
 حل واجبات الخدمة االجتماعية ورعاية الشباب

 

 االسالم ظل في والشباب للنشء المتكاملة الرعاية مظاهر من

  االسالم خدمة في وتسخيره العلم لطلب وحثهم للشباب العقلي االعداد -1

 الفرص وتكافؤ والمساواة االنسان احترام على الشباب تعويد -2

 الخبيثة الكلمة ونبذ الطيبة والكلمة الصالح العمل على وحثهم الشباب دعوة -3

 سبق ما كل -4

 

 :السعودي المجتمع في الشباب رعاية مظاهر من

 االجتماعية والشؤون الشباب وزارة انشاء -1

 الشباب خدمات لتقديم الشعبيه الساحات انشاء -2

 .الشباب تستهدف التي البرامج من مجموعة بتنفيذ لرعايةالشباب العامة الرئاسة اهتمام -3

 والرياضة للشباب القومي المجلس انشاء -4

 

 :هي االجتماعية الخدمة نظر وجهة من الشباب رعاية مفهوم

 سلوكهم على تؤثر لكي للشباب الدولة توفرها التي واالنشطة البرامج -1

 فراغه وقت فيها ليشغل للشباب الترويحي لنشاطا في تبذل التي الجهود -2

 ودوليه واهلية حكومية منظمة وبرامج خدمات -3

 الشباب مع متخصصين بمعرفة تمارس منظمة مهنية وجهود وعمليات طريقة -4

 الثاني الواجب
 :بالشباب االهتمام اسباب من-1

 اخرى ثروة أي قيمتها في تفوق بشرية ثروة الشباب - أ
 االعداء قبل من االول المستهدف هو الشباب - ب
 تنموية اقتصادية ضرورة الشباب - ت
 سبق ما كل - ث
 :هي غيره دون النشاط من واحد نوع على ركيزالت عدم مراعاة على تركز التي االستراتيجية-2

 التكامل - أ
 االتساع - ب
 الشمول - ت
 الريادة - ث
 :الشباب حاجات وتجدد ظهور على المؤثرة العوامل من-3

 .ابعادها بجميع العولمة نحو العالم اتجاه - أ
 لالستقالل الميل مع العمل فرص قلة - ب
 معها التكيف على القدرة وعدم االجتماعيه التغيرات - ت
 قسب ما كل - ث

  القديم بالنظام نزل بس االفتراضي بالنظام مانزل الواجب الشباب ورعاية االجتماعية للخدمة الثالث الواجب

  الواجب وهذا

  المخدرات إلدمان الشخصية أسباب من -1

  ماسبق كل -



 به نعني االجتماعية المواقف في التأثير على قدرته بعدم الفرد شعور -2

  القوة انعدام -

  المختلفة بالجامعات االجتماعية الخدمة التعليم على القائمين على يطلق -3

  المهني النسق -

  ومشاعرهم أفكارهم عن للتعبير الفرصة لألعضاء يتيح تعليمي موقف -4

 الجماعية المناقشة -


