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 أسئلة اهليئة السعودية للتخصصات الصحية ختصص علم اجتماع بعض            
 

 ماهو لون القلم الذي يستخدمه االخصائي االجتماعي في التسجيل ؟س/

 ازرقجواب :

 

 شرب الكحول باستمرار ماذا يطلق عليه؟س/

 شرب الكحول باستمرار ادمانجواب : 

 

  ؟ المهنية االزدواجيةس / متى نطلق على االخصائي االجتماعي 

 مع ام وابنتها المهنةعندما يمارس جواب :

 

 س /طفل معاق االطراف يبلغ من العمر 9 سنوات يتم تحويله الى ؟
 

 جواب : التأهيل الشامل
 

 ؟ اإلدماناليسبب التالية س / احد العقاقير 

 البندول  :جواب

 

 الجنسي ماذا نسمي ذلك؟من عمرهما يشتكيان من عدم التوافق  40س/ زوجان في 

 الرضا والباقي نسيتهاجواب : 

 

 هل ؟ كأخصائيفي العالج ماهو دورك  أالنمستمرةلالغتصاب من خالها وهي  تعرضه 10س / فتاه تبلغ من العمر 

  القضيةعن  المختصةالجهات  إبالغجواب : 
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 س / متى نطلق على الشخص مسن او كبير في السن ؟

  70الى 65جواب : 
 

 س/ شخص يعاني من قلق والخوف من خطر وشيك ماذا نسميه؟ 

 قلق جواب : 

 

 س / زوج يعاني من مرض االيدز كيف نخبر زوجته ؟

 مع االخصائي لتبليغهالها موعد  جواب : نأخذ

 

 س / التعامل مع االطفال حتى من غير االقارب يسمى ؟

 تلطفجواب : 

 

 اإلفشاءللترفيه او السوق وال يحب  لةالعائيحب الخروج مع ال بأنهسنه الحظ والديه  27س / شاب يبلغ من العمر 

 ؟قد شك والده بانه يستخدم مخدرات و بأسماءأصدقائه

 .األخصائيماهو دور 

 اخذه للمستشفى والكشف عليهجواب :

 

 س  / اسم المريض ووضعه الصحي والتعليمي واالقتصادي تسمى معلومات ؟

 اوليهجواب : بيانات 

 

 سؤال عن اعطاء معلومات عن المريض لشركات التامين؟س / جاب 

 جواب : عدم اعطاءهم أي معلومات

 

 ؟س / متى نفشي بالسريه عن معلومات المريض 

  مهدد خطر االنتحارجواب :
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, وطلب من االخصائي النظر في ملفه  العالجيه طلب التوقف وعدم المواصله س / رجل كبير في السن وخالل الجلسه

 وقرائة المعلومات المدونه فيه ماهو االجراء المتخذ ؟

 اعطائه المعلومات فوراجواب : 

 

 س / عندما يقوم المريض بالطلب بتوجيه نفسه نسمى ذلك ؟

  / تقرير المصير وابج

 

 ؟س/ زوج تعرض لحادث سير توفيت زوجته وعند تلقي الخبر 

  صدمهجواب :

 

 س / ماذا نسمي انتقال المرض من شخص الخر؟

 عدوىجواب : 
 

 المتخذ عندما يقول المريض انا معجب فيك ؟ اإلجراءهو  س / ما

 اخر ألخصائيتحويله جواب : 

 

 ؟ماديا األطفالمتى يكون تفكير س/ 

 سنوات 7جواب  : 

 

 حول باالستمرار ماذا يطلق عليه ؟شرب الك

 ادمانجواب : 

 

  س/ المبالغه في تناول الكحول

 تعاطي جواب : 
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 هو البرنامج الذي يقدم له حتى يتكيف مع المجتمع ؟ عند خروج السجين من السجن ماس/

 نفسيا تاهيلهجواب : 

 

  . من سنه أكثراالمراض الي ماراح تطول بالمريض س/ ماهي 

 / المزمنهوابج

 

 الي تزيد مدتها عن سته اشهر تسمى تعريف المزمنهس/

 مزمنه جواب :

 

 الي تقل عن سته اشهر تسمى س/ 

  حادهجواب : 

  سن يكون الطفل ياخذ صفات الوالدين واالقران اي االصدقاءس/ 

 5-4من سن  جواب :

 

 انساق العميل س / 

 االكزو - الميرو–الماكرو–الميكرو جواب : 

 

 ؟ الخدمهاالجتماعيه اهدافها/س 

 وقائيه و وتنمويه وعالجيه وانشائيهجواب : 

 

 يعرف االعداد المهني لالخصائي االجتماعي؟ /س

 للمسارة مهنية تتسم بالكفاءبانه االعداد النظري والعلمي والذي يتم فيه تزويد الطالب بالحقائق والنظريات جواب : 

 الفعاليه هو
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 ؟باالنجليزي مصطلح االخصائي االجتماعيماهوس/ 

 Social worker/  مصطلح االخصائي االجتماعيجواب : 

 

 س / ماهو مصطلح التنميه االجتماعية باالنجليزي ؟

  Social Development / االجتماعيه مصطلح التنميهجواب : 

 

 باالنجليزي ؟ االجتماعيه س / ماهو مصطلح الخدمه

  Social WoRk/  االجتماعيه مصطلح الخدمهجواب : 

 

هل اعطيهم او  ماهو االجراء المتخذ عندما ياتيك خطاب رسمي من المحكمة يطلب فيه معلومات عن المريض؟س/ 

 المرريض البد من مووافقه

 معلومات المريض عدم عطائهم ايجواب : 

 

 

 ؟يحب اللعب مع اقرانه  وال يقول طفل يحب العزله/ س

 توحدجواب :   

 

 ؟س/ فتاه عميله لدى االخصائي بعد فتره قالت له انها معجبه بشخصيته وترغب بتكوين 

  يشرح لها طبيعة مشاعرها وتصحيح مابداخلها واب :ج

 

 ؟ من المحكمه يطلب فيه معلومات عن مريض إليس/ الخطاب الرسمي 

 اعطاءهمجواب : عدم 
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 ؟ االلكسيا على اي نوع من االضطرابات يطلقس/ 

  ةالعقلي :الجواب 

 

 ؟ س/اذا االخصائي قابل اطفال بالشارع ونصحهم من الشباب المنحرفين

 عالجالجواب : 

 

 العالج المعرفية السلوكية  ؟ /س

 Cognitive behavioral therapyالجواب:

 

 مبدأ السرية ؟ /س

 Confidentialityالجواب : 

 

 طرق الخدمة االجتماعية ؟ /س

 Social work methodsالجواب : 

 

 فريق الخدمة االجتماعية ؟ /س 

 Social work taemالجواب : 

 

 مهارات الخدمة االجتماعية ؟ /س 

 Social work skillsالجواب : 
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 التطوير او التنمية ؟ /س 

 Developmentالجواب : 

 

 ليس من االدمان ؟ /س

 البنادولالجواب : 

 

 الهروين من ؟  /س

 المهدئات الجواب : 

 

 شخص يسب اخر في قبيلته ؟ /س

 اسقاطيةالجواب : 

 

 شخص يذهب لمجتمع ويساعدهم بدون مقابل ؟ /س

 تطوع الجواب : 

 

 شخص يتحرش بطفل باالماكن الحساسة ؟ /س 

 تحرش جنسيالجواب : 

 

 هي عادات وتقاليد مجتمع ؟ /س 

 ثقافةالجواب : 
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 بنت تعرضت لالغتصاب منذ سنتين نوع الحالة هي ؟  /س 

 مشكلة جنسية الجواب : 

 

 البحث عن مجتمع جغرافي معين ؟ /س 

 البيئة الجواب : 

 

 سن االطفال الذين يريدون التحرر واالستقاللية ؟ /س 

 9_7 الجواب :

 

 مرحلة يمر بها الشباب وفيها انحراف ؟ / س 

 المراهقة الجواب :

 

 مراهقة الشباب يصير فيها ؟ /س

 انحرافالجواب :

 

 شخص يريد عالج مشكلته وال يستطيع ؟ /س

 انفصامالجواب :

 

 المحكمة تريد معلومات عن مريض ؟ /س
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 البد موافقة المريض الجواب :

 

 المؤسسة التي تهتم باالمراض هي ؟ /س

 منظمة الصحة العالميةالجواب :

 

 االجتماعية ؟عمليات الخدمة /س

 عالج  –تشخيص  –دراسة الجواب :

 

سنة تعرضت لالغتصاب من  16اسرة تخضع للعالج االسري وتبين خالل وجود االخصائي ان بنت عمرها  /س 

 بالعالج ؟ األخصائيخالها مرتين او ثالث خالل سنتين وطلب والد البنت عدم ابالغ الجهات المختصة ويستمر 

 بناءا على طلب والد البنت عدم تبليغ الجهات المختصهالجواب :

 

 كم الوقت المناسب لمقابلة الفرد ؟/ س 

 دقيقة  30الى  20الجواب :

 

 كبار السن يطلق عليهم من سن ؟/ س 

 65الجواب :

 

ابن اخ احد العمالء اتى الى االخصائي االجتماعي يساله عن عمه )العميل ( المتعاطي الخمر ويتعالج لدى  /س 

 ؟االخصائي االجتماعي بدون علم العميل ما هو دور االخصائي 

 العميل واستأذنه  جواب /إخبار
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 اب وام عندهم ولد اصيب بالسرطان وماقدمو له الدعم ؟ /س

 صدمة نفسيةالجواب : 

 

 ماهو االجراء المتخذ عندما ياتيك خطاب رسمي من المحكمة يطلب فيه معلومات عن المريض ؟/س 

 عدم اعطاءه اي معلومات الجواب : 

 

 

 شخص مريض يعاني من قلق والخوف من خطر وشيك ما نسمية ؟/س

 قلق الجواب : 

 

 التعامل مع االطفال حتى من غير االقارب ما ذا يسمى ؟/ س

 لطفت الجواب :

 

سنه الحظ واللديه بانه اليحب الخروج معهم للترفيه او السوق وال يحب االفشاء  27شاب يبلغ من العمر  /س

 باسماء اصدقائه وقد شك والده بانه يستخدم المخدرات ؟

 للمستشفى والكشف عليه  أخذهالجواب : 

 

 د تلقي الخبر ؟تعرض لحادث سير توفيت زوجته وعن زوج /س 

 صدمهالجواب : 
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 من المبادى التي تعتمد عليها الخدمة االجتماعية ؟ /س 

 مبدا السرية وممبدا حق المصير ومبدا التقبل الجواب : 

 

 مقاييس النزعة المركزية الوسط والوسيط والمنوال اذا كانو طبيعي ؟ /س 

 متساويه: الجواب 

 

 هل فرط الحركة وتشتت االنتباه مرض نمائي او سلوكي ؟س/

 التوحد اضطراب نمائيالجواب : 

 

 ماأهم محددات اختبار بينيه ؟س/

 . العمر او قدرة المفحوصالجواب : 

 

 

 لكتابه التقرير النفسي ؟ األساسيةماهي النقاط س/

 المعلومات الشخصيه للمريضالجواب : 

 

 ؟  البيانات التي طلب مصدر االحالهس/

 شكوى المريضالجواب : 

 

 ماهي االختبارات التي يقيسها اختبار وكسلر ؟س/

 عملي أدائي 5لفظي و   6اختبار 11الجواب :

 

 ماأهم محددات اختبار بينيه ؟س/

 . العمر او قدرة المفحوصالجواب :
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 ماهو اختبار التوحد ؟س/ 

 كارزالجواب :

 

 

 فرط الحركة ؟ ماهي انواعس/

 خفيف متوسط شديدالجواب : 

 

 

 ماهو الثالوث الذهاني ؟س/ 

 هوس+ فصام+ بارانوياالجواب : 

 

 

 ماهو الثالوث العصابي ؟س/ 

 اكتئاب+ توهم المرض+ هسترياالجواب :

 

 

 الفارقه في السواء والالسواء في اختبار متعدد االوجه مينوسوتا ؟ ماهي الدرجهس/ 

 

 الجواب :

 درجه سواء 70الى  35من 

  يبدأ الالسواء 71اعلى من 

 

 

 ماهي اختبارات لقياس الشخصية ؟س/ 

 االستفتاءالجواب : 
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 االسقاطيه مثل بقع الحبر لرورشاخ تااالختبارس/ 

 مينوستا متعدد االوجهالجواب : 

 

 

 ماهي اختبارات قياس االمراض العضويه ؟س/ 

 . بندرجشطلت بطارية رايتانالجواب : 

 

 

 مما يتكون اختبار وكسلر ؟س/

 لفظيالجواب : 

 

 +المتشابهات +االستدالل الحسابي االرقام العام+المفردات+اعادة المعلومات+الفهمس/ 

 العمليالجواب :

 

 كم نسبة ذكاء يقيس وكسلر ؟س/ 

 نسب ذكاء عامهالجواب : 
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 كم نسبه ذكاء يقيس بينيه للصورتين ؟س/ 

 

  نسب وهي 8تقيس  الصورة الخامسهالجواب : 

 

  نسبه ذكاء لفظيه

 

  نسبه ذكاء غير لفظية

 

 نسبة ذكاء كلية

 

 المعلومات

 

  االستدالل الكمي

 

 االستدالل التحليلي

 

  الذاكرة العاملة

 

 المعاجلة البصرية
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 باالنجليزيه ؟ اختبار مينيسوتا مع ذكر رموزها-اذكر المقاييس الفرعيه الهامه فيس/ 

 

 :الجواب 

 الفصام

 

 البارانويا

 

 الهوس

 

 السيكاثينا

 

 االكتئاب

 

 اضطراب الذكورة واالنوثة

 

 الهوس

 

 االنطواء االجتماعي
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 ؟اذا كنت تعاني من الصدع وتم اخذ الدواء سبرين ثم اختفى الصداع وتكرر اكثر من مرة  س/

 تعزيز ايجابي -يكون التعزيز سلبي او الجواب : 

 

 مريض بااليدز من يخبر زوجته ؟ /س

 الزوج – 1

 االسرة – 2

 الشرطة  – 3

 الدكتور – 4

 

 وحده زوجها طول وقته برا المنزل وال يقوم بواجبته الزوجية ؟ /س 

 حصلت الجوابما 

 

 وحده اخوها يتحرش فيها كيف تتعامل مع الحاله ؟ /س 

 حصلت الجوابما 

 

 طفل بالسادس ابتدائي تحرش بطفل بالصف الثالث وش نوع التحرش ؟ /س 

 تحرش جنسي 

 

 طفل لديه صعوبة في الحركه يتم تحويله الى قسم ؟ /س 

 العالج الطبيعي 
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سنوات وتبين معهم عقم قرروا يتبنون طفل ورجعوا لالخصائي االجتماعية  7زوج وزوجته متزوجين لهم  /س 

 للنصح؟

 حصلت الجوابما 

 

 

 طفل يضحكون عليه أصدقاءه بالمدرسة بأنه يتبول على فراشه وش تسمى الحالة  /س 

 حصلت الجوابما 

 

 مرض االلكسيا هل هو مرض ؟/س

 الرؤيه

 

 طفل عدواني الن والده يعنفه ما ذا تسمى الحالة ؟ /س

 تقمص 

 

االخصائي ينصح ان االبوين يعلمو اوالدهم انهم في حمايتهم قبل اليصير اي ضرر ايش دور االخصائي  /س

 االجتماعي ؟

 وقائي 

 

 

 فترة العالج اظهرت لك كأخصائي مشاعرها تجاهك فماذا تفعل لها؟مريضه في س/

 حصلت الجوابما 
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 س/ طرق العالج المباشر والغير مباشر جاب منها أسئلة كثيره ؟

 حصلت الجوابما 

 

 

  معنى الثقافة ومعنى الخدمة االجتماعية الطبية ومعنى التعاقد باإلنجليزيس/ 

 حصلت الجوابما 

 

 االسري ؟مدة العالج  -1س

  دقيقة 70 - 60من 

 

 

 

 مالعمر الذي يتفق فيه االشخاص على نفس الطباع والتفكير ؟ /س

  18الى  16من 

 

 

عند اخذ عينة تنقسم الى قسمين عينة عشوائية وعينة اخرى ماذا تسمى العينة االخرى؟ )فيه سؤال ثاني قريب  /س

 من العينة بس ناسيه

  تحليلية ----تجريبية  ----ضابطة  ---عشوائية 

 

 

  عند التزلج على الجليد للمتسابقين لمعرفة مراكزهم عند خط النهاية نستخدم ؟ /س

  الرابعة نسيتها ----الترتيب  --التسجيل الموقفي  ---الزمني 
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 لحساب االنحراف المعياري ألبد من معرفة ؟ /س

  الوسط الحسابي

 

 

 رجل وامرة ال يصلون الى حد االشباع عند ممارسة الجنس ماذا يسمى ذلك ؟س/

 عجز 

 

 

واثناء الجلسة من العميل ومع بداية الجلسة المقررة له وال تعبر الجلسة االولى قال اريد من عمره  74رجل في 

 التوقف عن االستمرار ماذا يفعل االخصائي في هذه الحالة ؟

  يجعله يطلعه على ملفه ومعلومات فورا

 

 

 

 ماهي طرق التشخيص ؟س/ 

 االختبارات النفسيه واالختبارات االسقاطيهوالمالحظهوالمقابلهودراسهالحاله

 

 

 

 كيف يتم حساب نسبه التدهور العقلي في اختبار وكسلر ؟5-

 ×100الدرجة الغير ثابته % الثابته -الدرجة الثابتة 
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 طبقت ع المريضاالختبارات التي س/ 

 

 المالحظات السلوكيه

 

 تفسير النتائج

 

 التشخيص

 

 الخالصه والتوصيات

 

 ماهي البنود االساسية للمقابله ؟س/ 

 حصلت الجوابما 

 

 

 االفكار واالدارك والمشاعر تنتمى للمدرسةس/

 الجشطلتية–التحليلية  -ااالنسانية -السلوكية 

 

 

 اسهل تعريف للتعليم س/ 
  مثير شرطي واستجابة -مثير شرطي طبيعي  -مثير شرطي دون مثير طبيعي  التعليم الشرطي

 التعزيز الثابت -التعليم الشرطي  -التعلم  -االجرائي  -بافلوف اعتمد على االشتراط الكالسيكي 
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 اذا كانت االم ممدمنة كحول تسمى س/ 

 حصلت الجوابما 

 

 

 اهداف علم النفس بالترتيبس/ 

 حصلت الجوابما 

 

 :...تعرف النظرية التي تحاول أن تربط االتجاهات الصحية بشكل مباشر بالسلوك بنظرية السلوكس/

A. الشخصي. B. االجتماعي. C. الشاذ. D. المقصود. 

 

 

 :...السلوكية المالحظة الذاتية والمراقبة الذاتية كخطوة أولى باتجاه-تستخدم الكثير من البرامج المعرفيةس/

A.  السلوكيةالبرمجة. B البرمجة المعرفية. C. تغيير السلوك. D. البرمجة العصبية. 

 

 

 :...إن أكثر االتجاهات فعالية في تعديل العادات السلوكية هو االتجاهس/

A. التحليلي. B. التوفيقي. C. المعرفي. D السلوكي . 
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