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 التوجيه و اإلرشاد االجتماعي 
 

 حماضرة 1 
  

 معني توافق حتقيق فيه يستطيع ملستقبل إمكاناته هوعملية ملساعدة الفرد على فهم واقعه و إعداده وفق -1
 : سعيدة  حياه ليحيا

 التوجيه  -
 اإلرشاد  -
 اإلنتماء  -
 كل ما سبق  -

 
 : يعد عملية تعلم و تعليم نفسي و اجتماعي  -2

 التوجيه  -
 اإلرشاد  -
 اإلنتماء  -
 كل ما سبق  -

 
 : اإلرشاد عملية يعد عملية  -3

 واعية  -
 مستمرة  -
 بناءة و خمططة  -
 كل ما سبق  -

 
 :حديث بني اثنني حول مشكلة ذات أمهية معينة بالنسبة ألحدمها  -4

 التوجيه  -
 اإلرشاد  -
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 اإلنتماء  -
 كل ما سبق  -

 
 :تعريف اإلرشاد بأنه حديث بني اثنني حول مشكلة ذات أمهية معينة بالنسبة ألحدمها يعترب  -5

 تعريف شامل  -
 حتديد عملي  -
 حتديد قاصر  -
 تعريف تكاملي  -

 
 : أي العبارات التالية صحيحة  -6

 اإلرشاد جمرد إعطاء نصائح  -
 اإلرشاد عملية ال تعتمد على التخطيط  -
 املسرتشد يفكر يف احلل للمشاكل  -
 كل ما سبق  -

 
اليت هتدف إىل مساعدة الفرد على أن يتفهم نفسه و يفهم مشاكله و يستغل إمكاناته  دماتجمموع اخل -7

: 
 التخطيط  -
 االجتماع -
 التوجيه و اإلرشاد   -
 اخلدمات الطالبية  -

 
 : أبرز غايات اإلرشاد و التوجيه  -8

 تقدمي النصائح للفرد  -
 التعليم  -
 التدريب النفسي  -
 مساعدة الفرد على التكيف مع نفسه و بيئته  -
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 : عندما يقوم املعلم بعملية التوجيه و اإلرشاد فإنه يفتقد  -9
 املؤهل التعليمي  -
 اخلربة  -
 تعاون الطالب  -
 التوافق الرتبوي  -

 
 : يعترب اإلرشاد النفسي نوع من  -11

 التعليم  -
 التوجيه  -
 االنتماء  -
 التحكيم  -

 
 : يعترب التوجيه حنو مهنة ما  -11

 إرشاد نفسي  -
 توجيه مهين  -
 توجيه تربوي  -
 الشيء مما سبق  -

 
 : يعترب التوجيه حنو التوافق املدرسي   -12

 إرشاد نفسي  -
 توجيه مهين  -
 توجيه تربوي  -
 الشيء مما سبق  -

 
 : يعترب التوجيه لتحقيق الفرد التوافق مع نفسه  -13

 إرشاد نفسي  -
 توجيه مهين  -
 توجيه تربوي  -
 الشيء مما سبق  -
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عندما يلجأ املرشد جلمع املعلومات من املدارس و يتشاور مع مسئوليها ملصلحة املسرتشد  -14

 : عمل 
 غري مهين  -
 غري جمدي  -
 غري فعال  -
 ال يتعارض مع أخالقيات املهنة  -

 
 : من أهم الواجبات اليت على املرشد القيام هبا  -15

 احلزم الشديد يف فرض آرائه  -
 اإلدعاء مبعرفة و علم كل شيء  -
 تقييم حالة املسرتشد قبل إصدار احلكم عليه  -
 حتميل املسرتشد مسئولية معاجلة نفسه بنفسه  -

 
 : هناك أمران ضاران يف عمل املرشد و مها  -16

 احلزم الشديد يف فرض آرائه  -
 اإلدعاء مبعرفة و علم كل شيء  -
 تقييم حالة املسرتشد قبل إصدار احلكم عليه  -
 حتميل املسرتشد مسئولية معاجلة نفسه بنفسه  -

 
 : ليعطي املسرتشد الفرصة للتعبري عن رأيه  و ال يقاطعه ...يستعمل املرشد  -17

 اخلطب الرنانة  -
 األسئلة املوضوعية  -
 األسئلة املفتوحة  -
 كل ما سبق  -

 
 :من األفضل أن يكون املرشد  -18

 متفرغ لعمله اإلرشادي  -
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 يعمل إداري يف املدرسة  -
 درس يكون م -
 كل ما سبق  -

 
 : االستعانة مبلف إرشاد قدمي للمسرتشد عند مرشد آخر سابق أمر  -19

 غري الئق  -
 ممكن  -
 غري مهين  -
 ينايف أخالقيات املهنة  -

 
 : يأخذ العالج و اإلرشاد نفس التعريف و لكنهما خيتلفان يف  -21

 اهلدف  -
 الدرجة  -
 نوعية الفئات املستهدفة  -
 كل ما سبق  -

 
 : اإلفراط يف التفاؤل و التسرع لقطف مثار العملية اإلرشادية أمر  -21

 مقبول  -
 غري مهين  -
 غري مستحسن  -
 عالجي -

 
 : تستخدم عملية اإلرشاد حلاالت  -22

 األسوياء  -
 صغار السن  -
 العاجزين  -
 كبار السن  -

 
 : تستخدم عملية العالج حلاالت  -23
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 األسوياء  -
 صغار السن  -
 العاجزين  -
 كبار السن  -

 
 : أبرز املهام للمرشد معاجلة وضع  -24

 العصابيني  -
 املدمنيني  -
 املقاوميني  -
 ضعاف العقل  -

 
 : شخص غري ناضج حالته بائسة  -25

 الشخص املتعلم  -
 الشخص اجلاهل  -
 الشخص العصايب  -
 الشخص املنفعل  -

 
 : من أسباب املقاومة الالواعية من املسرتشد  -26

 مكبوتات خمجلة له  -
 رفضه االهتمام باملرض النفسي  -
 حماولته تشويش احلقيقة إلخفائها  -
 حيافظ على ضعفه الستدرار العطف  -
 كل ما سبق  -

 
 : من مظاهر املقاومة الالواعية ضد اإلرشاد  -27

 الكالم ببطء  -
 السرعة  -
 ترجرج الصوت  -
 كل ما سبق  -
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 : م بـ ينصح املربون حلل النزاعات أو تفاديها بني األطفال يف املنزل القيا -28

 تدريب الطفل على احلديث بصوت منخفض  -
 توضيح أسباب غضب األهل  -
 مساع الطفل و عدم مقاطعته  -
 طلب الرأي من الطفل و إشراكه يف احلل  -
 كل ما سبق  -

 
 : االصطدام بني رغبات األطفال و رغبات والديهم ظاهرة  -29

 صحية  -
 غري صحية  -
 مدنية  -
 ريفية  -

 
 : من أهم الواجبات اليت على املوجه أثناء عمله يف املدرسة  -31

 إعداد اخلطط جلمع املعلومات  -
 توجيه املدرسني وتزويدهم باألحباث  -
 تبصري األهل باألمور الضارة بصحة نفسية أطفاهلم  -
 إعداد برامج خاصة لألطفال الذين هلم حاالت خاصة و دراستها و توجيهها  -
 كل ما سبق  -

 
 : من األخطاء الواجب جتنبها يف عملية اإلرشاد  -31

 النصح  -
 الشرح املستفيض  -
 األمر و املنع  -
 كل ما سبق  -

 
 : األفراد يفصحون عن مشاعرهم و يناقشوهنا أكثر يف  -32

 اإلرشاد الفردي  -
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 اإلرشاد اجلماعي  -
 اإلرشاد الطاليب  -
 اإلرشاد الديين  -

 
  2حماضرة 

 
 : تعترب اخلدمة االجتماعية  -33

 ممارسة طبية  -
 مهنة إنسانية  -
 أسلوب فين  -
  3و  2 -

 
 : مهنة إنسانية تتعامل مع اإلنسان ملساعدته على التوافق اإلجتماعي  -34

 التدريب املهين  -
 التدريس  -
 اخلدمة االجتماعية  -
 اإلرشاد  -

 
 : اخلدمة االجتماعية حني تستخدم اإلرشاد االجتماعي تعتمد خطوات منظمة متتاز بـ  -35

 العشوائية  -
 املشاركة و التفاعل  -
 التحكيم  -
 املوضوعية  -

 
 : أسلوب فين فيه مهارة العمل بني املرشد و املسرتشد  -36

 التدريب املهين  -
 التدريس  -
 اخلدمة االجتماعية  -
 اإلرشاد  -
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يهدف إىل مساعدة الفرد من خالل العالقة املهنية بني املرشد و املسرتشد من خالل مبادئ و  -37

 : أخالقيات مهنة اخلدمة االجتماعية 
 التدريب املهين  -
 التدريس  -
 اخلدمة االجتماعية  -
 اإلرشاد االجتماعي  -

 
 : يعمل اإلرشاد االجتماعي يف جماالت متعددة و متنوعة مثل  -38

 ملدرسي اجملال األسري و ا -
 اجملال الطيب  -
 جمال العمل مع الفئات اخلاصة  -
 كل ما سبق  -

 
 :ظهر مفهوم اإلرشاد االجتماعي يف اخلدمة االجتماعية  -39

 قدمياً  -
 حديثاً  -
 تزامن مع ظهور اخلدمة االجتماعية  -
 مل يظهر مطلقاً  -
 

 : السبب يف ظهور مفهوم اإلرشاد االجتماعي يف اخلدمة االجتماعية  -41
 معارضة البعض لتقسيم اخلدمة االجتماعية إىل خدمة الفرد و خدمة اجلماعة و تنظيم اجملتمع   -
 التغيري يف استخدام بعض مفاهيم اخلدمة االجتماعية  -
 كل ما سبق  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : املقصود به الفحص الدقيق  -41

 الدراسة  -
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 التشخيص  -
 العالج  -
 كل ما سبق  -

 
 :االجتماعية مبفهوم  استبدل مفهوم العالج يف اخلدمة -42

 التبديل  -
 الدراسة  -
 التدخل املهين  -
 العالج النفسي  -

 
 : يشمل النموذج الطيب للمرض  -43

 الدراسة  -
 التشخيص  -
 العالج  -
 كل ما سبق  -

 
 : للمرض ....اخلدمة االجتماعية منذ نشأهتا تعتمد على النموذج  -44

 النفسي  -
 الطيب  -
 االجتماعي  -
 القياسي  -

 
يرى بعض األخصائيني االجتماعيني أن النموذج الطيب ال يتناسب مع اخلدمة االجتماعية  -45

 : بسبب 
الطبيب يتعامل مع مريض ال دخل له مبرضه أما األخصائي االجتماعي يتعامل مع أسوياء هلم دور يف  -

 مشكالهتم 
 ميتلك الطبيب أدوات تشخيص دقيقة ال ميتلكها األخصائي االجتماعي  -
 العالقة بني املريض و الطبيب سلبية و عالقة املرشد و املسرتشد اجيابية  -
 عملية اإلرشاد تنصب على الفرد و حتاول التأثري بكل ما حييط فيه  -
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 كل ما سبق  -
 

 : تتسم العالقة بني الطبيب و املريض بأهنا عالقة  -46
 مثالية  -
 سلبية  -
 إجيابية  -
 منطقية  -

 
 :  أهنا املسرتشد بـتتسم العالقة بني املرشد و  -47

 مثالية  -
 سلبية  -
 إجيابية  -
 منطقية  -

 
 : أي العبارات التالية صحيحة  -48

 اإلرشاد علم مستقل بذاته  -
 اإلرشاد مرتبط بغريه من العلوم  -
 اإلرشاد أحد العلوم اإلنسانية  -
 اإلرشاد من العلوم التطبيقية  -

 
مهنة خمططة تتضمن جمموعة من اخلدمات اليت تشرتك يف تقدميها العديد من التخصصات  -49

العلمية اليت تقدم لألفراد ملواجهة مشكالهتم اليت تعوق أداءهم االجتماعي و توافقهم مع أنفسهم و 
 : جمتمعهم 

 اإلرشاد  -
 السلوك  -
 التوجيه النفسي  -
 املساعدة  -
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 : من أمثلة مهن املساعدة  -51
 اإلرشاد  -
 علم النفس العيادي  -
 الطب النفسي  -
 اخلدمة االجتماعية  -
 كل ما سبق  -

 
 :من اخلصائص املميزة ملهن املساعدة  -51

 السلوك سبب و ميكن تعديله  -
 غايتها مساعدة األفراد ليصبحوا أكثر فعالية و توافق -
 تستخدم العالقة املهنية كوسيلة لتقدمي العون  -
 تقوم على أساس تدريب متخصص  -
 كل ما سبق  -

 
 : يعين بالرتشيد و اهلداية و التغيري السلوكي إىل األفضل  -52

 التنمية  -
 علم النفس  -
 التوجيه  -
 اإلرشاد  -

 
 : جمموعة من اخلدمات النفسية أمهها عملية اإلرشاد النفسي  -53

 اخلدمة االجتماعية  -
 اإلرشاد النفسي  -
 التوجيه النفسي  -
 اهلداية  -

 
 : يتضمن األسس و النظريات و إعداد املسئولني عن اإلرشاد النفسي  -54

 اخلدمة االجتماعية  -
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 اإلرشاد النفسي  -
 التوجيه النفسي  -
 اهلداية  -

 
 : يشمل اجملتمع كله توجيه مجاعي  -55

 اخلدمة االجتماعية  -
 اإلرشاد النفسي  -
 التوجيه النفسي  -
 اهلداية  -

 
 : ما يسبق اإلرشاد النفسي و يعد و ميهد له  -56

 اخلدمة االجتماعية  -
 اإلرشاد النفسي  -
 التوجيه النفسي  -
 اهلداية  -

 
 : يتضمن اجلزء العملي و التطبيقي يف ميدان التوجيه النفسي  -57

 اخلدمة االجتماعية  -
 اإلرشاد النفسي  -
 التوجيه النفسي  -
 اهلداية  -

 
 : عالقة فردية تتضمن عالقة إرشادية وجها لوجه  -58

 اخلدمة االجتماعية  -
 اإلرشاد النفسي  -
 التوجيه النفسي  -
 اهلداية  -
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 : يعترب الواجهة اخلتامية لربنامج التوجيه النفسي  -59
 اخلدمة االجتماعية  -
 اإلرشاد النفسي  -
 التوجيه النفسي  -
 اهلداية  -

 
عملية بناءة هتدف إىل مساعدة الفرد لكي يفهم ذاته و يدرس شخصيته و يعرف خرباته و  -61

حيدد مشكالته و ينمي إمكاناته و حيل مشكالته حىت يصل لتحديد و حتقيق أهدافه و حتقيق الصحة 
 : النفسية و التوافق شخصيا و تربويا و مهنيا و روحيا 

 اخلدمة االجتماعية  -
 اإلرشاد النفسي  -
 جيه النفسي التو  -
 اهلداية  -

 
 : عالقة مهنية بني املرشد النفسي الذي يساعد العميل على فهم نفسه و حل مشكالته  -61

 اخلدمة االجتماعية  -
 اإلرشاد النفسي  -
 التوجيه النفسي  -
 اهلداية  -

 
مساعدة الفرد على اكتشاف إمكانياته املختلفة و توجيهها إىل اجملاالت التعليمية اليت تتناسب  -62

 :يؤدي إىل حتقيقها و حسن استثمارها  معها مما
 اإلرشاد النفسي  -
 اإلرشاد الرتبوي  -
 اإلرشاد الديين  -
 اإلرشاد االجتماعي  -

 
 : من األسس اليت يقوم عليها اإلرشاد الرتبوي  -63
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 (الفروق الفردية ) اختالف األفراد فيما بينهم  -
 اختالف اجملاالت التعليمية مبا حنتاج له من قدرات عقلية  -
 اإلرشاد الرتبوي يوجه التلميذ حنو اجملال الذي يناسب قدراته مما يزيد من احتمال جناح الفرد  -
 كل ما سبق  -

 
 :ما يوجه التلميذ حنو اجملال الذي يناسب قدراته و إمكاناته مما يزيد من احتمال جناح الفرد  -64

 اإلرشاد النفسي  -
 اإلرشاد الرتبوي  -
 اإلرشاد الديين  -
 اإلرشاد االجتماعي  -

 
 : مبدأ يطلق على اختالف األفراد فيما بينهم  -65

 التوجيه  -
 التقييم  -
 مبدأ الفروق الفردية  -
 التوجيه و اإلرشاد  -

 
عملية مساعدة الفرد يف عامل املهنة و االقتصاد تعريفا و اختبارا و دخوال و توافقا و االهتمام  -66

 : و العمل بدراسة فرص العمل و النمو العلمي و التكنولوجي يف عامل االقتصاد 
 اإلرشاد النفسي  -
 اإلرشاد الرتبوي  -
 اإلرشاد الديين  -
 اإلرشاد املهين  -

 
عملية االستفادة من مبادئ و أسس الدين احلنيف يف مساعدة اإلنسان على إتباع الطريق  -67

 :السليم مبا حيققه له من اطمئنان و سكينة يف حياته و التوافق مع اآلخرين 
 اإلرشاد النفسي  -
 اإلرشاد الرتبوي  -
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 اإلرشاد الديين  -
 اإلرشاد االجتماعي  -

 
يتكامل مع األنواع األخرى من أجل حتقيق اهلدف األمسى و املتكامل  يأحد أنواع اإلرشاد الذ -68

 : يف حتقيق التوافق النفسي و الرتبوي و املهين و االجتماعي و الديين 
 اإلرشاد النفسي  -
 اإلرشاد الرتبوي  -
 اإلرشاد الديين  -
 اإلرشاد االجتماعي  -

 
التأثري االجيايب يف شخصية العميل و الظروف البيئية احمليطة لتحقيق أفضل أداء ممكن لوظيفته  -69

 : االجتماعية أو لتحقيق أفضل استقرار ممكن ألوضاعه االجتماعية يف حدود إمكانية املؤسسة 
 اإلرشاد النفسي  -
 اإلرشاد الرتبوي  -
 اإلرشاد الديين  -
 اإلرشاد االجتماعي  -

 
 : يقوم بعملية اإلرشاد االجتماعي  -71

 الطبيب  -
 املرشد االجتماعي  -
 املدرس  -
 اإلداري  -

 
يف عمله مع األفراد و األسر تقوم على أسس عملية أساسية يقوم هبا املرشد االجتماعي  -71

 :علمية و مهارة يف األداء املهين 
 اإلرشاد النفسي  -
 اإلرشاد الرتبوي  -
 اإلرشاد الديين  -



 

17 
 

 اإلرشاد االجتماعي  -
 

عملية هتدف إىل مساعدة األفراد على استخدام قدراهتم و إمكانياهتم ليكونوا أكثر إجيابية يف  -72
 : تعاملهم مع البيئة و مواجهة مشكالهتم و الوقاية منها 

 اإلرشاد النفسي  -
 اإلرشاد الرتبوي  -
 اإلرشاد الديين  -
 اإلرشاد االجتماعي  -

 
 :  مهنة  شاد االجتماعي تعمل يف أطر و أساسيات و أخالقياتعملية اإلر  -73

 الطب  -
 التمريض  -
 اخلدمة االجتماعية  -
 الرتبية و التعليم  -

 
 : من خصائص اإلرشاد االجتماعي  -74

 عملية تقوم على أساس التفاعل بني املرشد و املسرتشد  -
 تستفيد من العلوم اإلنسانية األخرى  -
  املمارسة املهنيةأسلوب تطبيقي يعتمد على  -
 ميارس من خالل مؤسسات أولية و ثانوية  -
 ميارس املرشد عمله يف جماالت متنوعة  -
 تقوم العالقة بني املرشد االجتماعي و املسرتشد على أسس مهنية  -
 يهتم املرشد االجتماعي بالعميل يف بيئته اليت يؤثر فيها و تؤثر هبا  -
 مهنة اخلدمة االجتماعية يلتزم املرشد االجتماعي بأخالقيات  -
 كل سبق  -

 
 : وحدة عمل املرشد االجتماعي هي  -75

 الفرد  -
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 األسرة  -
 الفرد و األسرة  -
 كل ما سبق  -

 
 : اإلرشاد االجتماعي يعتمد على املمارسة املهنية أي أنه  -76

 أسلوب نظري  -
 اسلوب مثايل  -
 اسلوب تطبيقي  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : ميارس اإلرشاد االجتماعي من خالل  -77

 املؤسسات األولية  -
 املؤسسات الثانوية  -
 العشوائيات  -
  2و  1 -

 
 : يقتصر عمل املرشد االجتماعي على التعامل مع  -78

 املشكالت  -
 األزمات  -
 يف إطار إمنائي ووقائي  -
 كل ما سبق  -

 
 : يعتمد جناح عمل املرشد االجتماعي على  -79

 إتقانه للمهارات الضرورية  -
 وضعه يف املؤسسة اليت يعمل فيها  -
 دراسة العميل  -
 كل ما سبق  -
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 : يعترب املسرتشد يف عملية اإلرشاد االجتماعي  -81
 مريض  -
 فئة خاصة  -
 شخص عادي  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : كأسلوب من أساليب دراسة العميل   أساسييستخدمها املرشد االجتماعي بشكل  -81

 املقابلة  -
 املكاتبات و االتصاالت التليفونية  -
 الزيارة املنزلية أو املؤسسية  -
 كل ما سبق  -

 
 : من األساليب اليت يستخدمها املرشد االجتماعي لدراسة العميل  -82

 املقابلة  -
 املكاتبات و االتصاالت التليفونية  -
 الزيارة املنزلية أو املؤسسية  -
 كل ما سبق  -

 
يستخدمها املرشد االجتماعي مع العميل للوقوف على جوانب شخصية العميل و اجلوانب  -83

 : االجتماعية و االقتصادية و األسرية املؤثرة فيه 
 املقابلة  -
 دراسة احلالة  -
 اخلدمة االجتماعية  -
 املكاتبات -

 
 : اهلدف الرئيسي من عملية اإلرشاد االجتماعي  -84

 تماعية على أحسن وجه ممكن مساعدة الفرد على أداء أدواره االج -
 مساعدة الفرد على مواجهة املشكالت اليت تعوقه  -
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 (البيئية )التخفيف من حدة الضغوطات اخلارجية  -
  3و  2 -

 
 : اد االجتماعي اهلدف الفرعي من عملية اإلرش -85

 مساعد الفرد على أداء أدواره االجتماعية على أحسن وجه ممكن  -
 مساعدة الفرد على مواجهة املشكالت اليت تعوقه  -
 (البيئية )التخفيف من حدة الضغوطات اخلارجية  -
  3و  2 -

 
من أجل أن حيقق املرشد االجتماعي أهداف عملية اإلرشاد االجتماعي فإنه يعمل يف  -86

 : مستويات ...
 سبعه -
 مثانية  -
 مخسة  -
 ستة  -

 
املستوى األول الذي يعمل فيه املرشد االجتماعي لتحقيق أهداف عملية اإلرشاد االجتماعي  -87

 : 
 إحداث تعديل جذري يف شخصية العميل و ظروف البيئة احمليطة به  -
 إحداث تعديل نسيب يف شخصية العميل و ظروف البيئة احمليطة به  -
 ة احمليطة به إحداث تعديل نسيب أو كلي يف شخصية العميل فقط دون البيئ -
 إحداث تعديل نسيب أو كلي يف الظروف احمليطة بالعميل فقط  -

 
املستوى الثاين الذي يعمل فيه املرشد االجتماعي لتحقيق أهداف عملية اإلرشاد االجتماعي  -88

 : 
 إحداث تعديل جذري يف شخصية العميل و ظروف البيئة احمليطة به  -
 إحداث تعديل نسيب يف شخصية العميل و ظروف البيئة احمليطة به  -
 إحداث تعديل نسيب أو كلي يف شخصية العميل فقط دون البيئة احمليطة به  -
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 إحداث تعديل نسيب أو كلي يف الظروف احمليطة بالعميل فقط  -
 

الجتماعي املستوى الثالث الذي يعمل فيه املرشد االجتماعي لتحقيق أهداف عملية اإلرشاد ا -89
 : 
 إحداث تعديل جذري يف شخصية العميل و ظروف البيئة احمليطة به  -
 إحداث تعديل نسيب يف شخصية العميل و ظروف البيئة احمليطة به  -
 إحداث تعديل نسيب أو كلي يف شخصية العميل فقط دون البيئة احمليطة به  -
 إحداث تعديل نسيب أو كلي يف الظروف احمليطة بالعميل فقط  -

 
ستوى الرابع الذي يعمل فيه املرشد االجتماعي لتحقيق أهداف عملية اإلرشاد االجتماعي امل -91

 : 
 إحداث تعديل جذري يف شخصية العميل و ظروف البيئة احمليطة به  -
 إحداث تعديل نسيب يف شخصية العميل و ظروف البيئة احمليطة به  -
 احمليطة به إحداث تعديل نسيب أو كلي يف شخصية العميل فقط دون البيئة  -
 إحداث تعديل نسيب أو كلي يف الظروف احمليطة بالعميل فقط  -

 
املستوى اخلامس الذي يعمل فيه املرشد االجتماعي لتحقيق أهداف عملية اإلرشاد  -91

 : االجتماعي 
 إحداث تعديل جذري يف شخصية العميل و ظروف البيئة احمليطة به  -
 يئة احمليطة به إحداث تعديل نسيب يف شخصية العميل و ظروف الب -
 إحداث تعديل نسيب أو كلي يف شخصية العميل فقط دون البيئة احمليطة به  -
 جتميد املوقف  -

 
 :يعترب إحداث تعديل جذري يف شخصية العميل و ظروف البيئة احمليطة به  -92

 جتميد للموقف  -
 مستوى مثايل صعب حتقيقه  -
 هدف علمي واقعي  -
 جتميد هنائي  -
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 :يعترب إحداث تعديل نسيب يف شخصية العميل و ظروف البيئة احمليطة به  -93

 جتميد للموقف  -
 مستوى مثايل صعب حتقيقه  -
 هدف علمي واقعي  -
 جتميد هنائي  -

 
 : ميكن حدوث تعديل نسيب أو كلي يف البيئة احمليطة للعميل من خالل حتقق الشرط  -94

 شخصية العميل املسئولة عن حدوث املشكلة  -
 عامل مع الظروف البيئية احمليطة يصعب الت -
 الظروف البيئية هي املسئولة عن حدوث املشكلة  -
 يصعب التعامل مع شخصية العميل  -

 
 : ميكن حدوث تعديل نسيب أو كلي يف  شخصية العميل من خالل حتقق الشرط  -95

 شخصية العميل املسئولة عن حدوث املشكلة  -
 يصعب التعامل مع الظروف البيئية احمليطة  -
 الظروف البيئية هي املسئولة عن حدوث املشكلة  -
 يصعب التعامل مع شخصية العميل  -

 
 :يقوم االخصائي االجتماعي بعملية جتميد املوقف يف عملية اإلرشاد االجتماعي عندما  -96

 ال يستطيع االخصائي االجتماعي التعامل مع شخصية العميل  -
 حمليطة بالعميل ال يستطيع االخصائي االجتماعي التعامل مع البيئة ا -
 ال يستطيع االخصائي االجتماعي حتديد أسباب املشكلة  -
 كل ما سبق -

 
 :يكون لفرتة حمددة من الزمن مث يعود األخصائي للعمل مع العميل .....التجميد  -97

 املؤقت  -
 الصفري  -
 االضطراري  -
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 النهائي  -
 

و املؤسسة و ال طائل  يكون عندما تستنفذ املشكلة كل جهود االخصائي....... التجميد  -98
 : من العمل معها 

 املؤقت  -
 الصفري  -
 االضطراري  -
 النهائي  -

 
  3حماضرة 

 
 : أهم مسات املشكالت اإلنسانية  -99

  التعقيد -
 اخل عناصرها و أبعادهاتد -
 ال يوجد منوذج أو إطار نظري يتعامل معها بشكل حمدد  -
 كل ما سبق   -

 
 :لإلرشاد االجتماعي الفكرة اليت يقوم عليها املفهوم احلديث  -111
 جتميد املشاكل بشكل مؤقت  -
 حصر املمارسة العملية من خالل نظرية واحدة  -
 النظرية احلرة و إختيار ما يناسب حالة العميل  -
 ال شيء مما سبق -

 
 : من أول العلوم اليت استفاد منها اإلرشاد االجتماعي  -111
 علم النفس  -
 علم االجتماع  -
 علم الكيمياء  -
 علم الطب  -
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 : التقت أهداف طريقة خدمة الفرد اليت تستخدم اإلرشاد االجتماعي أسلوباً هلا مع أهداف  -112
 الطب  -
 العالج النفسي  -
 علم البيئة  -
 كل ما سبق  -

 
 : استفاد علم اإلرشاد االجتماعي من العلوم النفسية خاصة يف  -113
 للمصابني بأمراض مزمنة  حتديد أساليب املساعدة -
 العامة للمجتمعتوفري مستوى الرفاهية  -
 فهم سلوك اإلنسان ومكوناته النفسية -
 كل ما سبق  -

 
استفاد منها علم اإلرشاد االجتماعي يف معرفة احلقائق اليت تكشف طبيعة اإلنسان و عالقته  -114

 :ببيئته 
 علم القانون  -
 علم النفس  -
 علم االجتماع  -
 الطب  -

 
الدور االجتماعي ووظيفته استفاد منها علم اإلرشاد االجتماعي يف معرفة مفهوم و طبيعة  -115

 :االجتماعية و الثقافية للفرد و تأثري عمليات التغري و التغيري على مشكالت اإلنسان و سلوكه  
 علم االجتماع  -
 علم الوراثة  -
 علم الصحة  -
 كل ما سبق  -
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استفاد منها اإلرشاد االجتماعي مبا تقدمه من حقائق حول السمات املوروثة و املكتسبة و  -116
 :اعدة ن خالهلا حتديد أساليب املساليت يتم م

 علم االجتماع  -
 علم الوراثة  -
 علم الصحة  -
 كل ما سبق  -

 
 : إحدى الدعائم األساسية يف برامج الرعاية االجتماعية  -117
 الرعاية النفسية  -
 مراكز البحوث العلمية  -
 الرعاية الصحية  -
 كل ما سبق  -

 
من بني اخلدمات االجتماعية اليت تقدمها الدولة ملواطنيها يف شكل برامج عالجية تقدم من  -118

 : خالل املؤسسات العالجية 
 الرعاية النفسية  -
 مراكز البحوث العلمية  -
 الرعاية الصحية  -
 كل ما سبق  -

 
املزمنة علم يهتم باجلوانب الصحية لإلنسان و األمراض املتوطنة و إمكانية العالج و األمراض  -119

 :و تأثريها على قدرات اإلنسان و األمراض املعدية و أمهية الوعي البيئي يف التخلص منها 
 القانون  -
 اإلرشاد االجتماعي  -
 علم النفس  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 :يستفيد املرشد االجتماعي من العلوم الصحية أثناء عمله يف امليدان من خالل تعامله مع  -111
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  املكفوفنيو  الصم و الفئات اخلاصة كاملعاقني -
 ة املرضى بأمراض مزمن -
 املختلني عقلياً  -
  2و  1 -

 
 : نظرية جتمع بني مدرسة التشخيص االجتماعي و مدرسة التحليل النفسي  -111
 نظرية العالج العقالين االنفعايل  -
 نظرية سيكولوجية األنا -
 نظرية االجتاه السلوكي  -
 نظرية الدور  -

 
 : تركز مدرسة التشخيص االجتماعي على  -112
 اجلوانب االجتماعية بالفرد  -
 اجلوانب النفسية للفرد   -
  2و  1 -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : تركز مدرسة التحليل النفسي على  -113
 اجلوانب االجتماعية بالفرد  -
 اجلوانب النفسية للفرد   -
  2و  1 -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : نظرية تركز على كل من اجلوانب النفسية و االجتماعية للعميل  -114
 نظرية العالج العقالين االنفعايل  -
 نظرية سيكولوجية األنا -
 نظرية االجتاه السلوكي  -
 نظرية الدور  -
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 : نظرية هتتم بالواقع النفسي للفرد و السياق االجتماعي الذي يعيش فيه  -115
 نظرية العالج العقالين االنفعايل  -
 نظرية سيكولوجية األنا -
 نظرية االجتاه السلوكي  -
 نظرية الدور  -

 
 : من االفرتاضات العلمية لنظرية سيكولوجية األنا  -116
 مواطن ضعف العميل وقوته تكمن يف قدرة األنا الشعورية على القيام بوظائفها -
 عجز العميل عن تناول مشكالته بنجاح هو عجز ذاته عن قيادة الشخصية قياده واعية  -
 املشكلة الفردية نتاج للتفاعل بني الفرد وبيئته -
على فهم شخصية العميل يف تفاعلها مع البيئة احمليطة من خالل عمليات الدراسة  خطة العالج تقوم -

 والتشخيص والعالج
 كل ما سبق  -

 
  :أهم وظائف األنا الشعورية كما تراها نظرية سيكولوجية األنا  -117
 وظيفة التفكري  -
 وظيفة اإلحساس  -
 وظيفة اإلدراك  -
 وظيفة اإلجناز  -
 كل ما سبق  -

 
 : من أهم النظريات العملية يف جمال اإلرشاد اجلماعي  -118
 نظرية العالج العقالين االنفعايل  -
 نظرية سيكولوجية األنا -
 نظرية االجتاه السلوكي  -
 نظرية الدور  -
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تقوم على فهم شخصية العميل يف تفاعلها مع البيئة احمليطة من .... خطة العالج يف نظرية  -119
 : والعالجخالل عمليات الدراسة والتشخيص 

 نظرية العالج العقالين االنفعايل  -
 نظرية سيكولوجية األنا -
 نظرية االجتاه السلوكي  -
 نظرية الدور  -

 
يف نظرية سيكولوجية األنا مواطن ضعف العميل و قوته تكمن يف قدرة األنا الشعورية على  -121

 : القيام بوظيفة 
 وظيفة التفكري  -
 وظيفة اإلحساس  -
 وظيفة اإلدراك  -
 وظيفة اإلجناز  -
 كل ما سبق  -

 
 : هي قياس أسلوب التفكري السليم و القدرات العقلية .....وظيفة  -121
 وظيفة التفكري  -
 وظيفة اإلحساس  -
 وظيفة اإلدراك  -
 وظيفة اإلجناز  -

 
 : تقوم بقياس احلالة االنفعالية ......وظيفة  -122
 وظيفة التفكري  -
 وظيفة اإلحساس  -
 وظيفة اإلدراك  -
 وظيفة اإلجناز  -

 
 : تقوم بقياس سالمة احلواس و ماهو مرتبط بالذكاء ...... وظيفة  -123
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 وظيفة التفكري   -
 وظيفة اإلحساس  -
 وظيفة اإلدراك  -
 وظيفة اإلجناز  -

 
 :يقصد هبا القدرة على اختاذ القرارات و تنفيذها مبا يتناسب مع قدرات العميل . ...وظيفة  -124
 وظيفة التفكري  -
 وظيفة اإلحساس  -
 وظيفة اإلدراك  -
 فة اإلجناز وظي -

 
تقوم على فهم شخصية العميل يف تفاعلها مع البيئة احمليطة من .... خطة العالج يف نظرية  -125

 : خالل عمليات الدراسة والتشخيص والعالج 
 نظرية العالج العقالين االنفعايل  -
 نظرية سيكولوجية األنا -
 نظرية االجتاه السلوكي  -
 نظرية الدور  -

 
 :  على شخصية العميل العالج الذي ينصب  -126
 العالج النفسي  -
 العالج الذايت  -
 العالج البيئي  -
 كل ما سبق  -

 
 : البيئة ج الذي ينصب على العال -127
 العالج النفسي  -
 العالج الذايت  -
 العالج البيئي  -
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 كل ما سبق  -
 

 :من أساليب العالج يف نظرية سيكولوجية األنا  -128
 العالج الذايت  -
 العالج البيئي  -
  2و  1 -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : نظرية تقوم على أمهية الثواب و العقاب يف عملية التعلم  -129
 نظرية العالج العقالين االنفعايل  -
 نظرية سيكولوجية األنا -
 نظرية االجتاه السلوكي  -
 نظرية الدور  -

 
 : نظرية ترفض املفاهيم السائدة يف علم النفس  -131
 نظرية العالج العقالين االنفعايل  -
 سيكولوجية األنانظرية  -
 نظرية االجتاه السلوكي  -
 نظرية الدور  -

 
 : من أهم االفرتاضات لنظرية االجتاه السلوكي  -131
 لتعلم عملية هامة يف منو الشخصية والبحث العلمي هو الوسيلة لدراستها ا -
املالحظة أفضل من التأمل والقياس أفضل من التخمني الغري دقيق واملعلومات التجريبية أفضل من  -

 التأمل والتفكري النظري 
 املشكلة هي سلوك ال توافقي حيث انه جمرد استجابات متعلمة جتد من التدعيم ما يكفل استمرارمها  -
 يركز على السلوك املمكن مشاهدته ومالحظته باحلواس  -
 على السلوك االجرائي و االستجايب يركز  -
  اهلدف من العالج إضعاف أو تقوية أو إلغاء سلوك معني   -
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 كل ما سبق  -
 

 : هتدف الكتشاف مكونات الشعور من خالل االستبطان ....مفاهيم علم  -132
 علم القانون  -
 علم النفس  -
 علم االجتماع  -
 الطب  -

 
 : النظرية اليت تنظر لعلم النفس كعلم موضوعي شأنه شأن العلوم الطبيعية األخرى  -133
 نظرية العالج العقالين االنفعايل  -
 نظرية سيكولوجية األنا -
 نظرية االجتاه السلوكي  -
 نظرية الدور  -

 
نظرية ترى املشكلة سلوك ال توافقي و جمرد استجابات متعلمة جتد من التدعيم ما يكفل  -134

 : استمرارها
 نظرية العالج العقالين االنفعايل  -
 نظرية سيكولوجية األنا -
 نظرية االجتاه السلوكي  -
 نظرية الدور  -

 
 :من األسس اليت يقوم عليها العالج السلوكي  -135
 ف السلوك واملثريات اليت تسبقه تقدير مواق -
 تعاد عن األهداف الكلية العريضة الرتكيز على وحدات سلوكية صغريه للعالج املباشر واالب -
  اهلدف من العالج إضعاف أو تقوية أو إلغاء سلوك معني  -
 كل ما سبق  -

 
 :اهلدف من العالج السلوكي  -136
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 سلوك معني  إضعاف -
 سلوك معني تقوية   -
 إلغاء سلوك معني  -
 كل ما سبق  -

 
 :يقصد به االستجابات االرادية أو التطوعية  -137
 السلوك اإلجرائي -
 االستجايب السلوك  -
 السلوك املناهض  -
 السلوك العدواين  -

 
 : يقصد به االستجابات الالإرادية اليت متثل انعكاس ملثريات بيئية  -138
 السلوك اإلجرائي -
 السلوك االستجايب  -
 السلوك املناهض  -
 السلوك العدواين  -

 
 :ينصب العالج يف تعديل السلوك على السلوك  -139
 السلوك اإلجرائي -
 السلوك االستجايب  -
 السلوك املناهض  -
 السلوك العدواين  -

 
ضغط بيئي أو داخلي يدفع الفرد إىل القيام بنشاط حىت يزيل التوتر و يصل إىل حالة من  -141

 : االتزان 
 االستجابة  -
 الدافع  -
 العمليات  -
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 الضغط  -
 

 :دوافع ترتبط بالعمليات الفسيولوجية و هي ضرورية لبقاء الكائن احلي مثل اجلوع و العطش  -141
 الدوافع األولية  -
 الدوافع الثانوية  -
 الدوافع العامة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
دوافع يكتسبها الفرد من خالل منوه و تؤثر يف توجيه سلوكه مثل دافع احلب و دافع التعليم  -142

 : 
 الدوافع األولية  -
 الدوافع الثانوية  -
 الدوافع العامة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : لدافع مثل األكل مثري يوجه االستجابة اليت آثارها ا -143
 الدافع  -
 الدليل  -
 االستجابة  -
 املشكلة  -

 
 :نشاط يرتبط وظيفيا بأي واقعة أخرى سابقة عليه عن طريق التدريب  -144
 الدافع  -
 الدليل  -
 االستجابة  -
 املشكلة  -

 
 : أي العبارات التالية صحيحة  -145
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 ترتبط االستجابة مبثري معني  يشرتط أن -
 اهلدف من العالج السلوكي تطوير املثريات من حولنا   -
  نظرية االجتاه السلوكي تقوم على أساس مفاهيم علم النفس -
 ال شيء مما سبق  -

 
األنواع اخلاصة من االستجابات اليت ترتبط مبثريات معينه مثل سيالن اللعاب عند رؤية الطعام  -146

 : 
 السلوك اإلجرائي -
 السلوك االستجايب  -
 السلوك املناهض  -
 السلوك العدواين  -

 
 :االستجابات اإلرادية اليت يقوم هبا الفرد دون أن ترتبط مبثري معني يف بيئته اخلارجية  -147
 السلوك اإلجرائي -
 السلوك االستجايب  -
 السلوك املناهض  -
 السلوك العدواين  -

 
 : يعترب األعظم من النشاط اإلنساين  -148
 السلوك اإلجرائي -
 السلوك االستجايب  -
 السلوك املناهض  -
 السلوك العدواين  -

 
 :من أمثلة السلوك اإلجرائي  -149
 محل األثقال  -
 سيالن اللعاب عند رؤية الطعام  -
 كتابة القصائد    -
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  3و  1 -
 

 : تنقسم املدعمات لدى أي شخص إىل  -151
 مدعمات أولية غري شرطية  -
  مدعمات ثانوية شرطية  -
  2و  1 -
 ال شيء مما سبق   -

 
 : حسب االجتاه السلوكي  الذي حيدد وقوع السلوك يف املستقبل الشيء -151
 الدافع  -
 الدليل  -
 التدعيم  -
 املشكلة  -

 
 : السلوك إذا كانت نتائج السلوك مرغوب فإنحسب االجتاه السلوكي  -152
 يزداد  -
 يقل  -
 ينعدم  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 :  فإن السلوك  حسب االجتاه السلوكي إذا كانت نتائج السلوك غري مرغوبة -153
 يزداد  -
 يقل  -
 ينعدم  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 :تعترب النظرية األقرب للخدمة االجتماعية  -154
 نظرية العالج العقالين االنفعايل  -
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 نظرية سيكولوجية األنا -
 نظرية االجتاه السلوكي  -
 نظرية الدور  -

 
 :تعد نظرية الدور يف اإلرشاد االجتماعي من إسهامات علم  -155
 علم النفس  -
 علم البيئة  -
 علم االجتماع  -
 علم الفسيولوجيا  -

 
 : نظرية هتتم بتفسري التفاعل بني الفرد و احمليطني به من األفراد يف داخل اجملتمع  -156
 نظرية العالج العقالين االنفعايل  -
 نظرية سيكولوجية األنا -
 نظرية االجتاه السلوكي  -
 نظرية الدور  -

 
 : منها يتشكل منط السلوك يف نظرية الدور بناء على ثالث عوامل  -157
 حاجات الفرد و دوافعه الشعورية والالشعورية  -
 تصورات الفرد عن الواجبات للوظائف اليت يشغلها  -
  وتصورات اآلخرين  لواجباتهاالتفاق أو الصراع بني تصورات الشخص  -
 كل ما سبق  -

 
فعل أو جمموعة من األفعال تتضمن عدد من الواجبات املتوقعة من شخص يشغل مكانة يف  -158

 : موقف ما
 االستجابة  -
 الدور  -
 البيئة  -
 التدعيم -
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 : أنواع أو أمناط السلوك احملددة لشخص يشغل مكانة معينة  -159
 االستجابة  -
 الدور  -
 البيئة  -
 التدعيم  -

 
 : حتديد ثقايف ملا جيب أن يقوم به الفرد  -161
  حاجات الفرد  -
 الدور  -
 البيئة  -
 السلوك االجرائي  -

 
جمموعة من األفعال اليت يقوم هبا الفرد نتاج لعملية التنشئة االجتماعية بداية من مرحلة  -161

 : الطفولة من خالل األسرة مث من خالل األجهزة األخرى يف اجملتمع كاملدرسة ووسائل اإلعالم 
  حاجات الفرد  -
 الدور تعلم  -
 البيئة  -
 السلوك االجرائي  -

 
 : أي دور يقوم فيه الفرد البد أن يتم من خالل  -162
 موقف اجتماعي يتفاعل فيه مع شخص أو أكثر -
 موقف حمدود بني االخصائي االجتماعي و العميل  -
 موقف يقع على العميل وحده  -
 كل ما سبق  -

 
 : من أمثلة التعليم املقصود  -163
 املدرسة  -
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 تقليد الوالدين  -
 الفطرة  -
 كل ما سبق  -

 
 : من أمثلة التعليم التلقائي  -164
 املدرسة  -
 تقليد الوالدين  -
 الفطرة  -
 كل ما سبق  -

 
يتمثل يف تصورات اآلخرين عما جيب أن يكون عليه سلوك شاغل الدور يف إطار املكانة اليت  -165

 : يشغلها و قد يتقبل اجملتمع السلوك أو قد يعارضه 
 غموض الدور  -
 الدور املتوقع  -
 الدور الفعلي  -
 صراع األدوار  -

 
عدم وضوح الدور و يتمثل يف عدم اتفاق أفراد اجملتمع على ما هو متوقع من هذا الدور و  -166

 : متطلباته 
 غموض الدور  -
 الدور املتوقع  -
 الدور الفعلي  -
 صراع األدوار  -

 
 :حيدث صراع األدوار نتيجة  -167
 انعزال الفرد  -
 اشتغال الفرد بكثري من األدوار  -
 ازدواجية الفرد  -
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 عدم تنظيم الفرد  -
 

 : من أمثلة املواقف اليت يتضح فيها صراع األدوار  -168
عندما تفرض مكانة الفرد علية أنواع متعددة من األدوار يف نفس الوقت وواجبات هذه األدوار تتعارض  -

 فيما بينها 
عندما تفرض مكانة الفرد علية أن يشغل دور وهذا الدور يتم تعريفة بشكل خمتلف من أكثر من مجاعة  -

 مرجعية 
أن يكون فهم الفرد لدورة غري متطابق مع فهم بعض األشخاص ذو األمهية بالنسبة له يف نسقه  -

 االجتماعي 
  عدم كفاية الدور وهو عدم امتالك شاغل الدور املهارات   -
  كل ما سبق -

 
 :  يف نظرية  يتمثل يف احلديث إىل الذات كمحدد أساسي للشخصية -169
 نظرية العالج العقالين االنفعايل  -
 نظرية سيكولوجية األنا -
 نظرية االجتاه السلوكي  -
 نظرية الدور  -

 
 : حنكم على التفكري و السلوك بأنه عقالين إذا توافرت فيه الشروط  -171
 يقوم على أسس موضوعية  -
 يساعدنا على محاية أنفسنا  -
 يساعدنا على حتقيق أهدافنا  -
 يساعدنا على جتنب املشكالت  -
 يساعدنا على اإلحساس باملشاعر اليت تريد أن نشعر هبا  -
 كل ما سبق  -

 
 : إذا تعارضت أي فكرة مع شروط التفكري و السلوك العقالين فإهنا تعترب  -171
 : من نظرية العالج العقالين االنفعايل فإن السبب الرئيس لكل ما نفعله و نشعر به هو  -172
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 عقالنية  -
 مرتدة  -
 غري عقالنية  -
 عدوانية  -

 
 : من نظرية العالج العقالين االنفعايل مفتاح تغيري انفعاالتنا و مانشعر به   -173
 تغيري أمناط السلوك  -
 التفكري بعقالنية  -
 باجملتمع  أداء الدور املناط يب -
 ال شيء مما سبق  -

 
يعمل على مساعدة العميل على التحرر من أفكاره الغري عقالنية و تعليمه استبداهلا بأخرى  -174

 : عقالنية 
 املعلم  -
 املعاجل العقالين -
 الطبيب النفسي  -
 العميل نفسه  -

 
 : التصرف و التفكري بطريقة العقالنية  -175
 االستجابة  -
 الدليل  -
 العصاب  -
 التدعيم  -

 
 : تتم إصابة الفرد بالعصاب نتيجة غرس املعتقدات بقوة بواسطة عمليات  -176
 التنشئة  -
 اإلحياء و التكرار  -
 التصوير  -
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 كل ما سبق  -
 

 : من اخلطوات اليت يقوم هبا املعاجل العقالين لعالج العميل  -177
 زيادة الوعي الذايت للعميل  -
 يبني للعميل سبب استمراره بالتفكري بصورة ال عقالنية  -
 مساعدة العميل على تغيري أفكاره الغري عقالنية  -
 تطويرفلسفات العميل العقالنية اجلديدة حلياته  -
 كل ما سبق  -

 
نظرية تفرتض أن أغلب الناس يف اجملتمع اإلنساين يطورون العديد من األساليب الغري عقالنية  -178

 : اليت تقود إىل سلوك ال توافقي و حيتاجون إىل تغيريها ألخرى عقالنية 
 نظرية العالج العقالين االنفعايل  -
 نظرية سيكولوجية األنا -
 نظرية االجتاه السلوكي  -
 نظرية الدور  -

 
مفهوم للتغري يضاف إىل العالج الفردي و اجلماعي يشمل تغيري البناء األسري و تغيري بيئة  -179

 : العميل و أسرته 
 العالج الفردي  -
 العالج األسري  -
 نظرية الدور  -
 العالج النفسي -

 
 : اهلدف من القيام بالعالج األسري  -181
 احلفاظ على األسرة ككل  -
 مساعدة األفراد داخل األسرة  -
 تغيري بيئة العميل  -
 كل ما سبق  -
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جمموعة األجزاء املختلفة و اليت هتدف إىل ربط هذه األجزاء مع بعض يشكل يسمح بالتأثري  -181

 : املتبادل 
 االتصال  -
 النسق  -
 الدور  -
 التدعيم  -

 
معينة أو حالة عاطفية أو اجتاهات أو آراء من شخص إىل آخر أو أكثر من توصيل فكرة  -182

 :خالل الرموز 
 االتصال  -
 النسق  -
 الدور  -
 التدعيم  -

 
 : أساس كل تفاعل اجتماعي  -183
 االتصال  -
 النسق  -
 الدور  -
 التدعيم  -

 
 : أكثر الكائنات احلية استفادة من عملية االتصال  -184
 النبات  -
 اإلنسان  -
 احليوان  -
 كل ما سبق  -

 
 : أي العبارات التالية صحيحة  -185
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 اللغة وسيلة االتصال الوحيدة  -
 مل يستفيد العالج األسري من نظرية االتصال  -
 هناك اتصال لفظي و آخر غري لفظي باإلشارات و اإلحياءات  -
 كل ما سبق  -

 
 : من العناصر الرئيسية يف عملية االتصال  -186
 الرسالة  -
 املرسل  -
 املستقبل  -
 الوسيلة  -
 رد الفعل  -
 كل ما سبق  -

 
 : يتم من خالله حتديد أوجه الشبه و االختالف بني قيم األسرة و قيم اجملتمع  -187
 تعديل و بناء القيم  -
 التدعيم  -
 تغيري البناء األسري  -
 النسق األسري  -

 
 : يتضح مدى حاجة األسرة لتغيري بنائها األسري من خالل عملية  -188
 تعديل و بناء القيم  -
 التدعيم  -
 تغيري البناء األسري  -
 النسق األسري  -

 
يتم من خالله حتديد مدى حاجة األسرة لتغيري بنائها و جمموعة أدوارها و حتديد أوجه اخللل  -189

 :يف البناء األسري و ضرورة إعادة التوازن تبعا حلاجة األسرة 
 تعديل و بناء القيم  -
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 التدعيم  -
 تغيري البناء األسري  -
 النسق األسري  -

 
  4حماضرة 

 
 : بدأت مهنة اخلدمة االجتماعية الدخول للميدان املدرسي يف أمريكا عام  -191
 م  1111 -
 م 1191 -
 م 1111 -
 م  2991 -

  
م حتت اسم  1916بدأت مهنة اخلدمة االجتماعية الدخول للميدان املدرسي يف أمريكا عام  -191

 : 
 حركة الكشوف  -
 حركة املدرسني الزائرين -
 حركة التنظيم السكاين  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : أول الدول العربية اليت أدخلت مهنة اخلدمة االجتماعية للميدان املدرسي  -192
 سوريا  -
 السودان  -
 مصر  -
 اإلمارات  -

 
 :أدخلت مصر مهنة اخلدمة االجتماعية للميدان املدرسي يف العام  -193
 م  1191 -
 م  1191 -
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 م  1119 -
 م  1191 -

 
 : بدأت مصر يف تطبيق مهنة اخلدمة االجتماعية يف امليدان املدرسي على املرحلة  -194
 االبتدائية  -
 املتوسطة  -
 الثانوية  -
 اجلامعية  -

 
 : هدف اإلرشاد االجتماعي يف املدارس  -195
 مساعدة الطالب يف حل املشكالت اليت تعرتضهم  -
 الطالب  إشباع احتياجات -
 لطالب استغالل الفرص املتاحة ل -
 كل ما سبق  -

 
 : مراحل .... مرت دراسات و حبوث اإلرشاد االجتماعي يف مصر بـ  -196
 ست  -
 مخس  -
 ثالث  -
 أربع  -

 
 :الغالب على املرحلة األوىل من دراسات حبوث اإلرشاد االجتماعي يف مصر  -197
 طابع االستطالع و الوصف  -
 طابع العشوائية و عدم التنسيق  -
 طابع التجريب  -
 يف جمال تنمية الطاقات البشرية جبانب اخلدمات العالجيةاإلرشاد االجتماعي اهتمام  -

 
 :الغالب على املرحلة الثانية من دراسات حبوث اإلرشاد االجتماعي يف مصر  -198
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 طابع االستطالع و الوصف  -
 طابع العشوائية و عدم التنسيق  -
 طابع التجريب  -
 مات العالجيةاإلرشاد االجتماعي يف جمال تنمية الطاقات البشرية جبانب اخلداهتمام  -

 
 :الغالب على املرحلة الثالثة  من دراسات حبوث اإلرشاد االجتماعي يف مصر  -199
 طابع االستطالع و الوصف  -
 طابع العشوائية و عدم التنسيق  -
 طابع التجريب  -
 اإلرشاد االجتماعي يف جمال تنمية الطاقات البشرية جبانب اخلدمات العالجيةاهتمام  -

 
 :(مصر)م الدراسات و البحوث عن اإلرشاد االجتماعي يف املرحلة األوىل أه -211
اخلدمة االجتماعية للحاالت الفردية وصعوبات  ة ممارسةيدراسة حممـد سالمـة غباري للتـعرف علـى كيف -

  تطبيقها
 خريي لدور األخصائي االجتماعي يف العمل مع مشكلة التأخر الدراسي  باملرحلة الثانوية دراسة سهري -
 دراسة أمحد حسني للتعرف على النموذج احلايل ملمارسة خدمة الفرد بطرقها املختلفة ومعوقاهتا -
 كل ما سبق  -

 
 :(مصر)أهم الدراسات و البحوث عن اإلرشاد االجتماعي يف املرحلة الثانية  -211
ب الذين يعانون من للتوصل لصياغة عالجية يف خدمة الفرد لكي تتناسب والطال سامل صديقدراسة  -

 مشكالت سلوكية
دراسة عمرو إبراهيم  عن عالقة استخدام خدمة الفرد اجلماعية مبستوى األداء املدرسي للطالب  -

 املخدرة لطالب املرحلة املتوسطة املتعاطني للعقاقري
لقة األوىل من العالج األسري من حاالت التسرب الدراسي لطالب احلفعالية لدراسة مجال شكري  -

 التعليم األساسي 
عن فعالية العالج املعريف يف خدمة الفرد يف زيادة دافعية االجناز لدى طالب د دراسة هشام عبد اجملي -

 املدارس الفنية الصناعية
 كل ما سبق  -
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 :  (مصر) رحلة الثالثةأهم الدراسات و البحوث عن اإلرشاد االجتماعي يف امل -212
للتوصل لصياغة عالجية يف خدمة الفرد لكي تتناسب والطالب الذين يعانون من  دراسة سامل صديق -

 مشكالت سلوكية
مجال شكري اختبار فعالية منوذج عملية املساعدة يف خدمة الفرد زيادة دافعية االجناز لدى طالب  -

 ةاملدارس الفنية الصناعي
عن عالقة استخدام خدمة الفرد اجلماعية مبستوى األداء املدرسي للطالب دراسة عمرو إبراهيم   -

 املتعاطني للعقاقري املخدرة لطالب املرحلة املتوسطة
فعالية العالج األسري من حاالت التسرب الدراسي لطالب احللقة األوىل من لدراسة مجال شكري  -

 التعليم األساسي 
 

اخلدمة االجتماعية للحاالت الفردية وصعوبات ة عمل دراسة للتـعرف علـى كيفية ممارس -213
 :تطبيقها 

 سهري خريي  -
 مجال شكري  -
 حممد سالمة غباري  -
 أمحد حسني  -

 
قام بدراسة دور األخصائي االجتماعي يف العمل مع مشكلة التأخر الدراسي  باملرحلة الثانوية  -214

 :  
 سهري خريي  -
 مجال شكري  -
 حممد سالمة غباري  -
 أمحد حسني  -

 
 :للتعرف على النموذج احلايل ملمارسة خدمة الفرد بطرقها املختلفة ومعوقاهتا  قام بدراسة -215
 سهري خريي  -
 مجال شكري  -
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 حممد سالمة غباري  -
 أمحد حسني  -

 
قدمت سهري خريي دراسة لدور األخصائي االجتماعي يف العمل مع مشكلة التأخر الدراسي   -216

 : باملرحلة الثانوية يف العام 
 م  1119 -
 م  1191 -
 م  1111 -
 م  1119 -

 
قدم أمحد حسني دراسة للتعرف على النموذج احلايل ملمارسة خدمة الفرد بطرقها املختلفة  -217

 : ومعوقاهتا يف العام 
 م  1119 -
 م 1112 -
 م  2991 -
 م  2993 -

 
قدم دراسة للتوصل لصياغة عالجية يف خدمة الفرد لكي تتناسب والطالب الذين يعانون من  -218

 :  مشكالت سلوكية
 خريي  سهري -
 مجال شكري  -
 حممد سالمة غباري  -
 سامل صديق  -

 
قدم سامل صديق دراسة للتوصل لصياغة عالجية يف خدمة الفرد لكي تتناسب والطالب الذين  -219

  :سلوكية يف العام يعانون من مشكالت 
 م  1111 -
 م  1119 -
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 م  2993 -
 م  1119 -

 
قدم دراسة عن عالقة استخدام خدمة الفرد اجلماعية مبستوى األداء املدرسي للطالب  -211

 : املتعاطني للعقاقري املخدرة لطالب املرحلة املتوسطة 
 سهري خريي  -
 عمرو إبراهيم  -
 حممد سالمة غباري  -
 أمحد حسني  -

 
درسي دراسة عمرو إبراهيم عن عالقة استخدام خدمة الفرد اجلماعية مبستوى األداء امل -211

 : للطالب املتعاطني للعقاقري املخدرة لطالب املرحلة املتوسطة قدمت يف العام 
 م  1111 -
 م  1119 -
 م  1111 -
 م  1119 -

 
قدم دراسة عن فعالية العالج األسري من حاالت التسرب الدراسي لطالب احللقة األوىل من  -212

 :التعليم األساسي 
 سهري خريي  -
 مجال شكري  -
 حممد سالمة غباري  -
 أمحد حسني  -

 
قدمت دراسة مجال شكري لفعالية العالج األسري من حاالت التسرب الدراسي لطالب  -213

 : احللقة األوىل من التعليم األساسي يف العام 
 م  1111 -
 م  1119 -
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 م  2993 -
 م  1111 -

 
قدم دراسة عن فعالية العالج املعريف يف خدمة الفرد يف زيادة دافعية االجناز لدى طالب  -214

 : املدارس الفنية الصناعية 
 هشام عبد اجمليد  -
 مجال شكري  -
 حممد سالمة غباري  -
 أمحد حسني  -

 
قدم هشام عبد اجمليد دراسة عن فعالية العالج املعريف يف خدمة الفرد يف زيادة دافعية االجناز  -215

 : لدى طالب املدارس الفنية الصناعية يف العام 
 م  1111 -
 م  1119 -
 م  2993 -
 م  1119 -

 
اختبار فعالية منوذج عملية املساعدة يف خدمة الفرد زيادة دافعية االجناز م 1991قدم عام  -216

 :ى طالب املدارس الفنية الصناعية لد
 سهري خريي  -
 مجال شكري  -
 حممد سالمة غباري  -
 أمحد حسني  -

 
قدم مجال شكري اختبار فعالية منوذج عملية املساعدة يف خدمة الفرد زيادة دافعية االجناز  -217

 : لدى طالب املدارس الفنية الصناعية يف العام 
 م 2999 -
 م  1119 -
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 م  1119 -
 م  1111 -

 
  :من أهم مالمح اخلربات والبحوث عن اإلرشاد االجتماعي يف وقتنا احلاضر -218
 األفراد وحماولة اكتشاف املشكالت قبل وقوعهاالرتكيز على تنمية طاقات   -
 االهتمام مبشكالت املراهقني واملبتكرين وطالب التعليم الفين   -
 التوصل إىل العديد من مناذج حديثة للممارسة مثل العالج األسري والسلوكي واملعريف وتنفيذ املهام  -
 كل ما سبق  -

 
 : من خصائص التدخل املهين لعملية اإلرشاد االجتماعي  -219
 خطة قصرية املدى الرتباطها بالعام الدراسي -
 ضـرورة إشــراك الوالـديـن واملدرسيـــن والزمالء يف اخلطة بشرط موافقة العميل واقتناعه -
 عدم اإلسراف يف استخدام األساليب االنفعالية -
 كل ما سبق  -

 
  :تتمثل خطوات التدخل املهين مع احلاالت الفردية يف  -221
 لعميل حتديد نقطة البدء مع ا -
 تقدير املشكلة  -
  2و  1 -
 ال شيء مما سبق  -

 
من خيارات األخصائي االجتماعي للعمالء الذين يعرتفون مبشكالهتم ويستجيبون حملاوالت  -221

 :  عالجها
 مساعدة الطالب يف تكوين فكرة واضحة عن مشكلته -
 مساعدة الطالب على تفهم مشكلته -
 ميكن أن يقوم هبا األخصائي معهمساعدة العميل على فهم اخلطوات واإلجراءات اليت  -
 إجراء بعض االختبارات واملقاييس النفسية على الطالب مبا يساعد على التحديد الدقيق للمشكلة -
 كل ما سبق  -
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من اخلطوات اليت يقوم هبا االخصائي االجتماعي يف حالة العمالء الذين ينكرون وجود  -222

 : مشكالت لديهم ويأتون لألخصائي حمولون إليه 
 يبدأ مبساعدة الطالب على إدراك مشكلته واالعرتاف هبا  -
 حماولة إقناع الطالب مبشكلته واخلطورة النامجة عنها والفوائد املرتتبة على تعاونه يف حلها  -
إذا مل يقتنع فعلى األخصائي مجع األدلة اليت تؤكد وجود املشكلة من قبيل درجات الطالب وعدد أيام  -

 ميه غيابه وشكاوي والديه ومعل
ليت تصل إىل الفصل إذا مل يقتنع يقوم األخصائي بتوضيح اخلطورة والعقوبات اليت ميكن أن يواجهها وا -

 من املدرسة 
 إذا مل يقتنع  بذلك يرتك له الفرصة ويؤكد له استعداده ملقابلته ومساعدته إن أراد ذلك -
 كل ما سبق  -

 
 :ا التحديد الدقيق لنوعية مشكالت الطالب وأبعادها وأسباهب -223
 التدعيم  -
 التصنيف  -
 تقدير املشكلة  -
 التعزيز  -

 
 :  تتم عملية تقدير املشكلة   -224
 عشوائيا  -
 افرتاضيا  -
 باستخدام أساليب وأدوات مقننة -
 كل ما سبق  -

 
يتم  اختيار مناذج التدخل املهين األكثر مناسبة لثقافة جمتمعنا العريب اإلسالمي وإتباع منهج  -225

 :تشمل اخلصائص  علمي يف اختيار النماذج اليت 
أن يكون له مسلمات واضحة ومفاهيم حمددة أن تكون قد متت مناقشتها واستخدامها واختبارها يف  -

 عدد من األحباث اإلمبرييقية
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 ف هبا بواسطـة املراكز العلميـة والتطبيقيـة رت أن تكـون مع  -
 تكون حديثة التجريب ال -
 أن يكون هلا بعداً وتطوراً تارخيياً يعطيها نوعاً من املصداقية يف التطبيق العملي  -
 كل ما سبق  -

 
 :  القى االجتاه اإلدراكي املعريف منذ ظهوره تأييداً واسعاً بسبب  -226
 ملنطقيته ووضوحه   -
 مجوده  -
 تنظيمه الشديد  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : مناذج معرفية حلل املشكالت .... يتضمن االجتاه اإلدراكي املعريف  -227
 سبع  -
 مثان  -
 ست  -
 ثالث  -

 
 : يتضمن االجتاه اإلدراكي املعريف ست مناذج معرفية حلل املشكالت منها  -228
 التدريب على توجيه الذات للعامل ملتشنبوم  -
 العالج العقالين االنفعايل أللبريت إليس  -
   Bekمنوذج العالج السلوكي املعريف للعامل بيك    -
 كل ما سبق  -

 
 : منوذج التدريب على توجيه الذات للعامل  -229
 متشنبوم  -
 البريت إليس  -
 بيك  -
 هولتمان  -
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 : منوذج العالج العقالين االنفعايل للعامل  -231
 متشنبوم  -
 البريت إليس  -
 بيك  -
 هولتمان  -

 
 : أكثر مناذج التدخل املهين و أكثرها شيوعاً واستخداماً  -231
 التدريب على توجيه الذات للعامل ملتشنبوم  -
 العالج العقالين االنفعايل أللبريت إليس  -
   Bekمنوذج العالج السلوكي املعريف للعامل بيك    -
 كل ما سبق  -

 
 : منوذج العالج السلوكي املعريف للعامل   -232
 متشنبوم  -
  البريت إليس -
 بيك  -
 هولتمان  -

 
منوذج يفرتض أن األسباب الرئيسة الضطرابات اإلنسان االنفعالية والسلوكية ترجع إىل أفكاره  -233

 : اخلاطئة 
 التدريب على توجيه الذات للعامل ملتشنبوم  -
 العالج العقالين االنفعايل أللبريت إليس  -
   Bekمنوذج العالج السلوكي املعريف للعامل بيك    -
 كل ما سبق  -

 
يرى أن السبب الرئيس لكل ما نفعله وما نشعر به هو ما نقوله ألنفسنا عن األحداث   -234

  : واملواقف اليت منر هبا 
 لسرت  -
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 إليس  -
 بيك  -
 هولتمان  -

 
 :   التدخل العالجي للعالج املعريف يستهدف    -235
 تغيري األفكار غري املنطقية    -
 االنفعاالت غري املناسبة تغيري  -
 أمناط السلوك الال توافقي لدى العميل  تغيري  -
 كل ما سبق  -

 
 : جوهر العالج املعريف السلوكي   -236
 حتويل مسار حياة العميل  -
 بشكل متزامن اخلاطئة اليت توجه سلوكهالعميل  تغيري أفكار -
 تغيري البيئة احمليطة بالعميل  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : من خطوات أسلوب إعادة البناء املعريف -237
مساعدة العميـل على تقبـل فكـرة أن عباراته الذاتية وتصوراته واعتقاداته هي اليت حتدد بدرجة كبرية ردود  -

 أفعاله االنفعالية 
 مساعدة العميل على اكتشاف وحتديد معتقداته اخلاطئة     -
 مساعدة العميل على حتديد املواقف اليت تولد املعارف الالعقالنية وكذلك األشخاص املرتبطني هبا   -
  مساعدة العميل على إبدال عباراته الذاتية اهلدامة بأخرى بناءة -
 مساعدة العميل على مكافأة نفسه على جهوده الناجحة   -
 كل ما سبق  -

 
 : خطوات ....  أسلوب إعادة البناء املعريفيشمل  -238
 مخس  -
 أربع  -
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 ست  -
 ثالث  -

 
 : من النماذج ألفكار و إدراكات معرفية خاطئة  -239
   الكل أو ال شيء  -
 التعميم املبالغ فيه  -
  عدم توظيف اإلجيابيات -
   الرتشيح العقلي -
  التسرع يف الوصول إىل االستنتاجات -
   التهويل أو التهوين -
   التفكري االنفعايل -
  والسلبية إلصاق الصفات اإلجيابية -
   امليول الشخصية وعدم املوضوعية -
  التفكري التآمري -
 كل ما سبق -

 
بطريقة متطرفة إما بصورة سلبية كاملة أو بإجيابية  فيه مييل الشخص إىل تصوير نفسه  منوذج  -241

 :  كاملة
 التعميم املبالغ فيه  -
  عدم توظيف اإلجيابيات -
 الكل أو ال شيء  -
 التسرع يف الوصول إىل االستنتاجات -

 
 :  جتربة سلبية على كل املواقف املشاهبة فيه يعمم الفرد منوذج  -241
 التعميم املبالغ فيه  -
  عدم توظيف اإلجيابيات -
   الرتشيح العقلي -
 ت االستنتاجا التسرع يف الوصول إىل -
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يرى الشخص أن النتائج اإلجيابية يف موقف معني لن تستمر طويالً لوقوعها بالصدفة  منوذج  -242
 :  وليست باملنطق

 التعميم املبالغ فيه  -
  عدم توظيف اإلجيابيات -
   الرتشيح العقلي -
 التسرع يف الوصول إىل االستنتاجات -

 
 الشخص على إحدى السلبيات املرتبطة مبوقف معني ويتجاهل جوانبه اإلجيابية فيه يركز منوذج -243

 : 
 التعميم املبالغ فيه  -
  عدم توظيف اإلجيابيات -
   الرتشيح العقلي -
 ت االستنتاجا الوصول إىلالتسرع يف  -

 
 :  الوصول إىل نتائج وأحكام قبل اإلملام جبميع جوانب املوقف هيتسرع الشخص في منوذج  -244
   الرتشيح العقلي -
  التسرع يف الوصول إىل االستنتاجات -
   التهويل أو التهوين -
   التفكري االنفعايل -

 
يقلل من قدراته على التعامل أو الشخص أخطاء معينة ويبالغ يف أمهيتها أو فيه يرتكب منوذج  -245

 : التوافق مع األحداث
   الرتشيح العقلي -
  التسرع يف الوصول إىل االستنتاجات -
   التهويل أو التهوين -
   التفكري االنفعايل -
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طريقة ردة فعله واستجابته للموقف بدالً ( فرح ـ ضيق ) تشكل احلالة املزاجية للفرد  منوذج  -246
 : من التفكري املنطقي الواقعي 

   الرتشيح العقلي -
  التسرع يف الوصول إىل االستنتاجات -
   التهويل أو التهوين -
   التفكري االنفعايل -

 
  : الشخص باآلخرين أو باملواقف صفات معينة وبالتايل أحكاماً خاطئة فيه يلصق منوذج  -247
   التفكري االنفعايل -
  إلصاق الصفات اإلجيابية والسلبية -
   امليول الشخصية وعدم املوضوعية -
  التفكري التآمري -

 
يفسر الشخص األمور واألحداث بشكل شخصي حسب رغباته وميوله بعيداً عن  منوذج  -248

 :املوضوعية 
   التفكري االنفعايل -
  إلصاق الصفات اإلجيابية والسلبية -
   امليول الشخصية وعدم املوضوعية -
  التفكري التآمري -

 
 : ه يرجع الشخص أسباب حدوث األحداث واملواقف إىل قوى خارجية تريد النيل من منوذج  -249
   التفكري االنفعايل -
  إلصاق الصفات اإلجيابية والسلبية -
   املوضوعيةامليول الشخصية وعدم  -
  التفكري التآمري -

 
 بعض األسس العامة اليت تتحدى العميل لتقدير معتقداته الالعقالنية وعباراته الذاتية وضع   -251
: 
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 لسرت  -
 إليس  -
 والني  -
 مجال شكري  -

 
 :  اليت تتحدى العميل لتقدير معتقداته الالعقالنية وعباراته الذاتيةلوالني األسس العامة  من   -251
 كيفية وصوله إىل هذه النتائج واألحكامسؤال العميل عن   -
 حتدي العميل بأن يقدم دليالً واحداً على صدق هذه املعتقدات -
 حتدي منطق هذه املعتقدات اليت تبالغ يف املخاوف الناجتة عن األفعال اليت يقوم هبا -
 كل ما سبق  -

 
يزيد من وعيه بتسجيل أفكاره املصاحبة للمواقف اليت يواجهها مما فيها يقوم العميل      -252

 : من خالل  بتحديد األفكار الالعقالنية ومواجهتها
 التدريب  -
 التدعيم  -
 املتابعة الذاتية  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : أسلوب يهدف إلكساب العميل القدرة على التعامل مع الضغوط ومقاومتها -253
 العالج السلوكي  -
 العالج االنفعايل العقالين  -
 التدريب على الصمود أمام الضغوط  -
 املتابعة الذاتية  -

 
  :مراحل ...من خالل  تدرجيياً يتم التدريب على الصمود أمام الضغوط  -254
 ست  -
 ثالث  -
 مرحلتني -
 أربع  -
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 : تعرب عن العبارات الذاتية اليت يقوهلا العميل لنفسه يف مواجهة الضغوط -255
 االستجابة املعرفية  -
 االستجابة الذاتية  -
 االستجابة النفسية  -
 االستجابة السلوكية  -

 
 : املظاهر الفسيولوجية اليت تصاحب الضغوط اليت يواجهها العميل -256
 االستجابة املعرفية  -
 االستجابة الذاتية  -
 االستجابة النفسية  -
 االستجابة السلوكية  -

 
  :تتضمن السلوك االنسحايب أو السلوك العدواين أثناء التدريب على الصمود أمام الضغوط  -257
 االستجابة املعرفية  -
 ية االستجابة الذات -
 االستجابة النفسية  -
 االستجابة السلوكية  -

 
أثناء التدريب للصمود أمام الضغوط  يف مساعدة العميل على حتديد ....... تفيد املرحلة  -258

 : منط انفعاله ودرجته وحتليل املواقف اليت تستدعي استجابته االنفعالية
 املرحلة التعليمية  -
 املرحلة التدريبية  -
 املرحلة التطبيقية  -
 كل ما سبق  -

 
حتديد املواقف اليت تستدعي أثناء التدريب للصمود أمام الضغوط  ....... تفيد املرحلة  -259

 : انفعاالت العميل السلبية مع الرتكيز على العبارات الذاتية واملشاعر اليت تصاحبها أثناء الضغوط
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 املرحلة التعليمية  -
 املرحلة التدريبية  -
 املرحلة التطبيقية  -
 كل ما سبق  -

 
 :من اخلطوات املصاحبة للمرحلة التعليمية أثناء التدريب للصمود أمام الضغوط  -261
 التدريب للصمود أمام الضغوط  توضيح منطق أسلوب  -
 تقدمي إطار تصوري للعميل من خالل تقدمي معلومات كافية للعميل عن طبيعة الضغوط اليت يواجهها -
  2و  1 -
 ال شيء مما سبق  -

 
اليت تظهر لدى العميل خالل املرحلة التعليمية أثناء التدريب من االستجابات الثانوية  -261

 :للصمود أمام الضغوط 
 االستجابة املعرفية  -
 اجلسمية االنفعالية االستجابة  -
 السلوكيةاالستجابة  -
 كل ما سبق -

 
النتيجة احملتملة ملرحلة التعليمة أثناء التدريب على الصمود على الضغوط تدريب العميل على  -262

  :مبهمة القيام 
 ة عند املواقفمتابعة عباراته الذاتي -
 حتليل األشكال املختلفة ملواقف الضغط اليت تسبب ظهور املشاعر السلبية -
 عي املشاعر السلبية وفقاً لشدهتاترتيب املواقف اليت تستد -
 كل ما سبق  -

 
فة خالل هتدف إىل مساعدة العميل على تنمية بعض املهارات كالعمل املباشر وإعادة بناء املعر  -263

 :التدريب على الصمود أمام الضغوط 
 املرحلة التعليمية   -
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 املرحلة التدريبية  -
 املرحلة التطبيقية  -
 كل ما سبق  -

 
 : لة التدريبية على الصمود أمام الضغوط رحمل املباشر يف امليشمل الع -264
  .وغريهااحلصول على املعلومات أو املواقف اليت تولد اخلوف ، القلق ، الغضب ، اليأس ،  -
 العمل املباشر باستخدام أسلوب االسرتخاء -
  2و  1 -
 ال شيء مما سبق  -

 
أن أسلوب إعادة البناء املعريف املتعلق بردود أفعال العميل السلبية   Novacoيرى نوفاكو  -265

 : يتضمن
 االستعداد ملوقف اإلثارة كلما أمكن  -
 التأثريات املتوقعة هلذه املواقف وأساليب مواجهتها  -
 التعامل مع ظهور هذه املواقف  -
 ردود األفعال املصاحبة للنجاح أو الفشل يف مواجهة املواقف  -
 كل ما سبق  -

 
 : أسلوب إعادة البناء املعريف يف الرحلة التدريبية للصمود أمام الضغوط يتضمن  -266
  مساعدة العميل على إحالل عبارات ذاتية إجيابية بداًل عن تلك السلبية  -
 الستثارة بطريقة بناءةمقاومة مواقف ا  -
  2و  1 -
 ال شيء مما سبق  -

 
يقوم العميل بتطبيق املهارات اليت اكتسبها للتعامل مع الضغوط املختلفة اليت يواجهها أو اليت  -267

يتخيل وجودها من خالل إعداد مواقف ضغط ومهية والتدرب على مواجهتها ويشاركه يف تنفيذ األدوار 
 : خالل املرحلة  األخصائي االجتماعي

 املرحلة التعليمية  -
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 املرحلة التدريبية  -
 املرحلة التطبيقية  -
 كل ما سبق  -
 

    5 حماضرة
 
 : يتمثل هدف منوذج التدخل السلوكي يف -268
 زيادة أمناط السلوك املرغوبة  -
 التقليل من أمناط السلوك غري املرغوبة  -
 االجتماعيةساعدة األفراد على حتقيق مزيد من التوافق مع بيئاهتم م -
 كل ما سبق  -

 
بشكل فعلي مع كثري من املشكالت اليت يتعامل معها األخصائيون  ....مت استخدام أساليب  -269

 : االجتماعيون
 العالج االنفعايل العقالين  -
 التدخل السلوكي -
 التعزيز  -
 ال شيء مما سبق  -

 
بدراسة تقيميه للتعديل السلوكي يف مؤسسات األحداث واستخدم ثالثة أسس لتعديل  قام -271

 :املضاد  عادات اجلاحنني وهي النمذجة والتدعيم والتشريط
 إليس   -
 هارمتان  -
 لويس  -
 لسرت  -

 
  : استخدم ثالثة أسس لتعديل عادات اجلاحنني وهي ب قام العامل هارمتان  -271
 النمذجة  -



 

64 
 

 التدعيم  -
 املضاد  التشريط -
 كل ما سبق  -

 
منوذج يستخدمه األخصائيون االجتماعيون يتكون من أساليب فنية تقوم على أساس    -272

 :إلجرائي و االشرتاط االستجايب تطبيقات نظريات التعلم واليت تتضمن االشرتاط ا
 نظرية الدور  -
 نظرية االجراء السلوكي  -
 نظرية التآمر  -
 اخلدمة االجتماعية السلوكية -

 
 : العبارات التالية صحيحة أي   -273
   باستخدام النموذج السلوكي ككل أن االخصائيني االجتماعيني غري ملزمني -
 االخصائيني االجتماعيني ملزمني باستخدام النموذج السلوكي بشكل كامل  -
 استخدام النموذج السلوكي بشكل كامل حيظر عليهم االخصائيني االجتماعيني  -
 ال شيء مما سبق  -

 
  : يلجأ األخصائي إىل أساليب التعديل السلوكي إذا كان اهلدف من تدخله املهين هو    -274
 تعليم العميل منط سلوكي جديد   -
 تعديل منط سلوكي قائم وغري مرغوب فيه    -
 ال شيء مما سبق  -
 كل ما سبق  -

 
  :قع يف إطار تركيز التدخل املهين أمناط السلوك احملددة إجرائيا و القابلة للقياس و اليت ت  -275
 التعزيز  -
 السلوك املستهدف  -
 التدريب السلوكي  -
 التدعيم  -
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الذي يستهدف تعليم وتدريب العميل على كيفية  احد أساليب العالج السلوكي        -276
 : التعامل مع بعض مواقف التعامل اخلاصة مع اآلخرين واليت يشعر بأنه غري معد هلا 

 أسلوب التعزيز  -
 أسلوب التدريب السلوكي  -
 أسلوب العدوان  -
 أسلوب العقاب  -

 
 :من مميزات أسلوب التدريب السلوكي  -277
 التقليل من معدل القلق  -
 بناء ثقة العميل بنفسه   -
 شكل من أشكال لعب الدور الذي يعتمد على النمذجة و التدريب  -
 كل ما سبق  -

 
 :من عيوب أسلوب التدريب السلوكي  -278
 االخصائي فقط العميل ينجح يف وجود  -
 غري قادر على القيام بالسلوك يف بيئته الطبيعية  العميل قد يصبح -
 تظهر مشكالت يف املواقف الواقعية للعميل مل تكن متوقعة أثناء جلسة املمارسة  -
 كل ما سبق  -

 
 :  بيئة تتسم باحلماية للعميل و ال يتعرض فيها للفشل -279
 األسرة  -
 املدرسة  -
 املؤسسة االجتماعية  -
 كل ما سبق  -

 
 إضافة مثري مرغوب فيه بسبب قيام الفرد بسلوك مرغوب فيه بغرض تقوية السلوك و تكراره -281
: 
 التعزيز  -
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 التدعيم  -
 التدريب  -
 السلوك  -

 
 : إستخدام أسلوب التعزيز يف اخلدمة االجتماعية السلوكية -281
 جمرد أسلوب للتعديل السلوكي  -
  هدف يف حد ذاته   -
 إلزالة األمل من داخل العميل  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 تعزيز يتضمن تقدمي أو إعطاء شيء للعميل يكون له تأثري مباشر يف زيادة السلوك املستهدف -282
: 
 التعزيز اإلجيايب  -
 الدليل  -
 التعزيز السليب  -
 التعزيز الشامل  -

 
  :من أنواع التعزيز اإلجيايب  -283
 معززات داخلية و خارجية  -
 معززات أولية و ثانوية  -
 معززات تعليمية و غري تعليمية  -
 كل ما سبق  -

 
 : اليت تتضمن املكافآت الفطرية الطبيعية مثل الغذاء و الشراب و الدفء........املعززات  -284
 السلبية  -
 األولية  -
 الثانوية  -
 الشاملة  -
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و املالبس اجلديدة و  هي املتعلمة و اليت ترتبط باملعززات األولية مثل النقود...... املعززات  -285
 : األلعاب

 السلبية  -
 األولية  -
 الثانوية  -
 الشاملة  -

 
إزالة مثري مؤمل أو غري مريح للعميل بعد قيامه بسلوك إجيايب أو إزالة املثريات اليت تقف عائقا  -286

 :  أمام قيامه بالسلوك املطلوب
 التعزيز السليب -
 االتعزيزات ألولية  -
 التعزيزات الثانوية  -
 الشاملة التعزيزات  -

 
 : تزيد من احتمال تكرار أو شدة أو مدة وقوع السلوك املستهدف .....أساليب التعزيز  -287
 التعزيز االجيايب  -
 السليب التعزيز -
  2و  1 -
 ال شيء مما سبق  -

 
  :  يتسم تقدمي املعززات يف جمال اخلدمة االجتماعية بـ  -288
 االرجتال  -
 العشوائية  -
 التدعيميتم من خالل برنامج منظم جبداول  -
 كل ما سبق  -

 
تقدمي التعزيز للعميل بشكل مستمر عقب  كل مرة حيدث فيها السلوك من خالهلا يتم  -289

 : املرغوب
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 اجلداول العشوائية  -
 اجلداول املنتظمة  -
 اجلداول املتقطعة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
يتوقعه يتم تقدمي التعزيز فيها بعد عدد من املرات بشكل ثابت يتوقعه العميل أو متقطع ال  -291

 : العميل
 اجلداول العشوائية  -
 اجلداول املنتظمة  -
 جداول النسبة -
 جداول الفرتة  -

 
يتم تقدمي التعزيز فيها بعد فرتة من الزمن و قد يكون أيضا بشكل ثابت يعرفه العميل أو غري  -291

 : ثابت ال يتوقعه العميل
 اجلداول العشوائية  -
 اجلداول املنتظمة  -
 جداول النسبة -
 جداول الفرتة  -

 
 : من أنواع اجلداول املتقطعة  -292
 اجلداول العشوائية  -
 اجلداول املنتظمة  -
 جداول النسبة -
 جداول الفرتة  -

 
يفضل عندما يقوم األخصائي مبساعدة العميل على اكتساب منط سلوكي جديد أن يبدأ    -293

 :  بتطبيق اجلداول 
 اجلداول العشوائية  -
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 اجلداول املنتظمة  -
 اجلداول املتقطعة  -
 جداول الفرتة  -

 
 : جيد األخصائي أنه من الضروري االنتقال من جداول التعزيز املستمرة إىل اجلداول املتقطعة   -294
 حىت ال يربط العميل بني السلوك و التعزيز  -
 كنوع من العقاب  -
 إلظهار مدى براعة االخصائي االجتماعي  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 :  يهدف إىل ذي العقاب أسلوب من أساليب التعديل السلوكي ال  -295
 إحداث أمل  للعميل  -
 تعريف العميل بالنتائج السلبية نتيجة قيامه بسلوك غري مرغوب فيه -
 تغريب العميل  -
 وضع العميل يف موقف جديد عليه  -

 
 :   إلضعاف سلوك معني أو التقليل من معدل حدوثه  ... أسلوبإىل يلجأ األخصائي  -296
 التعزيز  -
 العقاب  -
 التعنيف  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : يقصد به تقدمي مثري مؤمل بعد حدوث سلوك غري مرغوب فيه مثل التوبيخ  .....العقاب  -297
 املوجب  -
 السليب  -
 العكسي  -
 الكلي  -

 
 :يقصد به سحب مثري إجيايب مباشرة بعد حدوث سلوك غري مرغوب فيه  ....العقاب  -298
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 املوجب  -
 السليب  -
 العكسي  -
 الكلي  -

 
سلوب أل األخصائي االجتماعيتعيق استخدام اليت قانونية الخالقية و األعتبارات من اال -299

  : العقاب  
 ى نتائج العقاب قصرية املد -
  أسلوب العقاب أكثر خطورة عندما يستخدم مع العمالء الغاضبني أو احملبطني  -
احلياة يقلل العقاب من احتمال وقوع السلوك املستهدف و يزيد من خماوف العميل لالستجابة ملواقف  -

 الطبيعية 
 يعرض العقاب البدين األخصائي االجتماعي للمساءلة القضائية  -
 كل ما سبق  -

 
 : العقاب كأسلوب لإلرشاد و التوجيه االجتماعي يقصد به  -311
 األثر املادي على العميل  -
 األثر املعنوي على العميل  -
 تعريض العميل لألمل اجلسدي  -
 كل ما سبق  -

 
السلوك الذي ال جيد تدعيما سوف يقلل من فرص و معدالت على فرضية أن يقوم أسلوب   -311

 : ه وقوعه وتكرار 
 العقاب  -
 التعزيز  -
 اإلنطفاء االجرائي  -
 تشكيل االستجابة -
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أسلوب يستهدف التقليل من معدل وقوع االستجابات غري املرغوبة و اليت مت زيادة معدل  -312
من خالل إهناء العالقة بني االستجابة و بني املعزز االجيايب الذي  وقوعها من خالل مدعم إجيايب معني

 : أدى إىل حدوثها 
 العقاب  -
 التعزيز  -
 اإلنطفاء االجرائي  -
 تشكيل االستجابة -

 
جديد لدى العميل من خالل يستخدم هذا األسلوب عندما يكون اهلدف هو بناء سلوك  -313

 :  التعزيز
 العقاب  -
 التعزيز  -
 اإلنطفاء االجرائي  -
 تشكيل االستجابة -

 
 :  بناء سلوك جديد لدى العميل من خاللتشكيل االستجابة أسلوب يهدف  ل -314
 العقاب  -
 التعزيز  -
 التدعيم  -
 كل ما سبق  -

 
هذا السلوك بشكل تدرجيي عن طريق جتزئته إىل وحدات صغرية حبيث ب العميل يتم إكسا -315

 : يتم تعزيزه عندما ينهي كل وحده و ينجح فيها
 العقاب  -
 التعزيز  -
 اإلنطفاء االجرائي  -
 تشكيل االستجابة -
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  : أسلوب تشكيل االستجابة  اره عند تطبيقجيب على األخصائي أن يأخذ يف اعتب  -316
 البدء بالوحدات السلوكية البسيطة مث ينتقل إىل األكثر تعقيدا -
 السابقةأال ينتقل إىل أي وحدة سلوكية جديدة إال بعد التأكد من إتقان العميل للوحدة  -
 جيب أن يتناسب مستوى التعزيز مع مستوى صعوبة السلوك الذي أداه  -
 كل ما سبق  -

 
يستخدم األخصائي هذا األسلوب عندما يرغب يف تقليل مشاعر اخلوف اليت تنشأ عند  -317

و يتم ذلك من خالل تقدمي املثري األصلي بشكل  ملثري شرطي كان حمايدا يف األصل العميل نتيجة 
 :  بط بينه و بني النتيجة مما يؤدي إىل انطفاء االستجابة للمثري تدرجييامتكرر دون الر 

 العقاب   -
 االنطفاء االستجايب -
 اإلنطفاء االجرائي  -
 تشكيل االستجابة -

 
يف مساعدة العميل على حتديد مشكالته بدقة و  ..........يتمثل اهلدف األساسي لنموذج  -318

مساعدته أيضا على حتديد املهام الالزمة للتعامل مع هذه املشكالت و من مث احلصول على موافقة 
 :  االقتناع بأمهيتها  العميل على هذه املهام و

 التعزيز  -
 الرتكيز على املهام  -
 التدخل باستخدام مفهوم الذات  -
 الدور االجتماعي  -

 
 : يف الرتكيز على املهام منوذج  املهام العامة و اخلاصة يف إطار تتمثل -319
 العقاب السليب الذي يتعرض له العميل  -
 جمموعة األنشطة اليت يقوم هبا العميل من اجل حتقيق التغيري املقصود -
 التدعيم الذي يتالقاه العميل  -
 ال شيء مما سبق  -
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  :الرتكيز على املهام على يرتكز جهد األخصائي االجتماعي يف منوذج  -311
  احملافظة على استمرار االتصال مع العميل أثناء املقابالت  -
  زيادة وعي العميل مبشكالته و فهم و إدراك معوقات إجناز املهام  -
 تقدمي االقرتاحات و التوجيهات اليت تساعده على السري خبطى ثابتة حنو تنفيذ املهام -
مساعدة العميل يف تقسيم و حتويل املهام العامة إىل مهام أكثر حتديدا أو مهام إجرائية يستطيع العميل  -

 تنفيذها قبل املقابلة التالية 
 ميكن أن حيدد للعميل احلوافز أو الفوائد اليت ميكن أن تعود على العميل نتيجة التنفيذ الناجح هلذه املهام  -
  خالل املقابلةاملهام ى يقوم األخصائي بتدريبه عل   -
 كل ما سبق  -

 
من األسباب اليت جعلت منوذج الرتكيز على املهام يلقى اهتمام كبري من ألخصائيني  -311

 : االجتماعيني واخلرباء يف جمال ممارسة اخلدمة االجتماعية 
 أنه ميثل تطبيقا واضحا خلصائص التدخل القصري  -
 أنه قائم على أساس جترييب  -
 يتميز بسهولة التطبيق  -
 اختصار أسلوب التسجيل  -
 أنه يعرب عن فلسفة املهنة  -
 كل ما سبق  -

 
اعتبار أن العميل بؤرة االهتمام عند تقدمي اخلدمة وبالتايل فعليه حتمل مسئولية القيام باملهام   -312

 : األساسية حلل مشكلته
 فلسفة املهنة  -
 التعزيز  -
 العقاب  -
 السلوك االجرائي  -

 
 :  مميزات منوذج الرتكيز على املهام  -313
  ن استخدامه مع أنساق خمتلفة ميك -
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  تنفيذ هذا النموذج يف إطار أساليب التدخل القصري املدى  ميكن -
 يتميز بقابليته للقياس و التقومي -
 كل ما سبق  -

 
 : ترتاوح ما بني   خالل عدد من املقابالت اليت  اأساليب التدخل القصري املدى يتم تنفيذه -314
 مقابلة  29 -
 مقابلة 1-12 -
 مقابلة  33 -
 مقابلة  1 – 2 -

 
على اكتشاف و توضيح  ....يركز األخصائي يف املقابلة يف منوذج الرتكيز على املهام  -315

 : ال يدركها العميل املشكالت اليت قد 
 األوىل  -
 الثانية  -
 األخرية  -
 ال شيء مما سبق  -

  
قد تترتاوح  يف منوذج الرتكيز على املهام العمل مع املشكالت املدة اليت ميكن أن يستغرقها   -316

 :ما بني 
 سنة إىل سنتني  -
 شهر إىل أربعة أشهر  -
 مخسة أشهر إىل سنة  -
 مدة غري حمدودة  -

  
تركز على تزويد العميل باملعلومات و التوجهات العامة حنو طبيعة أداء املهام و  .....املهام  -317

 :ه متاما ما الذي جيب ان يقوم به لكنها ال توضح ل
 العامة  -
 اخلاصة  -
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 اإلجرائية  -
 البسيطة  -

 
لقيام بواجبات حمددة و واضحة و ترتبط ل مهام تتسم باخلصوصية و تدعو .....املهام      -318

 :  غالبا بالتطبيق 
 العامة  -
 اخلاصة  -
 اإلجرائية  -
 البسيطة  -

 
 :اليت تنفذ بواسطة العميل مبفرده حىت و إن تضمنت العديد من اخلطوات  .....املهام   -319
 العامة  -
 الفردية  -
 البسيطة  -
 كل ما سبق  -

 
مهام متداخلة يتم تنفيذها بواسطة أفراد خمتلفني و غالبا ما يكونوا من نفس  .....املهام  -321

 : االسرة و اهم ما مييزها أهنا تشري إىل الفعل و رد الفعل 
 العامة  -
 الفردية  -
 البسيطة  -
 املتبادلة  -

 
باإلضافة إىل ذلك هناك احدة تنفذ بواسطة شخصني أو أكثر تشري إىل مهمة و  .....م املها -321

 : مهام قد تنفذ ملرة واحدة و مهام قد يتم تنفيذها أكثر من مرة
 العامة  -
 املشرتكة -
 البسيطة  -
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 كل ما سبق  -
 

أسلوب  يقوم على عملية نقل املعلومات للعميل بشكل مباشر أو من خالل وجوده مع  -322
 : له يف صورة إرشادات أو حماضرات أو من خالل املناقشات جمموعة من العمالء و يتم تقدميها

 التعليمات  -
 التعزيز  -
 املمارسة باحملاكاة  -
 املمارسة املوجهة  -

 
 :  أسلوب  يقوم على عملية نقل املعلومات للعميل بشكلالتعليمات  -323
 مباشر   -
 غري مباشر  -
  خالل وجوده مع جمموعة من العمالء   -
  3و  1 -

 
يقوم على عملية نقل املعلومات للعميل بشكل مباشر أو من خالل أسلوب  التعليمات  -324

 : وجوده مع جمموعة من العمالء و يتم تقدميها له يف صورة
 إرشادات   -
 حماضرات  -
 من خالل املناقشات  -
 كل ما سبق  -

 
أسلوب يضع األخصائي فيه منوذجا للسلوك املرتبط بأداء املهام أو قد يطلب من العميل أن  -325

 : يقوله أو يفعلهجيرب ما سوف 
 املمارسة باحملاكاة  -
 التعزيز  -
 املمارسة الفعلية   -
 املمارسة املوجهة  -
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ممارسة ملواقف فعلية مع توجيه من جانب األخصائي و توجيه املمارسة ممكن أن ميتد ليشمل  -326

 : مواقف احلياة الفعلية
 املمارسة باحملاكاة  -
 التدعيمات  -
 املمارسة الفعلية  -
 املمارسة املوجهة  -

 
يستخدم هذا األسلوب عندما يكون اهلدف مساعدة العميل على تعلم سلوك و مهارات  -327

جديدة حيتاج إىل ممارستها داخل بيئته الطبيعية من خالل أداء مهام وواجبات وأنشطة يف أثناء جلسات 
 : التدخل املهين

 املمارسة باحملاكاة  -
 الواجبات املنزلية -
 املمارسة الفعلية  -
 املمارسة املوجهة  -

 
مع عمليات املساعدة اليت استخدمها األخصائيون االجتماعيون يف ......تالزمت نظرية  -328

 : بدايات مهنة اخلدمة االجتماعية 
 القوة الذاتية  -
 التغيري النفسي  -
 التحليل النفسي -
 املظهر العام  -

 
التدخل نهج مهرت كثريا من املشكالت يف ظتطور ممارسات اخلدمة االجتماعية عند  -329

 : واليت تتضمن باستخدام مفهوم الذات 
أن االسرتاتيجيات اليت تقوم على هذه النظرية تركز بصورة ضيقة على الذات الداخلية للفرد بدال من   -

 الرتكز على التفاعل املتبادل بني الفرد والبيئة 
 أن نظرية التحليل النفسي تتبىن نظرة تشاؤمية للناس   -
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 فسي تعتمد بشكل كبري على النموذج الطيب أن مفاهيم التحليل الن  -
أن مفاهيم نظرية التحليل النفسي تنظر للفرد كإنسان اعتمادي ينقصه القدرة على حتمل املسئولية و    -

 تغيري مسار حياته
 كل ما سبق  -

 
 : من الفروض األساسية لنظرية الذات  -331
أن الفرد يتفاعل حبيوية مع مواقف احلياة وظروفها وأن لديه القدرة على املوائمة مع الظروف اليت  -

 يواجهها 
  أن الفرد لديه قدرات كامنة يستطيع أن يستخدمها عند مواجهته لظروف ومشكالت معينة  -
  أن الذات قد تتعرض لبعض الضغوط و االضطرابات اليت تعيق قدراهتا الوظيفية  -
الرتكيز ميكن أن يقوم على مساعدة الذات على التطور واحملافظة على قدراهتا يف مواجهة الضغوط حىت   -

  ميكنها أن تصل إىل درجة االستقاللية يف القيام بوظائفها 
ترى نظرية الذات أن اجلوانب البيئية والثقافية تعترب هامة من أجل تشكيل السلوك وإجياد الفرص من  -

  وتأكيد وظائف الذاتأجل تطوير وحتسني
 كل ما سبق  -

 
  :ميكن أن تدعم تنفيذ عملية التقدير املهين يف اجلوانب التاليةالذات  مفاهيم نظرية    -331
عملية التفاعل التباديل اليت حتدث يف الوقت احلاضر بني العميل والبيئة مع توضيح مستوى الفاعلية يف  -

 أداء العميل ألدواره الرئيسية املنوطة به 
ع الصراعات اليت يواجهها يف حتقيق وظائف مالتعامل  العميل على حتقيق املوائمة واالستقاللية و قدرة -

 الذات وتقييم جوانب القصور والقدرات الدفاعية السلبية 
 جوانب النمو الرئيسية اليت تؤثر على تفاعالت العميل احلالية  -
لعميل على حتقيق التكيف الناجح مع املشكالت املعوقات اليت تسببها البيئة اخلارجية واليت تعيق قدرة ا -

 اليت يواجهها
 كل ما سبق  -

 
  :نظرية الذات توجه االخصائيني إىل الرتكيز على  -332
 رير و تقوية القدرات الفطرية للذات بدون احلاجة إىل تعديل األطر التحتية للصراعات الشخصية  حت -
 تزويد العميل خبربات التفاعل و تكوين العالقات اإلنسانية و تصحيح التفاعالت املاضية السلبية  -
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مساعدة العميل على تقوية اعتباره الذايت و تنمية كفاءاته من خالل العمليات التعليمية اليت تنتج من  -
 التعامل مع األخصائي 

 ف الذات بفاعليةخلق بيئة مهنية إجيابية تساعد العميل على تنمية وظائ -
 كل ما سبق  -

 
 : من وظائف الذات  -333
 اختبار الواقع  -
 احلكم  -
 الوظائف الدفاعية -
 القدرة على تفهم الواقع املرتبط بالنفس و العامل اخلاجي  -
 قدرة التنظيم و التحكم يف الدوافع و النزوات  -
 تنمية و بناء العالقات الشخصية  -
 عمليات التفكري  -
 الذات على التكيف  التوائم االرتدادي ملساعدة -
 كل ما سبق  -

 
وجود إطار متكامل من القدرات و امللكات النفسية اليت يستخدمها الفرد خالل عمليات    -334

 : التفاعل مع اآلخرين و مع األنساق املوجودة يف البيئة 
 قوة الذات  -
 ضعف الذات  -
 عجز الذات  -
 تصور الذات  -

 
العجز يف القدرات و امللكات النفسية املكونة للذات و اليت قد تسبب نوع من التوائم   -335

 : السليب و التفاعل املشكل مع اآلخرين
 قوة الذات  -
 ضعف الذات  -
 عجز الذات  -
 تصور الذات  -



 

81 
 

 
 : يهدف التدخل باستخدام أساليب تدعيم الذات إىل  -336
  للذات  جتديد و تعزيز و احملافظة على القدرات التكيفية -
  تقوية الذات و بنائها إذا ما تعرضت إىل أي نوع من اإلعاقة   -
 تغيري مناذج الشخصية و بنائها  -
  2و  1 -

 
 : إىل  أساليب تعديل الذات يهدف التدخل باستخدام  -337
  جتديد و تعزيز و احملافظة على القدرات التكيفية للذات  -
  تقوية الذات و بنائها إذا ما تعرضت إىل أي نوع من اإلعاقة   -
 تغيري مناذج الشخصية و بنائها  -
  2و  1 -

 
بالصعوبة فتتطلب وقتا طويال عن طريق الرتكيز بشكل كبري على ..... أساليب تتميز  -338

 :األساليب النفسية فقط و تتطلب خربات علمية و تطبيقية متقدمة 
 الذاتأساليب التدخل ملفهوم   -
 ملفهوم الذات التدعيمأساليب  -
 أساليب تقوية الذات  -
 كل ما سبق  -

 
 : من أساليب تدعيم الذات اليت ميكن أن يستعني هبا األخصائي االجتماعي  -339
 أسلوب التدعيم القائم على االستماع التعاطفي  -
 أسلوب االستكشاف و التوصيف و اإلفراغ الوجداين  -
 أسلوب عكس منظومة السلوك  -
 كل ما سبق  -

 
يهدف هذا األسلوب إىل زيادة ثقة العميل بنفسه و يزيد من اعتباره لذاته و ذلك من خالل  -341

نقل األخصائي للعميل مشاعر التقبل و التقدير خلصوصيته و منحه مشاعر التأكيد و التشجيع لقدراته 
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و تفهم كيفية الذاتية ، مما يشجع العميل على عرض و مناقشة مشاعره ويتعرف على إمكانياته 
 : إستخدامها بفاعلية ملواجهة املوقف اإلشكايل

 أسلوب التدعيم القائم على االستماع التعاطفي   -
 أسلوب االستكشاف و التوصيف و اإلفراغ الوجداين  -
 أسلوب عكس منظومة السلوك  -
 كل ما سبق  -

 
الذاتية و  حياول األخصائي من خالل هذا األسلوب مساعدة العميل على التعبري عن مشاعرة -341

املوضوعية و مناقشته فيها و مساعده على التعرف على أخطائه و من مث ميكن حتدي هذه املشاعر و 
 :  التخلص منها

 أسلوب التدعيم القائم على االستماع التعاطفي  -
 أسلوب االستكشاف و التوصيف و اإلفراغ الوجداين  -
 أسلوب عكس منظومة السلوك  -
 كل ما سبق  -

 
األسلوب على مساعدة العميل على حتديد مناذج السلوك اليت يطبقها مبا يتضمنه يقوم هذا  -342

للتوصل إىل االقتناع بتأثري هذه السلوكيات على املوقف اإلشكايل و من  تأثرياهتا من أساليب دفاعية و
 :  مث يقتنع بضرورة تغيريها

 أسلوب التدعيم القائم على االستماع التعاطفي  -
 التوصيف و اإلفراغ الوجداين أسلوب االستكشاف و  -
 أسلوب عكس منظومة السلوك  -
 كل ما سبق  -

 
تدور حول تفاعالتنا مع اآلخرين و مدى تأثري توقعاهتم و ردود افعاهلم على أساليب  نظرية     -343

 :االستجابة حنوهم بطرق و أساليب مميزة 
 نظرية الدور االجتماعي  -
 نظرية االجتاه السلوكي  -
 نظرية العقاب  -
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 نظرية التعزيز  -
 

 : تقوم نظرية الدور االجتماعي على جمموعة من االفرتاضات منها  -344
 يشغل الناس العديد من املراكز االجتماعية يف البناء االجتماعي و كل مركز يرتبط به دورا خاصا به  -
 إن الدور االجتماعي هو سلوك متعلم  -
 إن منظومة األدوار تشري إىل جمموعة من األدوار اليت ترتبط مبركز اجتماعي معني  -
ن توقعات الدور متثل التصورات و األفكار اليت يتوقعها األشخاص املشاركني للشخص أو احمليطني به إ -

 هو املتفاعلني معه حول ما جيب أن يكون السلوك أو الدور الذي يقوم به يف ضوء املركز الذي يشغل
إن تكامل األدوار و تصارعها تعين إمكانية حدوث تكامل يف األدوار عندما تتفق و تنسجم األدوار مع  -

 توقعات اآلخرين املشاركني يف أداء الدور 
حيدث الصراع عندما يتعارض أحد األدوار أو بعضها مع دور آخر أو أدوار أخرى داخل منظومة   -

   األدوار 
إن وضوح الدور و غموض الدور حتدث عندما يكون الدور واضحا و قويا حيث يتم تعريفه بقوة  -

 فيتفهمه اآلخرون 
 كل ما سبق  -

 
 : يقتصر على منوذج الدور االجتماعي      -345
تزويد األخصائيني بأساليب حتليل و تفسري أدوار العمالء و أمناط شخصياهتم يف ضوء التفاعالت اليت   -

 ني اآلخرين تتم بينهم و ب
 يساعدهم على الوقوف على طبيعة املشكالت لدى العميل  -
  2و  1 -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : األساليب الفنية لنموذج الدور االجتماعي من -346
 أسلوب حتليل الدور  -
 أسلوب لعب الدور  -
 األدوار ( تبادل )أسلوب تدوير  -
 كل ما سبق  -
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على فكرة أن الفرد يتوىل تنفيذ جمموعة من األدوار بشكل روتيين دون  يقوم هذا االسلوب -347
 : تفهم ملعىن الدور و فلسفته و املفاهيم اليت يقوم عليها الدور 

 أسلوب حتليل الدور  -
 أسلوب لعب الدور  -
 األدوار ( تبادل )أسلوب تدوير  -
 كل ما سبق  -

 
 معىن الدور و احلقائق النظرية أسلوب مينح كل من األخصائي و العميل الفرصة للتفكري يف -348

 : والفلسفية املرتبطة بالدور
 أسلوب حتليل الدور  -
 أسلوب لعب الدور  -
 األدوار ( تبادل )أسلوب تدوير  -
 كل ما سبق  -

 
يعتمد هذا األسلوب على عملية املناقشة و احلوار مع العميل من أجل توضيح أبعاد      -349

 : الدور و معرفة املفاهيم اليت يكوهنا العميل عن هذا الدور 
 أسلوب حتليل الدور  -
 أسلوب لعب الدور  -
 األدوار ( تبادل )أسلوب تدوير  -
 كل ما سبق  -

 
 : الدور  أسلوب حتليليف  االجتماعي يستخدم األخصائي  -351
   أساليب املراجعة املنطقية   -
 أساليب العقاب  -
 أساليب التعزيز  -
 ال شيء مما سبق  -
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املرتبطة بالدور و توصل العميل  يهدف هذا األسلوب إىل حتديد طبيعة املشاعر و االفكار  -351
من خالل العكس الذايت إىل تفهم تأثري هذه املشاعر و األفكار و السلوكيات على حدوث املشكلة و 

 : من مث التوصل إىل قناعة بضرورة تغيري هذه األفكار و املشاعر 
 أسلوب حتليل الدور  -
 أسلوب لعب الدور  -
 األدوار ( تبادل )أسلوب تدوير  -
  كل ما سبق -

 
حيث يطلب من العميل متثيل جزء من  السيكودرامايرجع استخدام هذا األسلوب إىل   -352

التفاعل بينه و بني آخرين و يتم بعد ذلك مناقشة العميل يف طبيعة الدور و حتليل عملية التفاعل املرتبة 
 : بالدور 

 أسلوب حتليل الدور  -
 أسلوب لعب الدور  -
 األدوار ( تبادل )أسلوب تدوير  -
 كل ما سبق  -

 
يركز هذا األسلوب على منح العميل الفرصة لتمثيل الدور الذي ميارسه يف احلياة العادية و   -353

 األخصائيالذين هلم عالقة مباشرة مبشكلة العميل أو قد يقوم  االسرةقد يشرتك معه يف التمثيل أفراد 
 :  اعل بينه و بني اآلخرين بتمثيل دور الفرد اآلخر حىت يدرك العميل طبيعة اخللل يف أساليب التف

 أسلوب حتليل الدور  -
 أسلوب لعب الدور  -
 األدوار ( تبادل )أسلوب تدوير  -
 كل ما سبق  -

 
 : من الشروط اليت ينبغي مراعاهتا عند تنفيذ أسلوب لعب الدور  -354
 حيدد العميل املوقف املشكل بالنسبة له مث يصف كيف يتصرف عادة يف هذا املوقف  -
يقوم العميل بتنفيذ هذا احلوار إما مع الشخص الطبيعي أو مع األخصائي االجتماعي  الذي يقوم  -

 بتمثيل الدور 
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 يطلب من العميل و الشخص اآلخر عكس املشاعر الطبيعية اليت قد يشعر هبا أثناء متثيل الدور  -
ليت سيطرت عليهم اثناء يعرض العميل و الشخص اآلخر بعد االنتهاء من التمثيل األفكار و املشاعر ا -

 تنفيذ الدور
 مينح العميل و الشخص اآلخر الفرصة للتعليق على ما عرضه كل منهما  -
بعد املناقشة يطلب منهما إعادة متثيل الدور مع الرتكيز على تغيري أمناط التفاعل و طبيعة احلوار و درجة  -

 االنفعال 
  ول من متثيل الدور و النموذج الثاينيتم عقد مناقشة أخرى للمقارنة بني طبيعة النموذج اال -
يطلب األخصائي من العميل و الشخص اآلخر استخدام النموذج اجلديد يف التفاعل و احلوار و  -

 التدريب عليه خارج املقابلة
 كل ما سبق  -

 
يقوم هذا األسلوب على فكرة تبادل األدوار ألن العميل أحيانا قد ال يتفهم مدى تأثري  -355

 : انفعاالته وسلوكياته على اآلخرين إال إذا جرب العميل مواقف اآلخرين 
 أسلوب حتليل الدور  -
 أسلوب لعب الدور  -
 األدوار ( تبادل )أسلوب تدوير  -
 كل ما سبق  -

 
يتطلب اإلعداد هلذا النموذج حتديد مقطع أو جزء حمدد لعملية التفاعل مع الشخص اآلخر  -356

فيطلب من العميل و الشخص اآلخر أن يعيشا الدور اجلديد أن يتقمصا نوع احلوار و املشاعر املرتبطة 
 :هبذا الدور و التعبري عنها حبرية 

 أسلوب حتليل الدور  -
 أسلوب لعب الدور  -
 األدوار ( بادل ت)أسلوب تدوير  -
 كل ما سبق  -

 
 : هومن أسلوب تدوير األدوار الغرض    -357
 األمل املعنوي  -
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 التوصل إىل فهم طبيعة املشكلة قبل العمل على تغيري أمناط التفاعل والسلوك   -
 األمل املادي  -
 ال شيء مما سبق  -

 
نتيجة ملعايشة يسعى إىل تكوين الفهم و البصرية لدى العميل أو الفرد املشارك .....أسلوب  -358

 : الدور و تفهم أبعاده
 أسلوب حتليل الدور  -
 أسلوب لعب الدور  -
 األدوار ( تبادل )أسلوب تدوير  -
 كل ما سبق  -

 
 6حماضرة 

 
عالجي يتعامل مع مجاعة األسرة كنسق من أنساق اجملتمع هبدف زيادة التماسك  هإجتا   -359

األسري عن طريق مواجهة املشكالت اليت حتول دون األداء الوظيفي املناسب ألسرة ككل وجلميع 
 : أفرادها

 العالج العقالين االنفعايل  -
 العالج األسري  -
 العالج التمهيدي  -
 أسلوب العقاب  -

 
  :العالج األسري يف ممارسات خدمة الفرد يف اآلونة األخرية مردة إىل إن ذيوع وانتشار  -361
االجتماعية  جزء كبري من أمهية العالج األسري مستمد أساساً من أمهية األسرة نفسها كأهم النظم -

 القائمة يف اجملتمع 
 ال جيوز الفصل بني تنمية وتغيري كل من الفرد وأسرته فهما دائماً يسريان يف خط متوازي  -
يرى املؤيدون للعالج األسري أن اخلربة امليدانية أوضحت أنه عندما يعاجل الفرد الذي يعاين من مشكلة  -

 ن املشكلة الكلية تظل غري واضحة بعيداً عن األسرة فإن أجزاء جوانب هامه م
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ل مع الفرد صاحب املشكلة يف األسرة وحده بعيداً عن األسرة قد يؤدي إىل معاناة فرداً آخر ن العمإ -
  لكي يعود التوازن للنسق األسري ككل

جاء العالج األسري مصاحباً لتحول النظر من االهتمام بالتعامل فقط مع احلاالت الفردية إىل االهتمام  -
  أيضاً باجلماعات الصغرية 

  اً مزدوجاً لألسرة ككل وألفرادهاحيقق هدفاً عالجيالعالج األسري   -
فرد يف وجد كثري من األخصائيني االجتماعيني يف العالج األسري ما يساعدهم على تفسري سلوك ال -

 موقفه وبيئته االجتماعية 
   االهتمام بالعالج األسري يساعد على إثراء املادة التشخيصية  -
 لعميل الذي يتمثل يف األسرة ككل حيدد العالج األسري من هو ا -
إن املنطق يف العالج األسري يكمن يف كون الفرد يستجيب ملوقفه االجتماعي خاصة اجلانب األسري   -

 منه ألمهيته بالنسبة له
 كل ما سبق  -

 
 :    العالج األسري يصبح غري مقبول يف  -361
 دها الرغبة يف ممارستهال يتوفر لدى أفرااألسر اليت  -
 بسبب الطالق واهلجر واالنفصال األسر اليت اهنارت   -
 مراض املعدية واملشكالت اجلنسية مع حاالت املرض العقلي واأل -
  احلاالت اليت تعاين من عدم احرتام الذات  -
  حالة األسر متعددة املشاكل   -
 كل ما سبق  -

 
 : األطفالمن املربرات ألمهية  ممارسة العالج األسري يف حاالت  -362
  األسرة اليت هلا تأثري حاسم وعميق على شخصية الطفل    -
 وإعداده للحياة  ة الطفلتجه العالج األسري إىل االهتمام باألسرة باعتبارها الوحدة الطبيعية لرعايي -
العالج األسري هو أحد األساليب العالجية املعاصرة اليت من املمكن أن يتحقق مبمارسته نتائج فعالة  -

 ملشاكل اخلاصة بسلوك األطفال يف عالج ومواجهة ا
أظهرت مواقف العالج الفردي ملشكالت األطفال بعض نواحي القصور اليت ميكن التغلب عليها يف  -

 مواقف العالج األسري
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يتجه العالج األسري حنو االهتمام بالوسط االجتماعي الذي يعيش فيه الطفل قدر اهتمامه  بالطفل  -
 نفسه

الطفل صاحب املشكلة على انه طفل مشكل، وإمنا ينظر إىل الطفل الذي العالج األسري ال ينظر إىل  -
 يعاين من مشكلة ما على أنه ضحية ظروف أسرية مواتية

 كل ما سبق  -
 

 : مثل استفاد العالج األسري من معطيات كثري من النظريات  -363
  نظرية التحليل النفسي  -
  النظرية السلوكية   -
  نظريات اجلماعات الصغرية  -
 كل ما سبق  -

 
أظهرت مواقف العالج الفردي ملشكالت األطفال بعض نواحي القصور اليت ميكن التغلب  -364

  :عليها يف مواقف العالج األسري وهذه اجلوانب هي 
نادراً ما تتاح الفرصة لكي يالحظ األخصائي على الطبيعة ويف الواقع معاملة اآلباء لألبناء وأثر ذلك  -

 على املشكلة 
نادراً ما يالحظ األخصائي االجتماعي الطفل بنفسه أو يتعامل معه إذ أنه غالباً ما يعتمد يف ذلك على  -

 الوالدين 
عتمد قدر كبري من عمل األخصائي  مع مشكالت األطفال على ما يقرره الوالدان وعلى تصورات ي -

  األخصائي نفسه
يف أسلوب معاملتها للطفل فإهنا غالباً ما  عندما يقرتح األخصائي على الوالدين ضرورة إجراء تغريات -

  .تكون مقرتحات نظرية يصعب ترمجتها إىل أفعال يقوم هبا الوالدين ويالحظهما األخصائي
 ل ما سبق ك -

 
عتمد قدر كبري من عمل األخصائي  مع مشكالت األطفال على ما يقرره الوالدان وعلى ي -365

 :و اليت تكون تصورات  تصورات األخصائي نفسه
 موضوعية  -
 اهنزامية  -
 غري موضوعية  -



 

89 
 

 عشوائية  -
 

 :  يتجه العالج األسري إىل -366
 حتقيق التوازن يف البناء األسري   -
 تقليل النزعات السلبية يف األسرة  -
 تغيري منط تفكري الفرد  -
 كل ما سبق  -

 
 :هي  مستويات أربعتبدو أمهية العالج األسري يف كونه يركز على  -367
 كنسق جمتمعي  األسرة  -
 الفرد عضو األسرة متفرد ووحده قائمة بذاهتا  -
  الفرد عضو األسرة كنسق فرعي وداخل النسق األسري  -
 كل ما سبق  -

 
 : أن اإلطار النظري للعالج األسري يعتمد إىل حد كبري على معطيات نظرييت    -368
 التعزيز  -
 النسق العامة   -
 االتصال االجتماعي  -
  3و  2 -

 
 : مثل كثري من علماء االجتماع األوائل النسق العامة  نظرية  وضع أصول -369
 هربرت سبنسر   -
 أوجست كونت   -
 أميل دور كامي   -
  راد كليف بروان -
 ماكس فيرب  -
 كل ما سبق  -
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النسق  كان جلهود بعض علماء االجتماع املعاصرين األثر الواضح يف تدعيم هذه نظرية    -371
 : مثل وتوضيح معاملها  العامة

 تالكوت بارسونز    -
 مريثون روبرت  -
 جودج هومانز -
 كل ما سبق  -

 
الفكرة اليت  مؤداها أن كل شيء سواء كان كائناً حياً أو اجتماعيا وسواء كان فرداً أو جمموعة  -371

 ميكن النظر إليه  باعتباره  نسقاً كلياً متكاماًل يتكون من أجزاء مثل الكائن احلي صغرية أو تنظيماً رمسياً 
 : 
 العقاب  -
 التدعيم  -
 التعزيز  -
  فكرة النسق العضوي   -

 
 : أي العبارات التالية صحيحة  -372
 يت البد من الوفاء هبا لكل نسق احتياجاته األساسية ال -
  ميكن إشباعها أو حتقيقها بواسطة عدة بدائل أو متغريات  أي نسق  حتياجاتا -
  النسق البد أن يكون دائماً يف حالة توازن   -
 كل ما سبق  -

 
  :خطوات رئيسية هي  مخسة دورة االتصال تتضمن   -373
 صياغتها بشكل يسمح بإرساهلا إىل مستقبل  انبثاق فكرة أو خربة من عقل فرد مرسل حياول  -
  الصياغة اللفظية أو التحديد الشكلي لتلك الفكرة   -
 تصبح الرسالة واضحة هلذا الفرد  تفسري املستقبل هلذه الرسالة وحماولة إدراك معانيها أو فك رموزها وهنا -
  الرسالةاستجابة الفرد هلذه  -
  التغذية املرتدة  -
 كل ما سبق  -
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تشكل األصداء الراجعة رسالة جديدة يستقبلها املرسل الذي يتحول إىل مستقبل لالستجابة   -374

 : على رسالته األساسية ويتوىل إدراك معانيها وفك رموزها وبذلك تكتمل الدورة االتصالية 
 الفكرة  -
 الصياغة اللفظية  -
 استجابة الفرد  -
 التغذية املرتدة  -

  
  : من املستويات ... كل رسالة هلا    -375
 ست  -
 مستويان  -
 سبع  -
 مثان  -

 
 : من مستويات الرسالة  -376
 املستوى املباشر  -
  ما وراء املستوى املباشر  -
 اتصال لفظي شفهي  -
 اتصال غري لفظي حركي   -

 
  :هناك نوعان أو شكالن رئيسيان من أنواع االتصال مها -377
 املستوى املباشر  -
  ما وراء املستوى املباشر  -
 اتصال لفظي شفهي  -
 اتصال غري لفظي حركي   -

 
يعين استخدام الكلمات واملفاهيم لنقل املعلومات ويعترب هذا النوع من االتصال ... اتصال  -378

  :قليل األثر 
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 املستوى املباشر  -
  ما وراء املستوى املباشر  -
 اتصال لفظي شفهي  -
 حركي  اتصال غري لفظي  -

 
من اإلتصال التعبريي فإنه يعتمد أساساً على تعبريات الوجه واإلشارات .........اتصال  -379

 : واحلركات 
 املستوى املباشر  -
  ما وراء املستوى املباشر  -
 اتصال لفظي شفهي  -
 اتصال غري لفظي حركي   -

 
 : ميتاز هذا النوع من اإلتصال بقوة التأثري -381
 املستوى املباشر  -
  ما وراء املستوى املباشر  -
 اتصال لفظي شفهي  -
 اتصال غري لفظي حركي   -

 
  :اجللسات األسرية تفيد يف  -381
 تتيح الفرصة لألخصائي االجتماعي أن يرى األسرة ككل أكثر منها أفراداً  -
 متكن األخصائي االجتماعي من مالحظة األمناط املختلفة من السلوك داخل األسرة  -
ارهم يف مواجهة األسرة وأطراف املشكلة للتعبري عن وجهات نظرهم وأحاسيسهم وأفكفرصة طيبة ألفراد  -

 التغيري املطلوب 
 تساعد يف الوصول إىل فهم أعمق لألسرة ككل وأيضاً للفرد صاحب املشكلة  -
 القلق ومشكالت السرية والتحويل  تساعد على اإلقالل من حدت  -
 قتصاد املطلوب يف الوقت واجلهد حتقق اال  -
  ل ما سبق ك -

 
 :االتصال غري الواضح يف األسرة عادة ما يأخذ أربع أشكاالً رئيسية هي  -382
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 املبالغة يف التعميم  -
 عدم االكتمال  -
 التفكك و عدم الرتابط  -
 االتصال املتناقض  -
 كل ما سبق  -

 
 : اخلروج من واقعة بذاهتا إىل التعميم على الوقائع األخرى -383
 املبالغة يف التعميم  -
 عدم االكتمال  -
 التفكك و عدم الرتابط  -
 االتصال املتناقض  -

 
عدم اكتمال الرسالة عن طريق استخدام التلميحات غري الواضحة أو ترك أشياء  يقصد به -384

دون التعبري عنها لفظياً أو غري لفظي مما يثري لدى املستقبل عدم االطمئنان أو القلق ويسبب له حرية 
 :  بالنسبة للكيفية اليت ميكن أن تكون عليها االستجابة

 املبالغة يف التعميم  -
 عدم االكتمال  -
 التفكك و عدم الرتابط  -
 االتصال املتناقض  -

 
 :فقط ......االتصال املتناقض حيدث يف  -385
 االتصال اللفظي  -
 االتصال الغري لفظي  -
  2و  1 -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : يظهر التفكك أو عدم الرتابط يف االتصال عندما  -386
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ضحة أو مفهومة لدى يكون سياق اإلتصال له مغزاه ومدلوله الداخلي لدى املرسل بصورة تبدو غري وا -
 املستقبل

 عندما اليعايش املرسل اإلتصال اجلاري وإمنا يربطه خبربة إتصال سابق  -
 عندما يكون االتصال متناقض  -
 كل ما سبق  -

 
 : تتصل بسهولة مع األنساق األخرى باجملتمع  أنساق  -387
 األنساق املفتوحة  -
 األنساق املغلقة  -
 األنساق اجلديدة   -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : يف االتصاالت يف األسرة مع بعضها أو مع العامل اخلارج منخفضة أي تنسحب أو تنعزل      -388
 األنساق املفتوحة  -
 األنساق املغلقة  -
 األنساق اجلديدة   -
 ال شيء مما سبق  -

 
جذب أفراد األسرة  فيها حياول األخصائي االجتماعي .......مرحلة يف العالج األسري  -389

 : ج وليس فقط الشخص الذي أتصل به للمسامهة يف العال
 بداية العالج  -
 وسط العالج  -
 هناية العالج  -
 كل ما سبق  -

 
الرتكيز على العمل مع األسرة ككل وليس الشخص  فيها يتم اليت املرحلة يف العالج االسري  -391

 :ملشكلة الذي أتت من أجلة العالج صاحب ا
 بداية العالج  -
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 وسط العالج  -
 هناية العالج  -
 كل ما سبق  -

 
 : العالج األسري عادة ما ينتهي عندما   -391
 تتفري أفكار الفرد السلبية  -
 يرتك الفرد سلوك ما غري مرغوب  -
يشعر األخصائي االجتماعي أن األسرة أصبح يف مقدورها قيادة نفسها بنجاح وأهنا تستطيع أداء  -

 ها االجتماعية بالشكل املطلوب وظائف
 كل ما سبق  -

 
العالج األسري جيب أن يقوم األخصائي االجتماعي جبهود لتدعيم األسرة وزيادة  ....يف  -392

 : فاعليتها لإلبقاء على التغيريات واملكاسب اليت حتققت مع ضمان االستمرار يف عملية التغيري 
 بداية العالج   -
 وسط العالج  -
 هناية العالج  -
 كل ما سبق  -
 
ملمارسني للعالج األسري إىل أنه عادة ما مير يذهب عدد كبري من األخصائيني االجتماعيني ا -393

 :باملراحل 
 ا واملعلومات عن األسرة ومشكالهتمجع البيانات  -
  تطور العمل باالتصال وإجراء مقابالت أسرية جبانب مقابالت فردية  -
 حتديد خطة وطريقة التدخل املهين اختيار  و   -
 التخفيف من حدهتال التدخل املهين املواجهة املشكلة برمتها أو على األق  -
   إهناء العالج بوجود بعض املؤشرات اإلجيابية   -
 تقييم النتائج ملعرفة أين األسرة اآلن مما كانت عليه من قبل   -
 كل ما سبق  -
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  حتسني عمليات االتصال بني أعضاء النسق األسري سواء كان اتصاال لفظياً أو غري لفظياً     -394
 التعزيز  -
 الدليل  -
 االستخدام الفعال لقنوات االتصال  -
 السلوك االجرائي  -

 
 : االستخدام الفعال لقنوات االتصال يف العالج األسري سرتاتيجية تتضمن ا  -395
 إعادة فتح قنوات اتصال كانت قائمة  -
  إحداث نوع من التوازن يف عمليات االتصال  -
  التصال داخل األسرة اختيار قنوات االتصال اليت تكون أكثر تأثرياً يف تغيري أمناط ا -
 مساعدة األسرة على االتصال مبؤسسات اجملتمع   -
 استبعاد خربات مؤملة من عملية االتصال    -
 كل ما سبق  -

 
 ن على األخصائي االجتماعي مراعاةلتكون إسرتاتيجية تغيري القيم والعادات موضع التنفيذ فإ -396
: 
  التفهم اجليد لقيم األسرة ومدى اختالفها عن قيم اجملتمع  -
  أن يكون واعياً لالختالف بني قيمة وقيم األسرة اليت يتعامل معها   -
 ألسري واملسببة للموقف اإلشكايل الرتكيز فقط على تغيري القيم املتعارضة داخل النسق ا -
ي مع الرتكيز ترتيب أمهية األشياء يف السلم القيمالنظر إىل التغيري على أنه تغيري يهدف إىل االتفاق على  -

 على القيم املشرتكة
 كل ما سبق  -

 
  : الجتاه العالج األسري إىل تستند وجهة النظر املؤيدة   -397
 جتاهات مالئمة ملشكالت اجملتمع يعترب العالج األسري من أكثر اال -
  يزيد هذا االجتاه من نطاق التعامل يف خدمة الفرد -
 سري على إثراء املادة التشخيصية األيساعد العالج  -
أن التغريات اليت تتم من جراء العالج األسري غالباً ما تكون مستقبلة ومتفق عليها من مجيع أفراد  -

  األسرة 
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  إجراء عدد كبري من املقابالت هناك صعوبة يف  -
 كل ما سبق  -
 
 :يعترب العالج األسري من أكثر االجتاهات مالئمة ملشكالت اجملتمع  -398
 لعقاب ا -
 العالج العقالين االنفعايل  -
 العالج األسري  -
 العالج السلوكي  -

 
  7حماضرة 

 
 : ظهر العالج الواقعي يف ممارسات خدمة الفرد منذ -399
 أواخر التسعينات  -
  أواخر الستينات   -
 أوائل العشرينيات  -
 أوائل اخلمسينيات  -

 
 :  وصاغ امسه العالج الواقعي حدد مفاهيم  -411
 أوجست كونت  -
 دوركامي  -
 وليام جاليسر  -
 إليس  -

 
درة أكثر مما يعاجل أن العالج الواقعي ميثل منطلقا عالجيا ووقائيا وتنمويا يستثمر الق....ترى  -411

 : الضعف 
 جاليسر  -
 بييت بيكارد -
 باركر  -
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 دوركامي  -
 

ي اجتمع له عنصر اإلدراك والعقل يرى أن العالج الواقعي هو احد أمناط العالج املعريف الذ  -412
 : 
 جاليسر  -
 بييت بيكارد -
 باركر  -
 دوركامي  -

 
 : الوظيفيواالجتاه  العقلياستخدم جاليسر يف هذا العالج صيغة جتمع بني كل من االجتاه   -413
 العالج العقالين االنفعايل  -
 العالج األسري  -
 العالج الواقعي -
 العالج السلوكي  -

 
التطبيق ومواجهة تتميز بقدر كبري من الواقعية والقدرة على .........جاليسر أن يرى   -414

 : مشكالت العمالء بقدر كبري من الفاعلية
 العالج العقالين االنفعايل  -
 العالج األسري  -
 العالج الواقعي -
 العالج السلوكي  -

 
هلم أمهية واستقاللية وفردية  أنفسهم كأفرادا على ضرورة مساعدة العمالء على أن يعرفو  يؤكد -415

 : 
 العالج العقالين االنفعايل  -
 العالج األسري  -
 العالج الواقعي -
 العالج السلوكي  -
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 :  مصطلح  الواقعييف العالج احلاجة األساسية  على سريأطلق جال -416
 التعزيز  -
 العقالنية  -
  اهلوية أو الذاتية -
 العقاب  -

 
 : سر بني نوعني من الذاتية يمييز جال -417
 املطلوبة  -
 الناجحة   -
 الفاشلة -
  3و  1 -

 
الفرد الذي لديه استبصار بنفسه ويشعر بالقيمة واألمهية ولديه القدرة على التأثري يف البيئة   -418

 : يف العالج الواقعي  وإدارة شئون حياته بنفسه
 التعزيز  -
 اإلدراك  -
 الذاتية الناجحة  -
 الذاتية الفاشلة  -

 
الذي ال يتصرف تشري إىل الفرد الذي تعوزه القدرة على تكوين عالقات فعالة مع اآلخرين و   -419

 : يف العالج الواقعي مبسئولية وينتابه شعور بالقنوط وعدم األمهية 
 التعزيز  -
 اإلدراك  -
 الذاتية الناجحة  -
 الذاتية الفاشلة  -

 
 : األفراد بطبيعتهم لديهم ميل داخلي لتحقيق ذاتيه -411
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 فاشلة  -
 ناجحة  -
  2و  1 -
 ال شيء مما سبق  -

 
  :أساسيتني الذاتية الناجحة تتطلب الوفاء حباجتني  -411
  احلاجة إىل الشعور بالقيمة واألمهية -
  احلاجة إىل الشعور باحلب -
 احلاجة للتعبري عن العدوان  -
  2و  1 -

 
 : الذاتية لدى أي شخص ألمهية ا -412
  متنح بواسطة شخص آخر  -
  تكسب من خالل ما يفعله الفرد  -
 الشعور باحلب  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : حيكم اآلخرون على سلوك الفرد حكما اناألمهية الذاتية تتطلب  -413
 سلبيا  -
  اجيابيا  -
 عنيفا -
  2و  1 -

 
يعرفها جالسر اهنا القدره على اشباع احلاجات الشخصية بطريقه ال تتعارض مع احتياجات  -414

 :  االخرين
 الواقعية  -
 احلق أو االستقامة  -
 املسؤولية  -
 العقاب  -
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من حوله وان يفهم ان حاجاته جيب ان تشبع يف  يعين  ان على الفرد ان يدرك العامل احلقيقي  -415

 : إطار الضوابط اليت يفرضها الواقع الذي يعيش فيه
 الواقعية  -
 احلق أو االستقامة  -
 املسؤولية  -
 العقاب  -

 
 :تلعب االحكام القيميه واالخالقية دورا مهما يف تشكيل سلوك االفراد   -416
 الواقعية  -
 ( احلق أو االستقامة ) الصحيح  -
 املسؤولية  -
 العقاب  -

 
االحكام على توجيه السلوك فقط وامنا ضروريه للوفاء باحلاجه اىل االمهيه هذه  التقتصر امهية -417

 : الذاتيه
 الواقعية  -
 ( احلق أو االستقامة ) الصحيح  -
 املسؤولية  -
 العقاب  -

 
 : سر ان املشاعر واالجتاهات تنمو من ييعتقد جال -418
 سلوك اآلخرين  -
 التفاعل مع البيئة  -
 سلوك الفرد  -
 كل ما سبق  -

 
 : ـ ذاتية الفرد تتكون نتيجة لكما يرى العالج الواقعي  -419
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 بيئته  -
 سلوكه -
 عالجه  -
 تربيته  -

 
 : ان غاية العالج الواقعي هي -421
 يصبحوا واعيني سلوكهم  مساعدة العمالء على ان  -
 أحكاما تقوميية  العمالء ان يصدر -
 خططا للتغيري مع مساعدهتم الكتساب املهارات  العمالء يتبىن -
 كل ما سبق  -

 
 : قواعد أساسية يف عملية العالج الواقعي ...حدد جاليسر  -421
 ستة  -
 سبعة  -
 مثانية  -
 تسعة  -

 
 :  منها  قواعد أساسية يف عملية العالج الواقعيحدد جاليسر مثانية  -422
 العالقة املهنية  -
 من الرتكيز على املشاعر الرتكيز على السلوك اكثر -
 الرتكيز على احلاضر  -
 احلكم على السلوك  -
 التخطيط للسلوك املسئول  -
 االلتزام  -
 ال اعتذارات  -
 ال عقاب  -
 كل ما سبق  -

 
 :حمور اإلهتمام يف العالج الواقعي هو  -423
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 املستقبل  -
 املاضي  -
  احلاضر   -
 كل ما سبق  -

 
 : اليت واجهها الفرد يف  يركز التحليل النفسي على املواقف الصدمية   -424
 املستقبل  -
 املاضي  -
  احلاضر   -
 كل ما سبق  -

 
  : اقش املاضي يكون يف ذهنه اجلوانباملمارس للعالج الواقعي عندما ين   -425
 ة والت اجلارية لتكوين ذاتية ناجحبالسلوك احلايل و احملايف املاضي ربط اخلربات  -
 مناقشة البدائل البناءة اليت كان ينبغي أن يقوم هبا العميل يف املاضي  -
 التفاصيل  اخلربات على أهنا نتيجة للسلوك دون اخلوض يف مناقشة -
 كل ما سبق  -

 
على سلوكه ملعرفة مدى تقومييا  على ان كل عميل ان جيري حكما ......يقرر العالج  -426

 : على العميل نفسه وعلى االخرين مسؤولية هذا السلوك وتاثريه
 العالج العقالين االنفعايل   -
 العالج األسري  -
 العالج الواقعي -
 العالج السلوكي  -

 
ببناء خطط حمدده لتغيري سلوك العميل من السلوك الذي يؤدي اىل الفشل  ....يعين العالج  -427

 :  اىل السلوك الذي يؤدي اىل النجاح
 العالج العقالين االنفعايل  -
 العالج األسري  -
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 العالج الواقعي -
 العالج السلوكي  -

 
 : ة يف العالج الواقعي ينبغي ان تكون اخلط -428
  بسيطة   -
 صعبه   -
 معقدة  -
 مزدوجة  -

 
 : يف العالج الواقعي بـ  ينبغي ان تتصف اخلطه   -429
  املرونه -
  لشمول ا -
  خطط بديلة وجود -
 كل ما سبق  -

 
الواقعي  يف مساعدة العميل على تعديل سلوكه يتمثل الدور الرئيس لألخصائي يف العالج  -431

   :واكتساب ذاتيه ناجحة من خالل 
 الصديق العاقل واملنضبط احلاسمدور  -
 دور القدوة و النموذج  -
 املثري الواقعي  -
 املقوم للسلوك  -
 املواجهة للخطأ  -
 التخطيط للمستقبل  -
 كل ما سبق  -

 
 : ىل تقييم سلوكه بواسطة إعلى املعاجل ان يقود العميل  -431
 التعزيز  -
 العقاب  -
 املشاركه يف جلب السلوك الواقعي  -
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 ال شيء مما سبق  -
 
 : هوالواقعي واجب املعاجل  -432
 مساعدة العميل على ادراك الواقع وتقدير سلوكه اخلاص به   -
 مساعدة العميل على مواجهة الواقع  -
 وضع احكام خلقية و قرارات للعميل  -
 سلب مسئولية العميل  -

 
 : عندما يرى العميل يتصرف بإسلوب مسئول  ... بـ يقوم املعاجل الواقعي  -433
 املوافقة  -
 املديح  -
 عدم املوافقة  -
 التعنيف  -

 
 : مسئول   غري عندما يرى العميل يتصرف بإسلوب... بـ يقوم املعاجل الواقعي  -434
 املوافقة  -
 املديح  -
 عدم املوافقة  -
 التعنيف  -

 
اليت ينبغي على العميل  العالج الواقعي يوضع جمموعه من اخلطط والربامج عندما ينتهي -435

 : فيما يسمى  وضعها موضع التنفيذ استكماال للعالج الذي مت مع االخصائي
 التعزيز  -
 رسم خطوات املستقبل -
 مواجهة الواقع  -
 سلب مسئولية العميل  -

 
  : يف العالج الواقعي من خالل  يتعني على االخصائي االجتماعي على اداء دوره بفعاليه -436



 

116 
 

  ببشاشة وترحاباللقاء االول مع العميل استهالل  -
  اذا كشف العميل عن مشكلته ينتهز االخصائي اول فرصه لتوضيح خدمات املؤسسه  -
  نح العميل فرصه للتفكري والتعبري عما يف صدرهم -
  احرتام كرامة العميل وقيمته -
 كل ما سبق  -

 
 :وجهة النظر املؤيده من ود املفروضة على العالج الواقعي احلد من -437
  حماولة مالمسة الواقع استنادا اىل جمموعه من االساليب االخالقيه العقالنيه بعيدا عن الرموز الغامضه   -
  االعتماد على التخطيط كاسلوب علمي يزيد من فاعلية االداء -
  يف شخصية العميل واستثمارها لصاحله الرتكيز على جوانب القوه املوجوده -
  حيقق بعض الفوائد على املستوى الوقائي    -
  ميكن ممارسته على املستوى الفردي واجلماعي  -
 كل ما سبق  -

 
 : املعارضة وجهة النظر من ود املفروضة على العالج الواقعي احلد من -438
  النظري هلذا العالج وانه مازال يف طور التكوين عدم اكتمال االطار -
اعتماد ه بشكل كبري على اجلانب اللفظي واحلوار املنطقي دون تعميم تطبيقه مع احلاالت اليت تعاين  -

  من اضطراب مثل حاالت االطفال والتخلف العقلي واالمراض الذهانيه
يع يف عالقة مهنية مع العميل وبني هناك تعارض بني مطالبة االخصائي االجتماعي باالندماج السر  -

  مطالبته بالرتكيز على السلوك ولبس املشاعر
  عدم حتديد معايري موضوعيه لقياس سلوك العميل واحلكم عليه -
ان مبدأ عدم استخدام اساليب العقاب ايا كان نوعها مع عدم مناقشة االعذار هي امور تعتقد ان هلا  -

  حدودا وليست مطلقه
 كل ما سبق  -

 
  8حماضرة 
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إذ ينظر إىل اإلنسان بقدر كبري من  ال فرويديميكن النظر إليه على أنه اجتاه  .....العالج  -439
 : التفاؤل على أنه قوي يتميز بالواقعية والقدرة على التحرك والتقدم لألمام 

 العالج الواقعي  -
 العالج املتمركز حول العميل  -
 العالج االنفعايل العقالين  -
  العالج الفرويدي -

 
يقوم على فرضية أن العمالء تتأصل بداخلهم النزعة حنو تنمية وحتقيق الذات .......العالج  -441

ويف مقدورهم إجياد احللول ملشكالهتم بشرط أن يهيئ هلم األخصائي املناخ العالجي املالئم والرعاية 
 : واالهتمام وإبداء مشاعر الود واالحرتام

 العالج الواقعي  -
 العالج املتمركز حول العميل  -
 العالج االنفعايل العقالين  -
 العالج الفرويدي  -

 
 : هو املتمركز حول العميل حمور االهتمام والرتكيز يف العالج  -441
  العميل  -
 األسرة  -
 البيئة  -
  اجلماعة  -

 
خاصة فيما يتعلق بأمهية وتعاظم دور العالقة العالجية بني  الوظيفيةيرتبط هذا العالج بالنظرية  -442

 : األخصائي والعميل
 العالج الواقعي  -
 العالج املتمركز حول العميل  -
 العالج االنفعايل العقالين  -
 العالج الفرويدي  -

 



 

118 
 

 : إىل املتمركز حول العميل يرجع الفضل يف ظهور العالج  -443
 أوجست كونت  -
 جاليسر  -
  كارل روجرز  -
  بوملان -
 
 : األساسية يف كتابه بعنوان العالج املتمركز حول العميل لبناتكارل روجرز وضع    -444
 نظرية العالج املتمركز حول العميل   -
 التحويل الفرويدي  -
 منظومة الشك  -
  نظرية العالج املتمركز حول الشخص   -

 
 : حنو إجياد أكرب قدر ممكن من التقارب أو التطابق بني املتمركز حول العميل يتجه العالج  -445
 مفهوم اآلخر  -
 مفهوم الذات املدرك  -
 مفهوم الذات املثايل  -
 مفهوم العميل  -

 
 : إىل تقبل ذاته وتقبل اآلخرين  لوصول بالعميلاملقصود با -446
 مفهوم الذات املثايل  -
 مفهوم الذات املدرك  -
 النمو النفسي  حتقيق -
  2و  1 -

 
دينامية نشطه داخل الكائن احلي متنحه الدافعية للنمو واالجناز وهي تنمو وتتغري من وحدة     -447

 :  خالل تفاعلها مع اجملال الظاهري
 الدافعية  -
 الذات  -
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 االستجابة  -
 اخلربة  -

 
أن الذات تتشكل نتيجة استجابات الفرد ملؤثرات البيئة ومن إدراك الفرد وللبيئة  يرى -448

 : والعالقات مع اآلخرين
 أوجست كونت  -
 جاليسر  -
  كارل روجرز  -
 بوملان  -

 
كل ما جيري داخل الفرد ويكون قائما يف الوعي وتتسع لتشمل األفكار واملشاعر واحلاجات     -449

 :والتطورات 
 الدافعية  -
 الذات  -
 االستجابة  -
 اخلربة  -

 
 : بني اخلربة والدراية أو الوعي  مييز  -451
 أوجست كونت  -
 جاليسر  -
  كارل روجرز  -
 بوملان  -

 
 : هي  الدرايةيرى روجرز أن  -451
 املشاعر السلبية  -
  كل ما حيدث للفرد يف أي حلظه  -
  جزء من اخلربة مت ترميزه -
 االندفاعات  -
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 : اخلربة هي يرى روجرز أن  -452
 املشاعر السلبية  -
  كل ما حيدث للفرد يف أي حلظه  -
  جزء من اخلربة مت ترميزه -
 االندفاعات  -

 
اجملال اإلدراكي الذي يتضمن كل ما خيربه ويدركه الكائن احلي يف أي حلظه من  يقصد به -453

 : الوقت
 املشاعر السلبية  -
 اجملال الظاهري  -
 النزعة حنو حتقيق الذات  -
 االندفاعات  -

  
 : هول هاو خفيه حترك سلوك اإلنسان فكرة وجود قوى جم .......يرفض العالج   -454
 العالج الواقعي  -
 العالج املتمركز حول العميل  -
 العالج االنفعايل العقالين  -
 العالج الفرويدي  -

 
أن مداخل النفس البشرية نزعه خالقه وهي نزعه فطريه تدفع اإلنسان يف اجتاه التكامل  يرى -455

 : والنضج
 أوجست كونت  -
 جاليسر  -
  كارل روجرز  -
 بوملان  -
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نظرا ألن حاجة اإلنسان إىل مشاعر التقبل من احلاجات  ينظر إليه باعتباره نوعا من التقدير -456
 :  األساسية 

 اجملال الظاهري  -
 شروط االستحقاق  -
 الدافعية  -
 كل ما سبق  -

 
 : حمك للخربات اليت مت رفضها أو تقبلها بواسطة بناء الذات  -457
 اجملال الظاهري  -
 شروط االستحقاق  -
 الدافعية  -
 كل ما سبق  -

 
االعتبارات اليت تسهل حتقيق أهداف العالج املتمركز حول أشار روجرز إىل جمموعة من  -458

 :العميل منها 
 االتصال  -
 حالة العميل  -
 االحرتام و التقبل  -
 تطابق املعاجل يف العالقة  -
 التعاطف  -
 كل ما سبق  -

 
 :  وجود قدر معقول من التواصل النفسي بني األخصائي والعميل -459
 االتصال  -
 حالة العميل  -
 االحرتام و التقبل  -
 بق املعاجل يف العالقة تطا -
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 : االحرتام و التقبل يف العالج املتمركز حول العميل  -461
 شرط إلزامي  -
  موجبا غري مشروط أمراً  -
 أمراً منايف للمهنية  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 :إبداء مشاعر الود والدفء للعميل وأن يتقبله كما هو وأن يتقبل سلوكه ومشاعره  -461
 حالة العميل  -
 االحرتام و التقبل  -
 تطابق املعاجل يف العالقة  -
 التعاطف  -

 
 : واقعية العالقة العالجية وصدقها  -462
 حالة العميل  -
 االحرتام و التقبل  -
 تطابق املعاجل يف العالقة  -
 التعاطف  -

 
 : أن يكون املعاجل على علم مبشاعره وأحاسيسه وأفكاره جتاه العميل  -463
 حالة العميل  -
 االحرتام و التقبل  -
 تطابق املعاجل يف العالقة  -
 التعاطف  -

 
زداد احلاجة إليه ي ا بداخل العميل من مشاعر وأحاسيساستجابة املعاجل بوعي وباتزان مل  -464

 : عندما تنتاب العميل حاالت األمل والقلق واالضطراب
 حالة العميل  -
 االحرتام و التقبل  -
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 تطابق املعاجل يف العالقة  -
 التعاطف  -

 
 :   املتمركز حول العميل تكنيكات العالج من  -465
 تقبل املشاعر  -
 توضيح املشاعر  -
 انعكاس املشاعر  -
 كل ما سبق -

 
 : مجيعها تدور حول املتمركز حول العميل تكنيكات العالج  -466
 البيئة  -
 األسرة  -
  املشاعر -
 ال شيء مما سبق  -

 
 :املعاجل مطالب بتقبل مشاعر العميل  -467
 السلبية  -
 اإلجيابية  -
  2و  1 -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : مساعدة العميل على إدراك املشاعر وتقبلها كجزء من ذاته -468
 تقبل املشاعر  -
 توضيح املشاعر  -
 انعكاس املشاعر  -
 ال شيء مما سبق  -
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تكنيك يساعد على حتقيق التعاطف كشرط سهل للعالج حيث يكون املعاجل مبثابة املرآة  -469
إعادة صياغة هذه املشاعر باللفظ العاكسة ملشاعر العميل اليت قام بالتعبري عنها وذلك من خالل 

 : وعبارات أخرى مع احلفاظ على املضمون
 تقبل املشاعر  -
 توضيح املشاعر  -
 انعكاس املشاعر  -
 ال شيء مما سبق  -

 
  9حماضرة 

 
من النظريات اليت بدأ يذيع استخدامها يف ممارسات خدمة الفرد يف إعقاب حروب    -471

  : االستقالل نتيجة األزمات املعنوية والصدمات النفسية اليت تعرض هلا اجلنود يف احلروب املختلفة 
 نظرية الصدمة  -
 نظرية األزمة  -
 نظرية العالج الواقعي  -
 نظرية العالج االنفعايل  -

 
عن كوهنا نوع من أنواع العالج القصري يف خدمة الفرد يستهدف التدخل ملساعدة  التعدو  -471

الفرد أو األسرة أو اجملتمع حينما يواجه مواقف طارئة متأزمة جتعله غري قادر على تناول أمور حياته 
 :  بالصورة الطبيعة املعتادة

 نظرية الصدمة  -
 نظرية األزمة  -
 نظرية العالج الواقعي  -
 ج االنفعايل نظرية العال -

 
منط معني من املشكالت أو املواقف اليت يتعرض هلا فرد أو أسرة أو مجاعة هلا كل خصائص    -472

املشكلة يف خدمة الفرد من حيث وجود القصور يف التوظيف االجتماعي وال يستطيع هذا الفرد أو 
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 اجلماعة أو األسرة سد هذا القصور بإمكانياته الذاتية مما يدفعه إىل طلب املعونة املتخصصة من
 :  األخصائي االجتماعي 

 االندفاع  -
 السلوك االجرائي  -
 األزمة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : أي العبارات التالية صحيحة  -473
 األزمة مرض نفسي ال ميكن عالجه   -
 األزمة هي مشكلة مبفهومها يف خدمة الفرد   -
 األزمة من أسلحة االخصائي االجتماعي  -
 ال شيء مما سبق  -

 
قوى الفرد ويضطره إىل تغري وجهة نظر و إعادة التكيف مع  تأثري موقف أو حدث يتحدى   -474

 : نفسه أو مع العامل اخلارجي أو مع كليهما 
 االندفاع  -
 السلوك االجرائي  -
 األزمة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
اضطراب يف حالة االستقرار السائدة أو نقطة التحول يف حياة اإلنسان أو حالة خطرية يفقد   -475

 :  رعاية نفسهفيها الفرد القدرة على 
 االندفاع  -
 السلوك االجرائي  -
 األزمة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 :تنقسم األزمة إىل قسمني أساسيني  -476
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 حديثة و قدمية  -
 متوقعة و غري متوقعة  -
 حسية و معنوية  -
 كل ما سبق  -

 
حالة أزمة امليالد وأزمات النمو املختلفة خاصة أزمات مرحليت املراهقة والشيخوخة واإلحالة  -477

 : من األزمات  املعاشإىل 
 املعنوية  -
 احلسية  -
 املتوقعة  -
 الغري متوقعة  -

 
، األمراض اجلماعية واألوبئة ، السيول ، الفيضانات ، اهنيار املنازل ......من األزمات  -478

 :احلوادث ، اإلصابات ، احلريق ، حاالت الغرق 
 املعنوية  -
 احلسية  -
 املتوقعة  -
 الغري متوقعة  -

 
 : تفرضها الكوارث الطبيعيةالتحديات اليت من  -479
 التحدي املؤسسي  -
 توزيع االختصاصات يف مواجهة الكوارث بني احلكومة املركزية واإلدارات اإلقليمية واحمللية -
 طبيعة التشريعات القومية الالزمة لتخفيف حدة الكارثة   -
 قدمي العون واملساعدة للمتضررين حتديد أفضل الطرق لت -
 خاطر الكوارث وكيفية احلد منها طرق توعية الرأي العام مب  -
 تدريب كوادر على عمليات اإلنقاذ واإلغاثة وتوصيل املعونات للمنكوبني  -
 كل ما سبق  -
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يتمثل يف عدم عناية الدول بإنشاء مؤسسات متخصصة يف إدارة الكوارث نظرا لعدم القدرة  -481
 : على التنبؤ مبىت وأين ستظهر هذه الكوارث

 التحدي املؤسسي  -
 الرأي العامتوعية  -
 طبيعة التشريعات القومية  -
 تدريب كوادر عمليات اإلنقاذ -

 
 : اهلدف العاجل للتدخل يف مرحلة األزمة  -481
 تم فيه حماولة التخفيف السريع من حدة األزمة والوصول بالفرد إىل استعادة بعض من قدراته ت -
 التقليل من التوترات اليت حتول دون امتالك الفرد القدرة على التفكري املتوازن  -
  2و  1 -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : نسعى إىل اهلدف النهائي للتدخل يف مرحلة األزمة عندما   -482
 يسرتد العميل توازنه بعض الشيء نتيجة لتحقيق اهلدف العاجل  -
 ختف حدة املوقف ويصبح أكثر قابلية لالحتمال   -
  تتالشى األخطار اليت كانت هتدد حياة العميل  -
 كل ما سبق  -

 
 : ثالث مستويات  تنازلياً يفيف نظرية األزمة تندرج األهداف النهائية  -483
  الوصول بالتوظيف االجتماعي للفرد إىل احلد األقصى   -
  الوصول بالتوظيف االجتماعي للعميل إىل احلد األدىن الذي كان عليه قبل األزمة   -
  إيقاف منو وتطور األزمة والتقليل من أثارها  ومنع حدوث املزيد من التدهور   -
 كل ما سبق  -

 
 :يف نظرية األزمة  أكثر أهداف التدخل طموحاً    -484
  الوصول بالتوظيف االجتماعي للفرد إىل احلد األقصى  -
  الوصول بالتوظيف االجتماعي للعميل إىل احلد األدىن الذي كان عليه قبل األزمة   -
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  إيقاف منو وتطور األزمة والتقليل من أثارها  ومنع حدوث املزيد من التدهور   -
 كل ما سبق  -

 
ويكون مرحلياً مبعىن جتميد املوقف عند هذا  من أهداف نظرية األزمة أقل املستويات طموحا   -485

 : احلد إىل أن ميكن تعديله إىل األفضل
  الوصول بالتوظيف االجتماعي للفرد إىل احلد األقصى  -
  الوصول بالتوظيف االجتماعي للعميل إىل احلد األدىن الذي كان عليه قبل األزمة   -
  إيقاف منو وتطور األزمة والتقليل من أثارها  ومنع حدوث املزيد من التدهور   -
 كل ما سبق  -

 
 :  تتطلب ممارسة هذا النوع من العالج أساليب إدارية وتنظيمية على مستوى عال من الكفاءة -486
 نظرية الصدمة  -
 نظرية األزمة  -
 نظرية العالج الواقعي  -
 نظرية العالج االنفعايل  -

 
ال ميتلك هذا االجتاه أي قدرة تفسريية وإمنا يعتمد يف معظمه على االجتهاد ومن مث تكن هناك  -487

 : احتماالت للخطأ والصواب 
 نظرية الصدمة  -
 نظرية األزمة  -
 نظرية العالج الواقعي  -
 نظرية العالج االنفعايل  -

 
ق األمثل هلذا النوع قد تقف إمكانيات وموارد اجملتمع واللوائح والقوانني القائمة دون التطبي -488

 : من العالج 
 نظرية الصدمة  -
 نظرية األزمة  -
 نظرية العالج الواقعي  -
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 نظرية العالج االنفعايل  -
 

 : مقارنة بالعالج الذايت  العالج البيئييتعاظم فيه عالج  -489
 نظرية الصدمة  -
 نظرية األزمة  -
 نظرية العالج الواقعي  -
 نظرية العالج االنفعايل  -

 
 :تقتضي طبيعة هذا النوع من العالج عدم احلاجة إىل عملية التشخيص مبعناه املتكامل    -491
 نظرية الصدمة  -
 نظرية األزمة  -
 نظرية العالج الواقعي  -
 نظرية العالج االنفعايل  -

 
أساساً إىل عالج املوقف هبدف مساعدة العميل على استعادة .........يف يتجه العالج    -491

 :توازنه الطبيعي  
 ية الصدمة نظر  -
 نظرية األزمة  -
 نظرية العالج الواقعي  -
 نظرية العالج االنفعايل  -

 
 : ارتباط عاطفي حيوي جرعات مركزة من التعاطف والواقعية  ......يف العالقة املهنية  -492
 نظرية الصدمة  -
 نظرية األزمة  -
 نظرية العالج الواقعي  -
 نظرية العالج االنفعايل  -

 
 : يف العالج بـ اخلدمات املادية أو العينية واجبة التقدمي فوراً   -493
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 نظرية الصدمة  -
 نظرية األزمة  -
 نظرية العالج الواقعي  -
 نظرية العالج االنفعايل  -

 
 : يف العالج بـ إمكانية البيئة جيب أن تسخر كلها خلدمة العلماء   -494
 نظرية الصدمة  -
 نظرية األزمة  -
 نظرية العالج الواقعي  -
 ة العالج االنفعايل نظري -

 
 : يتضمن عالج األزمة العديد من املستويات العالجية اليت يتوقف استخدامها على  -495
 نوعية العمالء  -
 طبيعة األزمة ذاهتا -
 تقسيم نظام العمل  -
 كل ما سبق  -

 
يف حالة التدخل إلخالء السكان من املنازل املتصدعة  يف عالج األزمة كما.....املستوى  -496

 : اآليلة للسقوط 
 التأهيلي  -
 الوقائي  -
 العالجي  -
 النفسي  -

 
عن طريق املساعدة يف احلصول على اخلدمات التشغيلية  يف عالج األزمة.....املستوى   -497

 : والتأهيلية كاألطراف الصناعية 
 التأهيلي  -
 الوقائي  -
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 العالجي  -
 النفسي  -

 
 :الذي يستهدف استعادة توازن األفراد يف عالج األزمة .....املستوى   -498
 التأهيلي  -
 الوقائي  -
 العالجي  -
 النفسي  -

 
تقوية  و املصاحبة ملواقف األزمات  لسلبيةإزالة املشاعر ا يف عالج األزمة....يشمل املستوى  -499

 : وظائفها كما كان احلال عليه قبل األزمة  وتنظيم الذات ألداء
 التأهيلي  -
 الوقائي  -
 العالجي  -
 النفسي  -

 
 : ميكن تقسيم مستويات عالج األزمة إىل  -511
 تأهيلي ووقائي و عالجي  -
 حمدد و شامل  -
 (سريع و طويل )سريع و بعيد املدى  -
 كل ما سبق  -

 
يستهدف عالج اآلثار اليت ترتبت على حدوث األزمة يف أسرع يف عالج األزمة ...املستوى  -511

 : وقت ممكن 
 السريع  -
 احملدد  -
 الشامل  -
 بعيد املدى  -
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مة مع تقوية ذات يستهدف القضاء على األسباب األولية لألز  يف عالج األزمة...ستوى امل -512

 : الفرد وتدعيمها
 السريع  -
 احملدد  -
 الشامل  -
 بعيد املدى  -

 
يستهدف حتويل األزمة إىل مشكلة كما يف حالة إجياد مأوى ملن اهنار  لألزمة....العالج  -513

 : مسكنهم أو ختفيض درجة احلرارة للطفل 
 السريع  -
 احملدد  -
 الشامل  -
 بعيد املدى  -

 
 :  يتم من خالل دراسة متأنية للمشكلة ووضع خطة للتخفيف من خالهلالألزمة ...العالج    -514
 السريع  -
 احملدد  -
 الشامل  -
 بعيد املدى  -

 
 : أي العبارات التالية صحيحة  -515
 ال تستخدم األساليب التقليدية مع نظرية عالج األزمة  -
  تستخدم يف التدخل يف األزمات نفس أساليب العالج التقليدية  -
  2و  1 -
 ال شيء مما سبق  -
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عن بلورة تركيبة من األساليب  جمال التدخل يف األزماتأسفرت البحوث اليت أجريت يف    -516
 : منها حماور  ثالثةالعالجية تسري يف 

 إزالة الضغوط النفسية   -
 تدعيم الذات يف مواجهة األزمة  -
 جتنيد اإلمكانيات البيئية   -
 كل ما سبق  -

  
تستهدف األساليب العالجية اليت تتضمنها هذه اجملموعة العالجية دعم قدرة ذات العميل  -517

 : على مواجهة األزمة
 إزالة الضغوط النفسية  -
 تدعيم الذات يف مواجهة األزمة  -
 جتنيد اإلمكانيات البيئية   -
 كل ما سبق  -

 
 :  جتنيد كل من  عالج لألزمةية كأحد اخلطوط اليت تسري فيها جتنيد اإلمكانات البيئ   -518
 كل ما هو متاح من إمكانات سواء كانت مادية أو بشرية يف أسرة العميل سواء الصغرية أو املمتدة  -
 إمكانات املؤسسات األخرى اليت يعمل فيها األخصائي سواء كانت مادية أو فنية  -
 إمكانات املؤسسات األخرى واملهنيني اآلخرين يف اجملتمع احمللي الذي يعيش فيه العميل  -
 إمكانات املتطوعني والقيادات احمللية غري الرمسية اليت ميكن جتنيدها خلدمة العميل -
 كل ما سبق    -

 
 : متمثل يف لالخصائي االجتماعي طاره املرجعي اإل -519
 بيئة العميل  -
 ي بيئة االخصائي االجتماع -
 املدرسة أو النظرية اليت ينتمي إليها  -
 كل ما سبق  -
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تتضمن األساليب العالجية اليت تستهدف إزالة أو التقليل من املشاعر السلبية املصاحبة  -511
 :لألزمة  

 إزالة الضغوط النفسية  -
 تدعيم الذات يف مواجهة األزمة  -
 جتنيد اإلمكانيات البيئية   -
 كل ما سبق  -

 
 : من األساليب اليت تستخدم يف عالج األزمة إلزالة الضغوط النفسية  -511
 اإلفراغ الوجداين  -
 استفزاز القلق  -
 كبح القلق  -
 التأكيد  -
 كل ما سبق  -

 
من أساليب إزالة الضغوط النفسية يستخدم خلفض املشاعر السلبية مثل القلق والتوتر  -512

 : واإلحساس بالذنب والعار اليت تكون مرتبطة باألزمة
 اإلفراغ الوجداين  -
 استفزاز القلق  -
 كبح القلق  -
 التأكيد  -

 
 : يف عملية اإلفراغ الوجداين يكون العميل  -513
  ولكنه خيشى التعبري عنها  السلبيةلمشاعر لواعياً  -
 للمشاعر السلبية ال يكون واعياً   -
 واعياً للمشاعر السلبية  -
 كل ما سبق  -

 
 :  من خطوات اإلفراغ الوجداين   -514
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 االستشارة   -
 التشجيع  -
 التوظيف -
 كل ما سبق  -

 
يستخدم مع األشخاص الذين مل تستنفذ األزمة كل قواهم من أساليب إزالة الضغوط النفسية  -515

 : وال زالت الذات لديهم على قدر القوة 
 اإلفراغ الوجداين  -
 استفزاز القلق  -
 كبح القلق  -
 التأكيد  -

 
جتزئة األزمة إىل أجزاء صغرية و اعتبار كل منها  يقصد بهمن أساليب إزالة الضغوط النفسية  -516

 :  هدفاً عالجياً والبدء باألجزاء األسهل اليت يؤدي حلها إىل إكساب العميل املزيد من الثقة بالنفس 
 اإلفراغ الوجداين  -
 استفزاز القلق  -
 كبح القلق  -
 التأكيد  -

 
وذلك حىت يشعر العميل  ....أثناء يف عملية استفزاز القلق عادة ما تتم مناقشة ما مت حتقيقه  -517

 : بالتقدم الذي حدث حنو حل األزمة
 املقابالت  -
 االستفتاءات  -
 التنظيمات  -
 كل ما سبق  -

 
وذلك حىت يشعر العميل  ....أثناء يف عملية كبح القلق عادة ما تتم مناقشة ما مت حتقيقه  -518

 : بالتقدم الذي حدث حنو حل األزمة
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 املقابالت  -
 االستفتاءات  -
 ظيمات التن -
 كل ما سبق  -

 
يستخدم مع العمالء املضطرين الذين أفقدهتم األزمة من أساليب إزالة الضغوط النفسية  -519

 : توازهنم ووصلت الذات لديهم إىل درجة كبرية من الضعف 
 اإلفراغ الوجداين  -
 استفزاز القلق  -
 كبح القلق  -
 التأكيد  -

 
وضع املشكلة يف حجمها الصحيح دون مبالغة  يستهدفمن أسايب إزالة الضغوط النفسية  -521

 :بأعطاء األمل يف احلل دون إنكار حلجم اجلهد املطلوب ، أو هتويل 
 اإلفراغ الوجداين  -
 استفزاز القلق  -
 كبح القلق  -
 التأكيد  -

 
 :تتضمن عملية تدعيم ذات العميل يف نضاله مع األزمة   -521
 التوجيه الواقعي  -
 التعليم و الشرح  -
 التأثري املباشر  -
 مساعدة العميل على إعادة االنفتاح على العامل اخلارجي -
 كل ما سبق  -

 
إثارة توقعات العميل يف املستقبل و احتماالته املرغوب فيها وغري املرغوب ويقوي استخدام  -522

 : هذا األسلوب استخدام من دافعية العميل للتحرك وبذل اجلهد
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 التوجيه الواقعي  -
 التعليم و الشرح  -
 التأثري املباشر  -
 مساعدة العميل على إعادة االنفتاح على العامل اخلارجي -

 
 : األزمة يتضمن تزويد العميل باملعلومات واملهارات اليت حيتاجها للخروج من  -523
 التوجيه الواقعي  -
 التعليم و الشرح  -
 التأثري املباشر  -
 مساعدة العميل على إعادة االنفتاح على العامل اخلارجي -

 
من حالة إىل أخرى ومن عميل اليت حيتاجها العميل يف عالج األزمة املعلومات واملهارات  تتنوع -524

 : إىل آخر حسب 
 شخصية العميل -
 وع املشكلة ن -
 القدرة املادية  -
  2و  1 -

 
من حالة إىل أخرى ومن عميل اليت حيتاجها العميل يف عالج األزمة املعلومات واملهارات  تتنوع -525

 :يل ونوع املشكلة مثل إىل آخر حسب شخصية العم
 معلومات عن األزمة وكيفية حدوثها وعالقتها باألحداث واألشخاص اآلخرين يف حياة العميل -
  معلومات عن املصادر البيئية املتاحة واليت ميكنها اإلسهام يف حل األزمة وكيفية االستفادة منها  -
  معلومات عن األساليب العالجية اليت يتم استخدامها للتعامل مع األزمة   -
 كل ما سبق  -

 
اليت تستهدف تعريف العميل بوجهة نظر  من أساليب تدعيم ذات العميل يف عالج األزمة -526

 :سليم يف جزئية معينة من املشكلة األخصائي يف كيفية التصرف ال
 التوجيه الواقعي  -
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 التعليم و الشرح  -
 التأثري املباشر  -
 مساعدة العميل على إعادة االنفتاح على العامل اخلارجي -

 
 : خاصة بصفة التأثري املباشر يف عالج األزمة أساليب تتضمن  -527
 اإلحياء  -
 الرتجيح  -
 النصيحة  -
 كل ما سبق  -

 
 : العمل يف عالج األزمة  فريقضم ي  -528
 أخصائي االجتماعي -
 أخصائي نفسي   -
 أخصائي تغذية ، ممرضة ، طبيب بشري   -
 املتطوعني   -
 كل ما سبق  -

 
 : يف نظام عالج األزمة تكون قيادة الفريق  -529
 لألخصائي االجتماعي  -
 للطبيب  -
  للعضو الذي ميتلك املهارة والقدرة اآللية على التدخل الناجح يف األزمة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : أدت الدقة يف نظام عالج األزمة إىل احلاجة  -531
 وجود معاجل واحد  -
 وجدود معاجلني  -
 وجود فريق متخصص للعمل  -
 ال شيء مما سبق  -
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 :ترى وجهة النظر املؤيدة لنظام عالج األزمة   -531
  من العالجات القصرية املستخدمة يف خدمة الفرد اليت توفر الوقت واجلهد  -
 .والتضامن االجتماعي داخل اجملتمع يزكى املسئولية االجتماعية  -
  يتيح الفرصة للتعامل مع املشكالت اجملتمعية   -
 حتمية حضارية وأخالقية متليها فلسفة خدمة الفرد   -
  يتيح الفرصة ألن تصبح خدمة الفرد معروضة ومفروضة يف نفس الوقت   -
 يف خدمة الفرد  النظري بالتطبيقييلتقي اجلانب   -
 كل ما سبق  -

 
 : هة النظر املعارضة لعالج األزمات تستند وج -532
 يد فهو خليط غري متجانس من النظريات األخرى دليس فيه ج  -
  يعاجل األعراض فقط دون العالج اجلذري للمسببات مث يؤدي ذلك إىل ظهور األغراض البديلة  -
  يتعارض مع ما متسكت به خدمة الفرد طويال وهو العمل مع العميل وليس من أجل العميل كما   -
 يتعارض أيضاً مع مبدأ حق تقرير املصري كمبدأ مهم يف طريقة خدمة الفرد  -
 كل ما سبق  -

 
 :من مبادئ خدمة الفرد اليت تتعارض مع نظام خدمة الفرد  -533
 العمل مع العميل  -
 العمل من أجل العميل  -
 مبدأ حتقيق املصري  -
  3و  1 -

 
  11حماضرة 

 
و لقد كرمنا بين آدم و محلناهم يف الرب و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على  ))  -534

 : يف اآلية داللة على أن (( كثري ممن خلقنا تفضيال 
 حقيقة أصل اإلنسان  -
 قدرة اإلنسان على التعلم و املعرفة  -
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 اإلنسان خملوق مكرم  -
 كل ما سبق  -

 
 :آلية داللة على أن ايف (( فأهلمها فجورها و تقواها ))  -535
 اإلنسان خملوق مميز خمتار  -
 قدرة اإلنسان على التعلم و املعرفة  -
 اإلنسان خملوق مكرم  -
 كل ما سبق  -

 
 :آلية داللة على أن ايف  ((اقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم ))  -536
 حقيقة أصل اإلنسان  -
 قدرة اإلنسان على التعلم و املعرفة  -
 اإلنسان خملوق مكرم  -
 كل ما سبق  -

 
مسؤولية تطبيق شرعه وحتقيق عبادته تلك املسؤولية اليت أبت سائر املخلوقات أن  محل هللا -537

 :  على حتملها وأشفقت من محلها
 املالئكة  -
 األنبياء  -
 اإلنسان  -
 عباده الصاحلني  -

 
 : هييف اإلسالم املهمة العليا لإلنسان  -538
 محل األمانة  -
 عبادة هللا  -
 تنظيم الكون -
 مجيع ما سبق  -

 



 

131 
 

 : عرف اإلنسان الدين منذ  -539
 سيدنا آدم عليه السالم     -
 سيدنا نوح عليه السالم  -
 سيدنا يوسف عليه السالم  -
 سيدنا حممد عليه السالم  -

 
 : إىل  يف اإلسالم ترجع حقيقة اإلنسان -541
 أصل واحد  -
 أصلني -
 عشرة أصول  -
 ال أصل هلم  -

 
 :خللق اإلنسان  األصل البعيد  اإلسالم رجعي  -541
  من طني     -
 من نطفة   -
 من نار  -
 من العدم  -

 
 : خللق اإلنسان  األصل القريباإلسالم رجع ي  -542
  من طني   -
 من نطفة   -
 من نار  -
 من العدم  -

 
 : هم  أوىل العزم من الرسل   -543
 يوسف و داوود   -
 نوح و آدم و يعقوب و أيوب  -
  نوح وإبراهيم وعيسى وموسى وحممد  -
 ال شيء مما سبق  -
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 : من مناذج التدين يف القرآن الكرمي  -544
 أويل العزم من الرسل  -
 تاريخ أمة سيدنا حممد  -
 مناذج بشرية من غري الرسل  -
 كل ما سبق  -

 
من أمثلة النماذج البشرية للتدين يف القرآن من غري الرسل الذين وضح أثر التدين يف  -545

 : سلوكهم 
 سيدنا آدم  -
 سحرة فرعون -
 كفار مكة  -
 آل فرعون  -

 
 : اجملتمعات اإلسالمية مردها إىل  الكثري من املشكالت املعاصرة اليت تعاين منها -546
 البعد عن التعليم  -
 البعد عن هنج هللا  -
 العمل بالكتاب و السنة  -
 ال شيء مما سبق -

 
تزخر الشريعة اإلسالمية باآليات القرآنية واألحاديث النبوية اليت حتض على املساعدة وفعل  -547

 :  مثل واإلنفاق يف سبيل هللااخلري واملعروف 
 (( وأحسنوا إن هللا حيب احملسنني (( )) وأحسن كما أحسن هللا إليك ))  -
 (( وما تفعلوا من خري فإن هللا به عليم ))   -
 ((وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة ))  -
 كل ما سبق  -

 
 : اإلنسانية يف عمومها تتمثل يف -548



 

133 
 

 اجلماعة  -
 الفرد  -
  2و  1 -
 ال شيء مما سبق  -

 
ألن يهدي هللا بك رجالً واحًدا خري لك من الدنيا وما : )) الرسول صلى هللا عليه وسلم  قال -549

 : يف هذا احلديث داللة على  (( فيها 
 أمهية اجلماعة  -
 أمهية عمل اخلري و اإلحسان  -
 إذا صح الفرد صح اجملموع -
 كل ما سبق  -

 
فعية املطلوبة للعمل واإلجناز لدى كل من حيقق الدا ...أن استناد خدمة الفرد على   -551

 :األخصائي االجتماعي والعميل 
 الفرد  -
 اجلماعة  -
 الشريعة اإلسالمية  -
 كل ما سبق  -

 
وإمنا يتسع  ال يقتصر فعل اخلري يف اإلسالم على املنح أو العطاء على أنه يدل احلديث  -551

 :مفهومها ليشمل اإلجراء والفعل لتقومي سلوك من احنرفوا عن منهج هللا   
 (( املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعًضا ))  -
 (( من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له ))  -
 ((وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه )) -
بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان  من رأى منكم منكرًا فليغريه))  -

)) 
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يدل احلديث أن الكلمة الطيبة وقول املعروف للمحتاج دون مساعدته تكون أجدى وأفضل  -552
 : من مساعدته إذا مل تكن هذه املساعدة مقرونة حبسن اخللق 

 ((قول معروف ومغفرة خري من صدقة يتبعها أذى ))   -
 (( من للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعًضا املؤ ))  -
 (( من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له ))  -
 ((وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه )) -
 
 : خدمة الفرد اإلسالمية ال تعدو عن كوهنا -553
 عدوان املسلم لغريه  -
 مساعدة املسلم للمسلمني فقط  -
 مساعدة اإلنسان ألخيه اإلنسان   -
 تدبر آيات القرآن الكرمي  -

 
يدل الدليل على أن األخصائي االجتماعي حبكم إعداده وطبيعة عمله منوط به رعاية مصاحل  -554

 : العمالء وحياسب على حسن رعايتها من هللا 
 (( أال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ))    -
 (( ه بعًضا املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعض))  -
 (( من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له ))  -
 كل ما سبق  -

 
أداه املهنة يف حتقيق رسالتها ورعاية مصاحل العمالء ينظر اإلسالم إليه يف عملية املساعدة أنه  -555

 :  وله يف مقابل ذلك ثواب كبري عند هللا
 العميل  -
 األخصائي االجتماعي  -
 اإلنسان  -
 املسلم  -

 
 :االعتبارات عند تقدمي املساعدة يف الشريعة اإلسالمية  من  -556



 

135 
 

 مظهر من مظاهر التكافل االجتماعي يف اجملتمع اإلسالمي   -
 تقدم خالصة لوجه هللا تعاىل وابتغاء مرضاته دون من ٍّا أو أذى  -
 تشمل كل عمل من أعمال الرب واإلحسان واألمر باملعروف والنهي عن املنكر -
 اء طلب املساعدة بنفسه أو عفت نفسه عن السؤالتشمل كل صاحب حاجة سو  -
 ال تقتصر على املسلم فحسب بل تتعداه إىل أصحاب العقائد األخرى   -
 وجوب املبادرة يف تقدمي املساعدة وفعل اخلري    -
 كل ما سبق  -

 
 :تقتصر عملية املساعدة يف الشريعة اإلسالمية على  -557
 عملية الضمان االجتماعي  -
 كل عمل من أعمال الرب واإلحسان    -
 األمر باملعروف والنهي عن املنكر  -
 كل ما سبق  -

 
 :تقتصر عملية املساعدة يف الشريعة اإلسالمية على  -558
 املسلمني  -
 املسلمني و أهل الكتاب  -
 أصحاب العقائد األخرى  -
 كل ما سبق  -

 
 :تأيت خدمة الفرد كضرورة إنسانية يف الشريعة اإلسالمية  -559
 حتمية املشكلة الفردية ممثلة يف وجود أعمال املعاصي    -
 وجود بعض الفئات اليت ينبغي أن تتصدى ملساعدهتم وختفيف معاناهتم -
 قلة اإلميان باهلل تعاىل  -
  2و  1 -

 
 : من الفئات اليت ينبغي أن تتصدى ملساعدهتم وختفيف معاناهتم  يف الشريعة اإلسالمية  -561
 املعوزين ماديًا  -
 املرضى واملعوقني  -
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 املسنون   -
 كل ما سبق  -

 
  11حماضرة 

 
ومعصيته للخالق ، مع  احنرافهعلى التخلص من عوامل  الفردإىل مساعدة  .......تتجه  -561

 :مساعدة كل حمتاج وغري قادر 
 خدمة اجلماعة  -
 خدمة الفرد اإلسالمية  -
 خدمة الفرد  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 :من أهداف خدمة الفرد اإلسالمية -562
 مساعدة الفرد على التخلص من مشكالته وآالمه حتقيًقا لكرامته وسعادته    -
  تقدمي يد العون واملساعدة إىل كل صاحب حاجه  -
 مقاومة االجتاهات اهلدامة من خالل ضوابط الدين اإلسالمي وتعاليمه  -
  مساعدة الفرد على العمل وفق ما جاءت به الشريعة اإلسالمية  -
 كل ما سبق  -

 
 :أن أهداف خدمة الفرد اإلسالمية  -563
 أهداف عالجية  -
 أهداف وقائية  -
 أهداف إمنائية  -
 كل ما سبق  -

 
لتحقيق أهداف خدمة الفرد اإلسالمية جيب أن يضع األخصائي االجتماعي يف اعتباره عند  -564

 : تعامله مع العمالء
 العمل وفق إمكانات العميل -
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 الرتغيب و الرتهيب  -
 الوعظ و النصيحة  -
 احلرية االجتماعية  -
 صون أسرار العمالء  -
 كل ما سبق  -

 
 :بعض الصفات اليت جيب أن يتحلى هبا أخصائي خدمة الفرد يف الدول اإلسالمية  -565
 أن يعمل بعلمه -
 احرتام وتقدير اآلخرين -
 أن يكون عادالً ومنصًفا -
 القدوة الصاحلة  -
 الصرب و اجللد  -
 تطهري النفس ظاهرها وباطنها -
 كل ما سبق  -

 
 : األساليب الضرورية يف تقومي السلوك املنحرفمن  -566
 الرتغيب و الرتهيب  -
 املدح و التشجيع  -
 اللوم و التأنيب  -
 كل ما سبق  -

 
مها من األساليب اليت تعني على حتقيق أهداف خدمة الفرد يف اجملتمعات  .....أن أسلويب  -567

 : اإلسالمية 
 املدح  -
 الرتغيب  -
 الرتهيب  -
 التهويل  -
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تتم ممارسته عن طريق تقدير موقف العميل والتشجيع والتدعيم والتأكيد على قبول  أسلوب -568
 : التوبة واألمل يف العالج 

 املدح  -
 الرتغيب  -
 الرتهيب  -
 التهويل  -

 
 : يتم عن طريق ممارسة قدر من الضغط واالستثارة حملاولة التأثري على العميلأسلوب   -569
 املدح  -
 الرتغيب  -
 الرتهيب  -
 التهويل  -

 
أسلوب يتم عن طريق بيان الصاحل وغري الصاحل من األمور واألفعال واحلث على مكارم  -571

 : األخالق واتباع كتاب هللا وسنة نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم
 الوعظ و النصيحة  -
 الرتغيب  -
 الرتهيب  -
 التهويل  -

 
من األمور اليت جيب أن يضعها ممارس خدمة الفرد يف الدول اإلسالمية موضع االعتبار عند  -571

 : استخدامه للنصيحة 
 استخدام الثناء والتشجيع ضمانًا الستمرارية الفضائل من األعمال  -
  الصدق يف القول والنصيحة  -
 يفضل عدم تقدمي النصيحة للعميل عالنية أمام اآلخرين  -
 العمالء شيًئا يف أمور يعلمها هو وجيهلها العميل أال يدع من نصح  -
 أال يرفض إعطاء النصيحة إذا طلبها العميل  -
  عدم إسداء النصيحة يف أمور ال يعلمها  -
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 كل ما سبق  -
 

مناط التكليف الذي يستعني به الفرد يف تصريف أموره املختلفة واختيار الطريق والتمييز بني  -572
 : احلق والباطل وبني اخلري والشر

 الدين  -
 القلب  -
 العقل  -
 الروح  -

 
 : احلرية اليت جيب أن متنح للعميل يف الدول اإلسالمية هي دائًما حرية اجتماعية  -573
 معقدة  -
 مقيدة  -
 مكبوتة  -
 مطلقة   -

 
 : يف نفس الوقت... تعين احلرية االجتماعية بكل من    -574
 الفرد  -
 اجلماعة  -
 اجملتمع -
 كل ما سبق  -

 
 : أي العبارات التالية صحيحة  -575
 .عندما ميارس العميل حرية االختيار فإنه تتحقق بعض األهداف العالجية  -
 تعين احلرية االجتماعية باملمارسة والفعالية الذاتية أكثر مما تعىن باحلرية الفلسفية  -
على األخصائي االجتماعي أن يقوم بتوضيح كافة جوانب املوقف للعميل والفرص املتاحة مع تقدمي  -

 املقرتحات 
 كل ما سبق  -
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 :  األمر التايل صون أسرار العمالء يقتضي من األخصائي االجتماعي أن يسلك  -576
 اعتبار العميل هو املصدر األساسي للحصول على البيانات واملعلومات   -
 أال يكشف أو يبوح عن أسرار العمالء اليت توصل إليها  -
 هتيئة املكان املناسب إلجراء املقابلة مع العميل   -
 ملفات العمالء يف أماكن آمنةحفظ  -
  عدم القيام بالزيارة املنزلية إال بعد موافقة العميل   -
 عدم التنقيب عن أسرار العمالء اخلارجة عن نطاق املشكلة   -
 كل ما سبق  -

 
  12حماضرة 

 
 (حالة تطبيقية )التدخل املهين باستخدام منوذج عملية املساعدة ملشكلة التبول الالإرادي 

 
 : من العمر ...يتحكم األطفال عادة يف تبوهلم لياًل ما بني سن  -577
 اخلامسة و السادسة  -
 الثالثة و الرابعة  -
 الثانية و الثالثة  -
 السابعة و الثامنة  -

 
 : من العمر ...يكون التبول ليالً حالة غري طبيعية عندما يتجاوز سن الطفل  -578
 اخلامسة و السادسة  -
 الثالثة و الرابعة  -
 الثانية و الثالثة  -
 السابعة و الثامنة  -

 
 : التبول الليلي الالإرادي هو  -579
 التبول لياًل عندما يتجاوز سن الطفل الثانية من العمر -
 التبول لياًل عندما يتجاوز سن الطفل اخلامسة من العمر -
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 التبول لياًل عندما يتجاوز سن الطفل الثالثة من العمر -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : أي العبارات التالية صحيحة  -581
 يكون التبول الالإرادي شائعاً لدى الذكور أكثر من اإلناث  -
 الالإرادي عند العائالت كثرية األفراد يكثر التبول -
 يكون التبول الالإرادي شائعاً يف الطبقات الغري ميسورة  -
 كل ما سبق   -

 
 : سنوات  4نسبة التبول الإلرادي عند األطفال يف سن  -581
- 39 % 
- 09 % 
- 19% 
- 3% 

 
 : سنوات  6نسبة التبول الإلرادي عند األطفال يف سن  -582
- 39 % 
- 09 % 
- 19% 
- 3% 

 
 : سنة  12نسبة التبول الإلرادي عند األطفال يف سن  -583
- 39 % 
- 09 % 
- 19% 
- 3% 

 
 : نسبة التبول الإلرادي عند البالغني  -584
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- 1 % 
- 09 % 
- 19% 
- 3% 

 
 : تضمنت نقطة البدء مع العميل يف حالة الطفلة ذات التبول الالإرادي  -585
 حتويل العميلة إىل االخصائية النفسية الجراء الفحوص عليها  -
 حتويل الطفلة إىل الطبيب العضوي ملعرفة إذا كان تبول الطفلة ناتج عن أسباب عضوية  -
 و العميلة ووالدهتا من حيث مواعيد املقابالت  حتديد أسلوب العمل بني االخصائي -
 كل ما سبق  -

 
بدئية اليت توصل هلا االخصائي االجتماعي يف حالة الطفلة ذات التبول من املعلومات امل -586

 :الالإرادي 
 اخنفاض دخل األسرة مقارنة بعدد أفرادها  -
 قسوة األب على الطفلة  -
 التدليل الزائد من جانب األم  -
 كل ما سبق  -

 
من املعلومات الالزم الوصول إليها للطفلة ذات التبول الالإرادي من قبل االخصائي  -587

 :االجتماعي 
 التقرير الطيب  -
 حتديد درجة ذكاء الطفلة  -
 املستوى الدراسي  -
 عالقتها بزمالئها  -
 النظام اليومي للطفلة  -
 كل ما سبق  -

 
 : دي من يتم احلصول على املعلومات اخلاصة بالطالبة ذات التبول الالإرا -588
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 الطبيب املعاجل  -
 االطالع على شهاداهتا و االتصال مبدرسيها  -
 االخصائي النفسي  -
 كل ما سبق  -

 
 : أكثر الصياغات تناسباً مع مشكلة التبول الالإرادي  -589
 الصياغات الوصفية  -
 الصياغات النفسية  -
 الصياغات الكمية  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : اهلدف العام للتدخل املهين يف حالة الفتاة ذات التبول الالإرادي  -591
 التخلص من مشكلة التبول الالإرادي  -
 ختفيف تدليل األم  -
 ختفيف عدد مرات التبول  -
 كل ما سبق  -

 
 : للتدخل املهين يف حالة الفتاة ذات التبول الالإرادي  الفرعياهلدف  -591
 التخلص من مشكلة التبول الالإرادي  -
 ختفيف تدليل األم  -
 ختفيف عدد مرات التبول  -
 كل ما سبق  -

 
 : مت تنفيذ خطة العالج لدى الطفلة ذات التبول الالإرادي بتنفيذ املهام  -592
 تعويد الطفلة على السهر  -
 زيادة تناول السوائل  -
 إيقاظ الطفلة بعد النوم بثالث ساعات  -
 ال شيء مما سبق  -
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 :   جداول الفرتة الثابتةباستخدام  ذات التبول الالإرادياستمرت فرتة التدعيم األوىل للطفلة  -593
 أسبوعني  -
 أسابيع  1 -9 -
 أسابيع  1 -
 أسبوع  12- 1 -

 
باستخدام  للطفلة ذات التبول الالإرادي الثانيةفرتة التدعيم  قام االخصائي االجتماعي يف  -594

 :    جداول الفرتة املتغرية
 أسبوعني إعطائها مكافات ملدة  -
 وضع املدعمات املعنوية بإستخدام عالمة صح يف جدوهلا   -
  ال تتنبأ الطالبة مبوعد املكافأة -
 أيام  0إعطائها إجازة ملدة  -

 
 :قام االخصائي االجتماعي باستخدام العالقة املهنية التأثريية مع  -595
 األب  -
 األم  -
 الطفلة  -
 كل ما سبق  -

 
 :مع  التدعيميةقام االخصائي االجتماعي باستخدام العالقة املهنية  -596
 األب  -
 األم  -
 الطفلة  -
 كل ما سبق  -

 
 : قام االخصائي االجتماعي باستخدام أسلوب املواجهة مع  -597
 األب  -
 األم  -
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 الطفلة  -
 كل ما سبق  -

 
 : مع  التحديقام االخصائي االجتماعي باستخدام أسلوب  -598
 األب  -
 األم  -
 الطفلة  -
 كل ما سبق  -

 
االخصائي االجتماعي لعالج الطفلة ذات التبول من اخلدمات البيئية املباشرة اليت طلبها  -599

 : الالإرادي 
 أقنع االخصائية بنقل الطالبة إىل الصفوف األوىل بالفصل  -
 إعفاء الطالبة من املصروفات الدراسية  -
 إقناع املعلمة بتغيري أسلوهبا حنو التلميذة  -
 كل ما سبق  -
 

 13حماضرة 
 
 : لكي ينجح املرشد يف القيام بعمله بالصورة األمثل يتوجب عليه  -611
 إختيار املدخل أو النموذج العالجي املناسب  -
 السري وفق خطوات منظمة  -
 حتقيق أهداف عملية اإلرشاد  -
 كل ما سبق  -

 
خالصة ما توصل إليه املرشد من معلومات بعد حتليلها و تفسريها و استبعاد ما ليس له عالقة  -611

 : لة باملشك
 الدراسة  -
 األهداف  -
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 العبارة التشخيصية  -
 التوجيه  -

 
 : مكونات العبارة التشخيصية  -612
 املقدمة  -
 اجلوهر  -
 اخلامتة  -
 كل ما سبق  -

 
 :البيانات األولية اليت تدل على احلالة  -613
 املقدمة  -
 اجلوهر  -
 اخلامتة  -
 كل ما سبق  -

 
 : من البيانات األولية اليت يشملها مقدمة التشخيص  -614
 االسم  -
 الصف الدراسي  -
 العمر  -
 الشكوى  -
 التصنيف العام و اخلاص  -
 كل ما سبق  -

 
 : األسباب الذاتية و البيئية اليت كونت املشكلة  -615
 املقدمة  -
 اجلوهر  -
 اخلامتة  -
 كل ما سبق  -
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 : العوامل الذاتية للحالة تشمل  -616
 احلالة اجلسمية كاألمراض العضوية  -
 احلالة النفسية كاخلجل  -
 احلالة االجتماعية كوجود صداقات  -
 احلالة العقلية كمعدل الذكاء  -
 كل ما سبق  -

 
 : مجيع املؤثرات اخلارجية اليت تؤثر يف شخصية الفرد و العوامل اليت تشكل ضغط عليه  -617
 العبارة التشخيصية  -
 اهلدف العالجي  -
 العوامل البيئية  -
 العوامل الذاتية  -

 
أهم التوصيات العالجية مع اإلشارة إىل نوعية الطريقة اليت سيسلكها املرشد يف عالج  -618

 : املشكلة بدون تفصيل 
 املقدمة  -
 اجلوهر  -
 اخلامتة  -
 كل ما سبق  -

 
 : يشار فيه إىل نقاط القوة للمسرتشد الستثمارها يف العالج و نقاط الضعف لعالجها  -619
 املقدمة  -
 اجلوهر  -
 اخلامتة  -
 كل ما سبق  -

 
 :أهم األهداف العالجية  -611
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 تعليم املسرتشد كيف حيل مشكلته بنفسه  -
 مساعدة املسرتشد يف التغلب على املشكالت اليت يعاين منها  -
 رفع مستوى الطالب التحصيلي و العلمي  -
 حتقيق الصحة النفسية للمسرتشد  -
 كل ما سبق  -

 
 : يعتمد عالج املشكالت النفسية و االجتماعية على مدى -611
 للمرشد من معلومات عن احلالة  ماتوفر  -
 مدى فهم املرشد للمشكلة  -
 إزالة أسباب الذاتية و البيئية للمشكلة  -
 التخفيف من األسباب الذاتية و البيئية اليت ال ميكن إزالتها  -
 كل ما سبق  -

 
 : تتبع احلالة ملعرفة مدى التحسن من عدمه  -612
 إهناء احلالة  -
 متابعة احلالة  -
 تصنيف احلالة  -
 اخلامتة  -

 
 : من األمور اليت يقوم هبا االخصائي عند متابعة احلالة  -613
 اللقاء باملسرتشد و سؤاله عن حالته  -
 اللقاء باملعلمني و معرفة مدى التقدم الدراسي  -
 االطالع على سجالت الطالب  -
 االتصال بويل األمر  -
 كل ما سبق  -

 
 : أمر ال يتم تنفيذه من قبل االخصائي إال مبوافقة الطالب  -614
 اللقاء باملسرتشد و سؤاله عن حالته   -
 اللقاء باملعلمني و معرفة مدى التقدم الدراسي  -
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 االطالع على سجالت الطالب  -
 االتصال بويل األمر  -

 
 : ميكن للمرشد إغالق ملف احلالة إذا رأى و أحس أنه ال فائدة من االستمرار عليها بسبب  -615
 انتقال الطالب من املدرسة  -
 إحساس املرشد أنه ال يستطيع تقدمي املساعدة للمسرتشد  -
 تكون احلالة ليست يف نطاق عمل املرشد  -
 عندما يتحسن املسرتشد  -
 كل ما سبق  -

 
 : سرتشد يقوم بـ عندما حيس املرشد أنه ال يستطيع تقدمي املساعدة للم -616
 حيوله للعيادة النفسية  -
 حيوله ملرشد آخر أكثر خربة منه  -
 ينقل املسرتشد من املدرسة  -
 حيل املسرتشد مشكالته بنفسه  -
 

 14حماضرة 
 

 مراجعة عامة 
  

  


