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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  )ن أ(  )درجات5(العبارة الخاطئة أمام) ×(العبارة الصحیحة وعالمة خطأ  أمام) (ضع عالمة صح : األوللسؤال ا
  )  (      الفئات الخاصة تشمل جمیع المعاقین السویة وغیر السویة -1
 )  (       1975أقرت الجمعیة العامة لألمم المتحدة اإلعالن الخاص بحقوق المعاقین عام  -2
 )  (        الفردالمعوقیختلفعمنیطلقعلیھلفظغیرسوى -3
 )   ×(      العجز ھو قصور الفرد عن أداء أي نشاط أو وظیفة بصفة دائمة   -4
 )  ×(    یركزالتفوقفیمجالمعینمنمجاالتالحیاةالتییقدرھاالمجتمع -5
 )  (          یكون التفوق العقلي ابتكارا علمیا أو فنیا فقط  -6
  )  ×(    تعتمد نظریة االنساق البیئیة كأساس لتفسیر المشكالت التي تواجھ العمالء -7
  )  (   تعتبر العالج الجماعي من نظریات التدخل المھني التي یستخدمھا الممارس العام-8
  )  (    ن مختلف العلوم األخرىیمثل العمل الفریقى ممارسین مھنیین كأعضاء م -9

  )  ×(    یركز التدخل في االزمات على خطوات التدخل حل المشكلة -10
  .اختارمنبیناألقواساإلجابةالصحیحة: السؤااللثاني

 ھي القدرة على القیام بنشاط بالطریقة التي تعتبر طبیعیة بسبب الخلل -1
  )اإلصابة –اإلعاقة  –العاھة  –العجز(

 ھي استعادة أقص ما یمكن توفیره للمعاقینمن قدرات بدنیة -2
  )التأھیل المھنى -التأھیالالجتماعى - التأھیل النفسى –التأھیل الطبي(

 ھي التغیرات الضروریة لمواجھة متطلبات المجتمع ومواقف العالقات الشخصیة -3
  )التوافق –التكیف–اإلعاقة  –التأھیل (

 ناك شخصیة سویة كاملة التكیفترى أن لیس ھ...........المعیار  -4
  )االجتماعى – الثقافي – المثالى – االحصائى(

 المناسبة لتأھیلھم وإعادة تكیفھم مع حیاتھم االجتماعیة........ تھتم الممارسة العامة بتوفیر الوسائل -5
  )التأھیلیة –التنمویة  –العالجیة–الوقائیة (

 واالجتماعیة والتعلیمیة للمعاقھي عملیة منسقة الستخدام اإلجراءات الطبیة  -6
  )اإلعداد المھني –التوافق  –التكیف  –التأھیل(

 ھم األطفال الذین یصلون الى مستوى مرتفع من التوافق الشخصىواالجتماعى -7
  )المتفوقین جسمیا –المتفوقین سلوكیا  –المتفوقین اجتماعیا  –المتفوقین عقلیا(

 الشباع احتیاجات المعاقین ووضع الخطط الالزمةالدور الذى یقوم على استحداث برامج  -8
  )دور كممكن –دور كمطالب  –دور كمخطط  -دور كمبتكر(

 للممارسة تبتعد عن النمط التقلیدي للممارسة.......... تعتبر الممارسة العامة اتجاھا  -9
  )انتقائیا –منھجیا  –فنیا  –تفاعلیا(

 التفاعل بین الفرد وبیئتھ تركز النظریة على احداث -10
  )االتصال –التفاعلیة  –االیكولوجیة–االنساق(
  

  )ن ب( )درجات5( العبارة الخاطئة أمام) ×(العبارة الصحیحة وعالمة خطأ  أمام) (ضع عالمة صح : األولالسؤال 
  )  ×(        تمثاللفئاتالخاصةأشخاصتتمیزبقدراتمعینة -1
  )  ×(        1981 عرفتمنظمةالصحةالعالمیةاإلعاقةعام -2
 )  (        الفردالمعوقیختلفعمنیطلقعلیھلفظغیرسوى -3
 )  ×(        توثرالعجزعلىالوظیفةاالجتماعیةلدىالمعاقین -4
  )  (        یكون التفوق غیر العقلي جسمیا أو حركیا فقط -5
  )  ×(    تستخدم الممارسة العامة مدخل حل المشكلة یقوم باختیاره بشكل تفاضلي -6
 )  (    تھتم بتصحیح التناقض بین الواقع والتوقع  ھیالتياألزمات  فيالتدخل - -7
  )  ×(  تعتبر نموذج حل المشكلة من نظریات الوصف والتفسیر التي یستخدمھا الممارس -8
 )  ×(  تعتبر نظریة االنساق من نظریات التدخل المھني التي یستخدمھا الممارس العام -9

 )  (    األخرىیمثل العمل الفریقى ممارسین مھنیین كأعضاء من مختلف العلوم  -10
  .اختارمنبیناألقواساإلجابةالصحیحة: السؤااللثاني

 ھي أي فقد أو شذوذ في التركیب أو في الوظیفة السیكولوجیة أو الفیزیولوجیة -1
  )اإلعاقة –العجز  –الخلل -العاھة(
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 ھي معاونة الشخص على فھم حقیقة مشكلتھ ومساعدتھ على التكیف -2
  )الخدمة االجتماعیة –التشخیص   -االعدادالبدنى–التوجیھ المھنى(

 ھي القدرة على تكوین العالقات المرضیة بین الشخص وبیئتھ -3
  )اإلعاقة –التوافق  –التأھیل  –التكیف(

 ترى أن الشخص السوى الذى یتكیف مع قیم المجتمع وقوانینھ ومعاییره........ المعیار -4
  )المجتمعى – الثقافي – المثالى – االحصائى(

 المالئم للفئات الخاصة وتعریفھم سبل الرعایة لالبناء..........العامة بتھیئة الجوتھتم الممارسة  -5
  )العاطفى–االجتماعى–االسرى–النفسى(

 ھو إعادة تكیف الفرد في البیئة التي یعیش فیھا الفرد -6
  )اإلعداد المھني- التوافق –التكیف  –التأھیل(

 الى رعایة ذوى القدرات العقلیة......... تحقق مبدأ  -7
  )التقدیر –التقبل  –المساواه–الفروق الفردیة(

 الدور الذى یسھل عملیة توصیل الخدمات للمعاقین وأسرھم -8
  )دور كمخطط –دور كممكن  –دور كمسھل  –دور كمنسق(

 یستخدم المھارات والمعرفة بشكل تفاضلى........ تعتبر الممارسة العامة أساس -9
  )نظریا –مھاریا–معرفیا  –انتقائیا(

 وحدات مكونة من أجزاء یؤدى كل منھا وظیفة معینةھي  -10
  )التفاعلیة –االتصال  –االیكولوجیة–نظریة االنساق(

 
 


