
أسئلة المراجعة سياسات الرعاية االجتماعية

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

من أمثلة خدمات التنشئة االجتماعية والتنموية األتي: -1
الرعاية اليومية لألطفال -أ 

 التخطيط لألسرة -ب 

 مراكز األحياء -ج 

 جميع ما ذكر -د 

جمعيات الهالل األحمر تعتبر خدمات اجتماعية:  -2
تقليدية -أ 

تأهيلية -ب 

أسرية -ج 

مدرسية -د 

تتميز الرعاية االجتماعية في العصر الحديث بأنها:  -3
 خاضعة للتنظيم الرسمي -أ 

 غير خاضعة للتنظيم الرسمي -ب 

خاضعة للتنظيم الرسمي جزئيا   -ج 

 خاضعة للتنظيم غير الرسمي -د 

من سمات الرعاية االجتماعية في العصر الحديث األتي :  -3
 ربحية -أ 

 تبعد الربحية من خدماتها -ب 

 يقدمها القطاع الخاص -ج 

على طبقة واحدة مقصورة -د 

شمولية وتكامل الرعاية االجتماعية تعني :  -5
االهتمام بالمجتمع الحضري -أ 

 االهتمام بالمجتمع الريفي -ب 

 االهتمام بالمجتمع البدوي -ج 

 جميع ما ذكر -د 

اإلنسان وحده :  -6
 بيولوجية -أ 

 نفسية -ب 

 اجتماعية -ج 

جميع ما ذكر -د 

يشير مفهوم الرعاية االجتماعية إلى:  -7
 الوظيفة المؤقتة  -أ 

االحتياطية الوظيفة -ب 

 الوظيفة الثابتة -ج 

 الوظيفة الطارئة -د 

تعتبر الرعاية االجتماعية:  -8
 صدقة -أ 

 إحسان  -ب 

حقوق أساسية للمواطن -ج 
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أعمال بر -د 

دولة الرعاية تعني: -9
 رعاية الفقراء -أ 

رعاية المسنين والمعوقين -ب 

 رعاية األمومة والطفولة -ج 

 جميع ما ذكر -د 

أمر خادم الحرمين الشريفين بناء:  -11
سكنيةخمسمائة ألف وحدة  -أ 

 ثالثمائة ألف وحدة سكنية -ب 

 أربعمائة ألف وحدة سكنية -ج 

 ستمائة ألف وحده سكنية -د 

وزير العمل والشؤون االجتماعية هو:  -11
 د. يوسف العثيمين -أ 

 د. علي البدر -ب 

د. عبدالعزيز الفايز -ج 

 د. عبدهللا الربيعه -د 

بدأت خطة التنمية األولى في المملكة العربية السعودية:  -12
هـ3131عام  -أ 

هـ3131عام  -ب 

هـ3311عام  -ج 

هـ3131عام  -د 

أمر خادم الحرمين الشريفين بصرف مكافئة للعاطلين عن العمل مقدارها:  -13
 ألف لاير -أ 

 ألفا لاير -ب 

 ثالثة أالف لاير -ج 

أربعة أالف لاير -د 

برامج الرعاية االجتماعية تشمل :  -11
 األمن االقتصادي -أ 

حماية البيئة واإلسكان  -ب 

 خدمات صحية  -ج 

 جميع ما ذكر -د 

بوصفها: االجتماعيةيمكن النظر إلى الرعاية  -15
 نظام متخصص -أ 

نظام غير متخصص -ب 

 نظام تعريفي -ج 

 نظام آلي -د 

بلغت الرعاية االجتماعية أوجها خاصة في:  -16
القرن التاسع عشر -أ 

 القرن الثامن عشر -ب 

القرن السابع عشر -ج 

 القرن العشرين -د 
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مر االعتراف بالعاملين في مجال الرعاية االجتماعية: -17
 مرحلتين  -أ 

 ثالث مراحل -ب 

 اربع مراحل -ج 

خمسة مراحل -د 

الذي أطلق مفهوم الحقوق االجتماعية للمواطنين على الرعاية االجتماعية هو:  -18
مارشال -أ 

كاهن -ب 

جون -ج 

جلبرت -د 

الذي أطلق مفهوم الفوائد والمنافع االجتماعية:19-
جلبرت -أ 

مارشال -ب 

كاهن -ج 

سبنسر -د 

المساعدات المالية ومساعدات البطالة وخدمات اإليواء جزء ال يتجزأ من: 20-
برنامج األمن االقتصادي -أ 

 برنامج األمن الصحي -ب 

 برنامج األمن الغذائي -ج 

 برنامج األمن التعليمي -د 


