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 اختبار قصير 
 : انًُذاَُخ إلكتسبة انًهبسح يٍ خالل تهذف انضَبسح1- 

 

.A. تقذيهب انًإسسبدٍ انخذيبد انت 

.b. أسبنُت تعهُى انخذيخ االختًبعُخ 

.c. َظشَبد انخذيخ االختًبعُخ تطجُق 

.d. انشؤَخ انعُُُخ نهًإسسبد 

 

 : يُهب اإلعذاد انًهٍُ ثعط األسبسُبد َتطهت2- 

 

.A.انًإسسخ تقىَى 

.b. عهًُخ قبعذح 

.c. ظىاثػ ئداسَخ 

.d. اقتصبدَخ يُبهح 

 

 : فٍ انًعبقٍُ يدبل فٍَتًثم يعًىٌ انخذيخ االختًبعُخ 3- 

 

.A. ًاالستقبء ثبنًستىَبد انًعُشُخ انعًم عه  

.b.  كم خىاَجهب فٍتكبيم انًهُخ 

.c. تحقُق انتكُف يع انجُئخ 

.d. تحقُق انعذانخ االختًبعُخ 

 

 : نكجبس انسٍ ثًجذأ انكشايخ َقصذ4- 

 

.A. انصحُخ انحصىل عهً انشعبَخ 

.b. ثأيبٌ انعُش 

.c. االستفبدح يٍ انحًبَخ 

.d. ٍانًتطهجبد انحصىل عهً يب َكفً ي 

 

 : َستخذو انقىسبٌ ) ( يع5- 

 

.A. ثُصه كم يب هى يُقىل 

.b. اندضء انًحزوف 

.c.  ثذاَخ اندًهخ فٍاألسقبو 

.d. ُخاندًهخ االستفهبي 
 

 : تىظح األهذاف انتعهًُُخ نهتسدُم6- 

 

A. انُقذ انزاتٍ انًستًش 

b. تقسُى وتُظُى انعًم 

c. انًهٍُ نألخصبئٍ االختًبعٍ انًُػ 

.d. انًهُُخ تطىس انعالقخ 

 

 : نهتعشف عهً ئنً يسبعذح انطالة تهذف انتٍانتذسَت انًُذاٍَ هى انعًهُخ 7- 

 

.A. األَشطخ وانجشايح 

.b. ثبنًستقجم انتُجإ 

.c. ٍانعًم االختًبع 

.d. انتكُىنىخٍ انتقذو 
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 : ثـــ َقصذ ثبالستُجبغ هى االهتًبو8- 

 

.A. انُظشَبد ثُبء 

.b. االستقشاء 

.cفشض انفشوض 

.d. انتدبسة ئخشاء 

 

 : ثــــ َتسى انتسدُم انًىظىع9ٍ- 

 

A. ٍَانعًُم انصبدسح يٍ انعجبساد تذو 

b. دخالل انًقبثال وصف انتفبعالد 

c. انحصىل عهً انًعهىيبد سشعخ 

.d. ٍُأفعم األسبنُت نإلششاف انًه 

 

 : يسئىنُبد األخصبئٍ االختًبعٍ انطجٍ ي10ٍ- 

 

.A. انجششَخ َقص اإليكبَُبد 

.b. يشظه تفهى انًشَط نحقُقخ 

.cانهىاَبد تىفُش ثشايح نًًبسسخ 

.d. َقص االعتًبداد انًبنُخ 

 

 

 : ويُهب ئكسبة عبداد انعًم انًهٍُئنً  َهذف انتذسَت انًُذا11ٍَ- 

 

.A. انُظشَخ تطىَع 

.b. اندًبعخ اختًبعبد 

.c. انُقذ تقجم 

.d. انفعبنخ اإلداسح 

 

 : فً َسبهى انتذسَت انًُذاٍَ كُشبغ يخطػ12- 

 

 A..انشخصُخ انًهُُخ تًُُخ 

.b. صَبدح انًعبسف انُظشَخ 

.c. ٍُنهًإسسخ األداء انًه 

.d.  االختًبعُخعالج انًشكالد 

 

 : خالل انخذيخ االختًبعُخ يٍ ًَكٍ فهى واستُعبة قُى13- 

 

.A. انًهُُخ انشعىس ثبنهىَخ 

.b.ئخشاء انجحىث انُظشَخ 

.c. انقذسح عهً انتفكُش انسهُى  

.d. انتطجُقُخ ئخشاء انجحىث 
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 : يُهب نإلعذاد انًهٍُ يدًىعخ يٍ انًتطهجبد14- 

.A. انتكُىنىخُب تدُت استخذاو 

.b.ثبنتششَعبد ندهما 

.c. ٌاإلعذاد انُظش 

.d.انحذَثخ ئهًبل األسبنُت 

 

 : انكبفهخ َقصذ ثجشَبيح األسشح15- 

 

.A. االختًبعُخ انًشكالد يع انتعبيم 

.b. ودائًخ سعبَخ كبيهخ 

.c. االستقشاس األسشي تهُئخ 

.d. سعبَخ خضئُخ نهُتُى 

 

 : يُهب األخصبئٍ االختًبعٍ فٍَدت أٌ تتىافش  هُبك صفبد عقهُخ16- 

A. اندسًٍ انًظهش  

b. انقُبدح صفبد 

c. انهفظُخ انقذسح 

d. االَفعبنٍ انُعح 

 

 : ثأَهب تعشف انًإسسخ االختًبعُخ17- 

.Aشجكخ خذيبد انشعبَخ االختًبعُخ يعشفخ 

.b.انتضود ثًعبسف خذَذح 

.c. ٍاالختًبعٍ انتعشف عهً دوس األخصبئ 

.d. ألفشاد فُهب تدًع ئَسبٍَ َُتظى  

 

 : ئنً َهذف انجحج انتطجُق18ٍ- 

.A. انفشوض اختجبس 

.b. ٍانتشكُض عهً انًُهح انُقه 

.c. انعقهٍ استخذاو انًُهح 

.d. راته انفكش انزي َشتجػ ثبنًعشفخ 

 

 : تعتبر ماده العمل في ممارسه الخدمه االجتماعيه19- 

.a. العمالء 

.b. المؤسسه 

.c. الموارد 

.d. المشكالت 

 

 :يركز التسجيل على الصياغه20- 

.a. المهنيه 

.b. الصحيه 

.c. القانونيه 

.d. الفنيه 
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