
 ١ ص  لفاروقا
 

  رعایة الفئات الخاصة

  ٤ - ١الجزء األول من المحاضره 

  

   ١محاضرة 

 من معاییر الحكم على مدى تقدم المجتمعات : -١
 االھتمام بالفئات الخاصة  -
 إھمال الفئات الخاصة  -
 تقسیم فئات المجتمع  -
 كل ما سبق  -

 
 تعتبر رعایة الفئات الخاصة و االھتمام بھا :  -٢

 واجب إنساني  -
 حق مشروع  -
  ٢و  ١ -
 ال شيء مما سبق  -

 
 یتم االھتمام بالفئات الخاصة من خالل سیاسة اجتماعیة ترتكز على أسس علمیة من : -٣

 البیولوجیا  -
 فلسفة الرعایة االجتماعیة -
 علم النفس الحضري  -
 علم االجتماع العام  -

 
 النظرة القدیمة للفئات الخاصة ھي :  -٤

 المجتمع ال أمل یرجى من ورائھا ترى أن ھذه الفئة من  -
 ترى بأھمیة زرع الثقة في مستقبل ھذه الفئة  -
 ترى بمحاولة التخلص من عبء ھذه الفئة  -
 كل ما سبق  -

 
 مصطلح الفئات الخاصة یقوم على أساس :    -٥

 أن المجتمع عبارة عن فئة واحدة  -
 مع یتكون من فئات متعددة أن المجت  -
 أن المجتمع كیان مادي  -
 ال شيء مما سبق  -
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 – نفسي – عقلي – جسمي نسقالفرعیة  نسق كلي ینقسم إلى مجموعة من األنساق  -٦
 اجتماعي في تفاعل دینامي مستمر  : 

 البیئة  -
 الشخصیة  -
 المنظومة  -
 العمل  -

 
 في التكیف مع البیئة : یتحدد من خاللھ طریقة اإلنسان   -٧

 الشخصیة  -
 المجتمع  -
 نوع الفئة  -
 كل ما سبق  -

 
 :  اإلنسان من خالل عملیة التنشئة االجتماعیة تنمو شخصیتھ في إطار التفاعل بین -٨

 عوامل التنظیم و الطبیعة  -
 عوامل الوراثة وعوامل البیئة  -
 عوامل الوراثة و عوامل  التنمیة  -
  ٢و  ١ -

 
 النمو منذ :  تبدأ شخصیة اإلنسان في   -٩

 والدة لحظة ال -
 دخول المدرسة  -
 لحظة الحمل  -
 كل ما سبق  -

 
 یمر بھا اإلنسان إیجابا أو سلبا تتم خالل عملیة :  الخبرات التي  -١٠

  التطبیع االجتماعي   -
 التقییم  -
 التربیة  -
 التنظیم  -

 
 : اإلنسان في سبیل إشباع احتیاجاتھ     -١١

 یحاول منع عدد من أشكال سلوكھ  -
  یعدل من سلوكھ أو دوافعھ بحسب الموقف الذي یتعرض لھ  -
  ٢و  ١ -
 ال شيء مما سبق  -
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 : كي یكون اإلنسان سویا ینبغي أن یكون توافقھ  -١٢
  مرنا  -
 متغیرا  -
 ثابتا  -
 نفسیا  -

  
 تتسم حیاة اإلنسان بـ : -١٣

 التعدد -
 التجدید  -
 النسبیة  -
 كل ما سبق  -

 
  : توائم بین الجوانبالتوافق عملیة معقدة إلى حد كبیر تتضمن تفاعل و -١٤

  الشخصیة و الجسمیة -
 و النفسیة  العقلیة -
 االجتماعیة -
 كل ما سبق  -

 
 یفسر العلماء كیفیة ظھور الشخصیة وتحدید مكوناتھا فإنھم من خالل : -١٥

 أن الشخصیة ھي نتاج لعملیات التعلم وأن الطفل حدیث الوالدة ال شخصیة لھ     -
 بعض مكونات شخصیتھ   أن الطفل یرث -
  ٢و  ١ -
 ال شيء مما سبق  -

 
 مكونات رئیسة للشخصیة ھي :  ثالثةھناك  -١٦

 الصفات الفطریة األساسیة -
 االتجاھات (العادات) -
 عوامل أخرى  -
 كل ما سبق  -

 
الفرد  تمثل مجموع القدرات واالستعدادات والصفات العقلیة والجسمیة التي یولد -١٧

 : مزودا بھا والتي یتشابھ جمیع أفراد النوع فیھا
 الفطریة األساسیة الصفات -
 االتجاھات (العادات) -
 الدوافع  -
 المعیار الذاتي  -
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 : صفات تتمثل في استعداد الفرد الطبیعي لالستجابة للمثیرات الداخلیة والخارجیة -١٨
 الصفات الفطریة األساسیة -
 االتجاھات (العادات) -
 الدوافع  -
 المعیار الذاتي  -

 
 : ترتبط بمجموعة من العوامل البیئیة  وباآلخرین  ة الفردعلى عالق تؤثر -١٩

 الصفات الفطریة األساسیة -
 االتجاھات (العادات) -
 الدوافع  -
 المعیار الذاتي  -

 
الفرد للقیام بعمل ما أو نشاط ما أو أداء سلوك  وجود نوع من الضغط الداخلي على  -٢٠

 معین إلرضاء ذلك الشعور :
 الصفات الفطریة األساسیة -
 االتجاھات (العادات) -
 افع الدو -
 المعیار الذاتي  -

 
 :یقصد بھ أن سلوك الفرد لیس عشوائیا وإنما منظم وھادف    - ٢١

 الدوافع  -
 عامل السیطرة  -
 عامل التنظیم  -
 كل ما سبق  -

 
تتولى  مسؤولیة التحكم في أي نشاط بشري وتنظیمھ سواء كان حركیا عضلیا أو  -٢٢

 فكریا أو انفعالیا :
 الدوافع  -
 السیطرة  -
 األعصاب  -
 المشاعر  -

  
 وظائف عامل التنظیم في الشخصیة اإلنسانیة :من  -٢٣

 غیر االجتماعیة الكف عن تحقیق الرغبات  -
 بین عوامل الشخصیة ومكوناتھا المتعددة التنسیق  -
  ٢و  ١ -
 ال شيء مما سبق   -
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 :من المحكات للشخصیة السویة   - ٢٤

  شعور كاف باألمن -
 درجة مقبولة من تقویم الذات أي االستبصار -
 یاةأھداف واقعیھ في الح -
  اتصال فعال بالواقع -
 تكامل وثبات في الشخصیة -
 القدرة على التعلم من الخبرة -
 انفعالیھ معقولة -
  القدرة على إشباع حاجات الجماعة مع درجھ ما من التحرر من الجماعة -
 كل ما سبق  -

  
 : عن الشخصیة غیر السویة من المعاییر لتمییز الشخصیة السویة - ٢٥

 المعیار اإلحصائي  -
 المعیار القیمي  -
 المعیار الذاتي (الظاھري) -
 المعیار اإلكلینیكي  -
 كل ما سبق  -

 
من معاییر تمییز الشخصیة السویة یعرف بالقاعدة اإلحصائیة المعروفة بالتوزیع   - ٢٦

 :التي تقوم على التوزیع ذي الحدین   االعتدالي
 المعیار اإلحصائي  -
 المعیار القیمي  -
 المعیار الذاتي (الظاھري) -
 المعیار اإلكلینیكي  -

 
بحیث لو قسمنا عند المنتصف  یأخذ التوزیع شكل المنحنى الجرس طرفان متناسقان  -٢٧

 بخط رأسي فإننا نحصل على نصفین متكافئین في :
 المعیار اإلحصائي  -
 المعیار القیمي  -
 المعیار الذاتي (الظاھري) -
 المعیار اإلكلینیكي  -

 
 یشیر المتوسط العام لمجموعة الخصائص واألشخاص في المعیار اإلحصائي إلى :  - ٢٨

 التطرف  -
 السواء  -
 الالسواء  -
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 التغییر  -
 

 یشیر طرفي المنحنى في المعیار اإلحصائي إلى :  - ٢٩
 التطرف  -
 السواء  -
 الالسواء  -
 التغییر  -

 
 اآلخرین :  عنانحراف سلوك الفرد    - ٣٠

 الشخصیة السویة  -
 الشخصیة الال سویة  -
 الشخصیة المتقلبة  -
 الشخصیة العامة  -

 
 : السلوك أوالذي ینحرف عن المتوسط العام لتوزیع األشخاص  الشخص - ٣١

 الشخص السوي  -
 الشخص الال سوي  -
 الشخص العام  -
 ال شيء مما سبق  -

  
 ھناك مظاھر ال سویة من الناحیة االجتماعیة تأخذ طابعا ایجابیا مثل : - - ٣٢

 اإلجرام  -
 العبقریة )المرتفع (  الذكاء  -
 األمراض النفسیة  -
 كل ما سبق  -

 
 : االیجابي من أمثلة الال سواء - ٣٣

 اإلجرام   -
 المرتفع ( العبقریة ) الذكاء  -
 األمراض النفسیة  -
 كل ما سبق  -

 
 یشیر مفھوم الشخصیة السویة إلى قدرة الفرد على أن یكون سلوكھ متسقا مع - ٣٤

 في المعیار :  معالمعاییر القیمیة واألخالقیة في المجت
 المعیار اإلحصائي  -
 المعیار القیمي  -
 المعیار الذاتي (الظاھري) -
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 المعیار اإلكلینیكي  -
 

الممارسات العامة لمعظم الناس في مجتمع من المجتمعات ھي األساس السلیم لتحدید   -٣٥
 في المعیار :  معاییر السلوك لدى الفرد بصفھ عامھ

 المعیار اإلحصائي  -
 المعیار القیمي  -
 المعیار الذاتي (الظاھري) -
 المعیار اإلكلینیكي  -

 
بھ الشخص وكیف یرى  ما یشعر وتھ في نفسھ السویة كما یدركھا الشخص ذاترى   - ٣٦

 : في نفسھ االتزان 
 المعیار اإلحصائي  -
 المعیار القیمي  -
 المعیار الذاتي (الظاھري) -
 المعیار اإلكلینیكي  -

 
 التي تقع على الشخص كما یرى المعیار الذاتي : المشكلة   - ٣٧

  الصراعات والضغوط والتوترات  -
  مقدرة اإلنسان على مواجھة الضغوط   -
  ٢و  ١ -
 ال شيء مما سبق  -

   
  األعراض المرضیة في : یتحدد مفھوم السویة أو الصحة وفق تشخیص   - ٣٨

 المعیار اإلحصائي  -
 المعیار القیمي  -
 المعیار الذاتي (الظاھري) -
 المعیار اإلكلینیكي  -

 
 من خالل دراسة معاییر تمییز الشخصیة السویة و الال سویة نجد أن : -٣٩

 یحجبھكل معیار یناقض األخر أو  -
  محكات منفردة المعاییر تعتبر   -
 بعض متداخلة فیما بینھا ویصعب أن نفصلھا عن المعاییر  -
  ٣و  ٢ -

 
االختالف بین الشخصیة السویة والشخصیة غیر السویة أو بین الشخص حسن   -٤٠

 : الصحة النفسیة والشخص سیئ الصحة النفسیة ھو اختالف في
  الدرجة   -
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 النوع -
 الثبات  -
 كل ما سبق  -

 
 العبارات التالیة صحیحة  :أي  -٤١

 أن الشخصیة السویة مفھوم ثابت  -
 أن الشخصیة السویة مفھوم نسبي   -
 أن الشخصیة السویة مفھوم معدوم  -
 ال شيء مما سبق  -

  
   ٢محاضرة 

  
حالة من النقص واالفتقار تقترن بنوع من التوتر والضیق ال یلبس أن یزول متى  - ٤٢

 : النقص مادیا أو معنویاقضیت الحاجة وزال النقص سواء كان ھذا 
 الدافع  -
 الحاجة  -
 االنتماء  -
 الشخصیة  -

 
 أي العبارات التالیة صحیحة : -٤٣

 یصاحب الحاجة شعور قوى بضرورة إشباع ھذه الرغبة  -
 معرفة اإلنسان بالوسیلة الكفیلة بمقابلة ھذه الحاجة  -
 بإشباع الحاجة یزول الشعور بالقلق والتوتر  -
 تزول تماماالحاجة مھما أشبعت فھي ال  -
 كل ما سبق  -

 
والحاجة  تشمل الحاجة إلى األمن والحاجة إلى التقبل والحاجة إلى النجاح والتحصیل - ٤٤

المحبة والحاجة إلى  إلى حریة التعبیر، الحاجة إلى سلطة ضابطة أو موجھة والحاجة إلى
  :  االنتماء

 الحاجة البیولوجیة أو الصحیة  -
 الحاجات االقتصادیة  -
  الحاجة النفسیة -
 الحاجات االجتماعیة  -

 
الحاجة إلى  حاجات تعمل في تناسق من أجل أن یستمر الكائن الحي في وجوده مثل -٤٥

 األكل والشرب والتنفس واإلخراج :
 الحاجة البیولوجیة أو الصحیة  -
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 الحاجات االقتصادیة  -
 الحاجة النفسیة  -
 الحاجات االجتماعیة  -

 
الحاجة إلى مورد ودخل مادي یستطیع الفرد أن یشبع بھ احتیاجاتھ المتعددة من    - ٤٦

 ومسكن : ملبس ومأكل
 الحاجة البیولوجیة أو الصحیة   -
 الحاجات االقتصادیة  -
 الحاجة النفسیة  -
 الحاجات االجتماعیة  -

 
حاجات مؤثرة على السلوك اإلنساني وتزداد أھمیتھا كدافع لھذا السلوك وتتمثل في  - ٤٧

 وجوده بین آخرین من أصدقاء ورغبتھ في عالقات یحیطھا التقدیر :
 الحاجة البیولوجیة أو الصحیة  -
 الحاجات االقتصادیة  -
 الحاجة النفسیة  -
 الحاجات االجتماعیة  -

  
محاولة كسب الفرد لمزید من المكانة االجتماعیة من خالل المركز الوظیفي الذي    - ٤٨

 : یحصل علیھ
 صحیة الحاجة البیولوجیة أو ال -
 الحاجات االقتصادیة  -
 الحاجة النفسیة  -
 الحاجات االجتماعیة  -

 
 تقسم الحاجة من حیث نطاق الحاجة أو المتأثرین بھا إلى :  - ٤٩

 حاجات مجتمعیة -حاجات جماعیة –حاجات فردیة  -
 حاجات غیر مشبعة - حاجات مشبعة جزئیا -حاجات مشبعة تماما -
 حاجات ثانویة -حاجات أساسیة -
 كل ما سبق  -

  
  تقسم الحاجة من حیث طبیعة الحاجة إلى : - ٥٠

 حاجات مجتمعیة -حاجات جماعیة –حاجات فردیة  -
 حاجات غیر مشبعة - حاجات مشبعة جزئیا -حاجات مشبعة تماما -
 حاجات ثانویة -حاجات أساسیة -
 كل ما سبق  -
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  تقسم الحاجات من حیث أھمیة الحاجة إلى : - ٥١
 حاجات مجتمعیة -حاجات جماعیة –حاجات فردیة  -
 حاجات غیر مشبعة - حاجات مشبعة جزئیا -جات مشبعة تماماحا -
 حاجات ثانویة -حاجات أساسیة -
 كل ما سبق  -

 ة :معوق أو شيء ضار وظیفیا وبنائیا وتقف حائال أمام اشباع االحتیاجات االنسانی   - ٥٢
 الشخصیة  -
 الحاجة  -
 المشكلة االجتماعیة  -
 العوامل البیئیة  -

 
  ترجع إلى الفرد ذاتھ : العوامل المؤثرة في المشكالت االجتماعیة من  - ٥٣

 عوامل أسریة  -
 عوامل ذاتیة  -
 عوامل اجتماعیة  -
  عوامل بیئیة  -

 
 : تلعب السبب الرئیسي في ظھور المشكالت االجتماعیة  - ٥٤

 عوامل أسریة  -
 عوامل ذاتیة  -
 عوامل اجتماعیة  -
 عوامل بیئیة  -

 
ترجع إلى الجماعات التي ینتمي الیھا  العوامل المؤثرة في المشكالت االجتماعیة من - ٥٥

 : الفرد
 عوامل أسریة  -
 عوامل ذاتیة  -
 عوامل اجتماعیة  -
 عوامل بیئیة  -

 
تتعلق بالحي والمجتمع المحدود الذي  العوامل المؤثرة في المشكالت االجتماعیة من - ٥٦

  : یعایشھ الفرد
 عوامل أسریة  -
  عوامل مجتمعیة -
 عوامل اجتماعیة  -
  عوامل بیئیة  -
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تمثل في أجواء وظروف المجتمع العام  العوامل المؤثرة في المشكالت االجتماعیة من - ٥٧
 : الذي یعیش الفرد فیھ

 عوامل أسریة  -
 عوامل ذاتیة  -
 عوامل اجتماعیة  -
  عوامل بیئیة  -

  
 :  كولمانھناك عدة مداخل لدراسة المشكالت االجتماعیة یطلق علیھا  - ٥٨

 نموذج البحث  -
 تصمیمات الدراسة أو البحث -
 القوالب الرئیسة  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 :ھي أربعة أسالیبفي  كولمان مداخل دراسة المشكالت االجتماعیة  یحدد - ٥٩

 المسوح االجتماعیة -
 دراسة الحالة  -
 إجراء التجارب -
 البحوث المیدانیة -
 كل ما سبق  -

  
مشكالت االجتماعیة فإنھ على لكي یتحقق دور الخدمة االجتماعیة في مواجھة ال - ٦٠

 األخصائي االجتماعي : 
 تقییم المشكلة االجتماعیة  -
 انتظار حدوث المشكالت االجتماعیة  -
 التحرك قبل حدوث المشكالت االجتماعیة  -
 كل ما سبق  -

 
 یستخدم مفھوم التكیف بمعني طبیعي أو بیولوجي ألنھ مستمد من :  - ٦١

 علم النفس  -
 علم التمریض  -
 علم البیولوجیا -
 علم االجتماع  -

 
تفاعل مستمر بین الشخص وبیئتھ فالشخص لھ حاجات وللبیئة مطالب وكل منھما    - ٦٢

 یفرض مطالبھ على اآلخر :
 الدافع  -
 التكییف  -
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 التقییم  -
 البیولوجیا  -

  
األحداث النفسیة التي تعمل على استبعاد حاالت التوتر وإعادة الفرد إلى مستوى    - ٦٣

 معین ھو المستوى المناسب لحیاتھ في البیئة التي یعیش فیھا :
 الدافع  -
 التكییف  -
 التقییم  -
 البیولوجیا  -

  
الشعور النسبي بالرضا واالشباع الناتج عن الحلول الناجمة لصراعات الفرد في  - ٦٤

 : وفیق بین رغباتھ وظروفھ المحیطةمحاولتھ للت
 التكییف  -
 التوافق  -
 الدافع  -
 اإلعاقة  -

 
النشاط الذي یبذلھ الكائن الحي للموائمة بین مطالبھ ومطالب بیئتھ سواء بتغییره ھو   - ٦٥

 : لیستجیب لمطالب البیئة أو بتغییر البیئة لتستجیب لمطالبھ
 التكییف  -
 التوافق  -
 الدافع  -
 اإلعاقة  -

  
عملیة بین طرفین المحیط االجتماعي یتبادالن التأثیر والتأثر والتغییر والتغیر بحیث   - ٦٦

أن یغیر في المؤثرات االجتماعیة التي یتعرض لھا لكي تصبح أشد  قد یستطیع الفرد
 : لمطالبھ  مالئمة
 التكییف  -
 التوافق  -
 الدافع -
 اإلعاقة  -

  
 العالقات الحسنھ بین الفرد والبیئة :    - ٦٧

 التوافق االجتماعي  -
 التوافق البیولوجي  -
 التوافق النفسي  -
 ال شيء مما سبق  -



 ١٣ ص  لفاروقا
 

 
لكل تغیر ینشأ في المجتمع سواء ما یطرأ على األفكار واآلراء والعادات  رد طبیعي  - ٦٨

الفرد  والرغبة في التحول عنھا ، أو عن طریق التقدم التكنولوجي أو عن طریق تغیر
  :مع المتغیرلسلوكھ وذلك بما یالئم سلوك المجت

 التوافق االجتماعي  -
 التوافق البیولوجي  -
 التوافق النفسي  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 : توافق الفرد الشخصي وھو مشروط باستمرار حیاه الفرد   - ٦٩

 التوافق االجتماعي  -
 التوافق البیولوجي  -
 التوافق النفسي  -
 ال شيء مما سبق  -

 
عملیة تفاعالت داخلیة مستمرة طالما ھناك إدراك وفھم لطبیعة دور الفرد في ھذه   - ٧٠

العملیة فیكون الفرد راضیا عن نفسھ یشعر بقیمتھ وحریتھ ویعیش حیاة نفسیة خالیة من 
 :التوترات والصراعات 

 التوافق االجتماعي  -
 التوافق البیولوجي  -
 التوافق النفسي  -
 ال شيء مما سبق  -

  
واالجتماعیة  الذي یحقق للفرد أقصى درجھ من االستغالل لإلمكانیات البیئیةالسلوك  - ٧١

 التي یختص بھا اإلنسان دون سائر الكائنات الحیة:
 التوافق االجتماعي  -
 التوافق البیولوجي  -
 التوافق النفسي  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 توافق یتمیز بالضبط الذاتي: - ٧٢

 التوافق االجتماعي  -
 التوافق البیولوجي  -
 وافق النفسي الت -
 ال شيء مما سبق  -

 



 ١٤ ص  لفاروقا
 

یھدف إلى خلق سلوك متوافق سواء بین الفرد وبین نفسھ أو بینھ  توافق انفعالي - ٧٣
  :   وجھة أخرى وبین بیئتھ من

 التوافق االجتماعي  -
 التوافق البیولوجي  -
 التوافق النفسي  -
 ال شيء مما سبق  -

 
  :تتحدد عوائق التوافق في - ٧٤

 العوائق االجتماعیة  -
  العوائق االقتصادیة  -
  العیوب الشخصیة  -
 الصراع النفسي  -
 كل ما سبق  -

  
 والبیئة  : تنشأ من عملیة التغیر المستمر لكل من الفرد مستمرةعملیة دینامیكیة   - ٧٥

 التوافق  -
 التكیف  -
 اإلعاقة  -
 التغریب  -

 
مغیرا في سلوكھ بما یتالءم مع  أي أن الفرد ھو الذي یقوم بھا من جانب واحدعملیة   - ٧٦

 المواقف الجدیدة أو التغیر في البیئة  :
 التوافق  -
 التكیف  -
 اإلعاقة  -
 التغریب  -

 
 : تعتبر عملیة استاتیكیة - ٧٧

 التوافق   -
 التكیف  -
 اإلعاقة  -
 التغریب  -

  
سلوك وعادات  یستھدف إحداث تعدیل في بتخطیط مقصودعملیة تتم نتیجة القیام   - ٧٨

 كلیھما حسب الموقف : أو في الفرد أو یستھدف إحداث بعض جوانب التعدیل في البیئة
 التوافق  -
 التكیف  -
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 اإلعاقة  -
 التغریب  -

 
 : یالئم المواقف الجدیدة دون تخطیط مقصود حتى تلقائیةعملیة تتم بطریقة   - ٧٩

 التوافق  -
 التكیف  -
 اإلعاقة  -
 التغریب  -

 
الشخص الذي یعاني من قصور فسیولوجي سواء كان وراثیا أو مكتسبا یحول دون   - ٨٠

قیامھ بالعمل أو أن یتولى أموره بنفسھ أو یحول دون اشباع حاجاتھ األساسیة بما یتناسب 
 : والمرحلة العمریة التي یمر بھا

 العبقري  -
 المعاق  -
 الغیر سوي  -
 السوي  -

 
فت منظمة الصحة العالمیة اإلعاقة على أنھا :  - ٨١  عرَّ

حالة من القصور أو الخلل في القدرات الجسدیة أو الذھنیة ترجع إلى عوامل   -
ُّم بعض األنشطة التي یقوم بھا الفرد السلیم  وراثیة أو بیئیة تعیق الفرد عن تعل

ن   المشابھ في السِّ
احدة أو اكثر من الوظائف التي تعتبر حالة تحد من مقدرة الفرد على القیام بوظیفة و -

العناصر االساسیة لحیاتنا الیومیة من قبیل العنایة بالذات أو ممارسة العالقات 
 االجتماعیة أو النشاطات االقتصادیة

فقدان أو تھمیش أو محدودیة المشاركة في فعالیات وأنشطة وخبرات الحیاة  -
ة العقبات و الموانع االجتماعیة االجتماعیة عند مستوي مماثل للعادیین وذلك نتیج

 والبیئیة
 ال شيء مما سبق  -

  
حالة تحد من مقدرة الفرد على القیام بوظیفة واحدة أو اكثر من الوظائف التي تعتبر   - ٨٢

العناصر االساسیة لحیاتنا الیومیة من قبیل العنایة بالذات أو ممارسة العالقات االجتماعیة 
 أو النشاطات االقتصادیة:

 اإلعاقة  -
 یادة الذكاء ز -
 التوافق  -
 الدافع  -

  



 ١٦ ص  لفاروقا
 

فقدان أو تھمیش أو محدودیة المشاركة في فعالیات وأنشطة وخبرات الحیاة   - ٨٣
االجتماعیة عند مستوي مماثل للعادیین وذلك نتیجة العقبات و الموانع االجتماعیة والبیئیة 

: 
 اإلعاقة  -
 زیادة الذكاء  -
 التوافق  -
 الدافع  -

 
 التعرف علیھا من خالل الطرق : تظھر االعاقة لدى أي شخص ویمكن - ٨٤

  فقد الصالحیة للعمل أو القدرة على الكسب أو القدرة على تحقیق التكیف المھني  -
فقد االحساس باالنتماء إلى الجماعة وفقد الشعور باألمن المتضمن في المشاركة  -

  االیجابیة في حیاة الجماعة واألسرة
 یة أو االنفعالیة أو البدنیةازدیاد التواكل في النواحي المالیة أو االجتماع -
التغیرات التي تطرأ على الشخصیة فكل انحراف حقیقي أو تصوري عن الناحیة  -

یعتبر مثیرا بالنسبة للشخص المعاق بحیث یملى علیھ القیام ببعض » السویة«
 التكیف من الناحیة النفسیة

 كل ما سبق  -
  

   ٣محاضرة 
  

 : یعتبر مصطلح الفئات الخاصة مصطلحا  - ٨٥
 أصیال  -
 جدیدا  -
 معقدا  -
 ال شيء مما سبق  -

 
 تمثل الفئات الخاصة في التوزیع اإلحصائي :    - ٨٦

 بدایة المنحنى  -
 منتصف المنحنى  -
 طرفي المنحني   -
 ال شيء مما سبق  -

 
عادي أو سوي في النواحي  مجموعة األفراد الذین یختلفون عمن یطلق علیھم لفظ - ٨٧

المزاجیة إلى درجة تستوجب عملیات  الجسمیة أو العقلیة أو االجتماعیة أو النفسیة أو
 : أقصى ما تسمح بھ قدراتھم ومواھبھم التأھیل الخاصة حتى تصل إلى استخدام

 المعاق  -
 الفئات الخاصة  -



 ١٧ ص  لفاروقا
 

 الشخصیة  -
 التوافق  -

 
أفراد المجتمع بغض النظر عن أي فروق فردیة بسبب السن أو الجنس   مجموعة من - ٨٨

 معینة إما أن تعمل على إعاقة نموھمالدین یتمیز أفرادھا بخصائص أو سمات  أو
وتفاعلھم وتوافقھم مع أنفسھم ومع البیئة المحیطة، وإما أن تعمل ھذه الخصائص 

 ھ :كإمكانات متمیزة یمكن االستفادة منھا وتوجیھھا بحیث تفیدھم في ھذا النمو بكل جوانب
 المعاق  -
 الفئات الخاصة  -
 الشخصیة  -
 التوافق  -

 
تنطوي شخصیاتھم على سمات وخصائص تجعلھم  مجموعة من أفراد المجتمع  - ٨٩

 : یختلفون عمن یطلق علیھم لفظ عادي أو سوي
 المعاق  -
 الفئات الخاصة  -
 الشخصیة  -
 التوافق  -

 
 إلى : تبعا لظھور أو عدم ظھور العجز تصنف الفئات الخاصة  - ٩٠

 فئات ذو عجز ظاھر و فئات ذو عجز غیر ظاھر  -
 أصحاب عجز عقلي و اجتماعي و خلقي  -
 خاصة ألسباب وراثیة أو خلقیة فئات  -
 كل ما سبق  -

 
والمقعدین والصم ومبتوري  أصحاب العاھات البدنیة أو الجسمیة كالمكفوفین   - ٩١

 األطراف والمتخلفین عقلیا والمرضى العقلیین :
 أصحاب العجز الغیر ظاھر  -
 أصحاب العجز الظاھر  -
 المعاقین وراثیا  -
 الفئات الخاصة السویة  -

  
كمرضى القلب  إعاقاتأصحاب األمراض التي ال تبدو واضحة أو ظاھرة ولكنھا تمثل   - ٩٢

 : والفشل لكلوي
 أصحاب العجز الغیر ظاھر  -
 أصحاب العجز الظاھر  -
 المعاقین وراثیا  -
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 الفئات الخاصة السویة  -
  

  :تنقسم الفئات الخاصة غیر السویة إلى  - ٩٣
 أصحاب عجز حسي -
 أصحاب عجز عقلي  -
 أصحاب عجز اجتماعي  -
 أصحاب عجز خلقي  -
 كل ما سبق   -

  
 : فئة تشمل المكفوفین والصم باختالف درجاتھم - - ٩٤

 أصحاب عجز حسي -
 أصحاب عجز عقلي  -
 أصحاب عجز اجتماعي  -
 أصحاب عجز خلقي  -

  
 : فئة تشمل مرضى العقول - - ٩٥

 أصحاب عجز حسي -
 أصحاب عجز عقلي  -
 أصحاب عجز اجتماعي  -
 أصحاب عجز خلقي  -

  
 تفاعلھم فیما بینھم : الفئة التي تواجھ درجة من درجات العجز في  - ٩٦

 أصحاب عجز حسي -
 أصحاب عجز عقلي  -
 أصحاب عجز اجتماعي  -
 أصحاب عجز خلقي  -

  
 :  یتمثلون في فئة المنحرفین الكبار وھم نزالء السجون - - ٩٧

 أصحاب عجز حسي -
 أصحاب عجز عقلي  -
 أصحاب عجز اجتماعي  -
 أصحاب عجز خلقي  -

  
 : العباقرة والموھوبون المحتاجون إلى الرعایة والعنایة الخاصةتشمل  - ٩٨

 أصحاب العجز الظاھر  -
 أصحاب العجز الغیر ظاھر  -
 الفئات الخاصة السویة -



 ١٩ ص  لفاروقا
 

 أصحاب العجز الخلقي  -
  

الذین یرجع عجزھم إلى أسباب وراثیة أو خلقیة عن طریق انتقال بعض األمراض    - ٩٩
بناء أو اصابة الجنین أثناء فترة الحمل او فترة أو العاھات من اآلباء أو األجداد إلى األ

 : الرضاعة
 فئات خاصة ألسباب وراثیة او خلقیة -
 فئات خاصة ألسباب مكتسبة -
 فئات تعاني من اضطراب جسمي  -
 فئات خاصة ألسباب غیر معروفة  -

  
الذین یرجع عجزھم ألسباب مكتسبة بعد والدتھم مثل حوادث الطریق او العمل أو   -١٠٠

 : االصابات أو الجروح او الحروب
 فئات خاصة ألسباب وراثیة او خلقیة -
 فئات خاصة ألسباب مكتسبة -
 فئات تعاني من اضطراب جسمي  -
 فئات خاصة ألسباب غیر معروفة  -

 
   :تتضمن اضطراب أو مرض جسميالفئات الخاصة التي تعاني من نقص أو    -١٠١

 كل من یعوزه قدرة جسمیة    -
 كل من یعوزه قدرة حسیة خاصة   -
  ٢و  ١ -
 ال شيء مما سبق  -

   
   تعاني من نقص أو اضطراب عقلي وانفعالي وتشمل: الخاصة التي فئاتال -١٠٢

 الصم و البكم  -
 المرضى عقلیا ونفسیا -
 مدمني المخدرات  -
  كل ما سبق  -

 
المختلفة  والخمور وحاالت االضطرابات الجنسیة في صورھاتشمل مدمني المخدرات  -١٠٣

 : والمجرمین واألحداث المنحرفین والمشردین
 فئات تعاني من نقص أو اضطراب خلقي -
 تعاني من نقص أو اضطراب عقلي وانفعاليفئات  -
 فئات تعاني من نقص أو اضطراب أو مرض جسمي -
 ال شيء مما سبق  -

 



 ٢٠ ص  لفاروقا
 

مع  صة والتي لھا داللة معینة في طریقة التفاعلتتضمن األفراد ذوى القدرات الخا  -١٠٤
والنفسیة التي  المجتمع الخارجي وبالتالي تحتاج إلى نوع خاص من الرعایة االجتماعیة

  : یقوم بھا األخصائي تمییزا لھا عن الفئات العادیة
 الفئات الخاصة العقلیة  -
 الفئات الخاصة اإلیجابیة  -
 الفئات الخاصة السلبیة  -
 ال شيء مما سبق  -

  
تنقسم الفئات الخاصة السلبیة تبعا لمكونات الشخصیة اإلنسانیة إلى الفئات الخاصة   -١٠٥

    من : 
 الناحیة الجسمیة -
 الناحیة النفسیة -
 الناحیة العقلیة -
 الناحیة االجتماعیة واألخالقیة  -
 كل ما سبق  -

 
 : یعاني من أكثر من إعاقة  الذيالفرد   -١٠٦

 متخلف عقلیا   -
د  -  اإلعاقاتمتعدِّ
 متعدد اإلمكانیات  -
 ال شيء مما سبق  -

  
ِّف عقلیاً  من أمثلة حاالت  -١٠٧ من نوٍع أو أكثر من نواحي القصور في الذي یعاني المتخل

 :السمع أو الحركة أو التخاطب 
 الصم البكم  -
  )  C . Pحاالت الشلل المخي (   -
 أصحاب اإلعاقة الحركیة  -
 مرضى القلب  -

 
 : الجاھلي إلى المرضى والمعاقینكانت نظرة الناس في العصر  -١٠٨

 نظرة إشفقاق  -
 نظرة احتقار وازدراء  -
 نظرة دینیة   -
 نظرة اھتمام و عطف -

 
 : ذكر في تفسیره أن العرب كانت قبل البعثة المحمدیة تتجنب األكل من أھل األعذار -١٠٩

 ابن ماجھ  -



 ٢١ ص  لفاروقا
 

 القرطبي  -
 الوزان  -
 كل ما سبق  -

 
١١٠-   ً كانت تقضي بإعدام األوالد الضعاف والمشوھین عقب والدتھم، أو تركھم طعاما

 : للوحوش والطیور
 العرب  -
 إسبرطة  -
 روما  -
 كل ما سبق  -

 
 :  أن ال عدوى وال صفر وال ھامة قّرر  -١١١

 الرسول  -
 القرطبي  -
 سبنسر  -
 ارسطو  -

 
 :ھدم الركن األول الذي كانت حیاة المعوق تتشكل علیھ -١١٢

 الرسول  -
 القرطبي  -
 سبنسر  -
 ارسطو  -

 
   ٤محاضرة 

 
 الرعایة االجتماعیة موجودة من :  -١١٣

 العصر الیوناني  -
 بدء الخلیقة ومنذ قدیم األزل -
 العصر الجاھلي  -
 كل ما سبق -

 
 بعد ظھور األدیان السماویة بدأت تقدم الرعایة االجتماعیة في صوره :   -١١٤

 مشاعر أخویة  -
 للمبادئ الدینیة  تنفیذ -
 خدمات حكومیة  -
 ال شيء مما سبق  -

 



 ٢٢ ص  لفاروقا
 

من التقدم الذي أحرزتھ اإلنسانیة في العلوم  استفادت حركة الرعایة االجتماعیة -١١٥
 البیولوجیة واالجتماعیة والنفسیة : 

 في نھایة القرن التاسع عشر  -
 في بدایة القرن العشرین -
 في نھایة القرن الثامن عشر  -
  ٢و  ١ -

 
 وفقا : ھناك اختالف للمجتمعات في تقدیم الرعایة للفئات الخاصة  -١١٦

 للقوانین المحلیة  -
 التشریعات الدینیة  -
   للفلسفة التي تستند إلیھا الرعایة -
 كل ما سبق  -

 
یالحظ على رعایة الفئات الخاصة في الفترة (نھایة القرن التاسع عشر) أنھا اتسمت   -١١٧

 بـ : 
 النظرة العلمیة  -
 التأثر بالنواحي الذاتیة عن  ابتعادھا -
 التكامل بین المھن المختلفة لرعایة تلك الفئات -
  كل ما سبق  -

 
 وراء تقدیم رعایة للفئات الخاصة : الدوافع من أھم -١١٨

 الدافع الدیني أو األخالقي  -
 الدافع العلمي والنھضة العلمیة -
 دوافع طبقیة أو نفعیة -
 الدافع المھني  -
 كل ما سبق  -

 
نسق منظم من العملیات الفنیة واألنشطة المقننة التي تمارسھا الخدمة االجتماعیة  -١١٩

لتدعیم الوجود االجتماعي للفئات الخاصة وتحقیق استقاللیتھم وتكیفھم مع بیئتھم 
االجتماعیة من خالل المساھمة في عملیات التأھیل والتشغیل واالستقرار المعیشي فضال 

 طار الحوادث واالصابات المختلفة :عن جھودھا في الحمایة من أخ
 الشخصیة  -
 الخدمة االجتماعیة في مجال الفئات الخاصة -
 التكیف االجتماعي  -
 الخدمة االجتماعیة  -

 



 ٢٣ ص  لفاروقا
 

تلك األنشطة المھنیة لمساعدة أفراد وأسر وجماعات ومجتمعات الفئات الخاصة   -١٢٠
اإلعاقة العقلیة ، أو سواء من ناحیة اإلعاقة الجسمیة والصحیة ، أو اإلعاقة الحسیة ، أو 

اإلعاقة النفسیة ، أو اإلعاقة االجتماعیة ، لتقویة أو استعادة قدراتھم لألداء االجتماعي، 
 : وإیجاد أوضاع اجتماعیة محققة لھذا الھدف

 الشخصیة  -
 الخدمة االجتماعیة في مجال الفئات الخاصة -
 التكیف االجتماعي  -
 الخدمة االجتماعیة  -

 
عیة مع الفئات الخاصة تتكون من التطبیق المھني لقیم الخدمة ممارسة الخدمة االجتما -١٢١

  :االجتماعیة ، ومبادئھا ، وأسالیبھا الفنیة ، من أجل تحقیق واحد أو أكثر من األھداف 
 مساعدة الفئات الخاصة لكي یحصلوا على خدمات ملموسة مثل تقدیم مساعدة مالیة -

 ، أو تأھیل مھني ، أو خدمات طبیة
 عالج النفسي واالجتماعي ألي فرد أو أسرة أو جماعة من الفئاتاإلرشاد وال  -

  الخاصة
  مساعدة مجتمعات الفئات الخاصة بإمدادھم بالخدمات االجتماعیة وتحسینھا -
  كل ما سبق  -

  
 بـ :  تتصل ممارسة الخدمة االجتماعیة مع الفئات الخاصة تتطلب معرفة -١٢٢

معرفة خاصة بكل فئة من الفئات الخاصة فیما یتصل بالجوانب الجسمیة والمرضیة  -
   والحسیة والعقلیة والنفسیة واالجتماعیة لكل نوع من أنواع اإلعاقة وجوانب النمو 

معرفة خاصة بتأثیر البیئة االجتماعیة على الشخص المعاق وتفاعلھ مع البیئة التي  -
 یعیش فیھا

  ٢و  ١ -
 بق ال شيء مما س -

 
إحدى مجاالت الممارسة المھنیة للخدمة االجتماعیة التي یتعاون فیھا األخصائي  -١٢٣

االجتماعي مع فریق من المتخصصین في مؤسسات متخصصة لرعایة الفئات الخاصة 
بھدف مساعدتھم على اشباع احتیاجاتھم ومواجھة مشكالتھم التي تعترضھم بما یدعم 

ع أنفسھم وتوافقھم مع اآلخرین واندماجھم في الوجود االجتماعي لھم ویحقق تكیفھم م
 : بیئتھم االجتماعیة

 الشخصیة  -
 الخدمة االجتماعیة في مجال الفئات الخاصة -
 التكیف االجتماعي  -
 الخدمة االجتماعیة  -

 



 ٢٤ ص  لفاروقا
 

أجل مواجھة  تعمل الرعایة االجتماعیة بصفة عامة على تحقیق أھداف  ...... من -١٢٤
 :  حقوق المواطنین للحصول على الخدمات

 وقائیة  -
 عالجیة  -
 إنشائیة -
 كل ما سبق  -

 
  : من أھداف رعایة الفئات الخاصة -١٢٥

اإلنسان العادي وھم في ذات  الخاصة لھا حق على الدولة و لھم كرامةالفئات  -
  الوقت علیھم كافة الواجبات السیاسیة واالجتماعیة والمدنیة

   العلمي في مشكالتھمالتفكیر  -
باالكتشاف المبكر لحاالت اإلعاقة ومساعدتھا لتحقیق إیقاف تیار العجز وذلك  -

  قدراتھا أقصى
  الفرص المناسبة لتعلیمھم    توفیر   -
  إمكانیات العالج الطبي والعالج الطبیعي والنفسي واالجتماعي  توفیر   -
 توفیر فرص التوجیھ والتأھیل المھني    -
 توفیر فرص الرعایة االجتماعیة للمعاق وألسرتھ    -
 فرص التشغیل المناسب للمعاق   توفیر  -
 إجراء البحوث العلمیة لدراسة مشكالت المعاقین  تشجیع   -
 فرص الترویح الھادف للمعاقین  توفیر   -
 تحقیق الفرص المتكافئة للمعاقین في الرعایة -
 تھیئة أفضل الظروف لتنشئة المعاقین تنشئة اجتماعیة صالحة   -
  المعاقین وحاجاتھم وحقوقھم   ترشید اتجاھات الرأي العام نحو معاملة  -
 كل ما سبق  -

 
 من أجل تحقیق أھداف رعایة الفئات الخاصة البد من تحقیق التالي : - ١٢٦

  السرعة والتكامل في تقدیم الخدمات -
  الرأي العام بمشكالتھم وحقھم في التقبل والمساعدةتنویر   -
على  العرض تنویر الرأي العام بأھمیة االكتشاف المبكر لحاالت المعاقین وسرعة -

   الطبیب للعالج 
 كل ما سبق  -

 
تتم مساعدة أفراد الفئات الخاصة على التكیف السلیم مع أنفسھم ومع مجتمعھم من  -١٢٧

 خالل :
 مساعدتھم على استعادة ثقتھم بأنفسھم من خالل تعویدھم على التفاعل المتزن مع -

  الغیر
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 سوي خالي من مساعدتھم على إقامة عالقات إیجابیة بناءة في المجتمع وسلوك -
  التناقضات

 مساعدتھم على تحمل الشدائد والصعاب ومواجھتھا والتخلص من المشاعر السلبیة  -
 مساعدتھم على أن یصبحوا مواطنین صالحین من خالل زیادة قدرتھم على اإلنتاج  -

 وبالتالي اإلحساس المستمر بالرضا والسعادة
 كل ما سبق  -

 
  : زیادة قدرتھم على اإلنتاج من خاللتتم مساعدة أفراد الفئات الخاصة على  -١٢٨

  الدعوة إلى إصدار التشریعات والقوانین التي تكفل لھم فرص العمل المناسبة -
  المساھمة في توفیر اإلمكانیات المختلفة التي تساعد على تأھیلھم مھنیا  -
 العمل على توعیة أفراد المجتمع باحتیاجات ھذه الفئة وبدورھم في تنمیة المجتمع -

 وإتاحة الفرص لھم للقیام بھذا الدور
  كل ما سبق -

  

 


