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ٔ
(( م ... )) تعني رقم المحاضرة   Winter Songحل اال

ول ))1437 / 1436(( اختبار رعاية الفائت الخاصة 
ٔ
  الفصل اال

مريكية في عام  .1
ٔ
 لٕالعاقة العقلية وتبنته الجمعية اال

ً
كـثر التعريفات قبوال

ٔ
  م ؟1973من ا

 
ٔ
 تعريف بالكستون .. .ا

  ))11  (( م تعريف جروسمان .. .ب
 بورنفيل .. .ت
 تعريف ستالفورد بينيه .. .ث
  ويطلق عليهم القابلون للتدريب ؟55 - 40إالعاقة العقلية تتراوح ما بين  .2
 
ٔ
  ))11  (( م  ..عقلية متوسطةٕاعاقة  .ا

 إعاقة عقلية شديدة .. .ب
 إعاقة عقلية بسيطة .. .ت
 غباء عادي .. .ث
مثلة المشكالت االجتماعية للعوق العقلي ؟ .3

ٔ
 من ا

 
ٔ
 نقص فرص العمل .. .ا

جهزة الالزمة لتعليم هذه الفئة .. .ب
ٔ
 نقص اإلمكانات واال

لقاب واالستهزاء .. .ت
ٔ
  ))11  (( م ٕاطالق بعض اال

 الشعور بعدم الرضا واإلحباط .. .ث
 الخدمات إالرشادية التي تهتم بالتعليم واالختبار والتدريب ؟ .4
 
ٔ
 اإلرشاد االجتماعي .. .ا

  ))11  (( م إالرشاد المهني .. .ب
سري .. .ت

ٔ
 اإلرشاد اال

 اإلرشاد التربوي .. .ث
 من خصائص الموهوبين ؟ .5
 
ٔ
  ))14  (( م قدرات هائلة على التفكير .. .ا

 مما هم عليه .. .ب
ً
صغر سنا

ٔ
 يبدون ا

 يشعرون بالمتعة إزاء النشاطات العادية بالفصل .. .ت
ي شخص .. .ث

ٔ
 عدم االختالط با

 رفض قبول المصاب بالبتر لذاته الجديدة ومقاومته لواقعة الجديد من المشكالت ؟ .6
 
ٔ
 االجتماعية .. .ا

 االقتصادية .. .ب
  ))12  (( م النفسية .. .ت
 البيئية .. .ث
 حالة من النقص واالفتقار تقترن بنوع من التوتر والضيق ؟ .7
 
ٔ
 التكيف .. .ا

 التوافق .. .ب
 المشكلة .. .ت
  ))2  (( م الحاجة .. .ث
 تقسم المخدرات حسب خطورتها ٕالى ؟ .8
 
ٔ
 مخدرات بيضاء وسوداء .. .ا

  ))13  (( م مخدرات كبرى وصغرى .. .ب
 مخدرات داكنة اللون وليست داكنة اللون .. .ت
 مهبطات ومهلوسات .. .ث
 للطلبة الموهوبين ونرجع عادة للحساسية المفرطة والحدة في تعامل الموهوبين مع ما يدور حادةتتمثل في وجود مشكالت تكيفية  .9

سري والمدرسي واالجتماعي بشكل عام ؟
ٔ
 محيطهم اال
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ٔ
  ))14  (( م مشكالت انفعالية .. .ا

 مشكالت معرفية .. .ب
 مشكالت مهنية .. .ت
 مشكالت صحية .. .ث

فيون والحشيش من المخدرات ؟ .10
ٔ
 يعتبر كل من اال

 
ٔ
 المهلوسة .. .ا

 البيضاء .. .ب
  ))13  (( م السوداء .. .ت
 الصغرى .. .ث

ثارمجموعة من الجهود التي تبذل خالل مدة محددة لتمكين الشخص وعائلته من التغلب على  .11
ٓ
  الناجمة عن العجز ؟اال

 
ٔ
هيل .. .ا

ٔ
  ))6  (( م مفهوم التا

 مفهوم التمكين .. .ب
 مفهوم اإلرشاد .. .ت
مين .. .ث

ٔ
 مفهوم التا

 تنقسم الحاجات من حيث طبيعتها ٕالى ؟ .12
 
ٔ
 مستمرة ، غير مستمرة .. .ا

 ، غير مشبعة .. .ب
ً
 ، مشبعة جزئيا

ً
  ))2  (( م مشبعة تماما

ساسية ، ثانوية .. .ت
ٔ
 ا

 فردية ، جماعية ، مجتمعية .. .ث
هيل المهني ؟ .13

ٔ
 من شروط القبول بمراكز التا

 
ٔ
هيل المهني بالفحوص والدراسة المختلفة .. .ا

ٔ
ن تثبت الحالة صالحيتها للتا

ٔ
  ))9  (( م ا

ن ال يتجاوز الخامسة والعشرون عند التقديم .. .ب
ٔ
كمل العاشرة من عمره وا

ٔ
ن يكون المعاق فد ا

ٔ
 ا

 .. .ت
ً
ن يكون معاق فكريا

ٔ
 ا

ن تقل نسبة الذكاء عن  .ث
ٔ
  % ..50ا

 تنقسم الفائت الخاصة من حيث سبب العجز ٕالى ؟ .14
 
ٔ
 سوية وغير سوية .. .ا

 جسمية وعقلية .. .ب
  ))3  (( م وراثية ومكـتسبة .. .ت
 ظاهرة وغير ظاهرة .. .ث

 من الوسائل المستخدمة لمساعدة  الكـفيف على الحركة ؟ .15
 
ٔ
 الدراجة .. .ا

  ))10  (( م العصا الطويلة .. .ب
 الكرسي المتحرك .. .ت
 النظارة الطبية .. .ث

همية الفحص الشامل قبل الزواج وإالعاقة ؟ .16
ٔ
ي العام با

ٔ
 الدعوة لتجنب مسببات إالعاقة وتنوير الرا

 
ٔ
 الدور العالجي .. .ا

  ))5  (( م الدور الوقائي .. .ب
 الدور التنموي .. .ت
 الدور اإلرشادي .. .ث

 من مشكالت العمل المترتبة على إالعاقة ؟ .17
 
ٔ
  ))12  (( م سوء العالقة بالزمالء والرؤساء .. .ا

سرة .. .ب
ٔ
 اضطراب العالقة باال

 النكوص لسلوك االعتماد على الغير .. .ت
 المشكالت الصحية .. .ث
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 من االحتياجات العقلية للموهوبين ؟ .18
 
ٔ
 الحاجة لوجود بيئة اجتماعية محفزة .. .ا

  ))14  (( م الحاجة الكـتساب مهارات التجريب والبحث العلمي .. .ب
 الحاجة إلى االستقاللية .. .ت
 الحاجة إلى الحرية .. .ث

 ؟ .19
ً
هيل الشامل بالمملكة تقريبا

ٔ
 يبلغ عدد مراكز التا

 
ٔ
  مراكز ..10 .ا

  مركز ..15 .ب
  ))9  (( م  مركز ..25 .ت
  مركز ..75 .ث

نهاساكنة بطبيعتها ولكنها تنشط فقط بل وتبلغ ذروة  .20
ٔ
مام ضغوط الحياة وهي طاقة كامنة متحفزة النشاط رغم ا

ٔ
طاقة قادرة على الصمود ا

لم ؟
ٔ
 نشاطها عند مواقف التحدي واال

 
ٔ
 اإلدراك .. .ا

  ))5  (( م إالرادة .. .ب
 قوة المالحظة .. .ت
 القيم .. .ث

حسن من  .21
ٔ
قل من 20/200شخص لديه حدة بصر ا

ٔ
قوى بعد ٕاجراء التصحيح الالزم ؟20/70 ولكن ا

ٔ
  في العين اال

 
ٔ
  ))10  (( م ضعيف البصر .. .ا

 قوي البصر .. .ب
 المكـفوف .. .ت
عمى .. .ث

ٔ
 اال

خالقية ؟ .22
ٔ
مثلة الفائت الخاصة من الناحية االجتماعية واال

ٔ
 من ا

 
ٔ
  ))3  (( م مدمني المخدرات .. .ا

طراف .. .ب
ٔ
 مبتوري اال

 المكـفوفين .. .ت
 الموهوبين .. .ث

 من محكات الشخصية السوية ؟ .23
 
ٔ
من .. .ا

ٔ
 عدم الشعور باال

  ))1  (( م درجة مقبولة من تقويم الذات في االستبصار .. .ب
هداف غير واقعية في الحياة .. .ت

ٔ
 ا

 انفعالية زائدة غير معقولة .. .ث
نفسهم من خالل ؟ .24

ٔ
 تهدف الخدمة االجتماعية في مجال الفائت الخاصة مساعدتهم على التكيف مع ا

 
ٔ
 الدعوة إلى إصدار التشريعات التي تكـفل لهم فرص العمل المناسبة .. .ا

نفسهم من خالل تعوديهم على التفاعل المتزن مع الغير .. .ب
ٔ
  ))5  (( م مساعدتهم على استعادة ثقتهم با

فراد المجتمع باحتياجات هذه الفئة .. .ت
ٔ
 توعية ا

 .. .ث
ً
هيلهم مهنيا

ٔ
 المساهمة في توفير اإلمكانيات المختلفة لتا

مثلة الصراع النفسي ؟ .25
ٔ
 تحدد عوائق التوافق في عوائق اجتماعية وعيوب شخصية ونفسية ومن ا

 
ٔ
 حاالت الترمل والهجر والطالق .. .ا

نواعها .. .ب
ٔ
 اإلعاقات با

 الدخل المحدود والبطالة .. .ت
  ))2  (( م تعارض حاجات الفرد الشخصية مع متطلبات واقعه االجتماعي .. .ث

سباب البيولوجية التي تؤدي لٕالدمان ؟ .26
ٔ
 من اال

 
ٔ
 اضطرابات الشخصية .. .ا

 رفاق السوء من المدمنين .. .ب
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 .. .ت
ً
  ))13  (( م ٕاساءة استخدام العقار المسموح به طبيا

 .. .ث
ً
 إضعاف الدولة سياسيا

هيل الطبي ؟ .27
ٔ
ساليب التا

ٔ
 من وسائل وا

 
ٔ
 اإلرشاد النفسي .. .ا

جهزة الطبية التعويضية .. .ب
ٔ
  ))6  (( م اال

سري .. .ت
ٔ
 اإلرشاد اال

 اإلرشاد االجتماعي .. .ث
هيل ؟ .28

ٔ
ساليب التا

ٔ
 تعتبر الرعاية المنزلية من ا

 
ٔ
  ))7  (( م االجتماعي .. .ا

 المهني .. .ب
 النفسي .. .ت
 التربوي .. .ث

شخاص المعاقين على اختيار المهنة التي تتناسب مع ميولهم واستعداداتهم وقدراتهم ؟ .29
ٔ
 خطوة هدفها مساعدة اال

 
ٔ
 التدريب المهني .. .ا

 التشغيل .. .ب
  ))7  (( م التوجيه المهني .. .ت
 التقييم المهني .. .ث

خصائي االجتماعي ؟ .30
ٔ
دوار اال

ٔ
 مساعدة المعاق على تقبل واقعة والتوافق معه من ا

 
ٔ
 الوقائية .. .ا

  ))5  (( م العالجية .. .ب
 التنموية .. .ت
 اإلنشائية .. .ث

فيون والمورفين والهيروين من ؟ .31
ٔ
 يعتبر كل من اال

 
ٔ
 المنبهات .. .ا

 المهدائت .. .ب
  ))13  (( م المهبطات .. .ت
 المهلوسات .. .ث

 صنفت إالعاقة البصرية من حيث مستقبل إالعاقة ٕالى ؟ .32
 
ٔ
  ))10  (( م ٕاصابة دائمة وٕاصابة مؤقتة .. .ا

 إعادة خلقية وإعاقة مكـتسبة .. .ب
 مكـفوف وضعيف البصر .. .ت
 مكـفوف ومبصر جزئي .. .ث

عراض والخلو من مظاهر العرض ؟ .33
ٔ
ساس غياب اال

ٔ
 في معياره السوية والصحة تتحددان على ا

 
ٔ
 المعيار الذاتي .. .ا

 المعيار القيمي .. .ب
  ))1  (( م المعيار إالكلينيكي .. .ت
 المعيار اإلحصائي .. .ث

سرية للعوق العقلي ؟ .34
ٔ
مثلة المشكالت اال

ٔ
 من ا

 
ٔ
 .. .ا

ً
 اتجاهات المجتمع الخاطئة نحو المعاقين عقليا

 .. .ب
ً
مام المعاقين عقليا

ٔ
 نقص فرص العمل ا

  ))11  (( م خجل الوالدين من وجود طفل معاق لديهم .. .ت
 الشعور بعدم الرضا والخوف واإلحباط .. .ث

كد من عدم تعرضه للمشاكل ومواجهة  .35
ٔ
وتشغيله للتا

ٔ
و في المجتمع ا

ٔ
سرته ا

ٔ
هيل وٕادماج المعاق في ا

ٔ
سلوب يستخدم بعد ٕاتمام عملية التا

ٔ
ا

ن تواجه ؟
ٔ
ي صعوبات يمكن ا

ٔ
 ا
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ٔ
 الرعاية النهارية .. .ا

  ))7  (( م الرعاية الالحقة .. .ب
 الرعاية اإليوائية .. .ت
 الرعاية المنزلية .. .ث

 بها ؟ .36
ً
 مجموع القدرات واالستعدادات والصفات العقلية والجسمية التي يولد الفرد مزودا

 
ٔ
ساسية .. .ا

ٔ
  ))1  (( م الصفات الفطرية اال

 الدوافع .. .ب
 االتجاهات .. .ت
 العادات .. .ث

من والتقبل والنجاح وحرية التعبير تعتبر من الحاجات ؟ .37
ٔ
 الحاجة ٕالى اال

 
ٔ
 البيولوجية .. .ا

 االقتصادية .. .ب
  ))14  (( م النفسية .. .ت
 االجتماعية .. .ث

  مصطلح ؟69 ٕالى 50يطلق الضعف العقلي البسيط الذي تتراوح نسبة ذكائه من  .38
 
ٔ
 معتوه .. .ا

بله .. .ب
ٔ
 ا

فون .. .ت
ٔ
  ))11 (( م ما

 غباء عادي .. .ث
مام ٕاشباع االحتياجات إالنسانية ؟ .39

ٔ
 ا

ً
 ويقف حائال

ً
 وبنائيا

ً
ي شيء ضار وظيفيا

ٔ
و ا

ٔ
 معوق ا

 
ٔ
 التكيف .. .ا

  ))2  (( م المشكلة .. .ب
 الحاجة .. .ت
 التوافق .. .ث

هداف ؟ .40
ٔ
 المساهمة في تحديد البرامج التدريبية التي تقدم للمعاق بهدف تزويده بالمهاراتالجديدة يعتبر من اال

 
ٔ
 الوقائية .. .ا

 العالجية .. .ب
هيلية .. .ت

ٔ
  ))12  (( م التا

 العامة .. .ث
 عن عملية التغير المستمر كل من الفرد والبيئة ؟ .41

ٔ
 عملية ديناميكية مستمرة تنشا

 
ٔ
 التكيف .. .ا

  ))2  (( م التوافق .. .ب
 الحاجة .. .ت
 المشكلة .. .ث

و من ينيبه ؟ .42
ٔ
على لشؤون المعاقين بناًء على دعوة من رئيسة ا

ٔ
 يعقد المجلس اال

 
ٔ
 .. .ا

ً
سبوعيا

ٔ
قل ا

ٔ
 جلستين على اال

 .. .ب
ً
قل شهريا

ٔ
 جلستين على اال

 .. .ت
ً
قل سنويا

ٔ
  ))9  (( م جلستين على اال

قل كل سنتين .. .ث
ٔ
 جلستين على اال

سماء متعددة منها ؟ .43
ٔ
 ما يذكر الدافع في نظريات الشخصية تحت ا

ً
حيانا

ٔ
 ا

 
ٔ
  ))1  (( م الرغبة .. .ا

 رد الفعل .. .ب
 التغذية العكسية .. .ت
 المشكلة .. .ث
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مراض التي ال تبدو واضحة ولكنها تمثل ٕاعاقات بالنسبة لهم كمرضى القلبوالفشل الكلوي ؟ .44
ٔ
صحاب اال

ٔ
 هم ا

 
ٔ
  ))3  (( م فائت ذوي العجز غير ظاهر .. .ا

 فائت ذوي العجز ظاهر .. .ب
صحاب عجز اجتماعي .. .ت

ٔ
 ا

صحاب عجز خلقي .. .ث
ٔ
 ا

هيل المهني هي ؟ .45
ٔ
ول خطوات عملية التا

ٔ
 ا

 
ٔ
 التدريب المهني .. .ا

 التوجيه المهني .. .ب
  ))7  (( م التقييم المهني .. .ت
 االختيار المهني .. .ث

هيل االجتماعي لشديدي إالعاقة بالرياض عام ؟ .46
ٔ
 تم ٕانشاء مركز التا

 
ٔ
  هـ ..1394 .ا

  ))8  (( م  هـ ..1396 .ب
  هـ ..1398 .ت
  هـ ..1399 .ث

هيلية واالجتماعية المتكاملة لي ؟ .47
ٔ
هيل توفير الخدمات التا

ٔ
 تهدف إالدارة العامة لتا

 
ٔ
 ذوي اإلعاقات العقلية فقط .. .ا

 ذوي اإلعاقات الحسية فقط .. .ب
 ذوي اإلعاقات الحركية فقط .. .ت
  ))8  (( م جميع فائت المعاقين على اختالف درجاتهم .. .ث

هيلية هي ادارة ؟ .48
ٔ
 إالدارة المختصة بكافة إالجراءات االدارية والفنية المتعلقة المستفيدين من الخدماتإالعاقة في المراكز والمؤسسات التا

 
ٔ
هيل االجتماعي .. .ا

ٔ
  ))8  (( م التا

هيل المهني .. .ب
ٔ
 التا

هلي .. .ت
ٔ
هيل اال

ٔ
 التا

هيل النفسي .. .ث
ٔ
 التا

 المختص برسم السياسة العامة في مجال إالعاقة بالمملكة العربية السعودية ؟ .49
 
ٔ
 وزير الشؤون االجتماعية .. .ا

على لشؤون المعاقين .. .ب
ٔ
  ))9  (( م المجلس اال

 جمعيات المعاقين الخيرية .. .ت
طفال المشلولين .. .ث

ٔ
 مؤسسات رعاية اال

طوار حل المشكلة في ضوء الممارسة العامة الطور الذي يشمل تقدير حجم الموقوفوتحليله والتخطيط والتعاقد ويطلق عليه طور ؟ .50
ٔ
 من ا

 
ٔ
 البدائية .. .ا

 التمهيد .. .ب
  ))10  (( م الوسط .. .ت
 النهاية .. .ث
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  الفصل الثاني ))1436 / 1435(( اختبار رعاية الفائت الخاصة 
خصائي االجتماعي في مجال رعاية الفائت الخاصة ؟ .1

ٔ
دوار اال

ٔ
 الدعوة لتجنب مسببات إالعاقة الوراثية والبيئية من ا

 
ٔ
  ))5  (( م الوقائية .. .ا

 العالجية .. .ب

 التنموية .. .ت

 اإلنشائية .. .ث

 معيار ال يميز الشخصية السوية عن الشخصية غير السوية ؟ .2

 
ٔ
  )) 1  (( م المعيار إالكلينيكي .. .ا

 المعيار الذاتي .. .ب

 المعيار اإلحصائي .. .ت

 المعيار القيمي .. .ث

 ؟ .3
ً
عماله تقريرا

ٔ
على لشؤون المعاقين ٕالى رئيس مجلس الوزراء عن ا

ٔ
 يرفع المجلس اال

 
ٔ
 .. .ا

ً
  ))9  (( م سنويا

 .. .ب
ً
 نصف سنويا

 .. .ت
ً
 شهريا

 .. .ث
ً
سبوعيا

ٔ
 ا

هيل االجتماعي ؟ .4
ٔ
 الخطوة النهائية لكافة خطوات عملية التا

 
ٔ
 التدريب .. .ا

  ))7  (( م التشغيل .. .ب

 التوجيه .. .ت

 التقييم المهني .. .ث

 كانت نظرة الناس في العصر الجاهلي ٕالى المرضى والمعاقين نظرة ؟ .5

 
ٔ
  ))3  (( م ٕازداء واحتقار .. .ا

 حب وعطف .. .ب

 رعاية واهتمام .. .ت

 ساعده بمخالطتهم .. .ث

قل في العين بعد اتخاذ إالجراءات التصحيحية الالزمة ؟200 / 20شخص لديه حدة بصر تبلغ  .6
ٔ
و ا

ٔ
  ا

 
ٔ
 ضعيف البصر .. .ا

  ))10  (( م المكـفوفين .. .ب

صم .. .ت
ٔ
 اال

 قوي النظر .. .ث

شهرها ؟ .7
ٔ
 هناك العديد من المهارات لقياس حاصل الذكاء ومن ا

 
ٔ
 ليكرت .. .ا

 مان ويتني .. .ب

  ))11  (( م ستانفورد بينيه .. .ت

 ويلكسون .. .ث

  ؟90 ٕالى 70تتراوح نسبة ذكاء الفئة ما بين  .8

 
ٔ
  ))11  (( م غباء عادي .. .ا
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 ضعف عقلي .. .ب

 ضعف عقلي متوسط .. .ت

 ضعف عقلي بسيط .. .ث

ثار االجتماعية لٕالدمان ؟ .9
ٓ
 من اال

 
ٔ
 القلق .. .ا

مراض  .ب
ٔ
 الصدر ..و الدم والقلبا

 ..قوى دولإضعاف  .ت
ً
  سياسيا

  ))13  (( م انخفاض إالنتاج والبطالة .. .ث

 الحاجة ٕالى توكيد الذات من احتياجات الموهبين ؟ .10

 
ٔ
 االجتماعية .. .ا

  ))14  (( م النفسية .. .ب

 العامة .. .ت

 الصحية .. .ث

سماء متعددة منها ؟ .11
ٔ
 ما يذكر "الدافع" في نظريات الشخصية تحت ا

ً
حيانا

ٔ
 ا

 
ٔ
  ))1  (( م الرغبة .. .ا

 رد الفعل .. .ب

 التغذية.. .ت

 االتجاه .. .ث

 من المشكالت المتعلقة بالمكـفوفين بوظائف الحواس ؟ .12

 
ٔ
هيل.. .ا

ٔ
 التا

 اإلحباط .. .ب

 الكـفاية.. .ت

  ))10  (( م تميز العوائق والصعوبات .. .ث

مراض التي ال تبدو واضحة ولكنها تمثل ٕاعاقات بالنسبة لهم كمرضى القلب والفشل الكلوي ؟ .13
ٔ
صحاب اال

ٔ
 ا

 
ٔ
  ))3  (( م فائت ذوي عجز غير ظاهر .. .ا

 فائت ذوي عجز ظاهر .. .ب

صحاب عجز اجتماعي .. .ت
ٔ
 ا

صحاب عجز خلقي .. .ث
ٔ
 ا

 صنفت إالعاقة البصرية من حيث زمن إالصابة ٕالى ؟ .14

 
ٔ
 إصابة دائمة وإصابة مؤقتة .. .ا

  ))10  (( م ٕاعاقة خلقية وٕاعاقة مكـتسبة .. .ب

 مكـفوف ضعف البصر .. .ت

 مكـفوف بصر جزئي .. .ث

 تمارس الخدمة االجتماعية مع الفائت الخاصة لمساعدتهم كي يحصلوا على خدمات ملموسة مثل ؟ .15

 
ٔ
 اإلرشاد التوجيهي للمعاق .. .ا

سرة ..النفسياإلرشاد  .ب
ٔ
  لال

 تبصير الخدمة بحاجاتهم .. .ت

جهزة تعويضية .. .ث
ٔ
  ))4  (( م خدمات طبية وا
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ثار الناجمة عن العجز واكـتساب واستعداد دوره في الحياة  .16
ٓ
الجهود التي تبذل مدة محددة لتمكين الشخص وعائلته من التغلب على اال

 معتمد على نفسه ؟

 
ٔ
 مفهوم اإلرشاد .. .ا

 مفهوم ... .. .ب

هيل .. .ت
ٔ
  ))6  (( م مفهوم التا

مين .. .ث
ٔ
 مفهوم التا

خالقية ؟ .17
ٔ
مثلة الفائت الخاصة من الناحية االجتماعية واال

ٔ
 من ا

 
ٔ
  ))13  (( م مدمني المخدرات .. .ا

طراف .. .ب
ٔ
 مبتوري اال

 المكـفوفين .. .ت

 الموهوبين .. .ث

 واختيار المناهج المناسبة لهم من الخدمات وإالرشاد ؟ .18
ً
 الخدمات الخاصة لتوفير فرص التعليم للمعاقين عقليا

 
ٔ
 العالجي .. .ا

  ))11  (( م التربوي .. .ب

 المهني .. .ت

سري .. .ث
ٔ
 اال

هيل االجتماعي ؟ .19
ٔ
ساليب التا

ٔ
 من ا

 
ٔ
  ))7  (( م الرعاية المنزلية .. .ا

 اإلرشاد الطبي .. .ب

  ..بالعملالعالج  .ت

  ..الوظيفيالعالج  .ث

هيل المهني ؟ .20
ٔ
 من شروط القبول بمراكز التا

 
ٔ
ن تقل نسبة الذكاء عن  .ا

ٔ
  درجة ..50ا

ن يكون المعاق سعودي الجنسية .. .ب
ٔ
  ))8  (( م ا

قل من  .ت
ٔ
ن يكون عمره ا

ٔ
  سنة ..15ا

هيل المهني .. .ث
ٔ
ن تثبت الفحوص عدم الصالحية للتا

ٔ
 ا

مثلة الصراع النفسي ؟ .21
ٔ
 تتحدد عوائق التوافق في عوائق اجتماعية واقتصادية وشخصية ونفسية ومن ا

 
ٔ
 حاالت الهجر والطالق .. .ا

  ..ودرجة شدتهااإلعاقات  .ب

  ))2  (( م تعارض حاجات الفرد الشخصية مع متطلبات واقعة االجتماعي .. .ت

 انخفاض االنتاج والبطالة .. .ث

هيلية واالجتماعية المتكاملة ؟ .22
ٔ
هيل توفير الخدمات التا

ٔ
هداف إالدارة العامة للتا

ٔ
 من ا

 
ٔ
  ))8  (( م لجميع فائت المعاقين على اختالق درجاتها .. .ا

 ذوي اإلعاقة الجسمية فقط .. .ب

 ذوي اإلعاقة الحركية فقط .. .ت

 ذوي اإلعاقة العقلية فقط .. .ث

 للونها ٕالى ؟ .23
ً
 تصنف المخدرات وفقا

 
ٔ
  ومصنعه ..طبيعيةمخدرات  .ا
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  ..ومهلوساتمهبطات  .ب

  ))13  (( م مخدرات بيضاء وسوداء .. .ت

 مخدرات كبرى وصغرى .. .ث

نفسهم من خالل ؟ .24
ٔ
هم الخدمات االجتماعية في مجال الفائت الخاصة مساعدتهم على التكيف السليم مع ا

ٔ
 من ا

 
ٔ
نفسهم من خالل تعويدهم على التفاعل المتزن مع الغير .. .ا

ٔ
  ))4  (( م مساعدتهم على استعادة ثقتهم با

 الدعوة إلى إصدار التشريعات التي تكـفل لهم فرص العمل المناسبة لهم .. .ب

فراد المجتمع باحتياجات هذه الفئة .. .ت
ٔ
 توعية ا

 .. .ث
ً
هيلهم مهنيا

ٔ
 المساهمة في توفير اإلمكانيات المختلفة لتا

سباب اهتمام المملكة العربية السعودية بتقديم خدمات لرعاية الفائت الخاصة ؟ .25
ٔ
 من ا

 
ٔ
 تناقص عدد المعاقين بالمملكة .. .ا

  ))8  (( م عناية المملكة بالصحة العامة لمواطنيها حسب احتياجاتهم .. .ب

 تخلي المملكة عن حقوق اإلنسان .. .ت

 تجنب ذوي الفائت الخاصة بالمجتمع .. .ث

 من االحتياجات العقلية للموهوبين ؟ .26

 
ٔ
 الحاجة االجتماعية والمجتمعية .. .ا

  ))14  (( م الحاجة ٕالى مهارات التجريب والبحث العلمي .. .ب

 الحاجة إلى االستقاللية والحرية .. .ت

 جميع ما سبق .. .ث

 تنقسم الحاجات من حيث طبيعتها ٕالى ؟ .27

 
ٔ
 فردية ، جماعية ، مجتمعية .. .ا

ساسية ، ثانوية .. .ب
ٔ
 ا

 ، غير مشبعة .. .ت
ً
 ، مشبعة جزئيا

ً
  ))2  (( م مشبعة تماما

 مستمرة ، غير مستمرة .. .ث

سرية للعوق العقلي ؟ .28
ٔ
مثلة المشكالت اال

ٔ
 من ا

 
ٔ
 .. .ا

ً
 اتجاهات المجتمع الخاطئة نحو المعاقين عقليا

 .. .ب
ً
مام المعاقين عقليا

ٔ
 نقص فرص ا

  )) 6  (( م خجل الوالدين من وجود طفل معاق لديهم .. .ت

 الشعور بعدم الرضا والخوف واإلحباط .. .ث

هيل الطبي ٕالى ؟ .29
ٔ
 تهدف برامج التا

 
ٔ
قصى درجة من التوافق .. .ا

ٔ
 مساعدة المعاق على تحقيق ا

  ))6  (( م العمل على االكـتشاف المبكر لحاالت العجز .. .ب

 تطوير مهارات السلوك االجتماعي التكيفي عند الفرد المعاق .. .ت

 توظيف طاقات وقدرات الشخص المعاق في تدريبه على مهنه .. .ث

 من خصائص الموهوبين ؟ .30

 
ٔ
  ))14 (( م قدرات متميزة على التفكير .. .ا

قل ذكاًء يبدون  .ب
ٔ
  مما هم عليه ..ا

 يشعرون بالملل من النشاطات العادية بالفصل .. .ت

خرين .. .ث
ٓ
 االنطواء وعدم التفاعل مع اال
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  إالنسانية ؟إالنسانيةمن خصائص  .31

 
ٔ
ثر  .ا

ٔ
  فطرية ..بعواملال تتا

ثر  .ب
ٔ
  مكـتسبة ..بعواملال تتا

 .. .ت
ً
ن يكون توافقه جامدا

ٔ
 ينبغي ا

ً
 لكي يكون اإلنسان سويا

  ))1  (( م حياة إالنسان سلسلة متصلة من عمليات التوافق .. .ث

و سوي ؟ .32
ٔ
فراد تنطوي شخصياتهم على سمات وخصائص تجعلهم يختلفون عمن يطلق عليه لفظ عادي ا

ٔ
 مجموعة ا

 
ٔ
 المسنين .. .ا

سرة .. .ب
ٔ
 اال

  ))3  (( م الفائت الخاصة .. .ت

 العمالء .. .ث

 " مصطلح ؟19 ٕالى 0يطلق على الضعف العقلي الشديد والذي تتراوح نسبة ذكائه من " .33

 
ٔ
  ))11  (( م معتوه .. .ا

بله .. .ب
ٔ
 ا

فون .. .ت
ٔ
 ما

 غباء عادي .. .ث

هيل المعاقين ؟ .34
ٔ
 من المبادئ العامة لتا

 
ٔ
هيل عملية روتينية .. .ا

ٔ
 التا

هيل عملية متكاملة .. .ب
ٔ
  ))6  (( م التا

 نقص االهتمام بتكيف المعاق مع ذاته .. .ت

 نقص االهتمام بتكيف المعاق مع البيئة المحيطة .. .ث

 تؤثر إالعاقة على قدرة المعاق باالستمتاع بوقت فراغه ويعد ذلك من المشكالت ؟ .35

 
ٔ
 النفسية .. .ا

  ))12  (( م الترويحية .. .ب

سرة .. .ت
ٔ
 اال

 المهنية .. .ث

و التعاسة فٕانه يعد ؟ .36
ٔ
 للمعيار الذاتي الظاهري عندما يشعر الشخص بالقلق ا

ً
 وفقا

 
ٔ
 سوي .. .ا

  ))1  (( م غير سوي .. .ب

 إيجابي .. .ت

 منحرف .. .ث

ول  .37
ٔ
هيل المهني بالرياض عام ؟ل مركزتم ٕانشاء ا

ٔ
 لتا

 
ٔ
  ))8  (( م  هـ ..1394 .ا

  هـ ..1399 .ب

  هـ ..1400 .ت

  هـ ..1408 .ث

ن هناك بعض الفروق بينهما ؟ .38
ٔ
 بالرغم من تداخل مفهومي التوافق والتكيف ٕاال ا

 
ٔ
ما التكيف فهو عملية استاتيكية .. .ا

ٔ
  ))2  (( م التوافق عملية ديناميكية مستمرة ا

ما التكيف يتم بطريقة مقصودة .. .ب
ٔ
 التوافق عملية تلقائية ا
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ما التكيف يتم فهو عملية ديناميكية .. .ت
ٔ
 التوافق عملية استاتيكية ا

ما التكيف فهو غير نسبي .. .ث
ٔ
 التوافق عملية نسبية ا

 ولم  .39
ً
صبح معاقا

ٔ
صيب بعاهة وا

ٔ
ن ا

ٔ
ن تعلم مهنة ما ومارس هذه المهنة مدة من الزمن ثم حدث ا

ٔ
الرعاية التي تقدم للفرد الذي قد تدريب ا

و مهنته بسبب ٕاعاقته الجديدة ؟
ٔ
 يستطيع العودة ٕالى عمله ا

 
ٔ
 التوافق .. .ا

هيل .. .ب
ٔ
 التا

هيل .. .ت
ٔ
  ))6  (( م ٕاعادة التا

 التكامل .. .ث

  التي تنتاب المصاب بالبتر ؟النفسيةمن المشكالت  .40

 
ٔ
مراض الوراثية .. .ا

ٔ
 اال

  ))12  (( م الشعور بالنقص والذنب .. .ب

 عدم التركيز .. .ت

 ضعف العالقات االجتماعية .. .ث

خصائي االجتماعي مع فريق من المتخصصين لرعاية الفائت  .41
ٔ
ٕاحدى مجاالت الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية التي يتعاون فيها اال

 الخاصة بهدف مساعدتهم على ٕاشباع احتياجاتهم ومواجهة مشكالتهم ؟

 
ٔ
 الفائت الخاصة .. .ا

  ))4  (( م الخدمة االجتماعية في مجال الفائت الخاصة .. .ب

 مؤسسة رعاية الفائت الخاصة .. .ت

هيل المهني .. .ث
ٔ
 التا

 يعود الفضل في اكـتشاف الخط البارز للمكـفوفين والذي يستخدم في التعليم الرسمي ، ٕالى الكـفيف الفرنسي ؟ .42

 
ٔ
 مارتن لويس .. .ا

  ))10  (( م لويس برايل .. .ب

 إميل برايل .. .ت

 ميكافيلي .. .ث

لم والمعاناة والمشقة بعضها يتصل بالناحية الجسمية وبعضها بالمعاناة النفسية ؟ .43
ٔ
لوان من اال

ٔ
 نوعية من المشكالت تتحدد في ا

 
ٔ
  ))5  (( م المشكالت الذاتية .. .ا

 المشكالت النفسية .. .ب

 المشكالت االجتماعية .. .ت

 مشكالت بالكـفاية اإلنتاجية .. .ث

حد البرامج  .44
ٔ
نشطةا

ٔ
هيل يهتم بالجوانب المسببة للعجز والجوانب الصحية الناشئة عنه ؟واال

ٔ
ساسية لعملية التا

ٔ
  اال

 
ٔ
هيل الذاتي .. .ا

ٔ
 التا

هيل الطبي .. .ب
ٔ
  ))6  (( م التا

هيل االجتماعي .. .ت
ٔ
 التا

هيل النفسي .. .ث
ٔ
 التا

 من مشكالت العمل المترتبة على إالعاقة ؟ .45

 
ٔ
 النكوص لسلوك االعتماد على الغير .. .ا

 اضطراب العالقة بالزوجة .. .ب

  ))12  (( م سوء العالقة بالزمالء والرؤساء .. .ت
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بناء .. .ث
ٔ
 اضطراب العالقة باال

ثار االجتماعية لٕالدمان ؟ .46
ٓ
 من اال

 
ٔ
  ))13  (( م انخفاض إالنتاج والبطالة .. .ا

مراض  .ب
ٔ
 والصدر ..القلب ا

 ..قوى دول معينةإضعاف  .ت
ً
  سياسيا

  والسعادة ..بالنشوةاإلحساس  .ث

راء والعادات والرغبة في  .47
ٓ
هو العالقات الحسنه بين الفرد والبيئة ورد طبيعي لكل تغير ينشئ في المجتمع سواء ما يطرا على االفكار واال

 التحويل عنها ؟

 
ٔ
  ))2  (( م التوافق االجتماعي .. .ا

 التوافق السياسي .. .ب

 التوافق البيولوجي .. .ت

 التوافق النفسي .. .ث

فيون والمورفين والهيروين من ؟ .48
ٔ
 يعتبر كل من اال

 
ٔ
 المنبهات .. .ا

 المهدائت .. .ب

  ))13  (( م المهبطات .. .ت

 المهلوسات .. .ث

هداف الخدمة االجتماعية لرعاية الفائت الخاصة البد من مراعاة ؟ .49
ٔ
 لتحقيق ا

 
ٔ
 البطيء في تقديم الخدمات .. .ا

 اعتبارها ضعيفة والتقليل من قدراتها .. .ب

خر لحاالت المعاقين .. .ت
ٔ
 االكـتشاف المتا

ي العام بمشكالتهم وحقهم في التقبل والمساعدة .. .ث
ٔ
  ))4  (( م تنوير الرا

 مساعدة المصابين بالبتر على مواجهة مشكالتهم النفسية الناتجة عن إالصابة يعتبر من المستويات ؟ .50

 
ٔ
 الوقائية .. .ا

  ))12  (( م العالجية .. .ب

هيلية .. .ت
ٔ
 التا

 التنموية .. .ث
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ول ))1436 / 1435(( اختبار رعاية الفائت الخاصة 
ٔ
  الفصل اال

و سلوك معين ؟ .1
ٔ
و نشاط ما ا

ٔ
 وجود نوع من الضغط الداخلي على الفرد للقيام بعمل ما ا

 
ٔ
 التنظيم .. .ا

  ))1   (( م الدافع .. .ب

 السيطرة .. .ت

العادات ..  .ث

يمكن تطبيق مسؤوليات الممارس العام في العمل مع فئة المكـفوفين من خالل  ؟  .2

 
ٔ
 تنمية قدراتهم على حل مشكالتهم .. .ا

نساق التي تزودهم بالموارد والخدمات .. .ب
ٔ
 ربطهم باال

 تحقيق العدالة االجتماعية والمساواة بين جميع المكـفوفين والمبصرين .. .ت

  ))10  (( م جميع ما سبق .. .ث

و االشراف عليها من قبل القطاع الخاص  ؟  .3
ٔ
تختص بدراسة كافة ما يتعلق بمراكز الرعاية التي يتم ٕانشاؤها ا

 
ٔ
هيل االجتماعي .. .ا

ٔ
 إدارة التا

هيل المهني .. .ب
ٔ
 إدارة التا

هلي .. .ت
ٔ
هيل اال

ٔ
  ))8  (( م ٕادارة التا

هيل النفسي ..  .ث
ٔ
إدارة التا

هميتها ٕالى  ؟  .4
ٔ
تنقسم الحاجات من حيث ا

 
ٔ
 فردية ، جماعية ، مجتمعية .. .ا

ساسية ، ثانوية .. .ب
ٔ
  ))2  (( م ا

 ، غير مشبعة .. .ت
ً
 ، مشبعة جزئيا

ً
 مشبعة تماما

مستمرة ، غير مستمرة ..  .ث

مثلة المشكالت المهنية للعوق العقلي  ؟  .5
ٔ
من ا

 
ٔ
 الحماية الزائدة .. .ا

 نقص المعلمين المؤهلين والمدرسين لهذه الفئة .. .ب

قل ٕانتاج .. .ت
ٔ
نه ا

ٔ
صحاب العمل للمعاق با

ٔ
  ))11  (( م نظرة ا

الشعور بعدم الرضا والخوف ..  .ث

هداف الرعاية الخاصة البد من مراعاة  ؟  .6
ٔ
لكي ننجح في تحقيق ا

 
ٔ
ي العام بمشكالتهم وحقهم في التقبل والمساعدة .. .ا

ٔ
 تنوير الرا

 السرعة والتكامل في تقديم الخدمات .. .ب

همية االكـتشاف المبكر لحاالت المعاقين .. .ت
ٔ
ي العام با

ٔ
 تنوير الرا

  ))4  (( م جميع ما سبق .. .ث

يشتمل على التقدير لحجم الموقف وتحليله والتصميم والتخطيط للتغيير والتعاقد مع نسق العميل ؟  .7

 
ٔ
 طور البداية .. .ا

 طور التمهيد .. .ب

  ))10  (( م طور الوسط .. .ت

طور النهاية ..  .ث

االنسان كائن بيولوجي ونفسي واجتماعي بطبيعته ُفطر على طاقة نفسية هي ؟  .8

 
ٔ
  ))5  (( م االرادة .. .ا
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 الذكاء .. .ب

 الفلسفة .. .ت

 الشعور بالرضا .. .ث

من االحتياجات النفسية للموهوبين ؟  .9

 
ٔ
 الحاجة لالستطالع واالكـتشاف والتجريب .. .ا

من وعدم التهديد .. .ب
ٔ
  ))14  (( م الحاجة للشعور باال

 الحاجة لتكوين عالقات اجتماعية .. .ت

جميع ما سبق ..  .ث

نواعها المختلفة في مجال االعاقة ؟  .10
ٔ
االهتمام بٕاجراء البحوث والدراسات الميدانية با

 
ٔ
  ))5  (( م الدور الوقائي .. .ا

 الدور التنموي .. .ب

 الدور الدور العالجي .. .ت

 الدور االنشائي .. .ث

هيل النفسي ؟  .11
ٔ
ساليب التا

ٔ
من وسائل وا

 
ٔ
دوية والعقاقير الطبية .. .ا

ٔ
 اال

 العالج الطبيعي .. .ب

  ))6  (( م تعديل السلوك .. .ت

جميع ما سبق ..  .ث

دوار الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الفائت الخاصة ؟  .12
ٔ
من ا

 
ٔ
 التعرف على طبيعة المشكالت المعقدة للفائت الخاصة ومساعدتهم على مواجهتها .. .ا

 التنسيق بين الخدمات المتوفرة وفرص العمل الالزمة لهم .. .ب

هيل كل فئة .. .ت
ٔ
 توفي الخدمات التي تحتاجها من خالل فريق رعاية وتا

  ))5  (( م جميع ما سبق .. .ث

جهد مشترك بين مجموعة اختصاصات بهدف توظيف وتدعيم قدرات الفرد ليكون قادرا على التكيف مع ٕاعاقته ؟  .13

 
ٔ
 التوازن .. .ا

هيل .. .ب
ٔ
  ))6  (( م التا

 التكيف .. .ت

التوافق ..  .ث

فيون والقات من المخدرات ؟  .14
ٔ
الحشيش واال

 
ٔ
  ))13  (( م الطبيعية .. .ا

 المصنع .. .ب

 التخليقية .. .ت

 النصف تخليقية .. .ث

 عن العجز ؟  .15
ٔ
ن تنشا

ٔ
و الجوانب المرضية والصحية التي يمكن ا

ٔ
يهتم بالجوانب المرضية سواء المسببة للعجز ا

 
ٔ
هيل المهني .. .ا

ٔ
 التا

هيل االجتماعي .. .ب
ٔ
 التا

هيل الطبي .. .ت
ٔ
  ))6  (( م التا

هيل النفسي ..  .ث
ٔ
التا
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خصائي بتقديم الرعاية لمجتمع الطلبة الموهوبين بالمدرسة وذلك في ٕاطار قيامه بالمسوئليات التي منها  ؟  .16
ٔ
يقوم اال

 
ٔ
نفسهم .. .ا

ٔ
 التعامل مع الطالب الموهوبين ا

 التعامل مع نسق المدرسة .. .ب

 التعامل مع النسق المحيط .. .ت

  ))14  (( م جميع ما سبق .. .ث

هيل االجتماعي للمعاقين  ؟  .17
ٔ
مثلة المؤسسات المتخصصة لتقديم خدمات إاليواء والتا

ٔ
من ا

 
ٔ
هيل الطبي.. .ا

ٔ
 مراكز التا

 معاهد النور للمكـفوفين .. .ب

 معاهد التربية الفكرية .. .ت

  ))8  (( م جميع ما سبق .. .ث

دراسة ٕامكانيات المعاق المهنية والتعرف على ميوله واستعداداته بهدف مساعدته على االختيار المهني  ؟  .18

 
ٔ
  ))7  (( م التقييم المهني .. .ا

 التدريب المهني .. .ب

 التوجيه المهني .. .ت

 التشغيل .. .ث

هيل االجتماعي ؟  .19
ٔ
من  شروط القبول بمراكز التا

 
ٔ
ن يكون المعاق سعودي الجنسية .. .ا

ٔ
  ))8  (( م ا

هيل .. .ب
ٔ
ن يثبت من الفحوصات المختلفة الصالحية للتا

ٔ
 ا

 .. .ت
ً
 + ب معا

ٔ
 ا

ن يكون لدى الحالة اضطرابات نفسية وعقلية .. .ث
ٔ
 ا

نشطة الهادفة الستثمار وتوظيف قدرات المعاق وتدريبه على مهنة مناسبة ؟  .20
ٔ
مجموعة البرامج واال

 
ٔ
هيل النفسي .. .ا

ٔ
 التا

هيل المهني .. .ب
ٔ
  ))7  (( م التا

هيل االجتماعي .. .ت
ٔ
 التا

هيل الطبي ..  .ث
ٔ
التا

هيل االجتماعي لشديدي إالعاقة ؟  .21
ٔ
هيل المهني , و التا

ٔ
قساما للتا

ٔ
هيلهم يضم ا

ٔ
نمط من مراكز رعاية المعاقين و تا

 
ٔ
على لشؤون المعاقين .. .ا

ٔ
 المجلس اال

هيل الشامل .. .ب
ٔ
  ))9  (( م مراكز التا

طفال المشلولين .. .ت
ٔ
 مؤسسات رعاية اال

هيل المهني ..  .ث
ٔ
مراكز التا

يطلق عليهم فئة القابلون للتعلم ؟  .22

 
ٔ
  ))11  (( م ٕاعاقة عقلية بسيطة .. .ا

 إعاقة عقلية متوسطة .. .ب

 إعاقة عقلية شديدة .. .ت

 إعاقة عقلية .. .ث

تولي المملكة العربية السعودية اهتماما بالمعاقين بتشغيلهم بما يتالءم مع التخصص و طبيعة االعاقة عن طريق ؟  .23

 
ٔ
 العمل في المصالح الحكومية .. .ا

 العمل في القطاع الخاص .. .ب
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 تنفيذ مشروع فردي .. .ت

  ))9  (( م جميع ما سبق .. .ث

ظهور مشاعر جديدة كنتيجة لحدوث البتر "كالشعور بالذنب" يعتبر من المشكالت ؟  .24

 
ٔ
 االجتماعية .. .ا

سرية .. .ب
ٔ
 اال

  ))12  (( م النفسية .. .ت

الصحية ..  .ث

هيل االجتماعي ؟  .25
ٔ
ساليب التا

ٔ
من ا

 
ٔ
سلوب الرعاية الالحقة .. .ا

ٔ
سلوب الرعاية المنزلية وا

ٔ
 ا

سلوب الرعاية النهارية .. .ب
ٔ
 ا

سلوب الرعاية اإليوائية .. .ت
ٔ
 ا

  ))7  (( م جميع ما سبق .. .ث

هيل بوزارة الشؤون االجتماعية ؟  .26
ٔ
عدد االدارات التابعة لٕالدارة العامة للتا

 
ٔ
  ))8  (( م  ..3 .ا

  ..4 .ب

  ..5 .ت

  ..6 .ث

خصائي االجتماعي مع الطالب الموهوبين ؟  .27
ٔ
دوار اال

ٔ
من ا

 
ٔ
 اكـتشاف الموهوبين .. .ا

 إقامة عالقة مهنية ودراستهم دراسة اجتماعية شاملة .. .ب

 إشباع احتياجاتهم .. .ت

  ))14  (( م جميع ما سبق .. .ث

من محكات الشخصية السوية ؟  .28

 
ٔ
من .. .ا

ٔ
 عدم الشعور باال

ي االستبصار .. .ب
ٔ
  ))1  (( م درجة مقبولة من تقويم الذات ا

هداف غير واقعية في الحياة .. .ت
ٔ
 ا

انفعالية زائدة غير معقولة ..  .ث

ثيرها على الجهاز العصبي يدخل ضمن ؟  .29
ٔ
الكوكايين ٕاذا صنفنا المخدرات على حسب تا

 
ٔ
 المهبطات .. .ا

و المنشطات .. .ب
ٔ
  ))13  (( م المنبهات ا

  المنومات والمهدائت .. .ت

المهلوسات ..  .ث

على برسم السياسة العامة في مجال االعاقة و تنظيم شؤون المعاقين ب ؟  .30
ٔ
يختص المجلس اال

 
ٔ
 إصدار الئحة داخلية لتنظيم إجراءات العمل في المجلس .. .ا

 إصدار قواعد عمل صندوق رعاية المعاقين .. .ب

وقاف .. .ت
ٔ
 إصدار الئحة قبول التبرعات والهبات والوصايا واال

  ))9  (( م جميع ما سبق .. .ث

هيل ؟  .31
ٔ
العناصر المساهمة في ٕانجاح التا



19 

سئلة: 
ٔ
سئلة:   N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
(( م ... )) تعني رقم المحاضرة   Winter Songحل اال

 
ٔ
 الشخص المعاق نفسه .. .ا

سرة المعاقوالمجتمع .. .ب
ٔ
 ا

هيل .. .ت
ٔ
 فريق التا

  ))6  (( م جميع ما سبق .. .ث

 ؟ 49- 20تتراوح نسبة ذكاء هذه الفئة من  .32

 
ٔ
فون" .. .ا

ٔ
 ضعف عقلي بسيط "ما

بله" .. .ب
ٔ
  ))11  (( م ضعف عقلي متوسط "ا

 ضعف عقلي شديد "معتوه" .. .ت

غباء عادي ..  .ث

صنفت االعاقة البصرية من حيث مستقبل االعاقة ٕالى ؟  .33

 
ٔ
  ))10  (( م ٕاصابة دائمة وٕاصابة مؤقتة .. .ا

 إعاقة خلقية وإعاقة مكـتسبة .. .ب

 مكـفوف وضعيف بصر .. .ت

 مكـفوف مبصر جزئي .. .ث

من المشكالت الخاصة بالمكـفوفين المتعلقة بوظائف الحواس ؟  .34

 
ٔ
 تعويض الحواس .. .ا

 تمييز العوائق والصعوبات .. .ب

  .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ))10  (( م  ..ا

هيل المهني ..  .ث
ٔ
التا

و االصابة بالبتر ويتضمن ذلك ٕاجراءات صحية واجتماعية ؟  .35
ٔ
العمل على ٕازالة العوامل التي تسبب حدوث القصور ا

 
ٔ
 المستوى العالجي .. .ا

  ))12  (( م المستوى الوقائي .. .ب

هيلي .. .ت
ٔ
 المستوى التا

المستوى التنموي ..  .ث

هيل المهني ؟  .36
ٔ
من  الفائت التي تقبل بمراكز التا

 
ٔ
 .. .ا

ً
 المعاقين جسميا

 .. .ب
ً
 المعاقين حسيا

 .. .ت
ً
 المعاقين عقليا

  ))9  (( م جميع ما سبق .. .ث

من المخدرات الكبرى ؟  .37

 
ٔ
  ))13  (( م الهيروين .. .ا

 المسكنات .. .ب

 البانجو .. .ت

 المهدائت .. .ث

من المميزات التي يتمتع بها المعاقون في المملكة العربية السعودية ؟  .38

 
ٔ
 إتاحة فرص العمل للمعاقين كغيرهم .. .ا

 تخصيص مواقف لسيارات المعاقين .. .ب

 .. .ت
ً
دوية مجانا

ٔ
نواع الرعاية بما في ذلك العالج واال

ٔ
 توفير كافة ا
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  ))9  (( م جميع ما سبق .. .ث

يتميز الشخص الموهوب ب ؟  .39

 
ٔ
  ))14  (( م قدرته على حل المشاكل .. .ا

 قدرته االبداعية المنخفضة .. .ب

 عدم االلتزام .. .ت

 جميع ما سبق .. .ث

صلها ٕالى ؟  .40
ٔ
تقسم المخدرات حسب ا

 
ٔ
 المنبهات والمنومات والمهبطات .. .ا

  ))13  (( م المخدرات الطبيعية والمصنعة والتخليقية .. .ب

 صغرى وكبرى .. .ت

بيضاء وسوداء ..  .ث

من العوامل الرئيسية في تركيب مكونات الشخصية ؟  .41

 
ٔ
ساسية .. .ا

ٔ
 الصفات الفطرية اال

 الدوافع.. .ب

 االتجاهات .. .ت

  ))1  (( م جميع ما سبق .. .ث

ساسية التي تكون في مجموعها فلسفة العمل مع الفائت الخاصة ؟  .42
ٔ
من الحقائق اال

 
ٔ
 تؤمن الخدمة االجتماعية بعدم تكافؤ الفرص بين المواطنين .. .ا

  ))5  (( م تؤمن الخدمة االجتماعية بكرامة االنسان .. .ب

 .. .ت
ً
 + ب معا

ٔ
 ا

ن االنسان ليس لديه إرادة ..  .ث
ٔ
تؤمن الخدمة االجتماعية ا

ن "السوية" هي كما يدركها الشخص بنفسه ؟  .43
ٔ
معيار يرى ا

 
ٔ
  ))1  (( م المعيار الذاتي .. .ا

 المعيار القيمي .. .ب

 المعيار االكلينيكي .. .ت

 المعيار االحصائي .. .ث

من الدوافع وراء تقديم رعاية الفائت الخاصة ؟  .44

 
ٔ
خالقي .. .ا

ٔ
و اال

ٔ
 الدافع الديني ا

 الدافع العلمي .. .ب

 الدافع المهني .. .ت

  ))4  (( م جميع ما سبق .. .ث

النشاط الذي يبذله الكائن الحي للموائمة بين مطالبه ومطالب بيئته ؟  .45

 
ٔ
 التكيف .. .ا

 الحاجة .. .ب

  ))2.  (( م التوافق . .ت

الجهد ..  .ث

خالقية ؟  .46
ٔ
مثلة الفائت الخاصة السلبية من الناحية االجتماعية واال

ٔ
من ا

 
ٔ
 حاالت الضعف العقلي .. .ا



21 

سئلة: 
ٔ
سئلة:   N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
(( م ... )) تعني رقم المحاضرة   Winter Songحل اال

حداث المنحرفون ونزالء السجون .. .ب
ٔ
  ))3  (( م اال

 االكـتائب النفسي .. .ت

الصم والبكم والمكـفوفين ..  .ث

حاالت الترمل والطالق والهجر من ضمن العوائق ؟  .47

 
ٔ
  ))2  (( م االجتماعية .. .ا

 النفسية .. .ب

 العقلية .. .ت

 الصحية .. .ث

حالة من النقص واالفتقار تقترن بنوع من التوتر والضيق ؟  .48

 
ٔ
 التكيف .. .ا

 التوافق .. .ب

 المشكلة .. .ت

  ))2  (( م الحاجة .. .ث

والد الضعاف والمشوهين ؟  .49
ٔ
كانت تقضي بٕاعدام اال

 
ٔ
 قرطبة .. .ا

سبرطة .. .ب
ٔ
  ))3  (( م ا

شبيلية .. .ت
ٔ
 ا

روما ..  .ث

ٕادارة عامة بوزارة الشؤون االجتماعية تختص بالتخطيط والمتابعة لجميع ما يقدم للمعاقين من خدمات ؟  .50

 
ٔ
هيل االجتماعي .. .ا

ٔ
 إدارة التا

هيل المهني .. .ب
ٔ
 إدارة التا

هيل .. .ت
ٔ
  ))7  (( م االدارة العامة للتا

هلي .. .ث
ٔ
هيل اال

ٔ
 االدارة العامة للتا
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  الفصل الثاني ))1435 / 1435(( اختبار رعاية الفائت الخاصة 
مجموع القدرات واالستعدادات والصفات العقلية  والجسمية التي يولد الفرد مزودا بها  ؟  .1

 
ٔ
  ))1 ..  (( م الصفات الفطرية االساسية .ا

 ..الدوافع .ب

  ..االتجاهات .ت

  ..العادات .ث

الحاجة الي االمن والتقبل والنجاح والتحصيل وحرية  التعبير ، تعتبر من الحاجات ؟  .2

 
ٔ
  ..البيولوجية .ا

  ..االقتصادية .ب

  ))2 ..  (( م النفسية .ت

  ..االجتماعية .ث

تختلف الحاجات وفقا لمعايير منها ؟  .3

 
ٔ
  ..نطاق الحاجة .ا

  ..طبيعة الحاجة .ب

همية الحاجة .ت
ٔ
  ..ا

  ))2 ..  (( م كل ما سبق .ث

شباع الحاجات االنسانية ؟  .4
ٔ
ما ا

ٔ
 ا

ً
 ، ويقف حاليا

ً
 وبنائيا

ً
و شئ ضار وظيفيا

ٔ
معوق ا

 
ٔ
  ..التكيف .ا

  ))2..  (( م المشكلة  .ب

  ..الحاجة .ت

  ..التوافق .ث

هناك عدة مداخل لدراسة المشكالت االجتماعية يطلق عليها ‘‘ كولمان ‘‘ تصميمات الدراسة والبحث من بينها ؟  .5

 
ٔ
  ..دراسة االلحالة .ا

  ..المسوح االجتماعية .ب

  ..اجراء التجارب .ت

  ))2 ..  (( م كل ما سبق .ث

 من عملية التغير المستمر لكل من الفرد والبيئة ؟  .6
ٔ
عملية ديناميكية مستمرة تنشا

 
ٔ
   ..التكيف .ا

  ))2 ..  (( م التوافق .ب

  ..الحاجة .ت

  ..المشكلة .ث

من التصنيفات المحددة للفائت الخاصة ؟  .7

 
ٔ
و عدم ظهور العرض .ا

ٔ
 لظهور ا

ً
  ..تبعا

خر .ب
ٔ
 لفائت خاصة سوية وا

ً
 .. غير سوية ىتبعا

 لسبب العجز .ت
ً
  ..تبعا

  ))3 ..  (( م كل ما سبق .ث

خصائي االجتماعي في مجال رعاية الفائت الخاصة ؟  .8
ٔ
دوار المهنية لال

ٔ
من اال

 
ٔ
  ..الدور الوقائي .ا
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  ..الدور العالجي .ب

  ..الدور التنموي .ت

  ))5 ..  (( م ل ما سبقك .ث

هيل ؟  .9
ٔ
هداف عملية التا

ٔ
من ا

 
ٔ
ستغالل وتطوير قدرات وامكانيات الفرد وتوظيفه .ا

ٔ
 ا ..ا

  ..دمج الفرد المعاق في الحياة العامة للمجتمع .ب

سرتة على التكيف مع حالة العجز .ت
ٔ
  ..مساعدة الفرد وا

  ))6 ..  (( م كل ما سبق .ث

هيل  المهني هي ؟  .10
ٔ
ولي خطوات عملية التا

ٔ
ا

 
ٔ
  ))7 ..  (( م التدريب المهني .ا

  ..التوجية المهني .ب

  ..التقييم المهني .ت

  ..االختبار المهني .ث

هيل االجتماعي لشديدي إالعاقة بالرياض عام ؟  .11
ٔ
نشاء مركز التا

ٔ
تم ا

 
ٔ
  ))8 ..  (( م  هـ1394 .ا

  .. هـ1396 .ب

  .. هـ1398 .ت

  .. هـ1399  .ث

هيلية  واالجتماعية المتكاملة لـــــ ؟  .12
ٔ
هيل توفير الخدمات التا

ٔ
تهدف االدارة العامة للتا

 
ٔ
  ..ذوي االعاقات العقلية فقط .ا

  ..ذوي االعاقات الحسية فقط .ب

  ..ذوي االعاقات  الحركية  فقط .ت

   ))8 ..  (( م ميع فائت المعاقين على اختالف درجاتهمج .ث

هيلية هي  .13
ٔ
االدارة المختصة بكافة االجراءات االدارية والفنية المتعلقة بالمستفيدين من الخدمات االيوائية  في المراكز والمؤسسات التا

ٕادارة ؟ 

 
ٔ
هيل االجتماعي .ا

ٔ
  ))8 ..  (( م التا

هيل المهني .ب
ٔ
  ..التا

هلي .ت
ٔ
هيل اال

ٔ
  ..التا

هيل النفسي .ث
ٔ
  ..التا

المختص برسم السياسة العامة  في مجال إالعاقة بالمملكة العربية السعودية ؟  .14

 
ٔ
  ..وزير الشؤون االجتماعية .ا

على لشؤون المعاقين .ب
ٔ
  ))9 ..  (( م المجلس اال

 ..جمعيات المعاقين الخيرية  .ت

  ..مؤسسات رعاية االطفال المشلولين .ث

طوار حل المشكلة في ضوء الممارسة العامة الطور الذي يشمل ( تقدير حجم الموقف  وتحليله والتخطيط والنعاقد ) ويطلق عليه  .15
ٔ
من ا

طور ؟ 

 
ٔ
  ..البداية .ا

  ..التمهيد .ب



24 

سئلة: 
ٔ
سئلة:   N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
(( م ... )) تعني رقم المحاضرة   Winter Songحل اال

  ))10 ..  (( م لوسطا .ت

  ..النهاية .ث

مريكية في عام  .16
ٔ
كـثر التعريفات قبوال لٕالعاقة العقلية وتبنة الجمعية  اال

ٔ
 م ؟ 1973من ا

 
ٔ
 " ..بالكستون"تعريف  .ا

  ))11" ..  (( م جروسمان"تعريف  .ب

  " ..يورنفيل"تعريف  .ت

 " ..ستانفورد بينيه"تعريف  .ث

 ويطلق عليهم القابلون للتدريب ؟ "50 ــ 40"إالعاقة العقلية التي تتراوح ما بين  .17

 
ٔ
  ))11 ..  (( م ٕاعاقة عقلية متوسطة .ا

  ..إعاقة عقلية  شديدة .ب

  ..إعاقة عقلية  بسيطة .ت

  ..غباء عادي .ث

مثلة المشكالت االجتماعية للعوق العقلي  ؟  .18
ٔ
من ا

 
ٔ
  ..نفص فرص العمل .ا

جهزة الالزمة لتعليم هذه الفئة  .ب
ٔ
  ..نقص اإلمكانات  واال

ستهزاءإ  .ت
ٔ
لقاب واال

ٔ
  ))11 ..  (( م طالق بعض اال

  ..الشعور بعدم الرضا واالحباط .ث

الخدمات االرشادية التي تهتم بالتعليم واالختيار  والتدريب ؟  .19

 
ٔ
  ..االرشاد العالجي .ا

  ))11 ..  (( م االرشاد المهني .ب

سري  .ت
ٔ
  ..االرشاد اال

  ..االرشاد التربوي .ث

من خصائص الموهوبين ؟  .20

 
ٔ
  ))14 ..  (( م قدرات هائلة على التفكير .ا

صغر سنا مما هم علية .ب
ٔ
  ..يبدون ا

  ..يشعرون بالمتعة إزاء النشاطات العادية بالفصل .ت

  ..كل ما سبق .ث

رفض قبول المصاب بالبتر لذاته الجديدة ومقاومته لواقعه الجديد من المشكالت ؟  .21

 
ٔ
  ..االجتماعية .ا

  ..االقتصادية .ب

  ))12 ..  (( م النفسية .ت

  ..البيئية .ث

تصنف المخدرات حسب ؟  .22

 
ٔ
  ..لونها .ا

  ..خطورتها .ب

ثيرها على الجهاز العصبي .ت
ٔ
  ..تا

  ))13 ..  (( م كل ما سبق .ث

تقسم المخدرات حسب خطورتها على ؟  .23
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ٔ
  ..خدرات بيضاء وسوداءم .ا

  ))13ى ..  (( م  وصغرىمخدرات كبر .ب

 ..مخدرات داكنة اللون وليست داكنة اللون  .ت

  ..مهبطات ومهلوسات .ث

تتمثل في وجود مشكالت تكيفية  حادة للطلبة الموهوبين  ، وترجع عادة للحساسية المفرطة والحدة في تعامل  الموهوبين مع ما يدور  .24

سري والمدرسي واالجتماعي بشكل عام ؟ 
ٔ
في محيطهم اال

 
ٔ
  ))14 ..  (( م نفعاليةامشكالت  .ا

  ..مشكالت معرفية .ب

  ..مشكالت مهنية .ت

  ..كل ما سبق .ث

فيون والحشيش من المخدرات ؟  .25
ٔ
يعتبر كل من اال

 
ٔ
  ..المهلوسة .ا

  ..البيضاء .ب

  ))13 ..  (( م السوداء .ت

  ..كل ما سبق .ث

هتمام المملكة العربية السعودية بتقديم خدمات اجتماعية شاملة لرعاية الفائت الخاصة  ؟  .26
ٔ
سباب ا

ٔ
من ا

 
ٔ
  ..حماية الدولة لحقوق االنسان وفق الشريعة االسالمية .ا

 ..واقع وحجم مشكلة المعاقين بالمملكة وتزايدها  .ب

  ..عناية الدولة بالصحة العامة لمواطنيها حسب احتياجاتهم .ت

  ))8 ..  (( م كل ما سبق .ث

تنقسم الحاجات من حيث طبيعتها الي ؟  .27

 
ٔ
  .. غير مستمرةومستمرة  .ا

  .ب
ً
   ومشيعة تماما

ً
  ))2 ..  (( م غير مشبعةومشبعة جزئيا

ساسية .ت
ٔ
  ..ثانوية وا

  ..مجتمعية وجماعيةوفردية  .ث

هيل المهني ؟  .28
ٔ
من شروط القبول بمراكز التا

 
ٔ
هيل المهني بالفحوص والدراسات المختلفة .ا

ٔ
ن تثبت الحالة صالحيتها للتا

ٔ
  ))9 ..  (( م ا

ن ال يتجاوز الخامسة والعشرون عند التقديم .ب
ٔ
كمل العاشرة من عمره وا

ٔ
ن يكون المعاق قد ا

ٔ
  ..ا

  .ت
ً
ن يكون معاق فكريا

ٔ
  ..ا

  ..كل ما سبق .ث

تنقسم الفائت الخاصة من حيث سبب العجز الي ؟  .29

 
ٔ
  ..غير سويةوسوية  .ا

  ..عقليةوجسمية  .ب

  ))3..  (( م مكـتسبة وراثية و .ت

 ..غير ظاهرة وظاهرة  .ث

من الوسائل المستخدمة لمساعدة الكـفيف على الحركة ؟  .30

 
ٔ
  ..الدراجة .ا

  ))10 ..  (( م العصا الطويلة .ب
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  ..الكرسي المتحرك .ت

  ..كل ما سبق .ث

همية الفحص الشامل قبل الزواج لتجنب إالعاقة ؟  .31
ٔ
ي العام با

ٔ
الدعوة لتجنب مسببات إالعاقة وتنوير الرا

 
ٔ
  ..لدور العالجيا .ا

  ))5..  (( م الدور الوقائي  .ب

  ..الدور التنموي .ت

  ..الدور االرشادي .ث

من مشكالت العمل المترتبة على إالعاقة ؟  .32

 
ٔ
  ))12 ..  (( م سوء العالقة بالزمالء والرؤساء .ا

  ..اضطراب العالقة االسرية .ب

  ..النكوص لسلوك االعتماد على الغير .ت

  ..كل ما سبق .ث

من االحتياجات العقلية للموهوبيين ؟  .33

 
ٔ
  ..الحاجة لوجود بيئة اجتماعية محفزة .ا

  ..الحاجة إلكـتساب مهارات التجريب والبحث العلمي .ب

  ..الحاجة الي االستقاللية  والحرية .ت

  ))14..  (( م كل ما سبق  .ث

هيل الشامل بالمملكة تقريبا ؟  .34
ٔ
يبلغ عدد مراكز التا

 
ٔ
  .. مراكز10 .ا

  .. مركز15 .ب

  ))9..  (( م  مركز 25 .ت

  .. مركز50 .ث

نها ساكنة بطبيعتها ، ولكنها تنشط فقط بل  وتبلغ  .35
ٔ
مام ضغوط الحياة  ــ وهي طاقة كامنة متحفزة النشاط رغم ا

ٔ
طاقة قادرة على الصمود ا

لم ؟ 
ٔ
ذروة نشاطها عند مواقف التحدي واال

 
ٔ
  ..اإلدراك .ا

  ))5 ..  (( م إالرادة .ب

  ..قوة المالحظة .ت

  ..الفهم .ث

حسن من  .36
ٔ
قل من 200 / 20شخص لدية حدة بصر ا

ٔ
قوي بعد ٕاجراء التصحيح الالزم ؟ 70 / 20 ولكن ا

ٔ
 في العين اال

 
ٔ
  ))10 ..  (( م ضعيف البصر .ا

  ..قوي البصر .ب

  ..المكـفوف .ت

  ..كل ما سبق .ث

من المميزات التي يتمتع بها المعاقون  في المملكة العربية السعودية ؟  .37

 
ٔ
  .ا

ً
دوية مجانا

ٔ
نواع الرعاية  بما في ذلك العالج واال

ٔ
   ..توفير كافة ا

 ..إتاحة فرص العمل للمعاقين كغيرهم  .ب

  ..تخصيص مواقف لسيارات المعاقين .ت

  ))9 ..  (( م كل ما سبق .ث
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هداف رعاية الفائت الخاصة ؟  .38
ٔ
من ا

 
ٔ
  ..توفير فرص الترويح الهادف للمعاقين .ا

فضل الظروف لتنشئة المعاقين تنشئة اجتماعية صالحة .ب
ٔ
  ..تهيئة ا

  ..توفير فرص التشغيل المناسب للمعاق .ت

  ))4 ..  (( م كل ما سبق .ث

 من  .39
ٔ
نفسهم من خالل ؟ ا

ٔ
هداف الخدمات االجتماعية في مجال الفائت الخاصة مساعدتهم على التكيف السليم مع ا

 
ٔ
  ..صدار التشريعات التي تكـفل لهم فرص العمل المناسبةإ إلىالدعوة  .ا

نفسهم من خالل تعويدهم على التفاعل المتزن مع الغير .ب
ٔ
   ))4 ..  (( م مساعدتهم على استعادة ثقتهم با

فراد المجتمع باحتياجات هذه الفئة  .ت
ٔ
 ..توعية ا

  .ث
ً
هيلهم مهنيا

ٔ
  ..المساهمة في توفير االمكانيات المختلفة لتا

دورا الخدمة االجتماعية  في مجال رعاية الفائت الخاصة  ؟  .40
ٔ
من ا

 
ٔ
  ..التعرف على طبيعة  المشكالت المعقدة للفائت الخاصة ومساعدتهم على مواجهتها .ا

هيل كل فئة  .ب
ٔ
 ..توفير الخدمات التي تحتاجها من خالل فريق  رعاية وتا

  ..التنسيق بين الخدمات المتوفرة وفرص العمل الالزمة لهم .ت

  ))5 ..  (( م كل ما سبق .ث

سباب البيولوجية التي تؤدي لالدمان  ؟  .41
ٔ
من اال

 
ٔ
  ..اضطرابات الشخصية .ا

  ..رفاق السوء من المدمنين .ب

  .ت
ً
  ))13 ..  (( م ٕاساءة استخدام العقار المسموح به طبيعا

  ..كل ما سبق .ث

هيل الطبي ؟ ومن  .42
ٔ
ساليب التا

ٔ
سائل وا

 
ٔ
  ..االرشاد النفسي .ا

  ))6 ..  (( م االجهزة الطبية التعويضية .ب

سري  .ت
ٔ
  ..االرشاد اال

  ..كل ما سبق .ث

هيل  ؟  .43
ٔ
ساليب التا

ٔ
تعتبر الرعاية المنزلية من ا

 
ٔ
  ))7 ..  (( م االجتماعي .ا

  ..المهني .ب

  ..النفسي .ت

  ..التربوي .ث

خطوة هدفها مساعدة االشخاص المعاقين على اختيار المهنة التي تتناسب  مع ميؤلهموٕاستعداداتهم وقدراتهم ؟  .44

 
ٔ
  ..التدريب المهني .ا

  ..التشغيل .ب

  ))7 ..  (( م التوجية المهني .ت

 ..التقييم المهني  .ث

خصائي االجتماعي ؟  .45
ٔ
دوار اال

ٔ
مساعدة المعاق على تقبل واقعه  والتوافق معه من ا

 
ٔ
  ..الوقائية .ا

  ))5 ..  (( م العالجية .ب
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 ..التنموية  .ت

  ..اإلنشائية .ث

من خصائص الشخصية االنسانية  ؟  .46

 
ٔ
ثر بعوامل فطرية ومكـتسبة .ا

ٔ
  ..تنظيم دينامي يتا

  .ب
ً
ن يكون توافقة مرنا

ٔ
 ينبغي ا

ً
 ..لكي يكون االنسان سويا

  ..حياة االنسان سلسلة متصلة من عمليات التوافق .ت

  ))1 ..  (( م كل ما سبق .ث

ثار الناجمة عن العجز ؟  .47
ٔ
مجموعة الجهود التي تبذل خالل مدة محددة لتمكين الشخص وعائلته من التغلب على اال

 
ٔ
هيل .ا

ٔ
  ))6 ..  (( م مفهوم التا

  ..مفهوم  التمكين .ب

  ..مفهوم  االرشاد .ت

مين .ث
ٔ
  ..مفهوم التا

عراض والخلو من مظاهر المرض ؟ "السوية والصحة"في معياره  .48
ٔ
ساس غياب اال

ٔ
 تتحددان على ا

 
ٔ
  ..المعيار الذاتي .ا

  ..المعيار القيمي .ب

كلينيكيا .ت
ٔ
  ))1 ..  (( م لمعيار اال

  ..المعيار االحصائي .ث

من الدوافع وراء تقديم رعاية الفائت الخاصة ؟  .49

 
ٔ
  ..الدافع الديني .ا

  ..لدافع العلميا .ب

 ..الدافع المهني  .ت

  ))4 ..  (( م كل ما سبق .ث

كد من عدم تعرضه للمشاكل ومواجهة   .50
ٔ
و تشغيلة للتا

ٔ
و في المجتمع ا

ٔ
سرته  ا

ٔ
هيل وٕادماج المعاق في ا

ٔ
سلوب يستخدم بعد اتمام عملية التا

ٔ
ا

ن تواجهه ؟ 
ٔ
ية صعوبات يمكن ا

ٔ
ا

 
ٔ
  ..الرعاية النهارية .ا

  ))7 ..  (( م الرعاية الالحقة .ب

  ..الرعاية اإليوائية .ت

  ..الرعاية المنزلية .ث
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ول ))1435 / 1434(( اختبار رعاية الفائت الخاصة 
ٔ
  الفصل اال

سماء متعددة منها ؟ .1
ٔ
 ما يذكر "الدافع" في النظريات الشخصية تحت ا

ً
حيانا

ٔ
 ا

 
ٔ
  ))1  (( م الرغبة .. .ا

 ردة الفعل .. .ب

 التغذية العكسية .. .ت

كل ما سبق ..  .ث

عاقات بالنسبة لهم كمرضي القلب والفشل الكلوي ؟  .2
ٔ
مراض التي ال تبدو واضحة ولكنها تمثل ا

ٔ
صحاب اال

ٔ
هم ا

 
ٔ
  ))3  (( م فائت ذوي عجز غير ظاهر .. .ا

 فائت ذوي عجز ظاهر .. .ب

جتماعي .. .ت
ٔ
صحاب عجز ا

ٔ
 ا

صحاب عجز خلقي ..  .ث
ٔ
ا

  يمكن تقسيم مشكالت الفائت الخاصة لمشكالت تتعلق ب ؟ .3

 
ٔ
ي مشكالت ذاتية .. .ا

ٔ
 عالقة الفرد بذاتة ا

ي مشكالت  .ب
ٔ
  .."بيئيةاجتماعية "عالقة الفرد باالخرين ا

 الكـفاية االنتاجية .. .ت

  ))5  (( م كل ما سبق .. .ث

تمارس الخدمة االجتماعية مع الفائت الخاصة لمساعدتهم كلي يحصلوا على خدمات ملموسة مثل ؟  .4

 
ٔ
 تقديم مساعدات مالية .. .ا

هيل مهني .. .ب
ٔ
 تا

جهزة تعويضية .. .ت
ٔ
 خدمات طبية وا

  ))6  (( م كل ما سبق .. .ث

هيل المهني ؟  .5
ٔ
هداف التا

ٔ
من ا

 
ٔ
 توظيف طاقات وقدرات المعاق في تدريبة علة مهنة مناسبة .. .ا

 إعادة ثقة الشخص المعاق في نفسة وشعوره باالنتاجية .. .ب

 ضمان عمل مناسب للشخص المعاق .. .ت

  ))7  (( م كل ما سبق .. .ث

صنفت إالعاقة البصرية من حيث زمن االصابة ٕالى؟  .6

 
ٔ
 إصابة دائمة وإصابة مؤقتة .. .ا

  ))10  (( م ٕاعاقة خلقية وٕاعاقة مكـتسبة .. .ب

 مكـفوف وضعيف البصر .. .ت

مكـفوف ومبصر جزئي ..  .ث

هيل االجتماعي ؟  .7
ٔ
من الخدمات التي تقدم في مراكز التا

 
ٔ
 الرعاية النفسية .. .ا

 الترويح وشغل وقت الفراغ .. .ب

 الرعاية الصحية الكاملة .. .ت

  ))8  (( م كل ما سبق .. .ث

" مصطلح ؟ 69 ٕالى 50يطلق على الضعف العقلي البسيط والذي تتراوح نسبة ذكائه  من " .8

 
ٔ
 معتوه .. .ا
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بله .. .ب
ٔ
 ا

فون .. .ت
ٔ
  ))11  (( م ما

غباء عادي ..  .ث

نها ؟  .9
ٔ
يمكن النظر للحاجة على ا

 
ٔ
و الشعور بالحرمان .. .ا

ٔ
 االفتقار إلى شئ  ضروري ا

 شعور قوي بضرورة إشباع النقص .. .ب

 .. .ت
ً
شبعت ال تزول تماما

ٔ
 مهما ا

  ))2  (( م كل ما سبق .. .ث

ثار الناجمة عن العجز ؟  .10
ٔ
مجموعة الجهود التي تبذل خالل مدة محددة لتمكين الشخص وعائلتة من التغلب على اال

 
ٔ
هيل .. .ا

ٔ
  ))6  (( م مفهوم التا

 مفهوم التمكين .. .ب

 مفهوم االرشاد .. .ت

مين ..  .ث
ٔ
مفهوم التا

 واختيار المناهج المناسبة لهم من خدمات االرشاد ؟  .11
ً
تعد الخدمات الخاصة بتوفير فرص التعليم للمعاقين عقليا

 
ٔ
 العالجي .. .ا

  ))11  (( م التربوي .. .ب

 المهني .. .ت

االسري ..  .ث

 للونها ٕالى ؟  .12
ً
تصنف المخدرات طبقا

 
ٔ
 مخدرات بيضاء وسوداء .. .ا

 مخدرات داكنة اللون  وليست داكنة اللون .. .ب

 .. .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ))13  (( م ا

مخدرات كبري وصغري ..  .ث

هيل المهني ؟  .13
ٔ
من شروط القبول بمراكز التا

 
ٔ
ن تقل نسبة الذكاء عن  .ا

ٔ
  ))9  (( م  درجة ..50ا

ن يكون المعاق سعودي الجنسية .. .ب
ٔ
 ا

قل من الخامس عشرة .. .ت
ٔ
ن يكون المعاق ا

ٔ
 ا

كل ما سبق ..  .ث

خالقية ؟  .14
ٔ
مثلة الفائت الخاصة من الناحية االجتماعية واال

ٔ
من ا

 
ٔ
  ))13  (( م مدمني المخدرات .. .ا

طراف .. .ب
ٔ
 مبتوري اال

 المكـفوفين .. .ت

الموهوبين ..  .ث

من المشكالت الخاصة بالمكـفوفين المتعلقة بوظائف الحواس ؟  .15

 
ٔ
هيل المهني .. .ا

ٔ
 التا

 تعويض الحواس .. .ب

 تمييز العوائق والصعوبات .. .ت

 .. .ث
ً
  ))10  (( م ب + ج معا
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و التعاسة فٕانه يعد ؟  .16
ٔ
 للمعيار الذاتي "الظاهري " عندما يشعر الشخص بالقلق ا

ً
وفقا

 
ٔ
 سوي .. .ا

  ))1  (( م غير سوي .. .ب

 منحرف .. .ت

إيجابي ..  .ث

هيل االجتماعي ؟  .17
ٔ
ساليب التا

ٔ
من ا

 
ٔ
  ))7  (( م الرعاية المنزلية .. .ا

رشاد الطبي .. .ب
ٔ
 اال

 العالج النفسي .. .ت

كل ما سبق ..  .ث

مثلة الصراع النفسي ؟  .18
ٔ
تتعدد عوائق التوافق في عوائق اجتماعية واقتصادية وعيوب شخصية ونفسية ومن ا

 
ٔ
 حاالت الترمل والهجر والطالق .. .ا

نواعها .. .ب
ٔ
 االعاقات با

 الدخل المحدود والبطالة .. .ت

  ))2  (( م تعارض حاجات الفرد الشخصية مع  متطلبات واقعة االجتماعي .. .ث

هيل البيئة بالنسبة للمعاقين ؟  .19
ٔ
من العناصر التي تركز عليها عملية التا

 
ٔ
سرة التي يعيش في ظلها الفرد المعاق .. .ا

ٔ
هيل اال

ٔ
 تا

هيل البيئة  الطبيعية .. .ب
ٔ
 تا

 .. .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ))6  (( م ا

هيل على الفرد المعاق فقط ..  .ث
ٔ
تركيز خطة التا

من خصائص الموهوبين ؟  .20

 
ٔ
  ))14  (( م قدرات هائلة على التفكير .. .ا

 مما هم عليه .. .ب
ً
صغر سنا

ٔ
 يبدون ا

 يشعرون بالمتعة إزاء النشاطات العادية بالفصل .. .ت

كل ماسبق ..  .ث

من المشكالت النفسية التي تنتاب المصاب بالبتر ؟  .21

 
ٔ
 مقاومته لواقعة الجديد .. .ا

 الشعور بالنقص .. .ب

 الشعور بالذنب .. .ت

  ))12  (( م كل ما سبق .. .ث

هداف ؟  .22
ٔ
تعمل الرعاية االجتماعية بصفة عامة على تحقيق ا

 
ٔ
 وقائية .. .ا

 عالجية .. .ب

 إنشائية .. .ت

  ))4  (( م كل ما سبق .. .ث

هيلية واالجتماعية المتكاملة لـ ؟  .23
ٔ
هيل توفير الخدمات التا

ٔ
هداف إالدارة العامة للتا

ٔ
من ا

 
ٔ
 ذوي اإلعاقة الذهنية فقط .. .ا

 ذوي اإلعاقة الحسية فقط .. .ب
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 ذوي اإلعاقة الحركية فقط .. .ت

  ))8  (( م لجميع فائت المعاقين على اختالف درجاتها .. .ث

هيلية االجتماعية للمكـفوفين ؟  .24
ٔ
من الخدمات التا

 
ٔ
 توفر العالج الطبي مما يمكن من تحسين درجة البصر .. .ا

 توفير الخدمات التربوية .. .ب

 توفير النشاط االجتماعي والثقافي .. .ت

  ))10  (( م كل ما سبق .. .ث

يعتبر كل من االفيون والمروفين والهروين من ؟  .25

 
ٔ
 المنبهات .. .ا

 المهدائت .. .ب

  ))13  (( م المهبطات .. .ت

المهلوسات ..  .ث

 بالمعاقين بتشغيلهم بما يتالءم مع التخصص وطبيعة إالعاقة عن طريق ؟  .26
ً
تولي المملكة العربية السعودية اهتماما

 
ٔ
 العمل في المصالح الحكومة .. .ا

 العمل في القطاع الخاص .. .ب

 تنفيذ مشروع شخصي .. .ت

  ))9  (( م كل ماسبق .. .ث

تنقسم الحاجات من حيث طبيعتها ٕالى ؟  .27

 
ٔ
 فردية ، جماعية ، مجتمعية .. .ا

ساسية ، ثانوية .. .ب
ٔ
 ا

، غير مشبعة .. .ت
ً
، مشبعة جزئيا

ً
  ))2  (( م مشبعة تماما

مستمرة ، غير مستمرة ..  .ث

تقدم مؤسسات رعاية االطفال المشلولين مهامها لخدمة هذه الفئة من خالل ؟  .28

 
ٔ
 الرعاية المؤسسية .. .ا

 الرعاية النهارية .. .ب

طفال المشلولين .. .ت
ٔ
 برنامج إعانة اال

  ))9  (( م كل ما سبق .. .ث

سرية للعوق العقلي ؟  .29
ٔ
مثلة المشكالت اال

ٔ
من ا

 
ٔ
 .. .ا

ً
 اتجاهات المجتمع الخاطئة نحو المعاقين عقليا

 .. .ب
ً
مام المعاقين عقليا

ٔ
 نقص فرص العمل ا

  ))6  (( م خجل الوالدين من وجود طفل معاق لديهم .. .ت

الشعور بعدم الرضا والخوف واالحباط ..  .ث

تهتم الممارسة العامة  للخدمة االجتماعية بالتركيز على المشكلة والمواقف  التي يمر بها المكـفوف بالتحديد ؟  .30

 
ٔ
 نسق الفرد واالسرة .. .ا

 نسق المؤسسة .. .ب

 نسق المجتمع .. .ت

  ))10  (( م كل ما سبق .. .ث

هيل الطبي ٕالى ؟  .31
ٔ
تهدف برامج التا
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ٔ
قصي درجة من التوافق الشخصي .. .ا

ٔ
 مساعدة الفرد المعاق على تحقيق ا

  ))6  (( م العمل على االكـتشاف المبكر لحاالت العجز .. .ب

 تطوير مهارات السلوك االجتماعي التكيفي عند الفرد المعاق .. .ت

توظيف طاقات وقدرات الشخص المعاق في تدريبه على منهة مناسبة ..  .ث

هيل المهني بالرياض عام ؟  .32
ٔ
ول مركز للتا

ٔ
تم ٕانشاء ا

 
ٔ
  ))8  (( م  هـ ..1394 .ا

  هـ ..1399 .ب

  هـ ..1400 .ت

 هـ .. 1408 .ث

من االحتياجات العقلية للموهوبين ؟  .33

 
ٔ
 الحاجة لوجود بيئة اجتماعية محفزة .. .ا

  ))14  (( م الحاجة الكـتساب مهارات  التجريب والبحث العلمي .. .ب

 الحاجة الي االستقاللية والحرية .. .ت

كل ما سبق ..  .ث

هيل ؟  .34
ٔ
من االدارات التابعة لٕالدارة العامة للتا

 
ٔ
هيل االجتماعي .. .ا

ٔ
 إدارة التا

هيل المهني .. .ب
ٔ
 إدارة التا

هلي .. .ت
ٔ
هيل اال

ٔ
 إدارة التا

  ))8  (( م كل ما سبق .. .ث

يتعدد دور االخصائي االجتماعي مع الطالب الموهوبين من خالل العمل على مستوى ؟  .35

 
ٔ
نفسهم .. .ا

ٔ
 الطالب الموهوبين ا

 نسق المدرسة .. .ب

سرة .. .ت
ٔ
 نسق اال

  ))14  (( م كل ما سبق .. .ث

ثار االجتماعية لٕالدمان ؟  .36
ٓ
من اال

 
ٔ
  ))13  (( م انحفاض االنتاج والبطالة .. .ا

مراض القلب والصدر .. .ب
ٔ
 ا

 .. .ت
ً
 إضعاف الدولة سياسيا

كل ما سبق ..  .ث

من المميزات التي يتمتع بها المعاقون في المملكة العربية السعودية ؟  .37

 
ٔ
 .. .ا

ً
دوية مجانا

ٔ
نواع الرعاية بما في ذلك العالج  واال

ٔ
 توفير كافة ا

 إتاحة فرص العمل للمعاقين كغيرهم .. .ب

 تخصيص مواقف سيارات للمعاقين .. .ت

  ))9  (( م كل ما سبق .. .ث

كانت نظرة الناس في العصر الجاهلي الي المرضي والمعاقين  نظرة ؟  .38

 
ٔ
 إزدارء واحتقار .. .ا

 خوف من مخالطتهم .. .ب

 كم مهمل .. .ت
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  ))3  (( م كل ما سبق .. .ث

من العوامل المؤثر في المشكالت االجتماعية ؟  .39

 
ٔ
 عوامل ذاتية .. .ا

 عوامل اجتماعية .. .ب

 عوامل بيئية .. .ت

  ))2  (( م كل ما سبق .. .ث

دوار الخدمة االجتماعية في مجال  رعاية الفائت الخاصة ؟  .40
ٔ
من ا

 
ٔ
 التعرف على طبيعية المشكالت المعقدة للفائت الخاصة ومساعدتم على مواجهتها .. .ا

هيل كل فئة .. .ب
ٔ
 توفير الخدمات التي تحتاجها من خالل فريق رعاية وتا

 التنسيق بين  الخدمات المتوفره وفرص العمل الالزمة لهم .. .ت

  ))5  (( م كل ما سبق .. .ث

سباب البيولوجية التي تؤدي لٕالدمان ؟  .41
ٔ
من اال

 
ٔ
 .. .ا

ً
  ))13  (( م ٕاساءة استخدام العقار المسموح به طبيا

 رفاق السوء  من المدمنين .. .ب

 اضطربات شخصية .. .ت

كل ما سبق ..  .ث

هيل الطبي ؟  .42
ٔ
ساليب التا

ٔ
من وسائل وا

 
ٔ
 االرشاد النفسي .. .ا

جهزة الطبية التعويضية .. .ب
ٔ
  ))6  (( م اال

سري .. .ت
ٔ
 االرشاد اال

كل ما سبق ..  .ث

نفسهم من خالل ؟  .43
ٔ
هداف الخدمة االجتماعية في مجال الفائت الخاصة مساعدتهم على التكيف السليم مع ا

ٔ
من ا

 
ٔ
نفسهم مت خالل تعوديهم على التفاعل المتون مع الغير .. .ا

ٔ
  ))4  (( م مساعدتهم على استعادة ثقتهم با

 الدعوة الي اصدار التشريعات التي تكـفل لهم فرص العمل المناسبة .. .ب

حتياجات هذه الفئة .. .ت
ٔ
فراد المجتمع با

ٔ
 توعية ا

 ..  .ث
ً
هيلهم مهنيا

ٔ
المساهمة في توفير االمكانيات المختلفة لتا

هداف ؟  .44
ٔ
المساهمة في تحديد البرامج التدريبية التي تقدم للمعاق بهدف تزويدة بالمهارات الجديدة يعتبر من اال

 
ٔ
 الوقائية .. .ا

 العالجية .. .ب

هيلية .. .ت
ٔ
  ))12  (( م التا

كل ما سبق ..  .ث

دوار االخصائي االجتماعي ؟  .45
ٔ
مساعدة المعاق عل تقبل واقعة والتوافق معه من ا

 
ٔ
 الوقائية .. .ا

  ))5  (( م العالجية .. .ب

 التنوية .. .ت

نشائية ..  .ث
ٔ
اال

من خصائص الشخصية إالنسانية ؟  .46

 
ٔ
ثر بعوامل فطرية و مكـتسبة .. .ا

ٔ
 تنظيم دينامي يتا
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 .. .ب
ً
ن يكون توافقه مرنا

ٔ
 ينبغي ا

ً
 لكي يكون االنسان سويا

 حياة االنسان سلسلة متصلة من عمليات التوافق .. .ت

  ))1  (( م كل ما سبق .. .ث

سباب .47
ٔ
اهتمام المملكة العربية السعودية بتقديم خدمات اجتماعية شاملة لرعاية الفائت الخاصة ؟  من ا

 
ٔ
 واقع وحجم مشكلة المعاقين بالمملكة بتزايدها .. .ا

 عناية الدولة بالصحة العامة لمواطنيها حسب احتياجاتهم .. .ب

 حماية الدولة لحقوق االنسان وفق الشريعة االسالمية .. .ت

  ))8  (( م كل ما سبق .. .ث

من العوامل الرئيسية التي تشارك في تركيب مكونات الشخصية ؟  .48

 
ٔ
ساسية .. .ا

ٔ
 الصفات الفطرية اال

تجاهات "العادات" .. .ب
ٔ
 اال

 الدوافع .. .ت

  ))1  (( م كل ما سبق .. .ث

و من ينيبة ؟  .49
ٔ
علي لشؤون المعاقين بناء على دعوة من رئيسة ا

ٔ
يعقد المجلس اال

 
ٔ
 .. .ا

ً
سبوعيا

ٔ
قل ا

ٔ
 جلستين على اال

 .. .ب
ً
قل شهريا

ٔ
 جلستين على اال

 .. .ت
ً
  ))9  _(( م جلستين على االقل سنويا

قل كل سنتين ..  .ث
ٔ
جلستين على اال

هيل المهني ؟  .50
ٔ
من الخدمات التي تقدم  في مراكز التا

ة شهرية للمتدربين .. .أ
ٔ
 صرف مكافا

 توفير اإلقامة الداخلية لمن ال يتوافر له سكن .. .ب

 توفير البرامج الرياضية والترويحية .. .ت

  ))9  (( م كل ما سبق .. .ث
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(( العولمة والثقافة )) 
ول

ٔ
 الواجب اال

 

 

هم مكونات الشخصية والذي يشمل: 1س
ٔ
 ؟ يعتبر النسق االجتماعي من ا

 
ٔ
 .. الذكاء والتفكير .ا

  ..التقدير واالنتماء .ب

  ..القيم والعادات والتقاليد .ج

 كل ما سبق .. .د

 
 
 لنطاق الحاجة ٕالى: 2س

ً
   ؟تصنف الحاجات وفقا

 
ٔ
..  فردية وجماعية ومجتمعية .ا

 وغير مشبعة .ب
ً
  ..مشبعة تماما

  .ج
ً
 + ب معا

ٔ
 ..ا

ساسية وثانوية .. .د
ٔ
 ا

 
 
صحاب العجز: 3س

ٔ
  ؟المكـفوفين والصم من ا

 
ٔ
 العقلي .. .ا

  ..الحسي .ب

  ..االجتماعي .ج

 الخلقي .. .د

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

سئلة: 
ٔ
سئلة:   N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
(( م ... )) تعني رقم المحاضرة   Winter Songحل اال

(( العولمة والثقافة )) 
الواجب الثاني 

 
 

 ؟ رعاية الفائت الخاصة في العصر الحديث تتسم ب: 1س
 
ٔ
 .. النظرة الذاتية .ا

ثر بالنواحي الفلسفية .ب
ٔ
 .. التا

 ..التكامل بين المهن المختلفة لرعاية تلك الفائت  .ج

 كل ما سبق .. .د

 
 
  ؟تتنوع المشكالت التي يعاني منها الفائت الخاصة والتي ترجع ٕالى: 2س

 
ٔ
 الضغوط االنفعالية الداخلية التي يعانون منها .. .ا

 الظروف االجتماعية السيئة .. .ب

  ..العالقات االجتماعية غير السوية التي يعيشون فيها .ج

  ..كل ما سبق .د

 
 
هيل: 3س

ٔ
سس والقواعد التي تستند عليها عملية التا

ٔ
  ؟من اال

 
ٔ
سس إنسانية واجتماعية فقط وليست عملية .ا

ٔ
ن خطواته تعتمد على ا

ٔ
  ..ا

شخاص مؤهلين ومتخصصين .ب
ٔ
  ..تعتمد كل خطوة على ا

سس فردية .ج
ٔ
ن تقوم على ا

ٔ
  ..يجب ا

 .. .د
ً
 ب + ج معا
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سئلة: 
ٔ
سئلة:   N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
(( م ... )) تعني رقم المحاضرة   Winter Songحل اال

(( العولمة والثقافة )) 
 الواجب الثالث

 
 

 ؟ تهدف الرعاية الالحقة ٕالى: 1س
 
ٔ
 .. مواجهة صعوبات التكيف مع البيئة .ا

  ..مساعدة المعاق على االستفادة من المؤسسات الموجودة بالمجتمع .ب

  ..استمرار المعاق في التعليم .ج

 كل ما سبق .. .د

 
 
هيل المهني بالرياض عام: 2س

ٔ
ول مركز للتا

ٔ
 ؟ تم ٕانشاء ا

 
ٔ
 ..  هـ1394 .ا

  .. هـ1396 .ب

  هـ ..1397 .ج

  .. هـ1399 .د

 
 
طفال المشلولين مهامها لخدمة هذه الفئة من خالل: 3س

ٔ
  ؟تقدم مؤسسات رعاية اال

 
ٔ
 الرعاية المؤسسية .. .ا

 الرعاية النهارية .. .ب

طفال المشلولين .. .ج
ٔ
 برنامج إعانات اال

  ..كل ما سبق .د

 
 
طوار في ضوء الممارسة العامة مع المكـفوفين ومن بينها الطور الذي يشتمل على تقدير حجم : 4س

ٔ
تشتمل عملية حل المشكلة على ثالثة ا

 ؟ الموقف وتحليله والتعاقد مع نسق العميل ويعد هذا الطور هو
 
ٔ
 الطور التمهيدي .. .ا

 طور البداية .. .ب

  ..طور الوسط .ج

  ..طور النهاية .د

 

ٔ�بب " 
إأنخ أ  �خ

ٔ
�ا

ٔ�خ
�نخ أ��� وٕأنخ أ

خ ا � �نخ �خ
خ ا � س�خ

�خ
نخ ٔ
�انخ أ �ي

��سث
 "  و

اء أ��� ..  قة ٕأنخ �ث ني
ؤ�خ ا�نة .. �ب

ال ا.. �خ ا��م ��ـ �خ  .. +A و�خ


