
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته  

هذا جزء كبٌر من اسئلة الهٌئة السعودٌة للتخصصات الصحٌة تخصص علم اجتماع عن 

 طرٌق شركة بٌرسون فٌو

بعض االسئلة مالقٌت الخٌارات موجود فانا بطرح السوال واذا فٌه اجابه بنزلها واذا : مالحظة 

 ما فٌه بنزل السوال فقط 

 

  العالج المعرفٌة السلوكٌة  ؟– 1س

Cognitive behavioral therapy  

مبدأ السرٌة ؟- 2س  

Confidentiality 

  طرق الخدمة االجتماعٌة ؟– 3س

Social work methods 

  فرٌق الخدمة االجتماعٌة ؟– 4س 

Social work taem 

  مهارات الخدمة االجتماعٌة ؟– 5س 

Social work skills 

التطوٌر او التنمٌة ؟- 6س   

Development 

لٌس من االدمان ؟- 7س  

 البنادول 



الهروٌن من ؟ - 8س   

 المهدئات 

شخص ٌسب اخر فً قبٌلته ؟- 9س  

 اسقاطٌة 

شخص ٌذهب لمجتمع وٌساعدهم بدون مقابل ؟- 10س  

 تطوع 

شخص ٌتحرش بطفل باالماكن الحساسة ؟- 11س   

 تحرش جنسً 

هً عادات وتقالٌد مجتمع ؟- 12س   

 ثقافة 

بنت تعرضت لالؼتصاب منذ سنتٌن نوع الحالة هً ؟ - 13س   

 مشكلة جنسٌة ولٌست صدمة جنسٌة 

البحث عن مجتمع جؽرافً معٌن ؟- 14س   

 البٌئة 

سن االطفال الذٌن ٌرٌدون التحرر واالستقاللٌة ؟- 15س   

7_9  

مرحلة ٌمر بها الشباب وفٌها انحراؾ ؟- 16س   

 المراهقة 

مراهقة الشباب ٌصٌر فٌها ؟- 17س  

 انحراؾ 

شخص ٌرٌد عالج مشكلته وال ٌستطٌع ؟- 18س  



 انفصام 

مرٌض باالٌدز من ٌخبر زوجته ؟- 19س  

الزوج – 1  

االسرة – 2  

  الشرطة – 3

  الدكتور – 4

المحكمة ترٌد معلومات عن مرٌض ؟- 20س  

 البد موافقة المرٌض 

المؤسسة التً تهتم باالمراض هً ؟- 21س  

 منظمة الصحة العالمٌة 

عملٌات الخدمة االجتماعٌة ؟- 22س  

  عالج – تشخٌص –دراسة 

االخصائً االجتماعً عالج مرٌضة وبعد فترة قالت انها اعجبت بشخصٌته وحابه - 23س 

 تكون صداقة مع االخصائً ؟

ٌتم تحوٌلها الى اخصائً اخر – 1  

مشاركة اخصائً اخر وقت مقابلتها – 2  

الموافقة على طلبها – 3  

  طفل لدٌه صعوبة فً الحركه ٌتم تحوٌله الى قسم ؟– 24س 

  العالج الطبٌعً – 1

  العالج النفسً – 2

  االخصائً االجتماعٌة – 3



 سنوات وتبٌن معهم عقم قرروا ٌتبنون طفل ورجعوا 7زوج وزوجته متزوجٌن لهم - 25س 

 لالخصائً االجتماعٌة للنصح؟

 ما حصلت خٌارات للسؤال 

 سنة 16اسرة تخضع للعالج االسري وتبٌن خالل وجود االخصائً ان بنت عمرها - 26س 

تعرضت لالؼتصاب من خالها مرتٌن او ثالث خالل سنتٌن وطلب والد البنت عدم ابالغ 

 الجهات المختصة وٌستمر االخصائً بالعالج ؟

  عدم تبلٌػ الجهات المختصه بناءا على طلب والد البنت – 1

  تبلٌػ الجهات الختصة – 2

  اخالقٌة مع مرور الزمن – 3

كم الوقت المناسب لمقابلة الفرد ؟– 27س   

   دقٌقة     االجابة الصحٌة 30 الى 20 – 1

  دقٌقة 40 الى 30 – 2

  دقٌقة 50 الى 40 – 3

طفل بالسادس ابتدائً تحرش بطفل بالصؾ الثالث وش نوع التحرش ؟- 28س   

  تحرش نفسً – 1

  تحرش جنسً – 2

  تحرش جسدي – 3

طفل ٌضحكون علٌه اصدقاءه بالمدرسة بانه ٌتبول على فراشه وش تسمى الحاله ؟- 29س   

 التوجد خٌارات 

عندما تكتب فً الخدمة االجتماعٌة تكتب باللون ؟- 30س   

  االزرق – 1

  االسود – 2



  االحمر – 3

وحده اخوها ٌتحرش فٌها كٌؾ تتعامل مع الحاله ؟- 31س   

كبار السن ٌطلق علٌهم من سن ؟- 32س   

1 – 60  

65 االجابه هً – 2  

3 – 70  

4- 75  

وحده زوجها طول وقته برا المنزل وال ٌقوم بواجبته الزوجٌة ؟- 33س   

 التوجد خٌارات 

 (العمٌل )ابن اخ احد العمالء اتى الى االخصائً االجتماعً ٌساله عن عمه - 34س 

 المتعاطً الخمر وٌتعالج لدى االخصائً االجتماعً بدون علم العمٌل ما هو دور االخصائً ؟

  اعطائه المعلومات الرئٌسٌة – 1

  اخبار العمٌل واستأذنه االجابه الصحٌحة– 2

  عدم االفصاح عن وجود العمٌل او عدمه – 3

مرض االلكسٌا هل هو مرض ؟- 35س  

  السمع – 1

  الرؤٌه – 2

  الحركة– 3

اب وام عندهم ولد اصٌب بالسرطان وماقدمو له الدعم ؟- 36س  

 صدمة نفسٌة

طفل عدوانً الن والده ٌعنفه ما ذا تسمى الحالة ؟- 37س  



  اسقاط – 1

  تقمص – 2

  تحوٌل – 3

االخصائً ٌنصح ان االبوٌن ٌعلمو اوالدهم انهم فً حماٌتهم قبل الٌصٌر اي ضرر - 38س

 اٌش دور االخصائً االجتماعً ؟

  انمائً – 1

  عالجً – 2

  وقائً – 3

  تربوي – 4

ماهو االجراء المتخذ عندما ٌاتٌك خطاب رسمً من المحكمة ٌطلب فٌه معلومات عن - 39س 

 المرٌض ؟

 عدم اعطاءه اي معلومات 

شخص مرٌض ٌعانً من قلق والخوؾ من خطر وشٌك ما نسمٌة ؟- 40س  

 قلق 

التعامل مع االطفال حتى من ؼٌر االقارب ما ذا ٌسمى ؟- 41س  

 لطؾ 

 سنه الحظ واللدٌه بانه الٌحب الخروج معهم للترفٌه او السوق 27شاب ٌبلػ من العمر - 42س

 وال ٌحب االفشاء باسماء اصدقائه وقد شك والده بانه ٌستخدم المخدرات ؟

 اخذه للمستشفى والكشؾ علٌه 

ماذا نسمً انتقال المرض لشخص اخر ؟- 43س  

 معدي 



باقً ................ زوج تعرض لحادث سٌر توفٌت زوجته وعنند تلقً الخبر - 44س 

 السؤال لم اجده ؟

 صدمه 

من المبادى التً تعتمد علٌها الخدمة االجتماعٌة ؟- 45س   

 مبدا السرٌة وممبدا حق المصٌر ومبدا التقبل 

مقاٌٌس النزعة المركزٌة الوسط والوسٌط والمنوال اذا كانو طبٌعً ؟- 46س   

 الجواب وهللا واعلم انه متساوٌه 

- 47س  


