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 اكتب باختصار عن اآلتي : -2س
 تعريفات االعاقة العقلية ؟ -أ
( : تعرف االعاقة العقلية من وجهة نظر الجانب الطبي على انها: تلك االعاقة Definition Medicalالتعريف الطبي )  -1

 التي تصيب الفرد اما بسبب عدم اكتمال عمر الدماغ او إصابة المراكز العصبية قبل الوالدة أو بعدها.
((:تعرف االعاقة العقلية من وجهة نظر الجانب السيكومتري على  Psychometric Definitionالتعريف السيكومتري - 2

 (درجة يعدون معاقين عقليًا وذلك بحسب منحنى التوزيع الطبيعي للذكاء.75اعتبار ان األفراد الذين تقل نسبة ذكائهم عن)
تعرف االعاقة العقلية من وجهة نظر الجانب االجتماعي على مدى نجاح أو  (:Social Definitionالتعريف االجتماعي ) -3

 فشل الفرد في االستجابة للمتطلبات االجتماعية المتوقعة منه مقارنة مع نظرائه من المجموعة العمرية.
 اسباب اإلعاقة العقلية ؟ -ب
 Hereditaryاالسباب الوراثية ))  -أ
يقة التي تنتقل بها الخصائص الجسمية كالطول والقصر قد تنتقل اإلعاقة العقلية عن طريق الجينات الوراثية بنفس الطر -1

 والنحافة والسمنة ولون الجلد. 
قد تحدث اإلعاقة العقلية بسبب انتقال خصائص وراثية شاذة في الكروموسومات أو الجينات من اآلباء الى االبناء تؤدي -2

 بدورها إلى تلف في أنسجة الجهاز العصبي والمخ .
 (. Environmentalاالسباب البيئية ) -ب

 وتنقسم األسباب البيئية الى ثالثة أقسام وهي:



 

 

 ( وهي: Prenatal*:أسباب قبل الوالدة ) 
 تعرض األم الحامل لإلشعاعات . -1
 استخدام االم األدوية والعقاقير الطبية أثناء فترة الحمل .-2
 إدمان االم الحمل على المخدرات والكحوليات والتدخين . -3
 األم الحامل وتعرضها لألمراض كالجدري والتهاب الكبد الوبائي والحصبة األلمانية .سوء تغذية  -4
 عمر االم الحامل يلعب دورا كبيرا في حدوث االصابة العقلية. -5

 ( Natal*:أسباب أثناء الوالدة ) 
 طول مدة الوالدة او قصرها وكبر حجم الجنين وتضخم رأسه  -1
 ير طبيعية او تاثير العقاقير أثناء الوالدة .وضع الجنين في الرحم بطريقة غ-2
 الوضع الغير الطبيعي للمشيمة . -3
 (  Delivery forcepsاستخدام جفت الوالدة )  -4
 انفجار الجيب األمامي)ماء الرأس( للجنين بشكل مبكرًا يؤدي الى ما يسمى بالوالدة الجافة. -5

 (  Post natal*:أسباب بعد الوالدة ) 
 -3انخفاض في أداء الغدة الدرقية .  -2لمخ بالحوادث مثل السقوط من مرتفعات أو االصطدام بجسم صلب .إصابة ا -1

 أسباب مرضية. -5أسباب اجتماعية . -4نقص أو سوء التغذية. 
 خصائص المعاقين عقليا ؟ -ج

 الخصائص الجسمية:
 ( إن معدل النمو الجسمي والحركي للمعوقين عقليا يميل إلى االنخفاض بشكل عام ، وتزداد درجة االنخفاض بازدياد شدة1

اإلعاقة ، فيالحظ أن المعوقين عقليا أصغر في حجومهم وأطوالهم من أقرانهم غير المعوقين . وتصاحب درجات اإلعاقة الشديدة 
في غالب األحيان تشوهات جسمية خاصة في الرأس والوجه ، وفي أحيان كثيرة في األطراف العليا والسفلى ، كما أن حالتهم 

علهم يشعرون بسرعة اإلجهاد والتعب ، وحيث أن قدرتهم على االعتناء بأنفسهم أقل الصحية تتسم بالضعف العام مما يج
 وتعرضهم للمرض أكثر احتماال من العاديين .

ن هؤالء األطفال لديهم فروق في مستوى نموهم الجسمي والحركي ، فهم أقل وزنا ، ومتأخرون في نموهم الحركي ، وذلك 2 ( وا 
ام العضالت الصغيرة كعضالت اليد واألصابع ويواجهون مشاكل في السمع والبصر والجهاز مثل القدرة على المشي ، واستخد

 . العصبي
 الخصائص العقلية :

( تعتبر الصفات العقلية من أهم الصفات التي تميز الطفل المتخلف عقليا عن الطفل العادي ، حيث أن معدل نموه العقلي 1
 يكون أقل من معدل النمو العقلي للطفل العادي .

 العقلية المعرفية التي تميز معظم األطفال المتخلفين عقليا :وهذه أهم لخصائص 
الميل نحو تبسيط المعلومات فالمعاق عقليا ، يتصف بقصور قدرته على التفكير المجرد ، فهو ال يستطيع استخدام -1

 المجردات في تفكيره ، ودائما يلجأ إلى استخدام المحسوسات في تفكيره .
 ، حيث أن قدرة المعاق عقليا على التعميم ضئيلة ، لذا ينبغي على من يقوم من قصور القدرة على التعميم  -2

 يقوم بتربية هؤالء األطفال أن يهتم بتنمية قدراتهم على التعميم .
 ضعف القدرة على التذكر والتركيز .  -3
لطفل العادي ، وقدرته على الفهم التأخر في النمو اللغوي والكالمي ، حيث أن الطفل المعاق عقليا يتأخر في الكالم عن ا -4

 . منخفضة



 

 

 الخصائص االنفعالية واالجتماعية :
العدوان ، واالنسحاب ، والسلوك التكراري ، والتردد ، والنشاط الزائد ، وعدم القدرة على ضبط االنفعاالت، وعلى إنشاء عالقات 

 ن والكفاية . اجتماعية فّعالة مع الغير ، والميل نحو مشاركة األصغر سنا في نشاطهم وعدم تقدير الذات، وعدم الشعور باألم
 

والمعاق عقليا يعيش في عالم ال يواجه فيه سوى الفشل المستمر وال يشعر فيه إال بالعجز وقلة الشأن ، والشعور بالدينونة ، 
ويظهر هذا السلوك في تعامله مع اآلخرين ، فهو ال يهتم بنظافته الشخصية وال يهتم بتكوين عالقات اجتماعية مع غيره ، أو 

 وجه نشاطهم ، ويتصف المعاق عقليا في معظم األحيان بالبالدة وعدم االكتراث ، وعدم التحكم في االنفعاالت مشاركتهم في أ
 إن المعاق عقليا يرى نفسه يختلف عن غيره من اآلخرين ولذلك فإنه يتصرف تصرفات غير الئقة

ومناسبة، ويشعر بأنه عاجز وقليل الشأن بالنسبة لغيره من األسوياء ، ولذلك فمن الواجب أن نجعل المعاق عقليا يثق بنفسه ، 
رشاده ومدحه إذا فعل شيئا صحيحا ، ويجب علينا تشجيعه على المشاركة مع اآلخرين  وذلك عن طريق رعايته واالهتمام به وا 

 . في مختلف النشاطات
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 اكتب باختصار عن االتى : -3س
 تعريف الصرع ، اسبابه ، انواعه . -أ
نوباتَمتكررة.َوتختلفَتَكهربائيةَفيَالدماغَتسببَحدوثَفَالصرعَبأنهَاضطرابَينشـأَعنَتولدَإشارارَ عي

أنواعَنوباتَالصرعَبينَشخصَوآخر،َفبعضَالمصابينَيقومونَبالتحديقَمنَدونَأيَتعبيرَلعدةَثوانَخاللَ

َالنوبة،َبينماَيعانيَآخرونَمنَتشنجاتَكاملة.

َ

حتىَالخفيفةَمنها،َحيثَأنهاَقدَتكونَخطيرةَإنَحدثتَخاللَقيامََ،يعَأنواعَنوباتَالصرعَإلىَالعالجتحتاجَجم

المصابَبممارسةَنشاطاتَمعينة،َمثلَقيادةَالسيارةَأوَالسباحة.َأماَعنَعالجَالصرع،َفهوَعادةَماَيكونَ

َزيلَأوَتقللَمنَشدةَالنوبات.،َحيثَأنهاَعادةَماَتباألدوية،َإالَأنَالجراحةَتستخدمَأحيانا َ

َ

َوتجدرَاإلشارةَإلىَأنَالعديدَمنَاألطفالَالمصابينَبالصرعَيشفونَمنهَعندماَيكبرون.

َ

عقليا ،َفهوَالَيؤثرَعلىَتفكيرَالشخصَأوَقدرتهَعلىَإنَالصرعَليسَتخلفا َ  َ التعلم،َكماَوأنهَليسََأوَمرضا

َ.مرضاَمعديا َ

َاسبابهَ:

األسبابََ.َأماَلدىَالنصفَاآلخر،َفقدَتعودليسَهناكَسببَمحددَللصرعَلدىَحواليَنصفَالمصابينَبه

َلعواملَمختلفةَمنَضمنهاَماَيلي:

َ

 أنواعَالصرعَ)والتيَتصنفَحسبَنوعَالنوبة(َفيَعائالتَمعينة،َمماََالتأثيرَالجيني:َتحدثَبعض

فقطَمنَالسببَلدىََيشيرَإلىَاحتماليةَوجودَتأثيرَجينيَعلىَذلك.َكماَوأنَالجيناتَقدَتشكلَجزءا َ

بالعواملَالبيئيةَالتيَتحفزَنوباتَالصرع.َ َالبعض،َكأنَتجعلَالشخصَأكثرَتأثراَ 

 َغيرَذلك.سياراتَوتَماَيحدثَفيَحوادثَالصدماتَالرأس:َتتضمنَهذهَالصدما

 َاالضطراباتَالطبية:َتتضمنَهذهَاالضطراباتَالسكتةَالدماغيةَوالجلطةَالقلبية،َحيثَأنهماَقدَتؤديان

َإلىَحدوثَتلفَفيَالدماغ.َ

 .َالخرف:َيعتبرَالخرفَمنَاألسبابَالمؤديةَللصرعَلدىَكبارَالسن

 َواإليدزَوالتهابَالدماغَالفيروسي.ََاألمراض:َتتضمنَهذهَاألمراضَالتهابَالسحايا



 

 

 بااللتهاباتَأوَسوءَاغَبسببَإصابةَاألمَأثناءَالحملَإصاباتَقبلَالوالدة:َيتعرضَالجنينَلتلفَفيَالدم

التغذيةَأوَنقصَاألوكسجين.َكماَوقدَتسببَهذهَالحاالتَالشللَالدماغيَلدىَالطفل.َومنَالجديرَبالذكرَ

األطفالَترتبطَبالشللَالدماغيَأوَاالضطراباتَالعصبيةَ%َمنَنوباتَالصرعَعند20َأنَحواليَ

َاألخرى.َ

 َاضطراباتَالنمو:َيرتبطَالصرعَفيَبعضَاألحيانَباضطراباتَالنمو،َمثلَالتوحدَومتالزمةَداون

َ)المنغولية(.ََ

َصرعَكلىَ،َوصرعَجزئىَانواعهَ:

 
 . تصنيف اإلعاقة السمعية -ب
 بي:التصنيف الط -أ

يقوم هذا التصنيف على تحديد الجزء المصاب من الجهاز السمعي المسـبب لإلعاقـة السـمعية، ووفقًا للمجال الطبي يتم تصنيف 
 اإلعاقة السمعية إلى الفئات اآلتية:

ويشير إلـى اإلعاقـة السمعية الناتجة عن خلل في  (: Conductive Hearing Loss الفقدان السمعي التوصيلي) -1 
ألذن الخارجية أو األذن الوسـطى، علـى نحـو يحـول دون وصول الموجات الصوتية بشكل طبيعي إلى األذن الداخلية، وبوجه ا

 ( ديسبل ،وغالبَا ما يأتي العالج الطبي أو الجراحي بنتـائج ايجابية في عالج هذه الحالة.٦٠عام فإن فقدان السـمع ال يتجاوز)
ويشـير إلـى اإلعاقة السمعية الناجمة عن تلف  (:Sensorineural Hearing Loss الفقدان السمعي الحس عصبي) -٢

في القوقعة باألذن الداخلية أو في العصب السمعي أي عـن تلف في المستقبالت الحسية باألذن الداخلية أو في المسارات 
الصمم من النوع الدائم وقد يكون والديًا أو المخ أو في مركز السمع بالمخ ويعتبر هذا النوع من  العصبية للعصب السمعي إلـى

 مكتسبًا وقد ال يفيد التدخل الطبي أو العالجي مع هذه الحاالت.
يعتبر فقـدان السـمع مركبًا أو مختلطًا إذا ما حدث  (: Mixed Hearing Lossالفقدان السمعي المركب أو المختلط ) -٣

تجمع بـذلك بين النوعين السابقين من فقد السمع أي التوصيلي والحس تداخل بين تلك األسباب التي يمكن أن تؤدي إليه ل
 عصبي، وهو األمر الـذي يجعـل من الصعب عالج هذه الحالة

وفيه يحدث تفسير خاطئ لمـا يسمعه اإلنسان بالرغم من أن  (:Central Hearing Loss الفقدان السمعي المركزي) -٤
شكلة ترتبط بتوصـيل السياالت العصبية من جذع الدماغ إلى القشرة السمعية حاسة السمع ذاتها قد تكون طبيعية. فالم

الموجودة في الفص الصـدغي فـي الدماغ وذلك نتيجة األورام أو أي تلف دماغي آخر. وفي هذا النوع تكون المعينات السـمعية 
 ذات فائدة محدودة.

 التصنيف الفسيولوجي)الوظيفي( : -ب
هذا البعد إلى أربع فئات حسب درجة الخسارة السمعية التـي تقاس بوحدات تسمى  تصنف اإلعاقة السمعية وفق

 ( وزمالئها كما يلي :Laporta, et al. 1978) ( وأشار بعض الباحثين إلـى تصـنيف ليبورتـا db)Decibels ديسبل
ويجد هؤالء األطفال صعوبة في  ( ديسـبل:٢٠- ٤٠وتتراوح درجة الفقدان السـمعي بـين) Mild اإلعاقة السمعية البسيطة -١

 سماع األصوات البعيدة والمنخفضة، كما يجـدون صـعوبة في فهم الموضوعات األدبية اللغوية.
( ديسبل ويستطيع هؤالء األطفال ٤٠- ٧٠وتتراوح درجة الفقدان السـمعي بـين) Moderateاإلعاقة السمعية المتوسطة -٢

 وجهًا لوجه(. ( أقدام)٣-٥فهم كالم الحوار من مسافة) 
( ديسبل : وهنا قد يسمع الطفل األصوات ٧٠-٩٠وتتراوح درجة الفقدان السمعي بين) Severe اإلعاقة السمعية الشديدة -٣

العالية التي قد تكون على بعد مسافة قدم واحد من األذن، وقد يستطيع تمييز األصوات وليس كل األصوات الساكنة، ويالحظ 
 ـالم ولن ينمو الكالم واللغة تلقائيًا إذا كان فقد السمع قبل السنة األولى من العمر.عليهم خلل في اللغة والك



 

 

الطفل  ديسبل : قد يسمع  ٩٠وهنا تزيـد درجـة الفقـدان السـمعي عـن  Profoundly اإلعاقة السمعية الشديدة جداً  -٤
 ويعتمـد علـى الرؤيـة أكثـر مـن السـمع فـي عمليـة التواصـل. األصـوات العاليـة ولكـن ال يعـي التـرددات بـل يشـعر بالنغمـات فقـط،

 التصنيف التربوي: -د
يركز التصنيف التربوي على العالقة بين فقدان السمع وبين نمو الكـالم واللغـة، ويميـز التربويون بين فئتين من المعوقين سمعيًا 

 كاآلتي:
السمع إلى درجة تعوقه عن فهم الحديث من خالل األذن سواء يعرف األصم بأنه من فقد القدرة على  : Deafالصم -١

 اللغة والتواصل. باستعمال أو بدون استعمال المعين السمعي، وتجعله يعتمد علـى بصره في 
: ويعرف ضعاف السمع بأنهم أولئك الذين يكون لديهم قصـور سـمعي  Hard of Hearing ثقيلو السمع )ضعاف السمع( -٢

، ومع ذلك فإن حاسة السمع لديهم تؤدي وظائفها بدرجة مـا، ويمكنهم تعلم الكالم واللغة Residual Hearing أو بقايا سمع
 سواء باستخدام المعينات السمعية أم بدونها.

 
 .تعريف الشلل الدماغي ) المخي ( -ج

في المئة(، أو  75هو الضرر الذي يلحق بمراكز التحكم في الحركة في المخ النامي، و يمكن أن يحدث أثناء الحمل )نحو 
 في المئة( ما يصل إلى حوالي سن الثالثة. 15في المئة( أو بعد الوالدة )حوالي  5دة )حوالي أثناء الوال

في تطور الحركة و الوقوف، مما تتسبب في الحد من النشاط، و التي مجموعًة من االضطرابات الدائمة  هو الشلل الدماغيو 
ُتنسب الى غير اضطراباٍت غير تقدمية حدثت في دماغ الجنين أو الرضيع. االضطرابات الحركية في الشلل الدماغي غالبا ما 

كالت العضالت و العظام يرافقها اضطراباٌت في اإلحساس و اإلدراك، و التعرف، و االتصال، و السلوك، و الصرع، و مش
 الثانوية. 

ال يوجد حتى اآلن أي عالٍج معروٍف للعديد من أنواع الشلل الدماغي الرئيسية أو الفرعية. و في العادة، يقتصر التدخل الطبي 
 على العالج و الوقاية من المضاعفات الناجمة عن آثار الشلل الدماغي.

 
 درجة ( 15)                                                                              
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