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كثرها شيوؼا  -1 كثر االعؼرابات اللغوية شيوؼا، اعؼرابات الوؼق، وأ الحزف، أما  مه أ

                    اإلعافة فهي مه أقل ؼيوب الوؼق اىتشارا

)   ( 

تػتبر اللغة وسيلة أساسية مه وسائل االتصال االجتماؼي وبخاصة يف التػبير ؼه   -2

 الزات

)   ( 

جميغ األؽفال الموهوبيه يتميسون بحالة جسمية وصحية متفوقة ويتمتػون بحواس   -3

 سليمة

)   ( 

 )   (  أساليب الكشف والتػرف ؼلى األفراد الموهوبيه هوالوالذيه أسلوب مه  ترشيحات  -4

 )   ( إحتمال إصابة األفراد باإلؼاقة الػقلية يمكه أن يحذث ىف أى مرحلة مه مراحل حياتهم.  -5

كتمال ىظوجه ويحذث قبل سه الثاموة   -6 ُيقصذ باإلؼاقة الػقلية توقف ىمو الزهه قبل إ

 فقػ.ؼشر لػوامل وراثية 

)   ( 

كتمال ىظوجه ويحذث قبل سه الثاموة   -7 ُيقصذ باإلؼاقة الػقلية توقف ىمو الزهه قبل إ

 ؼشر لػوامل وراثية وبيئية.

)   ( 

 )   ( درجة. 71 – 51يتراوح مستوى ركاء األؽفال روى اإلؼاقة الػقلية الخفيفة مه درجة   -8

 )   ( درجة. 55 – 35توسؼة مه درجة يتراوح مستوى ركاء األؽفال روى اإلؼاقة الػقلية الم  -9

 )   ( درجة. 41 – 21يتراوح مستوى ركاء األؽفال روى اإلؼاقة الػقلية الشذيذة مه درجة   -11



 )   ( درجة. 25 – 21تقل ىسبة ركاء األؽفال روى اإلؼاقة الػقلية الػميقة ؼه   -11

ؼاقة الػقلية ُيصوف األؽفال روى اإلؼاقة الػقلية ؽبقا  للسلوك التكيفى إىل اإل  -12

 البسيؼة والمتوسؼة والشذيذة والػميقة.

)   ( 

ويتراوح  49 – 25تتراوح ىسبة ركاء األؽفال روى اإلؼاقة الػقلية القابليه للتػلم مه   -13

 سووات. 6 – 3الػمر الػقلى للفرد مه هزه الفئة بيه 

)   ( 

ويتراوح  49 – 25ب مه تتراوح ىسبة ركاء األؽفال روى اإلؼاقة الػقلية القابليه للتذري  -14

 سووات. 6 – 3الػمر الػقلى للفرد مه هزه الفئة بيه 

)   ( 

ويتراوح  71 – 51تتراوح ىسبة ركاء األؽفال روى اإلؼاقة الػقلية القابليه للتػلم مه   -15

 سووات. 9 – 6الػمر الػقلى للفرد مه هزه الفئة بيه 

)   ( 

ظهر ىف مرحلة الؼفولة المبكرة اإلؼاقة الػقلية يصاحبها سلوك توافقى سيئ ي  -16

 والمتوسؼة ويوذر حذوثه ىف الؼفولة المتأخرة.

)   ( 

الشخص الزى ال تظهر ؼليه أؼراض اإلؼاقة الػقلية حتى سه الثاىية ؼشر مه ؼمره ال   -17

 يحتمل إصابته باإلؼاقة الػقلية ىف مراحل حياته التالية.

)   ( 

% وكان قادرا  ؼلى  71ىسبة ركاء أقل مه يػتبر الشخص مػوقا  ؼقليا  إرا حصل ؼلى   -18

 التوافق مغ ىفسه ومجتمػه توافقا  حسوا .

)   ( 

يػتبر الشخص مػوقا  ؼقليا  إرا كان سيئ التوافق وحصل ؼلى ىسبة ركاء ؼادية أو   -19

 أقل مه الػادية.

)   ( 

 % وكان قادرا   71ال يػتبر الشخص مػوقا  ؼقليا  إرا حصل ؼلى ىسبة ركاء أقل مه   -21

 ؼلى التوافق مغ ىفسه ومجتمػه توافقا  حسوا .

)   ( 

ال يػتبر الشخص مػوقا  ؼقليا  إرا كان سيئ التوافق وحصل ؼلى ىسبة ركاء ؼادية أو   -21

 أقل مه الػادية.

)   ( 

قذرة الحواس لذى األؽفال روى اإلؼاقات الػقلية القابليه للتػلم أقل مه قذرة حواس   -22

 ؼمرهم السموى. األؽفال الػادييه ىف مثل 

)   ( 

قذرة الحواس لذى األؽفال روى اإلؼاقات الػقلية القابليه للتػلم تػتبر مكافئة مغ   -23

 قذرة حواس األؽفال الػادييه ىف مثل ؼمرهم السموى. 

)   ( 

األؽفال روى اإلؼاقة الػقلية القابليه للتػلم لذيهم مشاكل ىف الجواىب البصرية   -24

كثر مه األؽفال الػادييه.والسمػية والػصبية بصورة   أ

)   ( 

فئة القابليه للتػلم مه روى اإلؼاقة الػقلية تػاىن مه قصور ىف الػمليات الػقلية ؼوذ   -25

 مقارىتها باألؽفال الػادييه المساوييه لهم ىف الػمر السموى.

)   ( 



 )   ( يػاىن المػوقون ؼقليا  مه قصور ىف القذرة ؼلى اإلىتباه والتزكر.  -26

كرة قصيرة المذى لذى المػوقيه ؼقليا  أفظل مه  أثبتت  -27 الذراسات أن مستوى الزا

كرة ؽويلة المذى.  الزا

)   ( 

كرة ؽويلة المذى لذى المػوقيه ؼقليا  أفظل مه   -28 أثبتت الذراسات أن مستوى الزا

كرة قصيرة المذى.  الزا

)   ( 

ؼيػون فهم األفكار يظهر القصور ىف اإلدراك ؼوذ المػوقيه ؼقليا  بحيث أىهم ال يست  -29

 المجردة.

)   ( 

كرة واإلىتباه فكلما زادت القذرة ؼلى اإلىتباه أدى هزا إىل صيادة   -31 هواك إرتباغ بيه الزا

 القذرة ؼلى التزكر.

)   ( 

كثر كفاءة مه الواحية اإلجتماؼية مقارىة بأقراىهم   األؽفال روى اإلؼاقة الػقلية أ

 الػادييه.

)   ( 

اقة الػقلية أقل كفاءة مه الواحية اإلجتماؼية مقارىة بأقراىهم األؽفال روى اإلؼ  -31

 الػادييه.

)   ( 

أوعحت الذراسات أن األؽفال روى اإلؼاقة الػقلية أقل كفاءة ىف التػامل مغ المواقف   -32

 مقارىة بالػادييه.

)   ( 

ؼاقة األسرة وما تقذمه مه رؼاية مساىذة مه الػوامل الهامة ىف درجة التكيف لزوى اإل  -33

 الػقلية.

)   ( 

ُيػذ اإلتجاه اإلجتماؼى مه اإلتجاهات الجذيذة ىف تشخيص اإلؼاقة الػقلية وقذ ظهر   -34

 ىتيجة اإلىتقادات التى وجهت إىل المقاييس السيكومترية.

)   ( 

 )   ( حصول الفرد ؼلى درجة متذىية ىف إختبار الزكاء يػوى بالظرورة أن الفرد مػوق ؼقليا .  -35

التربوى يػتمذ ؼلى قياس وتشخيص الجواىب التحصيلية للمػاقيه التشخيص   -36

 ؼقليا .

)   ( 

تتكون ؼملية تشخيص وتحذيذ اإلؼاقة الػقلية وفق ما ورد ؼه الرابؼة األمريكية   -37

 لإلؼاقة الػقلية مه خمس خؼوات. 

)   ( 

ة تتكون ؼملية تشخيص وتحذيذ اإلؼاقة الػقلية وفق ما ورد ؼه الرابؼة األمريكي  -38

 لإلؼاقة الػقلية مه ثالث خؼوات. 

)   ( 

يػتبر اإلتجاه التكاملى ىف تشخيص اإلؼاقة الػقلية مه اإلتجاهات المقبولة حذيثا  ىف   -39

 أوساغ التربية الخاصة.

)   ( 

 )   (يجب أن يتظمه الفحص الوفسى للؼفل المػاق ؼقليا  إختبار اللغة وإختبار الزكاء   -41



 توى الشخصى واإلجتماؼى.وتقييما  لتوافق الؼفل ؼلى المس

تشخيص اإلؼاقة الػقلية يجب تحذيذه مه خالل مالحظة أؼراعه الذاخلية والخارجية   -41

 ودراسة ىشأتها وتؼورها ىف الماعى والحاعر والمستقبل.

)   ( 

التشخيص الوفسى أو السيكومترى لإلؼاقة الػقلية يقوم به أخصاىئ ىف التربية الخاصة   -42

 اييس القذرة الػقلية.ويستخذم أحذ مق

)   ( 

التشخيص الوفسى أو السيكومترى لإلؼاقة الػقلية يقوم به أخصاىئ ىف ؼلم الوفس   -43

ويستخذم أحذ مقاييس القذرة الػقلية ويشمل تحذيذ مستوى الزكاء وسمات 

 الشخصية والومو الوجذاىن.

)   ( 

 :الصحيحة ملب يلي اإلجببة يرباخحثبلثًب: 

ظا ملحو  اىحرافا   وحرفون ؼه المتوسػ باالتجاه االيجايب أو السلبياألفراد الزيه ي -1

 :يف ىموهم الػقلي أو االىفػايل واالجتماؼي .....هم

 األفراد روي الحاجات الخاصة -أ

 األفراد غير الػادييه-ب

 األفراد غير األسوياء-ج

 األفراد الػادييه-د

كس تقذم فيها الخذمات اإليوائية والصحية وا -2 الجتماؼية والتربوية بشكل هي مرا

 : كامل ؽوال اليوم

كس اإلقامة الكاملة-أ  مرا

كس التربية الوهارية-ب  مرا

 الصفوف الملحقة بالمذرسة الػادية-ج

 الذمج األكاديمي-د

كس اإلقامة الكاملة يف -3  :يسمح لإلباء وأولياء األمور بشيارة أبوائهم يف مرا

 الوهار فقػ-أ

 المواسبات المختلفة-ب



 ميه يف األسبوعيو-ج

 كل ماسبق-د

 :غير مػروفة وقذ حذدها الػلماء ىسبتها ب لإلؼاقةالػوامل المسببة  مهلكثير ا -4

 %25-أ

 %81-ب

 %75-ج

 %73-د

 :والرؼاية لموغ حذوث الػجس بػذ اإلصابة الػوايةتسمى  -5

 مساؼذة روي الحاجات الخاصة-أ

 التكيف مغ المجتمغ-ب

 الوقاية مه اإلؼاقة-ج

 االجتماؼي الذمج-د

واجه األؽفال الموهوبيه والمتفوقيه مشكالت مغ البرامج الػادية التي تقذم ي -6

 :لهم ألىها

 التلبي حاجاتهم -أ

 التتحذى قذراتهم -ب

 تذفغ بهم إىل الخمول وؼذم االهتمام -ج

 جميغ ماسبق صحيح -د

المػتاد السماح للؼالب بإكمال المراحل الذراسية المختلفة بػمر زموي أقل مه  -7

 :هو برىامج

 

 التسريغ-أ

كثر-ب  قفس الصفوف لمرحلة أو أ

 اإلسراع الجسيئ-ج

 اإلثراء-د

فيه يتم تسويذ الؼفل الموهوب بخبرات ومػلومات يف موعوع محذد مه  -8

 : المواعيغ الذراسية هو



 اإلثراء الكلي-أ

 اإلثراء األفقي-ب

 اإلثراء الػمودي-ج

 اإلثراء التحصيلي-د

ؼلى 71-55قلي الزيه يحصلون ؼلى ىسبة ركاء تتراوح مابيه فئة التخلف الػ -9

 :اختبارات الزكاء

 فئة التخلف الػقلي البسيػ-أ

 فئة التخلف الػقلي المتوسػ-ب

 فئة التخلف الػقلي الشذيذ-ج

 فئة التخلف الحاد الػقلي-د

 :تصويف التخلف الػقلي إىل بسيػ ومتوسػ وشذيذ وحاد هو تصويف -11

 الؼبيالتصويف -أ

 التصويف التربوي-ب

 تصويف الجمػية األمريكية للتخلف الػقلي-ج

 تصويف وكسلر للزكاء-د

 : مه أسباب اإلؼاقة الػقلية -11

 األشػة-أ

 الحصبة األلماىية-ب

 الوراثة-ج

 جميغ ماسبق-د

 مه المقاييس المستخذمة يف الكشف ؼه االؽفال الموهبيه  -12

 المقاييس التحصيلية-أ

 المقاييس التكاملية -ب

 االختبارات السيكومترية-ج

 يب البػذ الؼبيأسال-د

 



 :يػتمذ ؼلى الرسم هوسوة و  15-3يؼبق يف الفئة مه الزي الزكاء مقياس  -13

 مقياس وكسلر-أ

 مقياس ستاىفورد بيويه-ب

 هاريس–ىف اجود رسم الرجل لمقياس -ج

 مقياس مكاريث-د

 :مه أهذاف التربية الخاصة -17

 التػرف ؼلى فئة األؽفال غير الػادييه-أ

 إؼذاد البرامج التػليمية التي تتواسب مغ فئات التربية الخاصة-ب

 إؼذاد الوسائل التػليمية الخاصة بكل فئة-ج

 جميغ ماسبق -د

 : الحذيثة االتجاهاتىسبة الزكاء للؼفل الموهوب ؼوذ  -18

 قفما فو 111 - أ

 قفما فو 131 - ب

 قفما فو 141 - ج

 قفما فو145 - د

 : شمل أسلوب مه أساليب الكشف والتػرف ؼلى األفراد الموهوبيه هوأ -19

 هترشيح المػلمي - أ

 لترشيح األه - ب

 تترشيح الزا -ج

  الترشيحات المتػذدة - د

ح للؼالب بإكمال المراحل الذراسية المختلفة بػمر زموي أقل مه المػتاد لسماا -21

 : لـــ تػريف هوة المختلفة يؼه ؽريقة مروىة المواهج األكاديم

 ةالموهب - أ

  التسريغ - ب

 ءاإلثرا - ج

  ءالزكا - د

 

 



 : فئة التخلف الػقلي الحاد يحصلون ؼلى ىسبة ركاء -21

 71-55بيه  - أ

 55-41بيه  - ب

 41-25بيه  - ج

  25أقل مه  - د

ؼادة ما يتم ىف هزا الووع تقييم سلوكيات الؼفل التكيفية وغير التكيفية للوقوف  -22

 ؼلى مذى مالئمة سلوكيات الؼفل للمرحلة الػمرية التى يمر فيها. 

 التقييم الؼبي - أ

 التقييم الوفسي - ب

 التقييم االىفػايل - ج

  التقييم االكاديمي - د

يتخلى ؼه رأيه بسهولة  سريغ الغظب وال –الموهوب بأىه سريغ الرعا  اتصاف –23

 توذرج عمه الخصائص :

 ىفػاليةاال - أ

 االجتماؼية - ب

 الػقلية - ج

  السلوكية - د

 التوحذ .......................................................... اعؼرابمه أدوات تشخيص  -24

 سلوكيات الحالية وجمغ المػلوماتمالحظة ال - أ

 DSM-IV الخامس التشخيصي اإلحصايئمػايير الذليل  تؼبيق - ب

  تقاريرمقابلة الوالذيه وأخز ال - ج

  غ ما سبقيجم - د

 ة : يمكه تصويف الفرد بأىه عمه فئة اإلؼاقة الػقلية ؼوذما يتوفر فيه أحذ المحكات التالي -25

 درجة 71مػذل ركاء يقل ؼه  - أ

 وجود صػوبات واعحة يف مهارات التأقلم - ب

 ن تحذث اإلؼاقة موز الؼفولةأ - ج

 جميغ ما سبق - د



الكالم وهى ؼبارة ؼه مجموؼة مه  اعؼراباتتشخيص يقة تستخذم يف ؽر  -26

 اللغة والكالم التشخيصية لتحذيذ الجواىب التى يخؼئ فيها الؼفل  اختبارات

 لمالحظة التشخيصيةا - أ

 الػيوات الكالمية - ب

 المالحظة التشخيصية - ج

 المقابلة التشخيصية - د

 مه األساليب التى يمكه مه خاللها التػرف ؼلى الشخص الموهوب :   -27

 ترشيحات الوالذيه - أ

 تقذيرات المػلميه - ب

 مقاييس الزكاء - ج

 جميغ ما سبق - د

 :التوحذ إىل  اعؼرابيمكه تشخيص  -28

 االجتماؼيعػف ىوؼى وكمى ىف التفاؼل  - أ

 لقذرة ؼلى التواصلعػف ىوؼى وكمى ىف ا - ب

 هتمامات وأىشؼة ىمؼية متكررةا - ج

 جميغ ما سبق - د

التوحذ ؼبارة ؼه إؼاقة شذيذة تشمل ىواحى ىمائية متػذدة وتتظمه مجموؼة مه األؼراض  -29

 ...موها ..........

 المتبادل االجتماؼيالقصور ىف التفاؼل  - أ

 .اللفظيوغير  اللفظيالقصور ىف التواصل المتبادل  - ب

 ظهور السلوكيات الومؼية ومحذودية الوشاؽات - ج

 جميغ ما سبق - د

 التوحذ : اعؼرابص مه أساليب تشخي -31

 تقييم الؼبيال - أ

 .فسيتقييم الوال - ب

 التقييم األكاديمي - ج

 )أ  + ب( مػا   - د

 

 انحهث األسئلة


