


1تمرین 

التالياالسئلة أذكر الخطأ في 



ز ال یجب استخدام سؤال الفر

یجب ادراج فئات اإلجابة بعد كل سؤال

لقصیرعدم توفر البیان التمھیدي البسیط وا

؟)االسم(ما ھي أھم صعوبة یعاني منھا 
وما ھي درجة ھذه الصعوبة؟

)حتى لو كان مرتدیا نظارة(الرؤیة 1.

)حتى لو كان یستخدم وسیلة مساعدة(السمع 2.

التذكر والتركیز3.

المشي أو صعود الساللم4.

...)  االستحمام، الملبس، (رعایة نفسھ 5.

)فھمھ للغیر وفھم الغیر لھ(التواصل مع االخرین 6.

)  حركیة، ذھنیة، حسیة(أي صعوبات ) االسم(ھل یواجھ 
تمنعھ من أداء أنشطتھ المعتادة نتیجة مشكلة صحیة؟ 

نعم1.

ال2.

)121انتقل الى (

درجات الصعوبة 

بعض الصعوبة 1.

صعوبة كبیرة2.

ال أستطیع على اإلطالق3.
أھم الصعوبة                        ب الدرجة--أ



تجنب إدراج األسباب بعد كل مجال
تجنب تحدید مدة معینة عند طرح األسئلة حول الصعوبات

یر متوفرةغ" باالعتناء بالنفس"المجموعة القصیرة لفریق واشنطن المعنیة 

القصیرعدم توفر البیان التمھیدي البسیط و



لقصیرعدم توفر البیان التمھیدي البسیط وا



"اإلعاقة"ال یجب ذكر مصطلح 
یجب ادراج فئات اإلجابة بعد كل سؤال

لقصیرعدم توفر البیان التمھیدي البسیط وا

اإلعاقة/ الصعوبة
إعاقة في ممارسة الحیاة الیومیة؟/ یعاني من أي صعوبة ) فالن(ھل . 30
؟)فالن(اإلعاقة الرئیسیة التي یعاني منھا / ما ھو نوع الصعوبة . 31

تصنیف اإلجابات
المشي أو صعود السلم السمع حتى مع السماعة النظر حتى مع النظارة
ةالتواصل باللغة المعتاد االعتناء بالنفس التذكر أو التركیز

حركة الجزء العلوي من الجسم
؟اإلعاقة/ ما ھي درجة الصعوبة. 32

تصنیف اإلجابات
ال أستطیع مطلقا صعوبة كبیرة بعض الصعوبة

؟اإلعاقة/ ما ھو السبب الرئیسي لھذه الصعوبة. 33

تصنیف اإلجابات
حادث سیر مرض خلقي

اخرى كبر سن إصابة عمل



تجنب إدراج األسباب بعد كل مجال

یر متوفرةغ" باالعتناء بالنفس"المجموعة القصیرة لفریق واشنطن المعنیة 

القصیرعدم توفر البیان التمھیدي البسیط و



رةلإلشارة إلى المجاالت األخرى غیر المذكو" صعوبة أخرى"ال یجب استخدام 

"اإلعاقة"ال یجب ذكر مصطلح 

القصیرعدم توفر البیان التمھیدي البسیط و

)اإلعاقات(ذوي الصعوبات 
درجة الصعوبة ھل لدیك صعوبة في

قلیل من الصعوبة1.

كثیر من الصعوبة2.

ال یمكنني على االطالق3.

الرؤیا حتى أثناء ارتداء النظارة1.

السمع حتى أثناء استخدام سماعات اذن2.

النطق3.

الحركة والتنقل4.

التذكر والتركیز5.

االعتناء بالنفس 6.

الفھم والتواصل مع االخرین7.

أخرى8.

ال توجد صعوبة9.
10 9



ز ال یجب استخدام سؤال الفر

ةلإلشارة إلى المجاالت األخرى غیر المذكور" صعوبة أخرى"ال یجب استخدام 



القصیرعدم توفر البیان التمھیدي البسیط و



ز ال یجب استخدام سؤال الفر

تجنب إدراج األسباب بعد كل مجال
القصیرعدم توفر البیان التمھیدي البسیط و



أعوام وما فوق5من المستحسن طرح المجموعة القصیرة أو الموسعة لفریق واشنطن على جمیع المجیبین الذین تبلغ أعمارھم 
تجنب تحدید مدة معینة للصعوبات في البیان التمھیدي



2تمرین 

صح أم خطأ؟ 

ھناك مرونة نوعا ما في كتابة المجموعة القصیرة لفریق واشنطن . 1
oصح
oخطأ

المجموعة القصیرة لفریق واشنطن غیر مالئمة لألطفال دون سن الخامسة. 2
oصح
oخطأ



تحدید مدة اإلصابة بالصعوبة مھم في تعریف اإلعاقة  . 3
oصح
oخطأ

أو " صعوبة أخرى"اإلشارة الى الصعوبات غیر المعرفة باستخدام یمكن . 4
"صعوبة رئیسیة"أو " صعوبات متعددة"
oصح
oخطأ

عوبةإضافة األسباب بعد كل نوع صعوبة للتعرف على كیفیة حدوث الصیمكن .5
oصح
oخطأ



3تمرین 

اإلعاقة؟ من ھو الشخص ذوي 

الشخص الذي یرى زر المصعد بوضوح-
الشخص مع استخدام العدسات یرى زر المصعد بوضوح-
الشخص مع استخدام العدسات یرى زر المصعد بعدم وضوح-
الشخص الذي یرى زر المصعد بعدم وضوح-
الشخص الذي ال یرى زر المصعد أبدا-
الذي ال یستطیع السیر لفقدانھ ألحد ساقیھالشخص -
ن للسیرالشخص الذي عنده صعوبة كبیرة في السیر لفقدانھ ألحد ساقیھ ویستخدم معی-
الشخص الذي عنده صعوبة كبیرة في السیر لفقدانھ ألحد ساقیھ-



4تمرین 
الصحیحاختاري الجواب / أختر 

االستبیان مع الخصائص الدیموغرافیة......في نموذج اإلعاقةیقع . 1
oبدایة
oنھایة
oوسط

على نھج فریق واشنطنسؤال الفرزیؤثر . 2
oإیجابیا
oسلبا
oال یؤثر

عند االنتقال من موضوع المسح السابق إلى الجاري یجب استخدام البیان التمھیدي التالي.3
o االعاقةتتطرق األسئلة التالیة إلى الصعوبات التي قد تعاني منھا عند القیام ببعض النشاطات بسبب.
oصحیةتتطرق األسئلة التالیة إلى الصعوبات التي قد تعاني منھا عند القیام ببعض النشاطات بسبب مشكلة.
oال یجب استخدام البیان التمھیدي.



5تمرین 
واشنطن أي من المقترحات التالیة تمثل مثال جید عن تطبیق المجموعة القصیرة لفریق

في نموذج حول اإلعاقة؟

التواصل الفھم واإلدراك التنقل السمع النظر

السبب ةالصعوب السبب ةالصعوب السبب ةالصعوب السبب ةالصعوب السبب ةالصعوب

تتطرق األسئلة 
بات التالیة إلى الصعو
ا التي قد تعاني منھ
عند القیام ببعض 
النشاطات بسبب 

مشكلة صحیة

ھل تواجھ صعوبة 
في النظر حتى وأنت
؟تضع نظارات طبیة

ھل تواجھ صعوبة 
في السمع حتى مع

استخدام معینات 
سمعیة؟

ھل تواجھ صعوبة 
في المشي أو 

صعود الساللم؟

ھل تواجھ صعوبة في 
التذكر أو التركیز؟

ھل تواجھ صعوبة في 
االعتناء بنفسك عند 

د االستحمام مثالً، أو عن
ارتداء مالبسك؟

ادة، باستخدام لغتك المعت
ھل تواجھ صعوبة في 
التواصل مع اآلخرین، 

أي التفاھم مع الغیر؟
.ال صعوبة.1.ال صعوبة.1.ال صعوبة.1.ال صعوبة.1.ال صعوبة.1.ال صعوبة. 1
.بعض الصعوبة.2.بعض الصعوبة.2.بعض الصعوبة.2.بعض الصعوبة.2.بعض الصعوبة.2.بعض الصعوبة. 2
.صعوبة كبیرة.3.صعوبة كبیرة.3.صعوبة كبیرة.3.صعوبة كبیرة.3.صعوبة كبیرة.3.صعوبة كبیرة. 3
.ال أستطیع أبداً .4.ال أستطیع أبداً .4.ال أستطیع أبداً .4.ال أستطیع أبداً .4.ال أستطیع أبداً .4.ال أستطیع أبداً .4

أشھر على األقل بسبب مشكلة صحیة6الصعوبات التي قد تعاني منھا لمدة 
درجة الصعوبةھل لدیك صعوبة في

ى ھل تواجھ صعوبة في النظر حت1.
وأنت تضع نظارات طبیة؟

ال صعوبة. 1

ى ھل تواجھ صعوبة في السمع حت1.
مع استخدام معینات سمعیة؟

.بعض الصعوبة. 2

ھل تواجھ صعوبة في المشي أو 1.
صعود الساللم؟

.صعوبة كبیرة. 3

ھل تواجھ صعوبة في التذكر أو 1.
التركیز؟

.ال أستطیع أبداً .4

ھل تواجھ صعوبة في االعتناء 1.
و عند بنفسك عند االستحمام مثالً، أ

ارتداء مالبسك؟
اجھ باستخدام لغتك المعتادة، ھل تو1.

ن، صعوبة في التواصل مع اآلخری
أي التفاھم مع الغیر؟

1

2

3



6تمرین 
اإلعاقة؟ذوي من ھم السكان 

حسب مكان اإلقامةالسكان 
الجنس

المجموع الحضر الریف

إناث 5,090,060 11,833,783 16,923,843
ذكور  5,224,039 12,057,155 17,281,194مجموع السكان

المجموع 10,314,099 23,890,938 34,205,037
إناث 20,387 51,975 72,362

ذكور  23,964 59,164 83,128ال یستطیع كلیاً 
المجموع 44,351 111,138 155,489
إناث 57,786 181,394 239,180

ذكور  72,917 209,905 282,823صعوبة كبیرة
المجموع 130,703 391,300 522,003
إناث 115,003 438,642 553,645

ذكور  131,432 461,351 592,783بعض الصعوبة
المجموع 246,435 899,993 1,146,428

إناث 4,896,885 11,161,772 16,058,657
ذكور  4,995,726 11,326,735 16,322,461بدون صعوبة

المجموع 9,892,611 22,488,507 32,381,117



7تمرین 
أذكر الخطأ في السؤال التالي

:الجواب
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