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 : فً مجال الرعاٌه االجتماعٌه مر االعراف العاملٌن بمراحل عددهه -1

  المحاضره االولى <<  (3) 

 :ٌمكن اٌجاز اهمٌة تحدٌد سٌاسة اجتماعٌه فً المجتمع عدة نقاط منها -2

 . نقاط 9هً  المحاضره الثالثه << (تجنب الوقوع فً االخطاء )

 : ٌعتبر مارشال اول من اطلق مفهوم -3

  مراحل االعتراف <المحاضره االولى<<(الحقوق االجتماعٌه للمواطنٌن )

بعد توفٌر دور حضانه مناسبه وتوفٌر افضل اسالٌب الرعاٌه لكل طفل -4

:   فً الوطن اتجاهات 

     غٌر ملزمه

                     .االتجاهات العامه  << (بمحاضره الثالثه )

 :كاهن هو اول من اطلق مفهوم -5

  مراحل االعتراف <المحاضره االولى<< (الفوائد والمنافع االجتماعٌه )

 :السٌاسه االجتماعٌه هً نتاج لعملٌات -6

                  (مفهوم السٌاسه االجتماعٌه)المحاضره الثانٌه   <<  (تخطٌطه  )

 :برامج  االمن االقتصادي تشمل -7

واٌضا الضمان االجتماعً ومساعدات البطاله  <<(خدمات االٌواء )

                          المحاضره االولى  <<وحاالت الكوراث والنكبات

 :تحول مفهوم الرعاٌه االجتماعٌه فً العصر الحدٌث الى فكر -8

  المحاضره االولى << (اخالقٌه)

 :منظمات المجتمع المدنً توفر رعاٌه بدٌله عن -9
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  المحاضرهه االولى  << (االسره الممتده )

تقوم مهنة الخدمه االجتماعٌه بمساعدة القٌادات  الحداث تغٌٌر وٌسمى -10

 :ذلك

               (العمل الجماعً )

 :تنظٌم الدوله وتصرفتها داخلٌا فً كل المجاالت ٌطلق علٌها -11

  المحاضره الثانٌه<< (سٌاسه داخلٌه  )

 :توضح السٌاسه االجتماعٌه لمهنة الخدمه االجتماعٌه مراحل -12

     (العالقه بٌن السٌاسه االجتماعٌه والخدمه االجتماعٌه ) بالمحاضره الثالثه  

 التخطٌط االولى قبل التنفٌذ -1

 المتابعه -2

 التقوٌم -3

  كل ماسبق-4

 :عرف تٌتمس السٌاسه بانها خطه  -13

 تعرٌفات السٌاسات االجتماعٌه   <المحاضره الثانٌه<< (حكومٌه )

تعرف المعاٌٌر المهنٌه التً ٌكتسبها االخصائً االجتماعً تجاه -14

 : العمالء 

          المحاضره الرابعه << (القٌم المهنٌه )

 :حق تقرٌر المصٌر واالهتمام بالفقراء والعداله االجتماعٌه من -15

  المحاضره الرابعه << (االخصائً االجتماعً )

: العداله التً ترتبط بما ٌجب على االفراد نحو بعضهم البعض -16

 القٌمه الثامنه  < المحاضرهه الرابعه << (الجماعٌه )
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 :ضعف القطاع الصناعً من خصائص الدول -17

  المحاضره التاسعه <<(النامٌه )

مجموعه من العملٌات والخطوات :ٌقصد بصنع السٌاسه االجتماعٌه -18

 :التً تكون  فً فترهه زمنٌه 

 المحاضرهه الخامسه             << (معٌنه )

 :بدات الرعاٌه الكامله للمراه 1961فً عام -19

 (الٌابانٌه )

السلطه الً تصدق على القرارت لتصبح مجموعة من الخطوات  -20

: االستراتٌجٌه ومجاالت الرعاٌه االجتماعٌه هً السلطه 

 المحاضره الخامسه  << (التشرٌعٌه )

 :البطاله المقنعه والموسمٌه تنتشر فً المجتمعات -21

 المحاضره التاسعه  <<< (النامٌه)

النموذج الذي حدد صنع السٌاسه فً ثالث مراحل هً وضع وتنفٌذ -22

 :وتقوٌم مرحلة السٌاسه 

 (نماذج صنع السٌاسه االجتماعٌه  ) المحاضره الخامسه|<<(الن والكر  )

 : من الدول التً تعانً من معدل نمو سكانً منخفض -23

مالمح سٌاسه الرعاٌه االجتماعٌه فً ) المحاضره التاسعه << (السوٌد )

  (بعض الدول 

 :الدور المهنً المرتبط بمرحله تحدٌد المشكله عند نٌل جلٌبرت -24

           (دائم   )

   مو واضحه  باسلئة االختبار المصوره  26 و25 سوال

:  ثالثة االف جزٌرهه هً التً تكون فً – 27
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 (الٌابان )

ٌقصد بصنع السٌاسه االجتماعٌه الخطوات التً ٌقوم بها االجهزه -28

لتواصل لصٌاغة االهداف االستراتجٌه واسلوب العمل لتحقٌق .......... 

 :اهداف المجتمع 

دور ) المحاضره السادسه << (التشرٌعً )و (السٌاسً )و (الفنً )

 االخصائً االجتماعً فً صنع وصٌاغة السٌاسه االجتماعٌه 

 : فً السادسه عشرا من العمر ٌبدا فً السوٌد التامٌن -29

مالمح سٌاسة الرعاٌه االجتماعٌه ) المحاضره التاسعه << (االجتماعً  )

  (فً بعض الدول 

 : ٌمكن اعتبار االخصائٌون االجتماعٌون همزة وصل بٌن -30

مهام ) المحاضره السادسه <<(المواطنٌن واالنظمه االجتماعٌه )

  (االخصائً االجتماعً لدور صنع وصٌاغة القرار 

فً استرالٌا تنتشر مكاتب تمكن المواطنٌن من الحصول على الخدمات -31

 :المهنٌه ومكاتب 

مالمح سٌاسة الرعاٌه االجتماعٌه فً ) محاضره التاسعه<< (الرفاهٌه )

  (بعض الدول 

السٌاسه االجتماعٌه  ترجمة الخطط التً توضع ......... ٌقصد بــ-32

 : لتحقٌق اهداف السٌاسه االجتماعٌه الى برامج ومشروعات 

دور االخصائً االجتماعً فً تنفٌذ ) << المحاضره السادسه <<(تنفٌذ )

 (السٌاسه االجتماعٌه 

 مو واضح باالسلئه المصوره  .. 33سوال 

الذٌن ٌنظرون الى السٌاسه االجتماعٌه فً اطار اهتمامها بالكٌفٌه التً -34

 :تعمل بها الحكومه 
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  المحاضره السابعه <<(علماء السٌاسه )

 : من مجموع سكان العالم فً %44بلغت نسبة االمٌه -35

  (م1952)

السٌاسه االجتماعٌه هً الً تتضمن مجموعة المهارت الفنٌه -......36

 :المستخدمه لوصف وتقدٌر وتاثٌر السٌاسه 

  المحاضره السابعه<<(تحلٌل )

قانون منع االجهاض ومنح الحوامل تخفٌضات لشراء المواد الغذائٌه -37

 :من برامج 

  المحاضره التاسعه <<(السوٌد )

االداء ٌسمى _الناتج _النموذج الذي ٌركز على دراسة ؛العملٌه -38

 :نموذج 

  المحاضره السادسه<< (فرٌمان وشٌرود )

 :التعلٌم واالسكان والعمل من العوامل التً توثر فً -39

 (صحة االنسان )

 :من انواع الفوائد المراد وتزوٌعها -40

 اعطاء الفرص للمواطنٌن للتاثٌر فً القرارت لصالحهم -1

  تقدٌم خدمات تعلٌمٌه وصحٌه-2

 (نموذج نٌل جلبرت ) المحاضره الثامنه << تقدٌم سلع مثل الغذاء-3

 : وضعت االمم المتحده تعرٌف لـ 1963فً عام -41

مفهوم الرفاهٌه )المحاضره الحادٌه عشرا <<(الرفاهٌه االجتماعٌه )

 (االجتماعٌه 

 :عادل فقٌه هو وزٌر -42



 صفحة | 6

 MĻÁmėĦتنســـٌق واعداد  

 (العمل )

 :بدت فً المملكه العربٌه السعودٌه خطة التنمٌه  1390فً عام -43

 (االولى )

تعرف السٌاسه على انها تفكٌر منظم ٌواجه سلوك وتصرافات -44

 :وبرامج

 (مفهوم السٌاسه ) المحاضره الثانٌه<< (دوله او منظمه او افراد )

 :خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الذي امر بصرف الفا لاير العاطلٌن  هو -45

 (الملك عبدهللا )

تنقسم السٌاسه الداخلٌه الي دوله الى قسمٌن اساسٌن سٌاسه اجتماعٌه -46

 :و سٌاسه 

 (مفهوم السٌاسه العامه) المحاضره الثانٌه << (اقتصادٌه )

 :االمن االقتصادي من برامج الرعاٌه -47

 (االجتماعٌه )

 :السٌاسه االجتماعٌه هً خطه -48

 المحاضره الثانٌه << (حكومٌه )

 :فً القرن التاسع عشرا كانت الرعاٌه االجتماعٌه - 49

  المحاضره االولى << (بلغت اوجها )

 :تتضمن السٌاسه االجتماعٌه اربعة عناصر منها - 50

 المحاضره الثانٌه < (االٌدلوجٌه السائده فً المجتمع )

__________________________________ 
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 اســـــال هللا  لً

 .. ولكمم التــــوفٌق  

MĻÁmėĦ. 

http://www.ckfu.org/vb/u135856.html

