
 

 : حل  عبد هللا العصٌمً : تصوٌر  ســـندٌان :كتابه 

 ـه 1434اسئله اختببر مبدة االرشـبد والتوجيت االجتمبعي لعبم 

 

 من االسببة التي سبعدث على اتسبع موضوع االرشبد -1

 

التدخل بين موضوع االرشاد والعالج - أ 

 وجود فروق جوهرية بين موضوع االرشاد والعالج- ب 

تالشي موضوع العالج -  ج

الفروق الظاهره في موضوع االرشاد - د

 

 

 معرفه المشكله الحقٌقه للطالب من االبعاد االساسٌه لخطوه -2

 العالقة المهنٌه- أ 

 تقدٌر المشكلة للطالب - ب 

 السرٌة- ج

 كشف طبٌعه المشكلة للمحٌطٌن بالطالب - د

 

 :المعرفً التعمٌم المبالػ فٌه من نماذج/ فً النموذج االدراكً  -3

  االفكار الصحٌحة–أ 

  االفكار الخاطئه–ب 

 االخطاء  االدراكٌة  المعرفٌه- ج

 ب و ج معا- د

 

 

 العقاب احد االسالٌب التً ٌقصد بها -4

 إحداث الم للعمٌل- أ 

 تدعٌم سلوك معٌن- ب 

 التعدٌل السلوكً- ج

 زٌاده معدل حدوث سلوك معٌن- د
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 صراع االدوار -5

 تنسجم االدوار - أ 

 ٌحدث غموض فً الدور- ب 

 تفرض مكانه الفرد علٌه ان ٌشغل دورا معٌنا ٌتم تعرٌفه بشكل مختلف من اكثر من جماعه مرجعٌه - ج

 تزداد إمكانٌة حدوث تكامل فً االدوار - د

 

 النشاط الذي ٌمكن ان ٌصبح مرتبطا وظٌفٌا بأي واقعه اخرى سابقه علٌه عن طرٌق التدرٌب  هو  -6

 التدرٌب- أ 

 االتصال- ب 

 االستجابه- ج

 المثٌر- د

 

العالج الذي ٌنصب على تعدٌل نوعٌن اساسٌٌن من السلوك احدهما السلوك االجرائً واالخر  -7

 السلوك االستجابً هو

 

 االجرائً- أ 

 المثالً- ب 

 الشرطً- ج

 السلوكً - د

 

 قٌاس الحاله االنفعالٌه العامه من متطلبات التعرؾ على -8

 سالمة القلب- أ 

 وظٌفة االحساس - ب 

 اسلوب التفكٌر السلٌم- ج

 القدرة على اتخاذ القرارت- د

 

 

 ٌعانً الوطن العربً من ندره المتخصصٌن فً االرشاد بسبب -9

 حاجتنا الى المراجع الممنهجة- أ 

 مفهوم االرشاد ٌحٌطه الغموض احٌانا- ب 

 هناك تداخالت بٌن العالج واالرشاد- ج

 كل ماسبق-  د
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 النصح فً عملٌة االرشاد -10

 شً عادي- أ 

 عملٌة اساسٌة- ب 

 من االخطاء الواجب تجنبها- ج

 من اهداف االرشاد- د

 

 

دراسة  )وجد بعض االخصائٌٌن االجتماعٌٌن ان النموذج الطبً فً التعامل مع المرضى  -11

 وتشخٌص وعالج الٌتناسب مع مهنة

 

 الخدمه االجتماعٌه السباب منها- أ 

 االخصائً االجتماعً الٌتعامل مع المرضى وانما افراد أسوٌاء- ب 

 العالقة بٌن المرضى والطبٌب تتسم بالسلبٌة- ج

 االخصائً االجتماعً الٌملك أدوات التشخٌص الدقٌق كالطبٌب- د

 

لتحقٌق اهداؾ االرشاد االجتماعً ٌعمل االخصائً على احداث تعدٌل جذري فً سمات  -12

 شخصٌه العمٌل وظروؾ البٌئة المحٌطة وهذا بٌن مستوٌات االرشاد ٌعد المستوى

 االول- أ 

 الثانً- ب 

 الثالث- ج

 الرابع - د

 

 

 اختبار الواقع من وظائؾ -13

 الذات- أ 

 البٌئة - ب 

 االخصائً- ج

 كل ماسبق- د

 

 

من خالل اسلوب االستكشاؾ والتوصٌؾ ٌسعى االخصائً الى مساعدة العمٌل على التعبٌرعن  -14

 الذاتٌه والموضوعٌة ومناقشتة فً هذه المشاعر وذلك فً نموذج

 العالج المعرفً- أ 

 التدخل السلوكً- ب 

 استخدام مفهوم الذات- ج

 العالج بالمشاعر- د
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 :المبالؽة فً التعمٌم فً االسرة ٌعتبر من اشكال االتصال -15

 الغٌرواضح- أ 

 التام- ب 

 المكتمل- ج 

 الواضح- د

 فً مرحلة وسط العالج فً العالج االسري ٌتم التركٌز على العمل مع -16

 الشخص صاحب المشكلة- أ 

 االسرة ككل- ب 

 أصدقاء العمٌل- ج

 ذات العمٌل - د

 

 

 :العالج واالرشاد ٌعرفان بانهما -17

 مقابلة مهنٌة- أ 

 عالقة بٌن شخصٌن احدهما ٌطلب المساعده واخر مدرب ومتخصص فً تقدٌمها- ب 

 اسلوب للتعامل مع الحاالت الحرجة- ج

 طرٌقة للتعامل مع الحاالت المرضٌة- د

 

 

 

 مساعدة المسترشد على مواجهة المشكالت التً تعوقه عن ادائه الدواره من اهداؾ -18

 التوجٌة النفسً- أ 

 التوجٌة المهنً- ب 

 االرشاد االجتماعً- ج

 علم النفس- د

 

 

 مصطلح العالج واالرشاد ٌوجد خالؾ بٌنهما فً الدرجة والخالؾ بٌنهما -19

 الوسٌلة- أ 

 االسلوب- ب 

 طبٌعة العمٌل- ج

 الهدف- د
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 الخطوة التانٌة من خطوات االرشاد هً ان ٌقوم المرشد -20

 بفحص المسترشد- أ 

 بتحمٌل المسترشد مسئولٌة معالجة نفسه بنفسه- ب 

 بعالج المسترشد- ج 

 االتصال بأهل المسترشد- د

 

 

 

 

 :فً االرشاد العالقة بٌن المرشد والمسترشد -21

 ندٌة- أ 

 تفاعلٌة- ب 

 تسلطٌة- ج

 فوقٌة- د

 

 

 االرشادعبارة عن -22

 مجرد حل المشكلة- أ 

 إحداث تغٌٌر فً البنٌة النفسٌة للفرد للبحث عن حل- ب 

 مجرد إعطاء نصائح- ج

 كل ماسبق- د

 

 

 :العملٌة التً تهدؾ الى توافق الفرد مع نفسة ومع االخرٌن تسمى -23

 توجٌه تربوي- أ 

 توجٌه مهنً- ب 

 إرشاد نفسً- ج

 عالج نفسً- د

 

 

 ٌقوم المرشد بتحمٌل مسترشده مسئولٌة معالجة نفسه وتعتبر هذه هً الخطوة -24

 االولى فً االرشاد- أ 

 الثانٌة- ب 

 الثالثة- ج

 االخٌرة- د
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القدرة على إشباع الحاجات الشخصٌة بما الٌتعارض مع احتٌاجات االخرٌن من وجهه نظر  -25

 :جالسر ٌسمى

 

 القوة- أ 

 المسئولٌة الشخصٌة- ب 

 االنسانٌة- ج

 التحكم - د

 

 تتٌح الفرصة لالخصائً االجتماعً ان ٌرى االسرة ككل اكثر من افرادا -26

 الجلسات االسرٌة- أ 

 العالقة المهنٌة- ب 

 االتصال الفعال- ج

 جمٌع ماسبق خطأ- د

 

 

االفراغ " ٌستخدم لخفض المشاعر السلبٌة المرتبطة باالزمة مثل التوتر والقلق أسلوب  -27

 :الزاله " الوجدانً

 االزمات االجتماعٌة- أ 

 كبح القلق- ب 

 الضغوط النفسٌة- ج

 استقرار القلق- د

 

 

 إذا اضطر االخصائً االجتماعً الى دراسة الماضً واالحداث الصدمٌة فانه بذلك  -28

 ٌركز على جوانب الفشل- أ 

 ٌركز على جوانب االحباط- ب 

 ٌساعد العمٌل على تلمس االعذار لسلوكة المضطرب فً الحاضر- ج

 كل ماسبق- د

 

 

 :نظرٌة االتصال استفاد منها العالج االسري فً  -29

 فهم العالقات االسرٌة- أ 

 معرفه طبٌعة التفاعل داخل االسرة- ب 

 توجٌة االتصاالت والتفاعالت لتحقٌق اهداف العالج- ج

 كل ماسبق- د
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ٌنصب العالج فً نظرٌة سٌكولوجٌة األنا على ذات العمٌل والظروؾ البٌئٌة المحٌطة به من  -30

 :خالل 

 العالج الذاتً وٌنصب على شخصٌة العمٌل - أ 

 العالج البٌئً وٌركز على الظروف البٌئٌه- ب 

 أوب معا- ج

 العالج النفسً- د

 

 

 :ٌعنً تقدٌر المشكلة فً خطوات التدخل المهنً  -31

 التحدٌد الدقٌق لنوعٌة اللمشكالت- أ 

 التحدٌد الدقٌق البعادها المختلفة- ب 

 التعرف على اهم العوامل واالسباب التً ساهمت فً حدوثها- ج

 كل ماسبق- د

 

 

 

 :تقوم ذات االنسان بالعدٌد من الوظائؾ منها -32

 عملٌات التفكٌر- أ 

 اختبار الواقع- ب 

 الحكم- ج

 كل ماسبق- د

 

 

 العالج الذي ٌقوم على فكرة ان االفراد لدٌهم سٌطرة على مشاعرهم واحاسٌسهم محدوده هو -33

 االسري- أ 

 المعرفً/ االدراكً - ب 

 الواقعً- ج

 المتمركز حول العمٌل- د

 

 

 مساعدة الذات على مواجهة الضؽوط واالزمات بأستخدام االرتداد كوسلة دفاعٌة تتم من  -34

 هجومٌة- أ 

 التواؤم االرتدادي- ب 

 شعورٌة- ج

 كل ماسبق- د
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 االسلوب الذي ٌستهدؾ التقلٌل من معدل وقوع االستجابات ؼٌر المرؼوبة ٌسمى  -35

 

 رد الفعل- أ 

 التحكم فً المشاعر- ب 

 االنطفاء االجرائً- ج

 أوب معا- د

 

االسلوب الذي ٌتم من خالله مساعده العمٌل على تعلم انماط سلوكٌة جدٌدة والتقلبل من معدل  -36

 القلق وبناء ثقتة بنفسة هو أسلوب

 ضبط النفس- أ 

 التدرٌب السلوكً- ب 

 كبح القلق- ج

 كل ماسبق- د

 

 

 :العملٌة البناءة التً تهدؾ الى مساعدة الفرد كً ٌفهم ذاته وٌدرس شخصٌه تسمى االرشاد -37

 التربوي- أ 

 االجتماعً- ب 

 النفسً- ج

 المهنً- د

 

ٌفترض ان االسباب الرئٌسٌه الضطربات االنسان االنفعالٌة " المعرفً/ االدراكً " النموذج  -38

 :والسلوكٌة ترجع الى 

 االخرٌن- أ 

 افكارة الخاطئه- ب 

 شخصٌته- ج 

 فهم لنفسه- د 

 

 

 :ومن ناحٌة اخرى" العالج االسري"الحفاظ على االسرة ككل من اهداؾ  -39

 مساعدة االفراد داخل االسرة- أ 

 ٌربط االسرة بالمجتمع- ب 

 ٌخفف مشكالت االسرة- ج

 كل ماسبق - د
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العصاب هو ماقد تم تعلمة بسبب ؼرس المعتقدات بقوة بواسطة عملٌات االٌحاء والتكرار  -40

 الذاتً من وجهه نظر اصحاب نظرٌة

 العالج العقالنً االنفعالً- أ 

 العالج االسري- ب 

 الدور- ج

 التركٌز على المهام- د

 

المهام العامة من نموذج التركٌز على المهام هً تزوٌد العمٌل بالمعلومات والتوجٌهات  -41

 :نحوالمهام ولكن

 مع شرح ادوار مختلفة- أ 

 دون توضٌح ما الذي ٌجب ان ٌقوم به- ب 

 مع توضٌح ما الذي ٌجب ان ٌقوم به- ج

 أ وج معا- د

 

 

 

 :مساعده الفرد على فهم واقعه وحاضره من التعرٌفات الخاصه -42

 علم النفس- أ 

 االرشاد- ب 

 علم االجتماع- ج

 كل ماسبق- د

 

 

 

مساعدة العمالء على ان ٌعرفو ا انفسهم كافراد لهم اهمٌة واستقاللٌة وفردٌة من المفاهٌم  -43

 :والمنطلقات النظرٌة للعالج الواقعً وهذا ٌسمى 

 الصحٌح- أ 

 الواقعٌة- ب 

 الدافعٌة- ج

 كل ماسبق- د

 

 



 

 : حل  عبد هللا العصٌمً : تصوٌر  ســـندٌان :كتابه 

التخطٌط للسلوك المسئول ٌعنى ببناء خطط محددة لتؽٌٌر سلوك العمٌل من سلوك ٌؤدي الى  -44

 الفشل الى سلوك ٌؤدي الى النجاح وذلك فً نموذج العالج

 االسري- أ 

 المعرفً- ب 

 الواقعً- ج

 المتمركز حول العمٌل- د

 

 

االستخدام الفعال لقنوات االتصال وتؽٌٌر البناء االسري وتؽٌٌر القٌم والعادات كلها  -45

 استراتٌجٌات ٌستخدمها االخصائً االجتماعً اثناء ممارسته للعالج

 

 االسري - أ 

 المعرفً- ب 

 المتمركز حول العمٌل- ج

 الواقعً- د

 

 

 مساعدة الفرد على التكٌؾ مع نفسة والتكٌؾ مع بٌئته من ابرز الؽاٌات التً ٌهدؾ الٌها  -46

 االرشاد- أ 

 علم النفس- ب 

 التوجٌة- ج

 أو ج معا- د

 

 

 من اسالٌب التدخل العالجً فً نموذج الذات -47

 اسلوب التعزٌز- أ 

 اسلوب الممارسة الموجة- ب 

 االستكشاف والتوصٌف- ج

 كل ماسبق- د

 

 

 أسلوب االنطفاء االستجابً فً نموذج التدخل السلوكً ٌستهدؾ -48

 التقلٌل من معدل وقوع االستجابات غٌر المرغوبة- أ 

 تقلٌل مشاعر الخوف التً تنشأ نتٌجه لمثٌر شرطً كان محاٌدا فً االصل- ب 

 بناء او تشكٌل سلوك جدٌد- ج

 أوب معا- د
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 :ٌشٌر مفهوم الحدٌث الى الذات كمحدد اساسً للشخصٌة الى  -49

 مكونات االحداث التً نمر بها - أ 

 مانقوله النفسنا عن االحداث والمواقف التً نمر بها- ب 

 ردود االفعال الذاتٌة- ج

 ردود االفعال الخارجٌة - د

 

 من اساسٌات عمل المرشد -50

 إعطاء الفرصة للمسترشد لٌعبر عن نفسه- أ 

 االحجام عن مقاطعته- ب 

 عدم توبٌخه ونهره واحساسة بالذنب- ج 

 كل ماسبق- د


