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  ( 1نمــــوذج )

 سؤاالً موضوعياً( 50 -)عدد األسئلة      

 خطأ للعبارات   )ب( صح أو )أ(  ظللأوالً :  

 في نموذج اإلجابة ( 52 -1من ) 

نقص التعلق االمن ىف الطفوله ينعكس على الراشد ىف زايدة   1
 . أضطراابت القلق 

 . التمييز جمرد اجتاه و ليس سلوك   2

3 
اجلماعات املرجعية ترجع اىل الفروق الفروق ىف اجملاراه ىف 

 . الشخصية

4 
متيل احكام الفرد اىل الوسطية وسط مجاعة ال يعرف 

 .أحكامهم 

5 
االفراد املتوسطني ىف الذكاء تزداد سرعة ادائهم وسط اجلماعة 

. 

التيسري االجتماعى حيدث ىف حالة مجاعات العمل معاً اكثر  6
   .من مجاعات املواجهه 

اته و  ج يشعر الفرد ابلرضا عندما تقابل توقعات الفرد و حا 7
 رغباته ىف احلياة ابلرضا و االشباع من العامل اخلارجى   

يستقر البناء الوجداىن جيداً حينما يصل الطفل اىل الشهر  8
 . الث  الثاىن والث

 . التنعم اجلسدى يشتمل على القيام ابملهام و التغذية  9

10 
الصريورة اخلاصة بوقت الفراغ تعىن القيام ابنشطة داخلية  

 .وخارجية 

اجلانب الوجودى ىف تفسري جودة احلياة هو جانب وسيط  11
 . يتوسط اجلانب الذاتى و املوضوعى

يعرف جودة احلياة هى منوذج االدراك الذاتى جلودة احلياة  12
 .خربة معرفية تتضح من خالل الرضا و السعادة

يتمثل التنعم الروحاىن عند مرضى السرطان ىف احلفاظ على  13
 السيطرة على احلياة و مقاومة املرض و االضطارب االنفعاىل 

لبحث عن معىن احلياة يتضمن قبول ما له معىن وما ليس له  14
 . معىن ىف احلياة 

15 
يشتمل التنميط على بعض اخلصائص اجلسمية مثل لون قد 

 .العني وطول القامة  

االنتماء اجملتمعى يعىن قرب الفرد من افراد العائلة و امتالك  16
 .شريك او شخص له عالقة خاصة ابلفرد 

 .يرتبط التنميط ابحملكات اليت يرتبط ويقوم عليها التعصب  17

18 
اجلنحة هى أخطر أنواع اجلرائم وقد تؤدى اىل هتديد حياة 

 األفراد. 

التمييز العنصري ال يزال موجود و واضحاً يف اكثر اجملتمعات   19
 .تقدما

نقص التعلق االمن ىف الطفوله ينعكس على الراشد ىف زايدة   20
 .أضطراابت القلق 

 . تتكون مراحل إرتكاب اجلرميه من مرحلتني فقط  21

22 
علم نفس االجتماعي يهتم ابلدرجه األويل بسلوك اجلماعة    

يف مواقف داخل اجلماعه بينما يهتم علم االجتماع ابلدرجه 
 . األويل بدراسه سلوك الفرد 

23 
االنثربولوجيا عامه هي علم االنسان أو علم األجناس البشرية 

. 

 موضوعات التنشئة االجتماعية تدخل ىف تطاق العالقة بني 24
 . علم النفس االجتماعى و علم النفس االرتقائى 

يتأثر منو األداء احلركى للطفل سواء ىف اجتاه السرعه او ىف  25
 .اجتاه البطء ابحلضاره فقط

 يف منوذج اإلجابة (  50 -26) اخرت االجابة الصحيحة للفقرات من اثنياً : 

 
26 

نتبناها عن االخرين .......ميثل االدراكات او املعتقدات اليت 
 واحياان يرتبط ابجتاهات التعصب واحياان ال يرتبط هبا 

 . غري ذلك  (ج)التنميط  (ب )التمييز () أ

27 
 حتدث خمالفة معايري اجلماعة ىف املستوى ... للتفاعل  

 . الثالث ( ج)الثاىن  (ب  (األول)) أ

 جمرد التواجد اجلسماىن لالفراد ييسر األداء ......  28
 العقلى الضمىن  (ج)العقلى املعقد (ب  )احلركى البسيط  () أ

 يظهر قلق االنفصال عند االطفال يف سن .......  29
 شهر ١٨-  ١٤ (ج)شهر  ١٨- ١٠  (ب  ) أشهر ٨-٦  () أ 

 يظهر...... مع االطفال ذوى الصعوابت   30
 كالمها(ج  )التعلق ابلتحاشى (ب )التعلق ابلقلق املزدوج () أ
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31 

........ بدراسه معرفه أثر و امهيه العمر الزمين و اخلربات يهتم 
 السابقه يف تشكيل السلوك

علم  ( ج)علم النفس العام  (ب )علم النفس االجتماعى () أ
 .النفس االرتقائى

32 
يتم تلقيح البويضة ىف قناه فالوب بواسطة حيوان منوى ىف مرحلة 

 ..... 
 الفيتس ( -االمربيو ، ج -الزجيوت ، ب -) أ

33 
مزاج الطفل ىف الشهر ..... مؤشر جيد ملعرفة مزاجه ىف سن 

 العاشرة. 
 . اخلامس (ج )الرابع(ب  )الثالث () أ

 معدل عنايه االم ابلطفل اليوميه يؤثر يف ........  34
 . كالمها   (ج)منوه االجتماعى (  ب  )منوه العقلى (  ) أ

35 
 أكثر أنواع التعلق شيوعا هو ..... 

التعلق   (ج)التعلق ابلقلق املزدوج  (ب  )التعلق اآلمن () أ
 ابلتحاشى  

36 

......... هو نوع من التعلق من النادر فيه أن يبحث الطفل عن 
 اتصال مع أمه وال يشعر ابلقلق لغياهبا

التعلق  -التعلق ابلقلق املزدوج ، ج -التعلق اآلمن ، ب () أ
 ابلتحاشى ( 

 حيدث املستوى ..... ىف التفاعل ىف حالة النقاش و اجملادلة   37
 . الثالث (ج ) الثاىن (ب  )االول  () أ

38 
...... هو االجتاه السليب حنو اعضاء مجا عات اخرى ختتلف عن 

 اجلماعه اليت تنتمي اليها.
 .التنميط  (ج)التمييز ( ب  )التعصب () أ

 وضع االفراد ىف قوالب يعد.....  39
 . تعصب  (ج)تنميط  (ب  )متييز   () أ

40 
عادة منيل ىف املواقف غري الرمسية اىل اختيار االفراد املماثلني ىف 

 .... 
 كالمها  ( ج)العنصر  (ب  ) املعتقدات  () أ

41 
املستقبل و االفكار الذاتية ... يشتمل على امتالك االمل ىف 

 عن الصواب و اخلطأ. 
 التنعم النفسى  (ج  )التنعم الروحاىن (ب) التنعم اجلسدى  () أ

42 

...... يعىن املنزل او املكان الذى يعيش به الفرد و اجلريان 
 يعيش معهم.

االنتماء (ج)االنتماء االجتماعى  (ب  )االنتماء الفيزيقى () أ
 .اجملتمعى 

43 
ميثل البعد ...... ىف جودة احلياه املشاعر االجيابية و السلبية و  

 تقدير الذات  
 .النفسى(ج)الروحاىن  ( ب  )اجلسمى  () أ

44 
يركز اجلانب ...... ىف تفسريه جلودة احلياه على مدى شعور  

 الفرد ابحلياه اجليدة 
 .املوضوعى (ج)الوجودى  (ب  )  (الذايت) أ

 تتمثل العوامل الذاتيه جلوده احلياه يف .....  45
 . كالمها   ( ج )السعادة  (ب  )الرضا   () أ

46 

......هو العلم يدرس الطريقه اليت يتأثر أو يتغري هبا األفراد 
 بواسطه األشخاص احمليطني هبم.

علم ( ج)علم نفس البيئي ،  (ب)علم نفس االجتماعي  () أ
 النفس العام 

47 
يتجلي التقاء علم نفس العام و علم نفس االجتماعي يف جمال 

 الدراسات ....... 
 .الوصفية  (ج )التجريبية(ب  )النظرية() أ

48 
يستفيد علم النفس االرشادى من علم النفس االجتماعى ىف   

 دراسة .... 
 كالمها  (ج  )التوافق االسرى ( ب )سيكولوجية اجلماعة 

49 

....... هو العلم الذي يدرس اجلماعه و عالقتها بغريها من 
 اجلماعات و مدي أتثريها علي أفراده .

علم  (ج  )االنثروبولوجيا(ب )علم النفس االجتماعى ( ) أ
 االجتماع ( 

50 
سامهت مدرسة ..... ىف علم النفس ىف تفسري بعض القضااي  
 االنثروبولوجية ىف اجملتمعات البدائية مثل السحر و الدايانت . 

 . اجلشطلت  ( ج)التحليل النفسى  (ب  )التعلم () أ
              

 انتهت األسئلة                
 مع خالص دعواتنا لكم ابلتوفيق والنجاح،،،      

        اميان الشيخ،د/د/أمرية الدق،:د/داليا سالمجلنة املمتحنني
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     (1نمــــوذج )

 سؤاالً موضوعياً( 50 -)عدد األسئلة       

 خطأ للعبارات  )ب( صح أو  )أ(  ظللأوالً :  

 في نموذج اإلجابة   ( 52 -1من ) 

 .يقوم الصدق التنبؤي والصدق التالزمي علي التجريب  1

خطوات تصميم األختبارات  أول يعد حتديد اسلوب االستجابة  2
.   

3 
املرغوبيه االجتماعيه هي رغبه املفحوص يف االجابه على البنود 

 . ابلطريقه اليت يدرك هبا نفسه 

يتم اختيار بنود األختبار بعناية فائقة يف االجتاه العلمي النظري   4
 . لتصميم األخبار وفقا ملدي تعبريها عن النظريه اليت يتبناها 

من شروط ثبات القياس او االختبار ان يعطي االختبار نفي  5
 .النتائج تقريبا اذا اعيد تطبيقه على نفس اجملموعة من االفراد

تعليمات االختبار جيب ان حتتوي التعليمات على طريقة يف  6
   .اإلجابة ومكاهنا واسلوهبا

7 
طريقة اعادة االختار تعترب من اسهل الطرق وابسطها يف تقدير  

 . معامل الثبات

من شروط اداة القياس اجليدة ان تبين بطريقة علمية وموضوعية  8
   . 

االختبار ىف التنبؤ يتعلق الصدق التنبؤي بتقدير مدى صالحية  9
 .أبداء الفرد املستقبلى 

يعىن الثبات مدى تطابق درجات أفراد جمموعة معينة على  10
 . اختبار معني ىف كل مره يعاد اختيارهم ابختالف وسيلة القياس 

       .من خطوات تصميم االختبار حساب معايري األداء  11

والثاين من اجتاهات تصميم االختالف بني االجتاة االول  12
 . االختبارات له أتثريات مهمه على منهجية تصميم االختبارات

13 
مني خطوات تصميم االختبار حتديد االهداف الرئيسيه يف 

 . االختبار 

التقرير الذايت يعتمد علي قدرة الفرد علي مالحظه سلوكة يف  14
 املواقف العادية. 

 . سيه املقياس من الشروط الواجب توافرها حسا 15

الصدق الذايت هو مؤشر إحصائي يبني من خالله أقصى مدى  16
 . من املمكن أن يصل إليه صدق االختبار

صدق احملتوى هو مدى متثيل أسئلة أداة القياس للخاصية املراد  17
 . قياسها

االختبارات اللفظية هي االختبارات اليت تعتمد يف تكوينها علي  18
 . واألشكالالصور 

اختبارات السرعه و هي ؛ االختبارات اليت يهتم بقياس القدرة  19
 .بغض النظر عن الزمن 

 .يهدف القياس النفسي بشكل أساسي للتعرف علي الفروق 20
 حلساب معامل سهولة املفردات فإن س=ص/ص+خ  21

طريقة اعادة االختار تعترب من اسهل الطرق وابسطها يف تقدير   22
 . معامل الثبات  

 . التحليل الكمي للمفردات يستخدم للتأكيد من صدق احملتوى 23

24 
يهدف االجتاه العملي التطبيقي الفين ايل تطوير اختبارات 

جديده لتكون ادوات يف أيدي املمارسني االخصائيني النفسيني  
.   

25 
املبادئ اخلاصة ابستخدام االختبارات عدم نشر أي جزء من  

  من االختبار يف الدعاية والصحف
 

 يف منوذج اإلجابة (  50 -26) اخرت االجابة الصحيحة للفقرات من اثنياً : 

 26 
القياس النفسي هو تعيني فئه من ........... تناظر خصائص  

 أو مسات األفراد . 
 . . العالمات (ج  )الكلمات  (ب  )االرقام  ()أ

27 

يتضمن هذا املستوي من القياس حتديد ما اذا كان االشخاص  
 متماثلني أو خمتلفني من حيث املتغري الذي يتم قياسة .

   (ج)املستوى األمسى             (ب  )املستوى الرتيب   ()أ
 . املستوى الفرتى  

28 

ال يستخدام هذا النوع من املقاييس يف العلوم السلوكية ,    
 نظًرا ألنه له صفرا مطلًقا )حقيًقا( .  

املستوى  (ج)املتسوى الفرتى         (ب )مستوى النسبة   ()أ
 الرتيب   

29 
هو اسرع وافضل اداء يستطيع ان يقدمه املفحوص يف موقف 

 يتضمن حتديدا لقدراته؟
 أقصي االداء)ج( االداء املتواصل)ب(   النمطياالداء )أ( 
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30 
 من تصنيفات األداء النفسي 

 )أ(أقصي األداء)ب(األداء النمطي)ج( أوب معا

31 
 -قام جبمع عوامل تؤدي ايل عدم ثبات درجات اإلختبار : 

 ثورانديك  )ج( وكسلر )ب(بينيه )أ( 

32 

االختبار ولكن يقصد به ما يبدو به من خالل بنود ما يقيسه 
 ليس من الضرورة يقيس االختبار

 الصدق )ج(يالتعارض  الصدق )ب(الصدق الظاهريأ() 
  الذايت

33 

من القضااي املهمة اليت تظهر اثناء ادراك املفحوص ملوقف 
 االختبار؟ 

)ج(االستعداد    التزييف والتحريفاإلجابة  )ب( املبالغة يف )أ(
 لإلجابة. 

34 
 من أنواع البنود اليت ميكن للباحث أن يكون منها االختبار  

 فقرات إعادة الرتتيب  (ب) متعددفقرات االختبار من  (أ)
 مجيع ما سبق  (ج)

35 
 يتم االستغناء عن عدد يرتاوح بني .....من البنود املقرتحة 

  ٢٠:    ١٠  (ج)  %   ٦٠: ٥٠ (ب )  % ٤٠: ٣٠ (أ)
% 

 .اهلدف من حتديد نقاط القوة والضعف لدي أفراد هو   36
 التقييم   ( ج)   التنبؤ  (ب)  التشخيص  (أ)

  :صياغة البند  عنديراعي  37
 مجيع ما سبق  (ج )   الرتكيب  (ب )   اللغة  (أ)

38 
 من خطوات تصميم االختبار  

حتديد اسلوب   (ب )حتديد اهلدف الرئيسي من االختبار ( أ)
 . مجيع ما سبق   (ج)  االستجابة 

39 
 لتصميم اختبار جديد البد من   -
االعداد املنهجي  (ب) مهارة يف تطبيق األفكار اجلديدة  (أ)

 مجيع ما سبق  (ج)اجليد 

40 

االجتاه ............ايل تكون اختبارت جديده لتكون يهدف 
ادوات يف ايدي االخصائيني النفسيني دون االهتمام بكوهنا  

 تعرب عن نظريه معينه .
 )ج(     العملي و التطبيقي)ب(   العلمي و النظري أ( )

 كالمها

41 
 اختبارات هتتم بقياس القدرة بغض النظر عن الزمن

اختبارات  )ج( اختبارات القوة  )ب( اختبارات السرعة 
 .األداء

42 
   ........من قواعد الشكل: 

 إستقالل البنود)ج( الرتكيز علي ما يقاس)ب(  طول البند

43 
 من أغراض القياس

مجيع ما  )ج(  الفروق بني املهن )ب( الفروق بني اجلامعات_ 
 .سبق 

44 
.........    املستوى من  اختبارات االسقاطية اختبارات متثل
 . APA لتصنيف ال طبقا

 الثالث   ( ج )  الثاين  ( ب )    االول   (أ)

 من االدراكات و املشاعر املتصلة ابختبار معني ..........  .  45
 القلق والتوتر    (ج)التخمني   (ب  )املكان     ()أ

46 
األختبار النفسى هو جمموعة من الظروف .............  تقدم 

 للحصول علي عينة ممثلة للسلوك . بنظام معني 
 .املقننه   (ج) الشخصية (ب )احملاكاة   ()أ

47 

من أغراض القياس النفسي مقارنة األفراد بعضهم ببعض كان  
  نقارن , الطالب فيما بينهم .

  (ج)الفروق بني األفراد   (ب) الفروق داخل األفراد ()أ
 الفروق بني اجلماعات

 ميكن استخدام مستوي النسبة يف القياس يف العلوم  48
 الفلسفيه   (ج )الطبيعية  (ب  )االجتماعيه   ()أ

49 

من أغراض القياس النفسي معرفه نقاط القوة و الضعف عند 
 فرد بعينه دون احلاجه للمقارنته بغريه من األفراد اآلخرين .  

    (ج)  األفراد بني الفروق  (ب) األفراد داخل الفروق (أ)
 . اجلماعات بني الفروق

50 
متثل اختبارات الذكاء و االستعدادات اخلاصه اختبارات من 

 . APAاملستوى .........  طبقا لتصنيف ال 
 .   الثالث   ( ج )    الثاين  (ب  ) االول  (أ)
               

 انتهت األسئلة                          
 مع خالص دعواتنا لكم ابلتوفيق والنجاح،،،      

        ميين شهيب،د/أ.د/مايسة شكري،:د/داليا سالمجلنة املمتحنني
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 # كلٌة اآلداب # جامعة طنطا # قسم: علم النفس
 .الرابعةالفرقة:  –( الفئات الخاصةاالختبار النهائً لمادة: )

 د/ شٌماء خاطرم. أ. –( الزمن: ساعتٌن 0202/ 0202الفصل الدراسً األول )
 (.بنمــــــــــــــــــــوذج )  

 

ا اختٌار من متعدد( 52)عدد األسئلة:  ٌا  سؤاالا موضوع
 (بنموذج ) –( فً نموذج اإلجابة 52 - 2اختر اإلجابة الصحٌحة للفقرات من )

 الســـــــــــــــؤال م
 اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــات

 جـ ب أ

 كالهما صحٌح. الهدوء وموجهة الضغوط. المنافسة واإلنجاز. …….إلى  أ ٌمٌل نمط السلوك 2

ا باإلعاقة ……. تعد الخصائص  0 أكثر مظاهر النمو تأثرا
 السمعٌة.

 الذكاء المعرفٌة. اللغوٌة.

 التً التعلم اضطرابات أنواع كل تضم وأشمل أوسع صورة 3
 …….التلمٌذ  ٌعانٌها

 التعلم مشكالت الدراسة بطء الدراسً التأخر

إلى استثناء الموارد والخدمات المحلٌة ……. ٌل هٌشٌر التأ 4
 المتاحة فً كل مجتمع سكانً.

 الطبً. النفسً. المجتمعً.

 التحطم الطفولً اضطراب اسبٌرجر رٌتزاضطراب  هو اضطراب ٌحدث للبنات فقط.…….  5

وظٌفتها حماٌة طبلة األذن من دخول األجسام …….  6
 الغرٌبة.

 الدهلٌز المادة الصمغٌة السائل البلغمً

 كلمة. 2222 كلمة. 0222 كلمة. 5222 …….عن  ما ٌزٌدالطفل الذي ٌسمع فً الخامسة ٌعرف  7

 األذن الخارجٌة. األذن الوسطى. األذن الداخلٌة. …….ٌشٌر الفقدان السمعً الحسً العصبً إلى خلل فً  8

 التحطم الطفولً اضطراب اسبٌرجر رٌتزاضطراب  ٌطلقون علٌه التوحد عالً القدرات.…….  9

األسلوب األمثل للتعامل مع أطفال صعوبات التعلم فً مرحلة  22
 ………ما قبل المدرسة 

 تحلٌل على القائم التدرٌب
 المهمة

 على القائم التدرٌب
 النفسٌة العملٌات

 معا كالهما

22 
 صورة الجسم. …….من المشكالت والضغوط النفسٌة الناتجة عن اإلعاقة 

المشكالت االقتصادٌة 
 واالجتماعٌة.

 جمٌع ما سبق.

20 
 …….بعض األطفال التوحدٌٌن ٌعانون من 

اضطراب فً إخراج 
 الصوت واللغة.

 جمٌع ما سبق. عكس الضمائر.

23 
 سلٌمة عقلٌة قدرات …….ـ ب الصم فئة تتسم

 أكثر عندهم الحٌاة نوعٌة
 العادٌٌن من

 اإلبداع فً العادٌٌن من أقل
 الشكلً

24 
 …….ٌشٌر الشلل الدماغً إلى 

الشلل الذي ٌؤثر على 
 جسم الطفل كله.

شلل ٌؤثر على جانب 
 واحد من جسم الطفل.

 شلل ٌؤثر على الساقٌن.

 مما للطفل المقدمة العادٌة التربوٌة الخدمات مالءمة عدم 25
 ……. ٌعتبر التعلٌم فً خاصة طرق توفٌر ٌستدعً

 .الخاصة التربٌة محك .االستبعاد محك .التباعد محك

26 
 خلل فً الحبل الشوكً. …….ٌشٌر الصرع إلى 

خلل فً وظٌفة الجهاز 
 العصبً.

 كالهما صحٌح.

الذٌن تم تشٌر اإلحصائٌات إلى أن نسبة الذكور إلى اإلناث  27
 : …….ًتشجٌعهم بالتوحد ه

8  :2 4  :2 6  :2 

تشٌر منظمة الصمة العالمٌة إلى أن نسبة اإلعاقة السمعٌة  28
 من سكان العالم.……. صل إلى ت

05% 0% 5% 

من أكثر المبادئ التً ٌتعلمها الناس ……. تعد أسالٌب  29
 غٌر المهنٌٌن وٌمكن قٌاس تأثٌرها فً عالج التوحد.

 أسالٌب التدخل الطبً. أسالٌب التدخل السلوكً. التدخل النفسً.أسالٌب 

02 
 .بٌئً أو ثقافً حرمان .مزمنة وأمراض إعاقات ……. نتٌجة تكون التعلم صعوبات

 العصبً الجهاز فً خلل
 .المركزي

 كالهما صحٌح. مستوى الوعً. الوجدان. …….من العوامل التً تحدد كٌفٌة استجابة الفرد للضغوط  02

00 
 …….ٌفضل تشخٌص التوحد فً وجود 

طبٌب أطفال وطبٌب 
 األعصاب.

 جمٌع ما سبق. اإلخصائً النفسً.

 الصرع. شلل األطفال. الشلل الدماغً. …….كلمة إغرٌقٌة تعنً الحبل الشوكً هً  03

عندما ٌكون الخلل فً األذن الخارجٌة أو الوسطى ٌكون  04
 …….نوع اإلعاقة السمعٌة 

 توصٌلً.فقدان سمعً 
فقدان سمعً حسً 

 عصبً.
 فقدان سمعً مركزي.

عندما ٌكون سبب اإلعاقة السمعٌة وجود أورام وجلطات  05
 …….ٌكون نوع اإلعاقة 

 فقدان سمعً توصٌلً.
فقدان سمعً حسً 

 عصبً.
 فقدان سمعً مركزي.

 والفئات التعلم صعوبات حاالت بٌن المشترك القاسم 06
 ……. هو معها تتداخل التً التشخٌصٌة

 التحصٌل مستوي ضعف
 الدراسً

 العقلٌة القدرات ضعف اللغوٌة القدرات ضعف

شعور نفسً مؤلم ٌنبثق عنه الشعور بعدم السعادة نتٌجة  07
 لالنعزال االجتماعً.

 الوسواس القهري. الوحدة النفسٌة. القلق.



 # كلٌة اآلداب # جامعة طنطا # قسم: علم النفس
 .الرابعةالفرقة:  –( الفئات الخاصةاالختبار النهائً لمادة: )

 د/ شٌماء خاطرم. أ. –( الزمن: ساعتٌن 0202/ 0202الفصل الدراسً األول )
 (.بنمــــــــــــــــــــوذج )  

 

 الســـــــــــــــؤال م
 اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــات

 جـ ب أ

هو الجزء الظاهري من األذن وٌعمل على تجمٌع …….  08
 الموجات الصوتٌة.

 الدهلٌز. القوقعة. الصٌوان.

إلى اإلعاقة ……. إصابة األم الحامل بالفٌروسات مثل  09
 السمعٌة.

 الحصبة األلمانٌة. ضغط الدم. شلل األطفال.

تكون  ما غالبا دراسٌا المتأخرٌن لدى العامة العقلٌة القدرة 32
.…… 

 المتوسط من أعلى متوسط المتوسط من أقل

32 
 التعلم صعوبات حاالت عالجةلم األمثل األسلوب هو ما

 …….الشدٌدة 
التدرٌب القائم على تحلٌل 

 المهمة
التدرٌب القائم على 

 العملٌات النفسٌة

التدرٌب القائم على تحلٌل 
المهمة والعملٌات النفسٌة 

 معا

 األذن طبلة فً الضغط توازن ٌحفظ الذي العضو هو ما 30
.…… 

 استاكٌوس قناة الركاب المطرقة

 الجهاز فً األذن طبلة حماٌة عن المسئول العضو هو ما 33
 ……. السمعً

 القوقعة الخارجٌة األذن قناة الصٌوان

 % 5 – 3 % 02 – 22 % 8 – 7 …….فً مصر إلى  الحركٌةتصل نسبة اإلعاقة  34

 الى تشٌر التً المختلفة النمائٌة االضطرابات من مجموعة 35
 األساسٌة العملٌات من أكثر أو واحدة فً تأخر أو صعوبة
.…… 

 .رٌتز اضطراب .التعلم صعوبات .التوحد

36 
 ……. ٌعنً التباٌن أو التباعد محك

 من العدٌد نمو فً تباعد
 .النفسٌة السلوكٌات

 العقلٌة القدرة بٌن تباعد
 .األكادٌمً والتحصٌل

ا.  كالهما معا

37 
 …….ٌشٌر مستوى الوعً إلى 

المفاهٌم وأسلوب  وحوض
 االستدالل.

كفاءة الحكم واتخاذ 
 القرار.

 جمٌع ما سبق.

38 
 الشٌخوخة. …….من أسباب اإلعاقة السمعٌة 

التهابات األذن وإصابات 
 األذن.

 جمٌع ما سبق.

 جمٌع ما سبق. عمر األب. الوراثة. …….من أسباب التوحد  39

42 
 ……تسبب أورام المخ أعراض مثل 

زٌادة الضغط داخل 
 الجمجمة.

 جمٌع ما سبق. النفاس –قًء  –صداع 

42 
 التحكم فً االنفعال. …….تشٌر المواجهة التً ترتكز على المشكلة إلى 

الحصول على معلومات 
 إضافٌة لحل المشكلة.

 جمٌع ما سبق.

40 
 …….من األعراض المرضٌة للتوحد 

عدم التركٌز بالنظر 
 والصمت التام.

 الوساوس. اب.ئاالكت

43 
 …….للتوحد من مبادئ التدخل العالجً 

ٌكون التدرٌب بشكل أن 
 فردي.

 جمٌع ما سبق. على مدار العام.

من العوامل التً تؤدي لالضطرابات النفسٌة لدى المعاق  44
ا  ٌا  …….حرك

 جمٌع ما سبق. الذكاء وسمات الشخصٌة. السن والجنس.

 التعلٌمٌة الصعوبات ذوي لتالمٌذ التربوٌة البدائل من نوع 45
 …….الشدٌدة  التعلم بطء حاالت وبعض الشدٌدة

 الموازي الفصل الخاصة التربٌة فصل الدمج

ا لمعاٌر الدلٌل التشخٌصً الخامس بوجود  46 ٌتمٌز التوحد تبعا
 …….نقص فً 

 جمٌع ما سبق. ل االجتماعً.عافالت مهارات التداخل اللغوي.

فً ……. تساهم األمراض المزمنة وخاصة اإلصابة بـ 47
 حاالت البتر.

 مرض السكر. أمراض القلب. مرض ضغط الدم.

بٌن اإلعاقة السمعٌة التوصٌلٌة والسمعٌة ……. ٌجمع  48
 الحسٌة العصبٌة.

 ما قبل اللغوي. مالصم الفقدان السمعً المختلط. الفقدان السمعً المركزي.

فً الدماغ ٌحفز ……. ٌعتقد بعض الباحثٌن أن إصابة  49
 ظهور التوحد.

 المخ األوسط. اللوزة. الهٌبوثالموس

إعاقة نمائٌة متداخلة تظهر خالل السنوات ……. ٌعد  52
 الثالث األولى.

 األبراكسٌا صعوبات التعلم التوحد

 مع خالص الدعوات بالنجاح والتفوق( –)انتهت األسئلة 


