بھ الذین یتخذون من الكذب أسلوبا لھم في حیاتھم: - ١٩٢

 الكذب االنتقامي  -
 الكذب الدفاعي  -
 الكذب المزمن أو الالشعوري  -
 بالعدوىالكذب  -

 
یرجع سببھ إلى دوافع بغیضة للنفس ولآلخرین تم كبتھا في ال شعور الطفل كالطفل  - ١٩٣

 الذي یكذب على مدرسیھ دون سبب ظاھر:
 الكذب االنتقامي  -
 الكذب الدفاعي  -
 الكذب المزمن أو الالشعوري  -
 الكذب بالعدوى -

 
 یتناول دور األخصائي االجتماعي مشكلة الكذب حسب :   - ١٩٤

 الموقع الذي یشغلھ   -
 المجتمع الذي یعیش فیھ -
 سن الطفل الذي یتعامل معھ -
 ٣و  ١ -



 ٣٦ ص  الفاروق
 

 
من خالل دور  دون سن الخامسةإذا كان األخصائي االجتماعي یتعامل مع أطفال  - ١٩٥

 : الحضانة النھاریة أو المؤسسات األخرى التي ترعى األطفال
 صادقةال یجب أن ینزعج لما ینسجھ خیال الطفل من قصص ووقائع غیر  -
یجب أن یقوم بمساعدة الطفل على أن یدرك الفرق بین الواقع وبین الخیال مستخدما في ذلك  -

  أسلوب المرح 
  یتھم الطفل أو یؤنبھ على ما ینسجھ خیالھ من قصص خیالیة  -
  ٢و  ١ -

 
یركز في تعاملھ مع  بعد سن الخامسةإذا كان األخصائي االجتماعي یتعامل مع أطفال  - ١٩٦

  الطفل على :
   الحكایات البسیطةالحدیث عن الصدق واألمانة من خالل   -
التعاون مع المربین في المنزل على أن یتسم سلوكھم بالتسامح والمرونة في التعامل مع   -

 الطفل إذا لجأ إلى أسلوب الخیال  
 أن یتھم الطفل بالكذب   -
 عقاب الطفل على كذبھ  -

 
دوره لمواجھة مشكلة  الكذب إذا كان األخصائي االجتماعي یعمل في مدرسة فإن  - ١٩٧

 :یرتكز على
 دراسة كل حالة كذب على حده لمعرفة الباعث الحقیقي الدافع إلى الكذب   -

 یجب أن یكون ھناك تعاون تام بین المدرسة  
یجب أن یقوم األخصائي االجتماعي بتوجیھ اآلباء والمربین إلى أھمیة تكوین الشخصیة  -

 س القیم األخالقیة في نفسھ بطریقة اإلقناع األخالقیة في الطفل عن طریق بث وغر
 كل ما سبق  -

 
من خالل دور  دون سن الخامسةإذا كان األخصائي االجتماعي یتعامل مع أطفال  - ١٩٨

 یستخدم أسلوب : الحضانة النھاریة أو المؤسسات األخرى التي ترعى األطفال
 اإلقناع  -
 الحكایات البسیطة  -
 المرح  -
 كل ما سبق  -

 
یركز في تعاملھ مع  بعد سن الخامسةإذا كان األخصائي االجتماعي یتعامل مع أطفال  - ١٩٩

  الطفل على :
 اإلقناع  -
 الحكایات البسیطة  -
 المرح  -
 كل ما سبق  -
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إذا كان األخصائي االجتماعي یعمل في مدرسة فإن دوره لمواجھة مشكلة  الكذب  - ٢٠٠
 :یستخدم أسلوب 

 اإلقناع  -
 الحكایات البسیطة  -
 المرح  -
 كل ما سبق  -

 
 تعتبر صفتي الكذب و السرقة صفات : - ٢٠١

 مبتكرة  -
 فطریة  -
 مكتسبة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 یكتسب الطفل صفة الكذب و السرقة عن طریق :  - ٢٠٢

 الفطرة  -
 التربیة  -
 الدین  -
 محاكاة الكبار   -

 
 دوافع السرقة عند األطفال : - ٢٠٣

 فطریة  -
 مباشرة  -
 غیر مباشرة  -
  ٣و  ٢ -

 
 األطفال :دوافع السرقة عند  من - ٢٠٤

 الجھل بكیفیة احترام ملكیة اآلخرین  -
 عدم إشباع األسرة لحاجاتھ  -
 شعور الطفل بالنقص  -
 قسوة اآلباء الشدیدة على أبنائھم وإھمال رعایتھم -
 التربیة األسریة الخاطئة -
 حرمان الطفل من الحب والحنان -
 كل ما سبق  -

 
كیف یحترم ملكیة طفل یسرق أدوات طعام أخیھ أو زمیلة في المدرسة ألنھ یجھل  - ٢٠٥

 : ولكي ننمي فكرتھ عن الملكیة فالبد أن  اآلخرین
 نقوم بعقابھ -
 نقوم بإشباع ھوایاتھ   -
 نخصص للطفل أدوات خاصة بھ یتناول بھا الطعام -
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 كل ما سبق  -
 
طفل یسرق أدوات طعام أخیھ أو زمیلة في المدرسة ألنھ یجھل كیف یحترم ملكیة  - ٢٠٦

 اآلخرین، أي أن : 
 نموه لم یمكنھ بعد من التمییز بین ما لھ وما لیس لھ  -
 تربیتھ خاطئة  -
 یشعر بالغیرة من إخوتھ و زمالؤه -
 ال شيء مما سبق  -

 
أو یسرق المال إلشباع ھوایة من ھوایاتھ كالرغبة في یسرق الطفل إلشباع جوعھ   - ٢٠٧

 أمثلة سرقة دافعھا :تأجیر دراجة یلھو بھا 
 الغیرة  -
 عدم إشباع حاجاتھ  -
 التربیة الخاطئة  -
 حرمان الطفل من الحب و الحنان  -

  
للسرقة فیلجأ الطفل إلى سرقة بعض األشیاء التي یقتنیھا غیره وال  .....الغیرة سببا  - ٢٠٨

  : یستطیع ھو الحصول علیھا
 فطري  -
 مباشر  -
 غیر مباشر  -
 مكتسب  -

 
قسوة اآلباء الشدیدة على أبنائھم وإھمال رعایتھم ، أو التفرقة بینھم في المعاملة    - ٢٠٩

 : سلوك األبناء إلى السرقة كیدفع 
 إجباري  -
 فطري  -
 انتقامي  -
 مرغوب  -

 
 لم تعود الطفل على احترام ملكیة اآلخرین أو التي غرست فیھ األنانیة الزائدةالتي  - ٢١٠

 ه : ملكا لغیر حتى ولو كانأن یستحوذ على كل شي تدفعھ إلى  التي
 الغیرة  -
 التربیة األسریة الخاطئة -
 االنتقام  -
 الحرمان من الحب و الحنان  -

 
 :حرمان الطفل من الحب والحنان مما یجعلھ یلجأ إلى السرقة للحصول على   - ٢١١

 نظرات اإلعجاب و التفوق  -
 سلوك انتقامي من اآلباء  -
 ملكیة اآلخرین -
 المفقودین لدیھبدیل مادي عن الحب والحنان  -
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 عند دراسة حاالت السرقة یجب التأكد من :  - ٢١٢
 الدوافع المختلفة للسرقة والعوامل النفسیة الكامنة وراءھا  -
 یجب التأكد ھل ھذه الحاالت طارئة أم متكررة -
 معرفة األشیاء التي یسرقھا الطفل  الصفات التي تتمتع بھا شخصیة الطفل   -
 كل ما سبق  -

 
من حیث دور الحضانة أو  مباشرةإذا كان تعامل األخصائي االجتماعي مع الطفل  - ٢١٣

 :المدارس أو أي مؤسسات للطفولة فإن دوره یتركز في
-  ً  معاقبة الطفل لفظیا
-  ً  معاقبة الطفل جسدیا
 تأنیب الطفل و تنبیھھ أمام الغیر -
م تأنیبھ أو معایرتھ التنبیھ على المدرسین والمشرفین الذین یتعاملون مع الطفل مباشرة بعد -

 بسلوك السرقة أمام الغیر  
 
األخصائي االجتماعي ینبھ على المدرسین والمشرفین الذین یتعاملون مع الطفل  - ٢١٤

 مباشرة بعدم تأنیبھ أو معایرتھ بسلوك السرقة أمام الغیر حتى :
 ال یعاود تكرار فعلتھ  -
 ال یرتبط اسمھ بالسرقة  -
 االجتماعیةال یشعر بالنقص وینزوي عن البیئة  -
 كل ما سبق  -

 
بالنسبة لحاالت السرقة التي تحول لألخصائي االجتماعي في المدرسة فإن دوره یتركز  - ٢١٥

 :في
 ةدراسة كل حالة على حدة ومعرفة الدوافع واألسباب التي دفعت التلمیذ إلى السرق -
  االتصال بالمنزل لمعرفة الظروف البیئیة المحیطة بالتلمیذ  -
 من المدرسة والمنزل للتغلب على العوامل المسببة للسرقة حقیق التعاون بین كلت -
 كل ما سبق  -

 
 :  "سكوت " العدوان كما یرى - ٢١٦

 ظني  -
 فطري  -
 مباشر  -
   متعلم أو مكتسب -

 
البیئة التي یسودھا كثرة المشاجرات والغضب وكثرة االنفعال بین أفرداھا تخلق لدى  - ٢١٧

 الطفل عادات :
 الصدق  -
 السرقة  -
 المسالمة  -
 العدوان  -

 
البیئة التي یسودھا الود والعطف وال یتصف أفرادھا باالنفعال وسرعة الغضب تخلق  - ٢١٨

 لدى الطفل عادات :  
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 الصدق  -
 السرقة  -
 المسالمة  -
 العدوان  -

 
 إذا ظھر العدوان في سلوك الطفل :  - ٢١٩

 نقمعھ  -
 نكبتھ  -
 یجب أن ال نكبتھ  -
 نتعامل معھ بحریة  -

 
 أي العبارات التالیة صحیحة : - ٢٢٠

 نتائج وخیمةیؤدي إلى الكبت   -
 توجیھ الطاقة الزائدة لدى الطفل إلى مسالك مقبولة اجتماعیا یجب -
 ھناك عوامل بیئیة وأخرى ذاتیة تؤدي بالتلمیذ إلى الھروب من المدرسة -
یجب على األخصائي االجتماعي أن یثقف نفسھ في القراءة في كل تلك المشكالت لمعرفة     -

 لھ حلھا  أسبابھا وطرق عالجھا حتى یتسنى
 كل ما سبق  -

 
 تختلف مظاھر السلوك العدواني عند األطفال باختالف : - ٢٢١

 أسماؤھم  -
 أعمارھم -
 اھتماماتھم  -
 دراستھم  -

 
 سنوات :  ٥- ٣السلوك العدواني عند األطفال  - ٢٢٢

 تعتریھم نوبات الغضب ویلجئون إلى البكاء وضرب األرض وجذب االنتباه إلیھم -
 التشنج بالبكاء الشدید والعصیان -
یظھرون غضبھم بالعناد والھیاج والملل واالكتئاب والخمول والشكوى من الشعور باإلجھاد  -

 والتعب السریع 
 یظھرون غضبھم بالسلبیة واالنزواء  -

 
 سنوات :  ٧- ٥السلوك العدواني عند األطفال من  - ٢٢٣

 تعتریھم نوبات الغضب ویلجئون إلى البكاء وضرب األرض وجذب االنتباه إلیھم -
 اء الشدید والعصیانالتشنج بالبك -
یظھرون غضبھم بالعناد والھیاج والملل واالكتئاب والخمول والشكوى من الشعور باإلجھاد  -

 والتعب السریع 
 یظھرون غضبھم بالسلبیة واالنزواء  -

 
 سنة : ١١- ٧السلوك العدواني عند األطفال من  - ٢٢٤

 إلیھمتعتریھم نوبات الغضب ویلجئون إلى البكاء وضرب األرض وجذب االنتباه  -
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 التشنج بالبكاء الشدید والعصیان -
یظھرون غضبھم بالعناد والھیاج والملل واالكتئاب والخمول والشكوى من الشعور باإلجھاد  -

 والتعب السریع 
 یظھرون غضبھم بالسلبیة واالنزواء  -

 
یعتبر األسلوب الذي یعتمد على الثورة والغضب والھیاج أو إتالف األشیاء من  - ٢٢٥

 األسالیب االنفعال: 
 المرغوبة  -
 اإلیجابیة  -
 السلبیة  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
األسلوب الذي یتمیز باالنسحاب أو االنزواء من األسالیب االنفعال السلبیة وھي أكثر  - ٢٢٦

 الكبت :أنواع االنفعال ضررا ألنھا تعتمد على 
 المرغوبة  -
 اإلیجابیة  -
 السلبیة  -
 ال شيء مما ذكر  -

 
األسلوب الذي یتمیز باالنسحاب أو االنزواء من األسالیب االنفعال السلبیة وھي أكثر  - ٢٢٧

 أنواع االنفعال ضررا ألنھا :
 تزعج األھل  -
 ال یوجد لھا عالج  -
 تعتمد على الكبت  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 عند األطفال : أھم وسیلة لضبط السلوك العدواني - ٢٢٨

 تالفي الممارسات الخاطئة في تنشئة األطفال  -
 الكبت  -
 الوضع في مدارس خاصة  -
 كل ما سبق  -

 
 تتمثل الممارسات الخاطئة من األھل و التي تؤدي لظھور السلوك العدواني : - ٢٢٩

 التساھل الشدید بحیث تخلو حیاة الطفل من الضوابط -
 اإلھمال     -
 تشدد یصل بالطفل إلى مستوى اإلحساس بالرفض من أبویھ   -
 كل ما سبق  -

  
 من وسائل ضبط السلوك العدواني عند األطفال : - ٢٣٠

 تالفي الممارسات الخاطئة في تنشئة األطفال -
 مساعدة األطفال على توظیف أوقات فراغھم في األلعاب الھادفة   -
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 تجاھل السلوك العدواني البسیط    -
إثابة الطفل على سلوكھ الذي یخلو من العدوانیة ولفت نظره إلى سلوكھ العنیف بطریقة ھادئة  -

 ونصحھ محاولة إقناعھ  
 قیام الوالدین بتنمیة سلوك المعاونة عند الطفل -
 كل ما سبق  -

 
یلعب األخصائي االجتماعي بالمدرسة دورا كبیرا في اكتشاف األطفال الذین یتسم  - ٢٣١

 سلوكھم بالعدوانیة وذلك من خالل: 
 المالحظة الدقیقة لألطفال أثناء الفسحة   -
 مالحظتھم من خالل ممارستھم لألنشطة المختلفة في المدرسة  -
 من خالل التعاون التام بینھ وبین المدرسین بالمدرسة   -
 ما سبق كل  -

 
 : یمكن لألخصائي االجتماعي بالمدرسة مواجھة النزعات العدوانیة للطفل عن طریق - ٢٣٢

  دراسة كل حالة على حده ومعرفة الظروف البیئیة التي ساعدت على ظھور ھذا السلوك  -
 التعاون التام مع اآلباء والمربین على تعدیل أو تغییر أسالیب تنشئتھم الخاطئة   -
 إشراك الطفل في العمل مع الجماعات   -
 كل ما سبق  -

 
 یقتصر دور األخصائي االجتماعي على : - ٢٣٣

 المدرسة فقط    -
 المؤسسات االجتماعیة التي یتعامل فیھا األخصائي مع الطفل مباشرة  -
  ٢و  ١ -
 ال شيء مما سبق  -

 
 العوامل التي تتعلق بالمدرسة والجو المحیط بالطفل:  - ٢٣٤

 العوامل النفسیة  -
 العوامل البیئیة  -
 العوامل الذاتیة  -
 العوامل االجتماعیة  -

 
ما یكون راجعا إلى الطفل نفسھ و إلى تكوینھ الشخصي بما في ذلك استعداداتھ  - ٢٣٥

 : ومیولھ وقدراتھ
 العوامل النفسیة  -
 العوامل البیئیة  -
 العوامل الذاتیة  -
 العوامل االجتماعیة  -

 
وطموحاتھم التي لم یتمكنوا ھم من رغبة اآلباء في تحقیق أھدافھم في أوالدھم  - ٢٣٦

 تحقیقھا وتكون النتیجة عكس ما یتوقعھ وینتظره اآلباء من أوالدھم  :
 التنمیة الفكریة  -
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 إسقاط طموحات اآلباء  -
 اإلعداد المھني  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 من األسباب الذاتیة التي تؤدي إلى ھروب التلمیذ من المدرسة : - ٢٣٧

  النظام الصارم للمدرسة  -
 أن  یكون التلمیذ مصابا بعاھة تعجزه عن مسایرة زمالئھ   -
 إسقاط طموحات االباء  -
 الجو المشحون في البیت  -

 
 عدم مقارنة الطفل بأخیھ أو بزمیلھ الذي یفوقھ دراسیا حتى :  - ٢٣٨

 ال یكبت الطفل   -
 ال یكذب الطفل  -
 ال یسرق الطفل  -
 ال یشعر الطفل بالدونیة واإلحباط والفشل -

 
العوامل المؤدیة إلى ھروب الطفل من المدرسة فیجب أن یتعاون ..... نظرا لتداخل  - ٢٣٩

 لبحث الظاھرة و عالجھا :
 االخصائي االجتماعي  -
 اآلباء و المربین في المنزل  -
 المدرسین  -
 كل ما سبق  -

  
   ٦محاضرة 

  
  مفھوم رعایة الشباب من وجھة نظر المتخصصین في الخدمة االجتماعیة : - ٢٤٠

 ومجھودات ذات صبغة وقائیة وإنمائیة وعالجیة تؤدى للشبابخدمات مھنیة أو عملیات  -
ذلك البناء المنظم من الطرق والعملیات والجھود المھنیة التي تمارس مع الشباب في  -

 المؤسسات المختلفة
 أحد مجاالت الممارسة المھنیة لألخصائیین االجتماعیین للعمل مع الشباب -
  ٢و  ١ -

 
 :نظر مھنة الخدمة االجتماعیة بأنھتعریف مجال رعایة الشباب من وجھة  - ٢٤١

 خدمات مھنیة أو عملیات ومجھودات ذات صبغة وقائیة وإنمائیة وعالجیة تؤدى للشباب -
ذلك البناء المنظم من الطرق والعملیات والجھود المھنیة التي تمارس مع الشباب في  -

 المؤسسات المختلفة
 للعمل مع الشبابأحد مجاالت الممارسة المھنیة لألخصائیین االجتماعیین  -
  ٢و  ١ -
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موقف یؤثر على الشباب الذین یتعامل معھم األخصائي االجتماعي ینشأ نتیجة عدم  - ٢٤٢
توافر اإلشباع الالزم لحاجاتھم، أو نتیجة إخفاقھم في القیام بمھام ووظائف دور من أدوارھم ، 

 : تھممما یترتب علیھ ظھور صعوبات تواجھھم وتتناسب شدتھا مع درجة عدم إشباع حاجا
 رعایة الشباب  -
 مشكالت الشباب من وجھة نظر مھنة الخدمة االجتماعیة -
 السرقة  -
 البطالة  -

 
 أن رعایة الشباب عمل مشترك یتم : - ٢٤٣

 بشكل فردي  -
 بالتعاون والتنسیق بین جھود المھن والتخصصات المختلفة   -
 بمشاركة الشباب  -
  ٣و  ٢ -

 
 أن رعایة الشباب مناھج :  - ٢٤٤

 للعمل معھم  -
 للعمل من أجلھم  -
 للعمل ضدھم  -
 للعمل بحریة  -

 
 رعایة الشباب مسئولیة :  - ٢٤٥

 الحكومة فقط   -
 األھالي    -
 الخدمات على المستوى الدولي   -
 كل ما سبق  -

 
 :رعایة الشباب ذات شقین متالزمین - ٢٤٦

 خدمات لتدعیم الشباب وإعداده وتنمیتھ -
 إتاحة الفرصة للشباب لیشارك ویسھم بجھوده في تحقیق ذلك  -
  ٢و  ١ -
 ال شيء مما سبق  -

 
المساھمة في إشباع  من أھداف الخدمة االجتماعیة في مجال رعایة الشباب - ٢٤٧

 االحتیاجات األساسیة للشباب من خالل التحدید .... لتلك االحتیاجات :
 األفقي  -
 العمودي  -
 الھرمي  -
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 المجدول  -
 
 ترجع مشكلة البطالة إلى : - ٢٤٨

 عدم توفر فرص عمل  -
   عدم وجود سیاسات فعالة الستخدام القوى البشریة في المجتمع  -
 و العمل في المشروعات الصغیرة عدم تفضیل بعض الشباب للعمل بعیدا عن أماكن إقامتھم   -
  كل ما سبق     -

 
 من اآلثار السلبیة لمشكلة البطالة : - ٢٤٩

 شعور الشباب بالیأس واإلحباط  -
 یعیش الشباب في فراغ یقوده إلى االنحراف    -
 زیادة عبء اإلعالة وضعف االنتماء االجتماعي  -
 كل ما سبق  -

 
 :من األسباب المؤدیة لمشكلة عدم توفر اإلمكانیات لتكوین أسرة - ٢٥٠

 صراع القیم والبطالة وتفشي الغالء    -
 عدم توفر االستعداد المادي والنفسي والوظیفي لبناء األسرة  -
 القصور المعرفي لدى الشباب نتیجة للتنشئة االجتماعیة    -
 نتیجة تشدد بعض األسر في اشتراطاتھا عند الزواج  -
 كل ما سبق  -

 
یعتبر عدم شغل واستثمار وقت الفراغ بطریقة إیجابیة لدى الشباب عامال من عوامل  - ٢٥١
: 

 تشجیعھم  -
 التعاون معھم  -
 انحرافھم -
 ال شيء مما سبق  -

 
 مجرد تمضیة الوقت في اللھو یؤدي إلى قیام الشباب بممارسات مضرة لھم مثل :   - ٢٥٢

 االنضمام لرفاق السوء  -
 اإلضرار بالمجتمع   -
 یجعلھم صیدا سھال للعصابات وعتاه االنحراف  -
 كل ما سبق  -

 
عدم میل الفرد لالندماج مع اآلخرین والتمركز حول الذات والعزلة عن المجتمع  - ٢٥٣

 : التالؤم معھ واإلخفاق في التكیف مع األوضاع السائدة فیھوالعجز عن 
 االنتماء  -
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 السرقة  -
 االغتراب  -
 رعایة الشباب  -

 
 یعتبر االغتراب  : - ٢٥٤

 سببا للتمرد واالستیاء -
 عامل انتماء و جذب  -
 مصدر لرعایة الشباب  -
 وسیلة اجتماعیة بناءة  -

 
 غالبا ما تظھر حالة االغتراب في : - ٢٥٥

 شعور الشباب باإلحباط والقلق على المستقبل   -
 عدم الثقة في اآلخرین -
 كثرة احتجاجات الشباب على األوضاع السائدة -
 وضوح الرفض لكل شيء بینھم   -
 العزوف عن المشاركة في كل شئون المجتمع  -
 كل ما سبق  -

 
 غالبا ما یكون سبب االغتراب : - ٢٥٦

 وجود خلل اجتماعي في المجتمع -
 السیاق القیميوجود اھتزاز في  -
 غیاب التجانس األیدیولوجي الموجھ للشباب  -
 عدم قدرة المجتمع على إشباع احتیاجات الشباب  -
 تأثیر التیارات المعادیة على الشباب وسعیھا لتحطیم القیم والتقالید التي تكون شخصیتھ -
 كل ما سبق  -

 
 یتحدد دور األخصائي االجتماعي في مجال رعایة الشباب: - ٢٥٧

 طبقا للجھاز الذي یمارس دوره من خاللھ   -
 وفقا لوضعھ الوظیفي في تلك المؤسسات  -
 وفقاً للفئة السنیة التي یتعامل معھا  -
 ال شيء مما سبق  -

  
 تنفیذ الخطط والبرامج التي وضعت لرعایة الشباب یتضمن : - ٢٥٨

 تحدید المراحل المختلفة لتنفیذ البرامج والمسئولین عنھا  -
 عتمادات الالزمة لممارسة األنشطة  توفیر الموارد واال -
 مراعاة التنسیق بین تلك األنشطة بما یحقق الرعایة المتكاملة للشباب  -
 كل ما سبق  -
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   ٧محاضرة 

 
یمارس األخصائیون االجتماعیون ھذا الدور مع الشباب من خالل ما یتحلون بھ من  - ٢٥٩

 قیم وأخالقیات مھنیة ومھارات ومعارف علمیة :
 دور التربوي  -
 دور المنظم  -
 دور المستشار  -
 دور مانح القوة  -

 
 یقدم األخصائي االجتماعي المشورة والنصح في مراكز رعایة الشباب : - ٢٦٠

 للشباب   -
 للعاملین بالمؤسسات   -
 الزمالء من تخصصات المھن األخرى  -
 لوضع سیاسات المؤسسة  -
 كل ما سبق -

 
ومتخذي القرار للمناقشة یعتبر األخصائي االجتماعي ........ یھیئ الفرصة للشباب  - ٢٦١

 والحوار و یتیح الفرصة للشباب للتعبیر عما یدور في تفكیرھم، وما یواجھون من مشكالت:
 كعمالج  -
 كممارس عام وسیط -
 كمنظم -
 كمدافع  -

 
 األخصائیون االجتماعیون عندما یلعبوا دور الوسیط یتحملون مسئولیة :  - ٢٦٢

 توصیل الخدمات للشباب -
 اآلخرینحلقة وصل بین الشباب  -
 الشباب إلى ما یشبع رغباتھم واحتیاجاتھم توجیھ  -
 كل ما سبق  -

 
 یسعى األخصائیون االجتماعیون من خالل ممارسة دور المعالج إلى: - ٢٦٣

 مساعدة الشباب لمواجھة مشكالتھم -
 إیجاد الحلول المناسبة لتلك المشكالت -
 یھیئ الفرصة للشباب لمعالجة ما یعانون من مشكالت   -
 كل ما سبق  -

 
 یستعین األخصائي االجتماعي عندما یلعب دور المعالج بمدخل : - ٢٦٤
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 حل المشكلة   -
 التنفیس  -
 ضبط النفس  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 بمثابة :  الشبابیعتبر األخصائیون االجتماعیون في مؤسسات العمل مع  - ٢٦٥

 وسطاء بین المعالج و المریض  -
 وسطاء بین الطالب و منزلھ -
   ومتطلباتھممدافعین عن حقوق الشباب  -
 كل ما سبق  -

 
 یعتمد األخصائي االجتماعي كممارس عام على ما یملك من مھارات المدافعة مثل :  - ٢٦٦

 الضغوط   -
 التصحیح  -
 استخدام طرف ثالث مثل وسائل اإلعالم تعبئة الجماھیر -
 التدخل مع المؤسسات التشریعیة والقانونیة وصوال إلى أقصر الطرق لتحقیق األھداف   -
 كل ما سبق  -

 
تتعدد األدوار التي یمارسھا األخصائیون االجتماعیون في مؤسسات العمل مع الشباب  - ٢٦٧

 وذلك وفقاً: 
 لطبیعة الموقف  -
 لطبیعة تلك المؤسسات   -
 لطبیعة المجتمع  -
  ٢و  ١ -

 
 تمثل منھجا للعمل لتحقیق األھداف، وتعتبر إطارا عاما للممارسة المھنیة : - ٢٦٨

 االستراتیجیة  -
 أصول العمل  -
 اإلعداد المھني  -
 التفویض  -

 
یعتمد االخصائي االجتماعي على األسلوب .... للوصول إلى أفضل القرارات المساعدة  - ٢٦٩

 : على إشباع االحتیاجات وحل مشكالت الشباب والوصول إلى تقدیم أفضل الخدمات
 المرح  -
 الفوضوي  -
 االنتقائي  -
 المتشدد  -
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ستراتیجیات متعددة للتدخل المھني یستخدم األخصائیون االجتماعیون في إطار ......ا - ٢٧٠

مع أنساق التعامل لتحقیق األھداف الوقائیة والعالجیة والتنمویة التي تستھدفھا الممارسة 
 : العامة

 األطفال دون سن الخامسة  -
 رعایة الشباب  -
 الممارسة العامة للعمل مع الشباب -
 ال شيء مما سبق  -

 
 :في مجال رعایة الشباب الممارسة العامة للعملمن أمثلة استراتیجیات  - ٢٧١

 "إستراتیجیة التدخل "استخدام البرنامج -
 إستراتیجیة اإلقناع  -
 استراتیجیة تغییر االتجاه  -
 إستراتیجیات الممارسة العامة للعمل في مجال رعایة الشباب -
 كل ما سبق  -

 
استراتیجیات  ألدوارھم المتعددةیستخدم األخصائیون االجتماعیون في ممارستھم  - ٢٧٢

 :أخرى منھا
 إستراتیجیة تدعیم المعرفة -
 إستراتیجیة تغییر السلوك -
 إستراتیجیة إعادة التنشئة االجتماعیة -
 إستراتیجیة االتصال -
 كل ما سبق  -

 
تستند ھذه اإلستراتیجیة على استخدام البرنامج واألنشطة التي تتضمنھ والتي  - ٢٧٣

االجتماعیة یمارسھا النشء والشباب في القطاعات المختلفة للتعلیم والممارسة لألدوار 
 المترابطة المتكاملة لتحقیق األھداف :

 "إستراتیجیة التدخل "استخدام البرنامج -
 إستراتیجیة اإلقناع  -
 إستراتیجیات الممارسة العامة للعمل في مجال رعایة الشباب -
 كل ما سبق  -

 
إستراتیجیة تستخدم لدى النشء والشباب منھا الذي لدیھ اتجاھات تحتاج للتغییر أو  - ٢٧٤

 لعدم مناسبتھ، أو ألنھ اتجاه خاطئ ومنھا ما یحتاج للتنمیة :التعدیل 
 إستراتیجیة تغییر االتجاھات -
 إستراتیجیة اإلقناع  -
 إستراتیجیات الممارسة العامة للعمل في مجال رعایة الشباب -
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 كل ما سبق  -
 
یستخدم األخصائیون االجتماعیون تلك اإلستراتیجیة مع النشء والشباب لإلقناع  - ٢٧٥

 بإجراء عملیة التغییر أو تنمیة القیم و االتجاھات في المواقف المختلفة : 
 إستراتیجیة تغییر االتجاھات -
 إستراتیجیة اإلقناع  -
 إستراتیجیات الممارسة العامة للعمل في مجال رعایة الشباب -
 كل ما سبق  -

 
خالل الحیاة  الدیمقراطيتزداد أھمیة تلك اإلستراتیجیة في تعلیم االلتزام بالسلوك     - ٢٧٦

 : االجتماعیة
 إستراتیجیة تغییر االتجاھات -
 إستراتیجیة اإلقناع  -
 إستراتیجیات الممارسة العامة للعمل في مجال رعایة الشباب -
 كل ما سبق  -

 
والعالقات اإلیجابیة حتى تتحقق یتطلب استخدام تلك اإلستراتیجیة استخدام الثقة  - ٢٧٧

 : األھداف لدى الشباب
 إستراتیجیة تغییر االتجاھات -
 إستراتیجیة اإلقناع  -
 إستراتیجیات الممارسة العامة للعمل في مجال رعایة الشباب -
 كل ما سبق  -

 
 فإنھ : "عند استخدام االخصائي االجتماعي إستراتیجیة التدخل "استخدام البرنامج - ٢٧٨

 یقوم باإلشراف على البرنامج فقط  -
 یقوم بدور المدافع فقط  -
 یقوم بدور المعالج فقط  -
 یتدخل األخصائي االجتماعي في كافة مراحل وضع وتقییم البرنامج -

 
المناسبة التي  ال یمكن ألي عمل مھني أن یحقق األھداف المرجوة دون انتقاء ..... - ٢٧٩

 یمكن من خاللھا تحقیق ھذه األھداف :
 المكان  -
 المرجع  -
 الھدف  -
 الوسیلة  -
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 الوسیلة التي یمكن من خاللھا إحداث االتصال بین مجموعة من األفراد أو المؤسسات - ٢٨٠
: 

 الھدف  -
 االستماع  -
 األداة  -
 كل ما سبق  -

 
 أي العبارات التالیة صحیحة : - ٢٨١

   "لفظیة " قد تكون األداة مادیة محسوسة ، أو غیر مادیة -
  تستخدم ھذه الوسیلة لتدعیم العالقة وإحداث التفاعل بین مستخدمیھا  -
 خالل موقف واحدمن الممكن أن یستخدم األخصائي االجتماعي أكثر من وسیلة  -
 كل ما سبق  -

 
 عند القیام بالمقابلة في المؤسسة االجتماعیة البد من : - ٢٨٢

 أن یكون للمقابلة غرض واضح تھدف الوصول إلیھ -
 الجو الذي تمت فیھتسجیل المقابلة و -
 تسجیل أھم وجھات النظر التي طرحت خاللھا -
 كل ما سبق  -

 
 بغرض: المقابلةتستخدم مؤسسات الخدمة االجتماعیة  - ٢٨٣

 توضیح األمور التي تتعلق بفھم المجتمع -
 تولید األفكار  -
 إقناع الجماھیر  -
 كل ما سبق  -

 
 تتم المقابلة عادة في : - ٢٨٤

   مقرمؤسسة الخدمة االجتماعیة -
 خارج مؤسسة الخدمة االجتماعیة  -
 المقرات الحكومیة  -
 كل ما سبق  -

  
 تتم المقابلة داخل مؤسسة الخدمة االجتماعیة لكل من : - ٢٨٥

 مع األعضاء المترددین على النادي  -
 مع األعضاء  الذین یریدون االنضمام إلى عضویة نادي الشباب  -
 مع مندوبي أجھزة أخرى للتعاون مع النادي   -
 كل ما سبق  -
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ترتبط بكل ما یقرر من األنشطة التي تمارسھا  أھم وسائل التعبیر االجتماعيمن  - ٢٨٦
 :الجماعات

 المقابلة  -
 المناقشات الجماعیة  -
 المؤتمرات  -
 اللجان  -

 
قیام األخصائي االجتماعي الممارس بتدوین جمیع األعمال واألنشطة التي تمارسھا  - ٢٨٧

 األجھزة التي یقوم العمل بھا :
 اللجان  -
 المقابلة  -
 التسجیل  -
 ال شيء مما سبق  -

 
لقاء بین شخصین أو أكثر وجھا  ...... من وجھة نظر الممارسین للخدمة االجتماعیة - ٢٨٨

 : لوجھ
 الزیارة  -
 اللجان  -
 المقابلة  -
 المؤتمرات  -

 
 تتم الزیارات في مجال رعایة الشباب : - ٢٨٩

 داخل المؤسسات االجتماعیة  -
 خارج مؤسسة الخدمة االجتماعیة -
 في المؤسسات الحكومیة  -
 كل ما سبق  -

 
أھم الوسائل المناسبة لعملیات االتصال التي تتم بین األعضاء المترددین وبین  - ٢٩٠

 األخصائي االجتماعي و مجلس اإلدارة والجھاز الوظیفي داخل أجھزة رعایة الشباب :
 المقابلة  -
 المناقشات الجماعیة  -
 المؤتمرات  -
 اللجان  -

 
 : أعضاء الجماعةنشاط تعاوني یشترك فیھ  - ٢٩١

 المقابلة  -
 المناقشات الجماعیة  -
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 المؤتمرات  -
 اللجان  -

 
تتیح  الفرصة لدى المؤسسات التي یعمل في إطارھا األخصائي االجتماعي كأندیة  - ٢٩٢

الشباب للتعرف على أفكار الشباب وإبراز ما لدیھم من إمكانات، وإبداء ما لدیھم من آراء 
 دون خوف من خالل استثارة األعضاء  :

 المقابلة  -
 المناقشات الجماعیة  -
 المؤتمرات  -
 اللجان  -

 
تعتبر المناقشة الجماعیة في مھنة الخدمة االجتماعیة باتجاھاتھا الحدیثة من أنجح  - ٢٩٣

 الوسائل لتغییر االتجاھات واآلراء الجماعیة :
 المقابلة  -
 المناقشات الجماعیة  -
 المؤتمرات  -
 اللجان  -

  
للتعبیر عن أفكارھم ومشاعرھم وھم یحاولون موقف تعلیمي یتیح لألعضاء الفرصة  - ٢٩٤

 : بواسطتھا حل مشكالتھم
 المقابلة  -
 المناقشات الجماعیة  -
 المؤتمرات  -
 اللجان  -

 
یعد ..... من الوسائل العلمیة الھامة التي یستعین بھا األخصائي االجتماعي بغرض  - ٢٩٥

 على الدوام :التأكید على فكرة ما أو على تنمیة موضوع ما و للحصول على تأیید جماعي 
 المقابلة  -
 المناقشات الجماعیة  -
 المؤتمرات  -
 اللجان  -

 
 المؤتمر ھو الوسیلة التي یتم بھا إقناع :  - ٢٩٦

 الطالب  -
 الشباب المنتمین للنادي  -
 أعضاء اإلدارة  -
  الجمھور -
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یسبق عقد ..... تمھید لھ، بعقد اجتماعات أو عمل ندوات أو أحادیث عامة وجلسات   - ٢٩٧

 تحضیریة وإعداد البحوث والدراسات  :
 المقابلة  -
 المناقشات الجماعیة  -
 المؤتمرات  -
 اللجان  -

 
تعتبر التوعیة من األدوات الھامة التي یستخدمھا األخصائي االجتماعي في مساعدة  - ٢٩٨

 : بأندیة الشباب على الشباب أفرادا وجماعات
 اكتساب خبرات متنوعة حول مشكلة معینة أو ظاھرة ما  -
 التزود بفھم أساسي للبیئة والمشكالت المرتبطة بھا  -
  عمل حمالت توعیة نحو مشكلة ما خارج أندیة الشباب  -
 كل ما سبق  -

 
 من األدوات األساسیة والرئیسیة لممارسة أنشطة الخدمة االجتماعیة : - ٢٩٩

 اللجان  -
 المناقشات االجتماعیة  -
 المقابالت  -
 ال شيء مما سبق  -

 
مجموعة من األفراد الذین یقومون بالبحث والتفكیر والبت والتنفیذ والمتابعة والقیام  - ٣٠٠

 : بالنشاط المتصل بالمھام التي تسند إلیھم
 اللجان   -
 المناقشات االجتماعیة  -
 المقابالت  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 :أي العبارات التالیة صحیحة  - ٣٠١

 قد تنشأ اللجنة لمھام مؤقتة ترتبط مدتھا بالمشروع نفسھ -
 یمكن أن تنشأ مؤسسة اجتماعیة بدون توفر لجنة فیھا  -
 المقابالت تتم خارج المؤسسة االجتماعیة  -
 التحضیر للندوة من العوامل المؤثرة في إنجاحھا -
 كل ما سبق  -

 
 تختلف وظیفة كل لجنة طبقا : - ٣٠٢

 لمدتھا  -
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 مدى استمراریتھا   -
 للھدف المراد تحقیقھ منھا  -
 كل ما سبق  -

 
تعتبر من األدوات التي یستخدمھا األخصائي االجتماعي الممارس لمھنة الخدمة  - ٣٠٣

االجتماعیة في الدعوة والتثقیف لموضوع معین أو مشكلة تھم الشباب المترددین على أندیة 
 الشباب الذي یعمل بھ :

 المقابالت  -
 اللجان  -
 الندوات  -
 التسجیالت  -

 
 تدریب الشباب على إدارة : یتم - ٣٠٤

 المقابالت  -
 اللجان  -
 الندوات  -
 التسجیالت  -

 
تعتبر من األدوات التي یمكن لألخصائي االجتماعي استخدامھا مع أعضاء مجلس  - ٣٠٥

 اإلدارة واألخصائیین االجتماعیین ومشرفي األنشطة بأجھزة رعایة الشباب :
 المقابالت  -
 الندوات  -
 االجتماعات  -
 التسجیالت  -

  
   ٨محاضرة 

 
 بدأ ظھور الخدمة االجتماعیة الطبیة عام  : - ٣٠٦

 م  ١٨٨٠ -
 م  ١٨٩٠ -
 م  ١٧٠٠ -
 م  ١٦٠٠ -

 
 م للعنایة :١٨٨٠بدأ ظھور الخدمة االجتماعیة الطبیة عام  - ٣٠٧

 بالمعاقین  -
 بالمصابین بالصم و البكم  -
 بالعجزة  -
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 بمرضى العقول عقب خروجھم من المستشفیات  -
 
من الحركات المساعدة التي وجھت األنظار إلي ضرورة سد النقص في الخدمات  - ٣٠٨

 االجتماعیة الموجھة للمرضي : 
 كثرة أمراض العقول  -
 تطوع بعض السیدات المحسنات في مساعدة المرضى -
 كثرة الحروب العسكریة  -
 كل ما سبق  -

 
 المریض : ..... " حركة التطوع في خدمة ومساعدة م تزعم "١٨٩٠في إنجلترا عام  - ٣٠٩

 مكیبیث  -
 تشارلز لوك  -
 كابوت  -
 كل ما سبق  -

 
" حركة التطوع في خدمة ومساعدة  تشارلزلوك عام ...... تزعم " إنجلترافي  - ٣١٠

 المریض : 
 م  ١٩٠٠ -
 م ١٨٩٠ -
 م  ١٩٠٤ -
 م  ١٧٦٠ -

 
 م بدأت المستشفیات في والیة نیویورك في نظام جدید ھو :١٩٠٤في عام  - ٣١١

 تطوع السیدات لعالج المرضى  -
 بناء مراكز لرعایة الشباب  -
 افتتاح جمعیات لمساعدة الفقراء و المعوزین  -
إرسال الممرضات الزائرات إلى المنازل إلمداد المرضى بالتوجیھات واإلرشادات المتصلة  -

 بطبیعة مرضھم
 
في نظام جدید ھو إرسال  نیویوركفي عام .... بدأت المستشفیات في والیة  - ٣١٢

زل إلمداد المرضى بالتوجیھات واإلرشادات المتصلة بطبیعة الممرضات الزائرات إلى المنا
 مرضھم :

 م  ١٩٠٠ -
 م ١٨٩٠ -
 م  ١٩٠٤ -
 م  ١٧٦٠ -
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من أھم الخطوات التي حولت الخدمة االجتماعیة من دراسة علمیة أكادیمیة إلى  - ٣١٣
 ممارسات عملیة :

 افتتاح مراكز طبیة اجتماعیة  -
 افتتاح مراكز لرعایة الشباب  -
 لطب تدریباً عملیاً في المؤسسات االجتماعیة عندما أجروا طالب ا  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 كانت الدراسة الطبیة تشمل دراسة المشكالت :  - ٣١٤

 االجتماعیة واالنفعالیة -
 النفسیة  -
 التقلیدیة  -
 الصحیة  -

 
 كانت في من أكبر خطوات حركة التطور في الخدمة االجتماعیة الطبیة في أمریكا   - ٣١٥

 عام :  بوسطنالعام بمدینة   )ماساشوتس(مستشفى 
 م  ١٩٠٥ -
 م  ١٩١٨ -
 م  ١٨٩٠ -
 م  ١٦٥٠ -

 
 لھ  فضل كبیر في سبیل تطور وتقدم الخدمة االجتماعیة الطبیة بأمریكا :  - ٣١٦

 مكیبیث  -
 تشارلز لوك  -
 كابوت  -
 كل ما سبق  -

 
 : نشأ قسم الخدمة االجتماعیة الطبیة في مستشفى ماساشوتس ......في عام   - ٣١٧

 م  ١٩٠٥ -
 م  ١٩١٨ -
 م  ١٨٩٠ -
 م  ١٦٥٠ -

 
قسم للخدمة  ...إال وكان ھناك  م  ١٩٠٥عام لم یمض عشرون عاماً على ھذه  - ٣١٨

 : االجتماعیة الطبیة في أمریكا
- ١٢  
- ٦٧  
- ٤٥  
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- ٥٠٠  
 
 أنشأت الجمعیة األمریكیة لألخصائیین االجتماعیین الطبیین : ....في عام   - ٣١٩

 م  ١٩٠٤ -
 م  ١٩٠٠ -
 م  ١٩١٨ -
 م  ١٥٦٠ -

 
 األمریكیة لألخصائیین االجتماعیین الطبیین : من أھم أھداف الجمعیة - ٣٢٠

 تطویر خدمة المستشفیات  -
-  ً  عالج المرضى جسدیا
-  ً  عالج المرضى نفسیا
 رفع المستوى الفني للخدمة االجتماعیة المتصلة بشؤون الرعایة الصحیة -

 
 ممارسة الخدمة االجتماعیة وعالقتھا بالطب : - ٣٢١

 الخدمة االجتماعیة في المجال الدراسي  -
 الخدمة االجتماعیة الطبیة  -
 الخدمة االجتماعیة الصناعیة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
ممارسة عملیة للخدمة والمساعدة في المؤسسة الصحیة والمؤسسات التي تمارس  - ٣٢٢

 مھنة الطب والرعایة الصحیة :
 الخدمة االجتماعیة في المجال الدراسي  -
 الخدمة االجتماعیة الطبیة  -
 ة الخدمة االجتماعیة الصناعی -
 ال شيء مما سبق  -

 
تطبیق أسس وقیم ومبادئ ومھارات واتجاھات الخدمة االجتماعیة في مجال الصحة  - ٣٢٣

 والطب :
 الخدمة االجتماعیة في المجال الدراسي  -
 الخدمة االجتماعیة الطبیة  -
 الخدمة االجتماعیة الصناعیة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
أحدثت المرض وتسببت في تكشف عن الضغوط والظروف االجتماعیة والبیئة التي  - ٣٢٤

 فشل المریض في أدائھ االجتماعي لعملھ أو إعاقة أحد أدواره االجتماعیة :
 الطب النفسي  -
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 الخدمة االجتماعیة  -
 الخدمة الطبیة  -
 كل ما سبق  -

 
 تتركز الخدمة االجتماعیة الطبیة في عملھا بأن الظروف المصاحبة للمریض لھا أثر:  - ٣٢٥

 إیجابي  -
 سلبي   -
 حیادي  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 عالقة األخصائي االجتماعي بالفریق الطبي مع :  - ٣٢٦

  المریض فقط  -
 من أطباء وممرضین فقط الفریق العالجي   -
 فقط  عاملین في المؤسسة الطبیةال -
 كل ما سبق  -

 
 تطورت الخدمة االجتماعیة الطبیة من مجرد خدمة تؤدى في مؤسسة اجتماعیة إلى: - ٣٢٨

 نسق اجتماعي لھ ضرورة الزمة في المجتمع  -
 مؤسسة طبیة  -
 مؤسسة عامة  -
 كل ما سبق  -

 
 إلى :الخدمة االجتماعیة الطبیة  تتحول - ٣٢٩

  التفاعل بین المریض والمجتمع   -
 تكیف العمیل للظروف الموجودة  -
 رفع األداء االجتماعي للفرد -
 كل ما سبق  -

 
 الموجودة في اإلنسان :قامت لعالج اإلنسان من خالل إصالح العناصر األربعة   - ٣٣٠

 الطب النفسي   -
 الخدمة االجتماعیة  -
 الخدمة الطبیة  -
 كل ما سبق  -

 
 :الخدمة االجتماعیة  - ٣٣١

 عامة  -
 خاصة  -



 ٦٠ ص  الفاروق
 

 نسبیة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 الخدمة الطبیة : - ٣٣٢

 عامة  -
 خاصة  -
 نسبیة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 من األخصائي االجتماعي في عالج المریض عن طریق: المساعدة المباشرة - ٣٣٣

   البحث والعالج االجتماعي -
   التعاون مع الطبیب وفریق العالج الطبي لتنفیذ خطة العالج  -
 مساعدة المریض على استعادة مواطنھ الصالحة  -
 كل ما سبق  -

  
 اإلعداد المھني لألخصائي االجتماعي یتم من خالل  :  - ٣٣٤

 اإلعداد النظري  -
 العملي  التدریب -
  ٢و  ١ -
 ال شيء مما سبق  -

 
 التدریب العملي للطالب في الخدمة االجتماعیة الطبیة على مسئولیات وأعمال : - ٣٣٥

 األخصائي االجتماعي الطبي  -
 االخصائي االجتماعي  -
 المدرب التنفیذي  -
 قائد رعایة الشباب  -

 
 االعتبارات التي تستوجب وجود إدارة للخدمة االجتماعیة الطبیة : - ٣٣٦

 تنظیم قبول المرضى  -
 وجود تخصصات جدیدة تساھم في العملیة العالجیة  -
 تقلیل خوف المریض و تبصیره بخدمات المؤسسة التي یمكن أن تقدمھا إلیھ  -
 شرح أسباب مرض المریض  -
 كل ما سبق  -

  
 من المسائل التأھیلیة والقانونیة التي تفید األخصائي االجتماعي الطبي في عملھ : - ٣٣٧

 القوانین الخاصة بالتأھیل المھني  -
 التأمینات االجتماعیة  -
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 معاشات العجزة  -
 اإلصابة  -
 قوانین الضمان االجتماعي  -
 كل ما سبق  -

 
یجب أن یكون لدى األخصائي االجتماعي المعرفة الواسعة بالمصادر التي یمكن  - ٣٣٨

 االستعانة بھا تكملة خدمات المستشفى مثل :
 عیة دور الثقافة والمؤسسات االجتما -
 مكاتب العمل  -
 مساعدة المرضى لالستفادة من إمكانیات المجتمع  -
 كل ما سبق  -

 
 تعتبر مصادر أساسیة لألخصائیین االجتماعیین الطبیین  : - ٣٣٩

 علم االجتماع  -
 الطب النفسي -
 الطب الجراحي  -
  ٢و  ١ -

 
إلمام األخصائي االجتماعي الطبي بمعلومات طبیة مبسطة ومعرفة  المرض یشمل  - ٣٤٠

 وفھم المصطلحات الطبیة الشائعة في میدان الطب   :ومسبباتھ 
 اإلعداد النظري  -
 اإلعداد العملي  -
 اإلعداد الالحق  -
 كل ما سبق  -

  
   ٩محاضرة 

 
زاد الوعي ..... باھتمام المجتمعات بمھنة الخدمة االجتماعیة لما لھا من إسھامات  - ٣٤١

 والمجتمعات:في حل كثیر من المشكالت التي تواجھ األفراد والجماعات  فعالة 
 قدیماً  -
 في العصور الوسطى  -
-  ً  مؤخرا
 أبداً  -

 
في حل كثیر من المشكالت التي تواجھ األفراد  اإلسھامات الفعالة للخدمة االجتماعیة   - ٣٤٢

 والجماعات والمجتمعات ساھم في :
 تقلیل أھمیة الخدمة االجتماعیة  -
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 تنوع و تعدد مجاالت الخدمة االجتماعیة  -
 فشل مشاریع الخدمة االجتماعیة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
لمساعدة األفراد والجماعات من خالل   الدرجة األولىاالجتماعیة تسعى في  الخدمة      - ٣٤٣
 : 

 مساعدتھم  -
 تطویر مؤسسات الخدمة االجتماعیة  -
 تنمیة قدراتھم -
 كل ما سبق  -

 
فلسفتھا على  طریقة .........تعد إحدى طرق الخدمة االجتماعیة الرئیسیة والتي ترتكز  - ٣٤٤

التي   الجماعاتأن اإلنسان كائن اجتماعي یكتسب خصائصھ اإلنسانیة وسلوكھ من تفاعلھ مع 
 یعیش فیھا: 

 خدمة الجماعة  -
 خدمة الفرد  -
 خدمة المجتمع كنسق  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 :   عن طریق المشكالت االجتماعیة المشتركة للمرضىالمساھمة في حل  - ٣٤٥

 خدمة الجماعة  -
 خدمة الفرد  -
 خدمة تنظیم المجتمع  -
 ال شيء مما سبق  -

 
القیام باألعمال الخاصة بالحاالت الفردیة المحالة من إدارة المستشفى والمتقدمین من  - ٣٤٦
 المرضى عن طریق :  

 خدمة الجماعة  -
 خدمة الفرد  -
 خدمة تنظیم المجتمع  -
 ال شيء مما سبق  -

  
  

   ١٠محاضرة 
  

 تعتبر ..... من أكثر وسائل الحصول على المعلومات شیوعاً  : - ٣٤٧
 الندوات  -
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 المقابلة  -
 اللجان  -
 كل ما سبق  -

  
 وسیلة ال یستغني عنھا الباحث االجتماعي :  - ٣٤٨

 الندوات  -
 المقابلة  -
 اللجان  -
 كل ما سبق  -

  
الظاھرة االجتماعیة تحتاج في توضیحھا ودراستھا إلى نوع من العالقات المھنیة بین  - ٣٤٩

 الباحث والمبحوث یطلق علیھا : 
 عالقة الرضا  -
 عالقة التصادم  -
  عالقة المواجھة   -
 عالقة الوفاق  -

 
  تقسیم المقابلة حسب طبیعة العمالء : - ٣٥٠

     مقابلة فردیة -
     مقابلة جماعیة -
 مقابلة مشتركة -
 كل ما سبق  -

 
  تقسم المقابلة حسب التوقیت إلى : - ٣٥١

 مقابلة أولیة  -
 مقابلة تالیة -
 مقابلة ختامیة  -
    مقابلة تتبعیة  -
 كل ما سبق  -

 
تفاعل لفظي بین فردین في موقف مواجھة یحاول احدھما استثارة بعض المعلومات لدى  - ٣٥٢

 اآلخر: 
 الندوات  -
 المقابلة  -
 اللجان  -
 كل ما سبق  -
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 الفرد خاللھا من أن یسبر غور حیاة فرد آلخر غیر معروف لھ نسبیاً :طریقة منظمة یتمكن  - ٣٥٣
 الندوات  -
 المقابلة  -
 اللجان  -
 كل ما سبق  -

  
 أسلوب شائع بین الناس یمارسونھا لتحقیق أھداف معینة أو تجنباً أللم : - ٣٥٤

 الندوات  -
 المقابلة  -
 اللجان  -
 كل ما سبق  -

  
 تكون مادة المقابلة من الناحیة الوجدانیة  :   - ٣٥٥

 حاً فر -
 بھجة  -
 حزناً وألم -
 كل ما سبق  -

 
 عناصر المقابلة : - ٣٥٦

 القائم بالمقابلة  -
 المبحوث  -
 موقف المقابلة  -
 كل ما سبق  -

 
 یتوقف نجاح المقابلة إلى حد كبیر على مھارة .... ومدى فھمھ لدوافع السلوك : - ٣٥٧

 القائم بالمقابلة  -
 المبحوث  -
 موقف المقابلة  -
 كل ما سبق  -

 
المقابلة والمطلوب الحصول منھ على معلومات تفید الشخص المستھدف من إجراء  - ٣٥٨

 في دراسة الحالة :
 القائم بالمقابلة  -
 المبحوث  -
 موقف المقابلة  -
 كل ما سبق  -
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 الظروف والمالبسات التي تحیط بعملیة المقابلة نفسھا: - ٣٥٩
 القائم بالمقابلة  -
 المبحوث  -
 موقف المقابلة  -
 كل ما سبق  -

 
 ومران وتدریب یكتسبھا الباحث عن طریق :تحتاج المقابلة إلى مھارة وخبرة  - ٣٦٠

 الممارسة العملیة  -
 النزول إلى المیدان  -
 القدرة على النفاذ إلى دوافع السلوك -
 كل ما سبق  -

 
  تطورت المقابلة كأداة لجمع البیانات في المجال االجتماعي نتیجة لعاملین ھما : - ٣٦١

 المقابلة اإلكلینكیة  -
 حركة القیاس االجتماعي  -
  ٢و  ١ -
 ال شيء مما سبق  -

 
ظھر ھذا النوع وتطور نتیجة لتقاریر األطباء واألخصائیین النفسیین والمعالجین عن  - ٣٦٢

 الحاالت التي كانت تعرض علیھم :
 المقابلة اإلكلینكیة   -
 حركة القیاس االجتماعي  -
  ٢و  ١ -
 ال شيء مما سبق  -

 
ً حركة اھتمت بالتقنین وأثرث بذلك في إكساب المقابلة طریقة للبحث  - ٣٦٣ طابعاً موضوعیا

  : 
 المقابلة اإلكلینكیة    -
 حركة القیاس االجتماعي  -
  ٢و  ١ -
 ال شيء مما سبق  -

 
 األھداف  الرئیسیة للمقابلة :  - ٣٦٤

 تعدیل شخصیة العمیل   -
 الوسیلة الرئیسیة لنمو العالقات المھنیة -
 تعدیل اتجاھات المحیطین بالعمیل سواء األقارب أو الزمالء   -
 الحقائق من مصادرھا األولیةتفید في استیفاء  -
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 كل ما سبق  -
  

 األھداف الفرعیة للمقابلة  :     - ٣٦٥
 وسیلة سریعة للبت في مشكالت العمالء   -
 تزیل أو تخفف عوامل القلق والتوتر أو الیأس لدي بعض العمالء  -
 تعدیل شخصیة العمیل  -
  ٢و  ١ -

 
 أي من العبارات التالیة صحیحة : - ٣٦٦

 خاصة لممارستھاالمقابلة ھي فن یتطلب مھارات  -
 العمیل یقاوم السلطة حتى وإن كانت سلطة العطاء -
 لیس للمقابلة قوالب جامدة -
 كل ما سبق  -

 
 تعتمد المقابلة على :  - ٣٦٧

 المھارة  -
 العلم  -
 االستعداد -
 كل ما سبق  -

  
 المھارة في األداء  :   - ٣٦٨

 السرقة  -
 اإلعداد المھني  -
 االستراتیجیة  -
 الفن  -

 
 العلم واالستعداد  :أن المھارة البد أن تقوم على  - ٣٦٩

 السرقة  -
 اإلعداد المھني  -
 االستراتیجیة  -
 الفن  -

 
العمیل یقاوم السلطة حتى وإن كانت سلطة العطاء والمساعدة فھو یمارس ألواناً من   - ٣٧٠

 : 
 االنتقام  -
 الفن  -
 السلوك الدفاعي -
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 العدوان  -
 

  من بین األسس واألسالیب المھنیة التي تعتمد علیھا المقابلة  : - ٣٧١
 تھیئة المناخ النفسي المناسب  -
 المالحظة  -
 اإلنصات الواعي -
 كل ما سبق  -

 
ھناك بعض القواعد واألصول المھنیة الواجب مراعاتھا عند إجراء المقابلة ومن بینھا  - ٣٧٢

:  
 تحدید میعاد المقابلة -
 مكان المقابلة -
 زمن المقابلة  -
 اإلعداد المھني للمقابلة -
 كل ما سبق  -

 
التلقائیة والصدق التي تعطي للعمیل انطباعا باألمان  اتجاه .......یعني البشاشة - ٣٧٣

 والراحة:
 المقابلة  -
 استھاللي  -
 نفسي عام  -
 مرضي  -

 
اتجاه....... ما یمارسھ األخصائي عقب اللحظات األولى من المقابلة من عمیالت  - ٣٧٤

 نفسیة واتجاھات سلوكیة لتحطیم الحیل الدفاعیة للعمیل :
 المقابلة  -
 استھاللي  -
 نفسي عام  -
 مرضي  -

 
تعتبر .... من أدق األسس الفنیة للمقابلة والتي تفیدنا في التعرف على كلمات العمیل  - ٣٧٥

 المسموعة والغیر مسموعة وما تحملھ ھذه الكلمات من معاني وما تخفیھ من دالالت :
 الرقابة  -
 المالحظة  -
 اإلنصات  -
 كل ما سبق  -
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  تعتمد المالحظة علي شیئین ھما :  - ٣٧٦
 والذوق والشمالحواس كالسمع والنظر  -
 المالحظة -
 العقل واالستدالل  -
  ٣و  ١ -

  
 یتم تصنیف المحسوسات من خالل : - ٣٧٧

 الحواس كالسمع والنظر والذوق والشم -
 المالحظة -
 العقل واالستدالل  -
  ٣و  ١ -

  
  یمكن تحدید ما یمكن مالحظتھ أثناء المقابلة في : - ٣٧٨

 المظھر الخارجي للعمیل -
 الجوانب النفسیة و العقلیة والمعرفیھ  -
 الجوانب السلوكیة واالجتماعیة  -
 كل ما سبق  -

 
مرحلة استطالع تسودھا انفعاالت أمیل إلى السلبیة وھنا یترك األخصائي للعمیل حریة  - ٣٧٩

 التعبیر لیعرض مشكلتھ كما یتخیلھا :
 بدایة المقابلة  -
 وسط المقابلة  -
 نھایة المقابلة  -
 كل ما سبق  -

 
 المقاومة من قبل العمیل :فیھا تخف حدة االنفعاالت السلبیة وتضعف حدة  - ٣٨٠

 بدایة المقابلة  -
 وسط المقابلة  -
 نھایة المقابلة  -
 كل ما سبق  -

 
المرحلة التي یتحقق عندھا قدر من االستقرار وفیھا كذلك یلخص األخصائي كل ما   - ٣٨١

 فات :
 بدایة المقابلة  -
 وسط المقابلة  -
 نھایة المقابلة  -
 كل ما سبق  -
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   ١١محاضرة 

 
 تعتبر المالحظة : - ٣٨٢

 من عناصر مھارة اإلدراك الجید  -
  وسیلة من الوسائل التي لجأ إلیھا اإلنسان منذ أقدم العصور  -
  تعتمد علیھا مختلف أسالیب الدراسة االجتماعیة  -
  كل ما سبق  -

 
 النشاط العقلي للمدركات الحسیة :  - ٣٨٣

 الفن  -
 اإلستماع  -
 المراقبة  -
 المالحظة  -

 
المشاھدة المقصودة وغیر المقصودة التي تفیدنا في التعرف على ما یحاول العمیل   - ٣٨٤

 إخفاءه من مشاعر من خالل كلمات تناقض التعبیرات : 
 الفن  -
 اإلستماع  -
 المراقبة  -
 المالحظة  -

 
من أفضل األسالیب الفنیة للمقابلة التي تفیدنا في دراسة العمیل من حیث المظھر  - ٣٨٥

 بدء المقابلة وحتى نھایتھا : والسلوك والتفكیر منذ
 الفن  -
 اإلستماع  -
 المراقبة  -
 المالحظة  -

 
 نشاط عقلي یدور حول المدركات الحسیة :  - ٣٨٦

 الفن  -
 اإلستماع  -
 المراقبة  -
 المالحظة  -

 
  مالحظة المظھر الخارجي للعمیل تشمل : - ٣٨٧

  ملبسھ ومظھره ونظافتھ وداللة ذلك المظھر  -



 ٧٠ ص  الفاروق
 

   الجوانب الجسیمة الظاھرة   -
  المظاھر الصحیة الواضحة   -
  كل ما سبق  -

 
  مالحظة سلوك العمیل أثناء المقابلة تشمل : - ٣٨٨

تعرض العمیل لنوبات من البكاء أو الضحك أو الكذب أو التلعثم أو التھویل أو التملق  -
  لألخصائي أو اإلتكالیة أو التشكك 

 الحیل الدفاعیة التي ترجع لعدم ثقتھ بنفسھ  -
 ملبسھ و مظھره  -
  ٢و  ١ -

  
عاماً ، ضخمة الجسم ، وسیمة الوجھ ، یبدو علیھا المرح ،  ٢٨" تبلغ الزوجة  - ٣٨٩

 : سریعة االنقیاد للغیر" تمثل العبارة مھارة األخصائي في مالحظة 
  المظھر الخارجي للعمیل  -
 ھارة في مالحظة الجوانب الجسمیة الم  -
 الحیل الدفاعیة للعمیل  -
  ٢و  ١ -

 
الذكاء ، قال لألخصائي بشيء من التحدي أنھ  " ومظھر الطالب عادي ، یبدو علیھ - ٣٩٠

 :لیس الوحید الذي یتغیب عن المدرسة " تمثل العبارة مھارة األخصائي في
  مالحظة سلوك العمیل   -
 المھارة في مالحظة ما یتعرض لھ العمیل   -
 المظھر الخارجي للعمیل  -
 الحیل الدفاعیة للعمیل  -

  
بسرعة ویمكنھ النجاح بسھولة ولكنھ غیر " رد الطالب بشيء من الخجل بأنھ یفھم  - ٣٩١

مة، ویفضل علیھا التعلیم الفني"تمثل العبارة مھارة راغب في استكمال الدراسة الثانویة العا
 األخصائي في :

 مالحظة تفكیر العمیل   -
 المھارة في مالحظة تسلسل أفكار وحدیث العمیل  -
  ٢و  ١ -
 ال شيء مما سبق  -

  
في عمل محاولة یجرب فیھا العیش مع أسرتھ ومع " أوضح الحدث لألخصائي رغبتھ  - ٣٩٢

فإذا نجحت التجربة أستمر فیھا "تمثل  زوجة أبیھ على أن یقوم األخصائي بمتابعتھ أسبوعیاً ،
 العبارة مھارة :

 مالحظة تفكیر العمیل      -
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 مالحظة القدرة اإلدراكیة العامة للحدث -
 الحیل الدفاعیة للعمیل  -
  ٢و  ١ -

 
وقد تكون مقصودة أو تحدث دون تفكیر مسبق أو رغبة ودون  مالحظة عارضة عادیة - ٣٩٣

 قصد أو عمد دون منھج أو خطة   تحدث في كل وقت  :
 المالحظة لعامة  -
 المالحظة الخاصة  -
 المالحظة العلمیة  -
 كل ما سبق  -

 
مالحظة سریعة یقوم بھا الفرد العادي في حیاتھ العادیة دون تحقیق غایة أو اكتشاف   - ٣٩٤

 علمي  :
 المالحظة لعامة  -
 المالحظة الخاصة  -
 المالحظة العلمیة  -
 كل ما سبق  -

 
المالحظة في جمع البیانات عن األفراد والجماعات والتقالید بھدف مالحظة سلوك  - ٣٩٥

 : األفراد في الجماعات  
 المالحظة لعامة  -
 المالحظة الخاصة  -
 المالحظة العلمیة  -
 كل ما سبق  -

 
 أي العبارات التالیة صحیحة : - ٣٩٦

 من الممكن أن تتحول المالحظة العامة إلى مالحظة علمیة  -
 ھناك أراء مختلفة ال تسلم مطلقاً بصدق الحواس أو العقل من حیث إدراكھا للحقیقة ذاتھا  -
ھناك اختالفات محدودة ال مفر منھا من كافة الممارسین للخدمة االجتماعیة حول بعض  -

 مظاھر السلوك والسمات المتقاربة  
 كل ما سبق  -

 
الضمانات التي تقلل من آثار الفروق الذاتیة على العمالء وتجنب إلحاق أي ضرر بھم  - ٣٩٧

  عند المالحظة :
  التجانس النسبي بین المھنیین   -
   نظام اإلشراف المؤسسي   -
   أسلوب الشك المھني أو الحذر من التسرع   -
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  الجانب اإلنساني للمھنة ذاتھا الذي یجنب العمیل أي أخطاء محتملھ   -
 ال ینبغي أن تجعل األخصائي االجتماعي یتسرع في تنفیذ األحكام لمجرد مالحظاتھ الشخصیة   -
االھتمام باإلشراف واالجتماعات الدوریة التي تضع ھذه المالحظات الفردیة موضع مناقشة  -

 جماعیة
 كل ما سبق  -

 
 خطوات تنفیذ مھارة المالحظة : - ٣٩٨

 تركیز االنتباه  -
 اإلحساس  -
 اإلدراك  -
 التحلیل  -
 التسجیل  -
 كل ما سبق  -

 
تدوین المالحظة سواء من خالل التصویر أو اللفظ أو االثنین معاً سواء من خالل  - ٣٩٩

 استمارة أو غیره :
 اإلحساس  -
 اإلدراك  -
 التحلیل  -
 التسجیل  -

 
 نتیجة مباشرة الستثارة الحواس المختلفة : - ٤٠٠

 اإلحساس  -
 اإلدراك  -
 التحلیل  -
 التسجیل  -

 
 ملموسة : یتضمن تحویل اإلحساس إلي معاني - ٤٠١

 اإلحساس  -
 اإلدراك  -
 التحلیل  -
 التسجیل  -

 
 فن الربط بین ما یحس بھ الباحث ، والخبرة الماضیة : - ٤٠٢

 اإلحساس  -
 اإلدراك  -
 التحلیل  -
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 التسجیل  -
  

 اإلدراك الواعي ألبعاد الظاھرة للمالحظة :  - ٤٠٣
 اإلحساس  -
 اإلدراك  -
 التحلیل  -
 التسجیل  -

  
مالحظاتھا والتي تشترط فیھ سالمة قیام المالحظ بتحدید الجوانب التي یجب علیھ  - ٤٠٤

 الحواس المختلفة باإلضافة للقدرة العقلیة في التركیز :
 االنتباه  -
 اإلدراك  -
 التحلیل  -
 كل ما سبق  -

 
  یتضمن تركیز االنتباه : - ٤٠٥

   أن یضع المالحظ نفسھ في حالة من التھیؤ أو االستعداد إلجراء المالحظة -
  طرح العوامل األخرى جانباً   -
   تثبیت االھتمام القوي باتجاه معین   -
  الیقظة وتوقع األحداث غیر المتوقعة  -
  كل ما سبق  -

  
  

   ١٢محاضرة 
 

عملیة تدوین الحقائق والمعلومات لفظیة كانت أو رقمیة بكافة الوسائل التي تحفظھا  - ٤٠٦
  الستخدامھا في قیاس مدي تقدم ونمو الممارسة المھنیة في المواقف المختلفة :

 التسجیل المھني  -
 التعریف االجرائي للتسجیل المھني  -
 المالحظة  -
 القیاس  -

 
تدوین المعلومات والحقائق اللفظیة والرقمیة بأي وسیلة لحفظ المادة التي    - ٤٠٧

  تحملھا ھذه المعلومات والحقائق  :
 التسجیل المھني  -
 التعریف االجرائي للتسجیل المھني  -
 المالحظة  -
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 القیاس  -
  

مھاریة لتدوین العملیات المھنیة المختلفة لكل حالة في صیاغات كتابیة أو عملیة فنیة  - ٤٠٨
   صوتیھ أو بأي صورة مناسبة تحفظھا من االندثار أو تعرض حقائقھا للنسیان :

 التسجیل المھني  -
 التعریف االجرائي للتسجیل المھني  -
 المالحظة  -
 القیاس  -

 
تدوین المعلومات والبیانات والحقائق المرتبطة بالممارسة المھنیة في التعامل مع    - ٤٠٩

 أنساق العمالء ( أفراد ، جماعات ، مجتمعات ) :
 التسجیل المھني  -
 التعریف االجرائي للتسجیل المھني  -
 المالحظة  -
 القیاس  -

  
االعتماد أحد المعاییر التي توضح نشاط الطالب ودورھم في التدریب والتي یمكن  - ٤١٠

علیھا في تقییمھم من خالل ما یقومون بتسجیلھ من أنشطة وما یقدمونھ من سجالت وتقاریر 
 تطلب منھم أثناء التدریب :

 التسجیل المھني  -
 التعریف االجرائي للتسجیل المھني  -
 المالحظة  -
 القیاس  -

 
 یجب التزام طالب التدریب باألخالقیات المھنیة في التسجیل ومنھا :  - ٤١١

 ة و األمانة  الموضوعی -
 السریة والمسئولیة المھنیة   -
 الوضوح وتمشیھ مع صالح المؤسسة ونسق التعامل -
 كل ما سبق  -

 
 یمر طالب الخدمة االجتماعیة في التدریب علي عملیة التسجیل بـ ....مراحل  :  - ٤١٢

 أربع  -
 خمس  -
 ست  -
 ثالث  -
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یجد ما یستحق ال یشعر الطالب بأھمیة التسجیل وینتابھ نوع من الحیرة والتردد فال  - ٤١٣
 التسجیل في المرحلة ....من التسجیل :

 األولى  -
 الثانیة  -
 الثالثة  -
 الرابعة  -

 
یسجل الطالب فیھا كل ما یتعلق بالعمل سواء كان یھم الحالة أو ال یھمھا أو بمعني  - ٤١٤

آخر ال تكون لدیة المھارة في انتقاء ما یناسب الموقف من تسجیل في المرحلة ...... من 
 التسجیل :

 األولى  -
 الثانیة  -
 الثالثة  -
 الرابعة  -

 
یكتسب فیھا الطالب خبرة االنتقاء والتخصیص في التسجیل ویتمتع بالقدرة علي حسن  - ٤١٥

 الصیاغة والتحلیل وتنظیم المعلومات التي یحصل علیھا في المرحلة .... من التسجیل :
 األولى  -
 الثانیة  -
 الثالثة  -
 الرابعة  -

 
 تصنیف أسالیب التسجیل حسب الھدف منھ :  - ٤١٦

 أسالیب مؤسسیة ( عملیة ) و تعلیمیة ( علمیھ )  -
  أسلوب التسجیل القصصي و التلخیصي و الموضوعي   -
  تفصیلي تحلیلي و تلخیصي و إحصائي  -
 یومي و دوري  -

 
 تصنیف أسالیب التسجیل حسب النوع :  - ٤١٧

 أسالیب مؤسسیة ( عملیة ) و تعلیمیة ( علمیھ )  -
  أسلوب التسجیل القصصي و التلخیصي و الموضوعي   -
  تفصیلي تحلیلي و تلخیصي و إحصائي  -
 یومي و دوري  -

 
 تصنیف التسجیل من حیث طریقة التسجیل :  - ٤١٨

 أسالیب مؤسسیة ( عملیة ) و تعلیمیة ( علمیھ )  -
  أسلوب التسجیل القصصي و التلخیصي و الموضوعي   -
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  تفصیلي تحلیلي و تلخیصي و إحصائي  -
 یومي و دوري  -

 
 تصنیف التسجیل من حیث فترة التسجیل :  - ٤١٩

 أسالیب مؤسسیة ( عملیة ) و تعلیمیة ( علمیھ )  -
  أسلوب التسجیل القصصي و التلخیصي و الموضوعي   -
  تفصیلي تحلیلي و تلخیصي و إحصائي  -
 یومي و دوري  -

 
 من أقدم أسالیب التسجیل في التعامل مع النسق الفردي : - ٤٢٠

 التسجیل التفصیلي  -
 التسجیل التكمیلي  -
 التسجیل القصصي  -
 التسجیل التحلیلي  -

 
یسجل علي ھیئة قصة تعبر عن أھم ما یدور بین طالب التدریب والعمیل كنسق فردي  - ٤٢١

   حول موضوع المشكلة  
 التسجیل التفصیلي  -
 التسجیل التكمیلي  -
 التسجیل القصصي  -
 التسجیل التحلیلي  -

 
 التسجیل القصصي یجب أن یشتمل علي الخصائص التالیة :  - ٤٢٢

  الوصف الدقیق ألبعاد المشكلة  -
  وصف شخصیة العمیل كنسق فردي وانفعاالتھ  -
  سرد موضوعي مركز للحوار  -
  وصف للعملیات النفسیة المصاحبة للحوار  -
  استجابة الطالب لھذه العملیات   -
  مدي نمو العالقة المھنیة، -
  سلسلھا الزمني ووحداتھا المتتابعة  تصویر المقابلة في ت -
  كل ما سبق  -

 
 التسجیل ....... یستنفذ كثیرا من الوقت والجھد واإلمكانیات : - ٤٢٣

 التسجیل التفصیلي  -
 التسجیل التكمیلي  -
 التسجیل القصصي  -
 التسجیل التحلیلي  -
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یقوم الطالب بتسجیل أي نشاط مھني مع مراعاة اإلیجاز الدقیق الذي یؤدي المعني  - ٤٢٤

 دون تفاصیل مطولة أو عرض كل محتویات ما تم من نشاط : العام
 التسجیل التفصیلي  -
 التسجیل التكمیلي  -
 التسجیل التلخیصي  -
 التسجیل التحلیلي  -

 
  أسباب اإلیجاز في التسجیل التلخیصي : - ٤٢٥

  أن تكون التفاصیل المحذوفة قد سبق عرضھا  -
  أن تكون التفاصیل خاصة بالسلوك المھني ومھارة الطالب  -
 یستخدم التسجیل التلخیصي في ظروف ضغط العمل  -
 كل ما سبق  -

  
 یعتبر ھذا النوع من أكثر األسالیب استخداما في المؤسسات االجتماعیة    : - ٤٢٦

 التسجیل التفصیلي  -
 التسجیل التكمیلي  -
 التسجیل التلخیصي  -
 التسجیل التحلیلي  -

 
مرتبة ترتیباً یتم تسجیل البیانات في صورة موضوعات محددة أي تحت عناوین  - ٤٢٧

 منطقیاً بحیث تبرز المعاني المقصودة منھا :
 التسجیل الموضوعي  -
 التسجیل القصصي  -
 التسجیل التكمیلي  -
 التسجیل التحلیلي  -

 
في حاالت كثیرة یوجد التسجیل ....... كصور مطبوعة مذكور فیھا بعض العناوین أو  - ٤٢٨

 في نطاق وظیفة المؤسسة : البنود الھامة التي یستوفیھا الطالب ألنھا تتم العمل بھا
 التسجیل الموضوعي  -
 التسجیل القصصي  -
 التسجیل التكمیلي  -
 التسجیل التحلیلي  -


