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كتيب التر�ية الخاصة
١٠٠ سؤال وجواب

إعداد: أ.عبدالرحمن الغامدي
معلم صعوبات تعلم - مدرب معتمد

عبدالرحمن الغامدي
ABDULRAHMAN ALGHAMDI

alm
an
ah
j.c
om
/om



2

alm
an
ah
j.c
om
/om



3

alm
an
ah
j.c
om
/om



4

alm
an
ah
j.c
om
/om



5

@Dii_gg

@Dii_gg

٢١- طالب نسبة ذكاؤه ٦٠ ع� مقياس وكسلر يصنف :
أ) قابل للتعلم

ب) قابل للتدريب 
ج) قابل للتعلم والتدريب 

د) اعت�دي 

٢٢- أك� العوامل ا�كتسبة ا�سببة ل�عاقة السمعية هي:
أ) التهابات ا�ذن الوسطى 

ب) الو�دة القي�ية 
ج) إصابة ا�م بالحصبة ا��انية 

د) الوراثة 

̈ات ا�عاق§ عقليًا  ٢٣- نظرية ركزت ع� الربط ب§ خ
ا�نزلية وتعليم أنفسهم بأنفسهم هي :

أ) إيتارد 
ب) سيجان

ج) منتسوري 
د) ديكرو³

٢٤- أك� مهارة يتقنها ا�عاقون ب�يًا هي مهارة :
 µأ) الشعر ا�د

ب) الط·قة اللفظية
ج) ا�ست�ع 

د) اºلقاء 

٢٥- هو أسلوب يتعامل مع سلوك واحد ¾كن تحليله إ« 
عدد من ا�ه�ت الفرعية ، هو أسلوب :

أ) تحليل ا�همة 
ب) تشكيل السلوك 
ج) تسلسل السلوك 

د) الحث 

٢٦- ا�راحل التالية : ( التعرف – ا�كتشاف – التشخيص  
التدريب – اºرشاد – ا�عالجة ) ، تعت¨ خطوات لـ : 

أ) التأهيل 
ب) الوقاية 

ج) دراسة الحالة 
د) التدخل ا�بكر

٢٧- من الخصائص السلوكية للط·ب ذوي صعوبات 
التعلم :

أ) ا�شاعر السلبية تجاه الذات 
ب) ا�ستمرارية Ð النشاط دون توقف 

ج) عدم ا�نسجام ب§ ألفاظه وعمره 
د) ا�هت�م بالسلوك غÓ ا�نتج 

٢٨- معلم يريد تعليم ط·به من مت·زمة داون ا�هارات 
ا�ستق·لية ، عليه أن يبدأ بـ :

أ) ضبط الصف 
ب) تدريبهم ع� حل ا�شك·ت 

ج) تقليل مواقف التفاعل ا�جت�عي 
د) تعليمهم ا�هارة مباÙة ومتابعتهم مباÙة 

: Ð ط·ب صعوبات التعلم من صعوبات Ú٢٩- يعا
أ) الذاكرة القصÓة أك� من الطويلة 

ب) الذاكرة الطويلة أك� من القصÓة 
ج) الذاكرة العاملة أقل من الطويلة 
د) الذاكرة القصÓة أقل من العاملة

٣٠- أهم ما ¾يز  ا�عاقون ب�يًا أنهم :
أ) مجموعة متجانسة 

ب) مجموعة غÓ متجانسة 
ج) مجموعة متنوعة 

د) مجموعة متجانسة اجت�عيًا
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٣١- ا�ختبارات محكية ارجع تقيس أداء الطالب مع :
أ) مستواه الحا� 

ب) أقرانه 
ج) محك مع� 

د) عدة محكات 

٣٢- عندما يلون معلم ال�بية الخاصة الحروف ، يدل ع� 
أنه يريد :

أ) التعديل 
ب) التمييز
ج) ال�كيز

د) التحليل   

٣٣- مقياس فاين¡ند يقيس :
أ) السلوك التكيفي

ب) السلوك ا�نسحا§ 
ج) النضج ا�جت¨عي

د) الس¨ت الشخصية 

٣٤- طريقة تدريس القراءة باستخدام أربع قنوات حسية 
: السمع والب´ والحركة واللمس ، هي طريقة :

أ) أورتن 
ب) قلنقهام 

ج) فرنالد
د) إنعاش القراءة 

٣٥- التلخيص يساعد ط¡ب صعوبات التعلم ع� :
أ) بناء افردات 

ب) إدراك اقروء 
ج) ارونة

د) الط¡قة اللفظية 

٣٦- هي مجموعة متناسقة من ا½نشطة اصممة لتهيئة 
 Àالطفل ذوي ا�حتياجات الخاصة ل¡نتقال من بيئة إ

بيئة اخرى :
Äأ) التأهيل النف

ب) التأهيل اهني 
ج) الخدمات اساندة

د) الÆامج ا�نتقالية 

٣٧-  يشكل ط¡ب التوحد الذين ت�اوح قدرتهم العقلية 
Ë حدود اÊعاقة الفكرية نسبة :

أ) ٦٠٪
ب) ٧٠٪ 
ج) ٨٠ ٪ 
د) ٩٠٪ 

٣٨- أي الفئات اÐتية لديهم حساسية عالية Ë ا�ق�اب 
من اÐخرين :

أ) اÊعاقة العقلية الشديدة 
ب) اضطرابات التواصل 

ج) التوحد 
د) مت¡زمة داون 

٣٩- التعريف الذي نص ع� ظهور اضطراب التوحد 
خ¡ل ٣٠ شهر هو تعريف :

أ) جمعية اعاق�
ب) منظمة الصحة الخليجية 

ج) منظمة الصحة العاية 
د) الجمعية ا½مريكية 

٤٠- هو الع¡ج الذي يهتم بحركة ا½صابع واليدين ، 
الع¡ج :

أ) الطبيعي 
 Öب) الحر

ج) ا½كليني×
د) الوظيفي 
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: �٤١- تصنف ا
عاقة الفكرية حسب نسب الذكاء إ
أ) فئتان 

ب) ث ث فئات
ج) أربع فئات 

د) خمس فئات 

٤٢- من ردود الفعل الشائعة من ا�� عند قدوم طفل 
معاق :

أ) البكاء
ب) ا
نكار
ج) الرفض

د)  قبول ا�مر

٤٣- الطالب زيد عمره العق¦ ٧ سنوات وعمره الزمني 
١٠ سنوات ، فإن نسبة ذكائه :

أ) ٧٠
ب) ٧٥
ج) ٨٠ 
د) ٨٥ 

٤٤- عندما يقول الطفل ( مام ) بدً¶ من ( ح³م ) ، فإنه 
قام بـ :

أ) ا
بدال 
ب) ا
ضافة 
ج) التشويه

د) الحذف   

٤٥- أول من قام بعمل ال¿امج التعليمية ووضع النظرية 
: Àعقليًا هو العا Âالفسيولوجية للمعاق

أ) سيجان
ب) إيتارد

ج) منتسوري 
 Æد) ديكرو

٤٦- عندما يكون ا�ب مصاب بالعمى ولديه الجينات 
السائدة وتكون ا�م سليمة ، فإن نسبة إصابة طفلهم 

بالعمى هي :
أ) ٢٥ ٪

ب) ٥٠ ٪
ج) ٧٥ ٪ 
د) ٨٥٪ 

٤٧- هي تلك الفئة التي تعاÏ من ا�مراض العقلية أو 
النفسية :

Âأ) ا�طفال العادي
Âعادي Ñب) ا�طفال الغ
ج) ا�طفال الغÑ أسوياء 

د) ا�طفال اÓعاقÂ عقليًا 

٤٨- هي حالة من القصور Ö مستوى أداء الوظائف 
الفسيولوجية مقارنة بالعاديÂ نتيجة ا
صابة بخلل أو 

عيب Ö البناء الفسيولوجي للفرد :
أ) ا
صابة
ب) العجز
ج) ا
عاقة

د) الضعف 

٤٩- تسمى Ûت زمة التثلث الصبغي :
أ) مت زمة داون 

ب) مت زمة توريت
 Àج) مت زمة ستوكهو

د) مت زمة اس¿جر 

٥٠- يفقدون صلتهم بالعاÀ الواقعي ، هم  من فئة :
أ) اÓعاقون عقليًا بدرجة شديدة 

ب) اÓرض العق¦ 
ج) ا¶نفصام 
د) ا¶كتئاب  
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٥١ - يصل عدد الط�ب التحق� ب�امج صعوبات التعلم 
  املكة إ� :

أ) ٥ ٪ 
ب) ٦ ٪ 
ج) ٧ ٪ 
د) ٨ ٪ 

٥٢- تستخدم طريقة ( هضبة ويل ) عند تدريس ط�ب 
صعوبات التعلم هارة :

أ) الجمع
ب) الطرح 
ج) ال�ب 
د) القسمة

٥٣- مت�زمة داون سببها الرئي¡ هو :
أ) نقص   الكرموسوم ٢٠ 

ب) زيادة   الكرموسوم ٢٠ 
ج) نقص   الكرموسوم ٢١ 
د) زيادة   الكرموسوم ٢١ 

٥٤-  تعت� من أصعب العمليات الحسابية للط�ب الذي 
لديهم صعوبات تعلم   الرياضيات :

أ ) الكسور 
ب) جمع ا³عداد الع²ية 

ج) القسمة 
د) تقريب ا³عداد لع²ات ا³لوف

٥٥- عند تدريس ط�ب صعوبات التعلم هارة حل 
اسائل اللفظية ، فإن أنسب طريقة هي :

أ) التدريس ابا½ 
ب) التدريس الدقيق 

 Àج) التعلم التعاو
 Áد) التدريس التشخي

٥٦- تُصنف اÄعاقة السمعية اتوسطة وفًقا لدرجة 
الفقدان السمعي من :

أ) ٢٦-٥٤ ديسبل 
ب) ٥٥- ٦٩ ديسبل 
ج) ٧٠- ٨٩ ديسبل 
د) ٩٠ -٩٩ ديسبل 

٥٧- من الخصائص اËجتÊعية لÉطفال التوحدي� :
أ) صعوبة   فهم مشاعر اÍخرين 

ب) السلوك الروتيني 
 Ïم بشكل ك�ج) عدم تطور الك

د) فقدان الدافعية 

٥٨- مقياس جيليام يعت� مقياس تشخيÁ لـ :
أ) اوهوب� 

ب) اضطراب التوحد
ج) اÄعاقة العقلية 

د) اضطرابات النطق الشديدة

٥٩- يعت� الفرد مكفوفًا إذا كانت حدة اÄبصار لديه :
أ) أك× من ٢٠٠/٢٠ قدم 

ب) أقل من ٢٠٠/٢٠ قدم 
 Øج) أك× من ٦٠/٢ م
د) أقل من ٢٠ درجة 

٦٠- تعت� اسؤولة عن ٨٠ ٪ من حاËت اÄعاقة العقلية :
أ) الحصبة ا³انية 

ب) الوراثة 
ج) استخدام العقاقÜ وا³دوية  أثناء الحمل 

د) السكري    

٦١- تنتهي عملية القياس والتشخيص :
أ) جمع معلومات عن الطفل

ب) اتخاذ قرار بتحديد اكان الØبوي اناسب 
ج) تفسÜ نتائج القياس والتشخيص 

د) كتابة التقرير النهاÝ عن حالة الطفل 
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٦٢- يتم تقويم تحقيق اهداف قص�ة ا�دى للتأكد من 
مستوى ا�هارة لدى الطالب من خ�ل التقويم :

أ) القب�
ب) البنا� 

ج) التشخي� 
د) الختامي

٦٣- تركز برامج فئة القابلون للتدريب ع� ا�جال :
أ) ا�هني 

ب) اكاد�ي 
ج) النف¡ 
د) الع�جي 

٦٤- �يل النمو الحر» والبد© ل¨طفال ا�عاق¦ عقليًا 
بشكل أك² إ° :

أ) ا·ستقرار والثبات
ب) ا·رتفاع تدريجيًا 

ج) ا·نخفاض بشكل عام
د) البطء ¼ النمو 

٦٥- تعمل ع� تحويل الذبذبات الصوتية إ° موجات 
كهربائية تنتقل ع² العصب السمعي إ° الدماغ :

أ) اذن الخارجية 
ب) اذن الداخلية 
ج) اذن الوسطى 
د) العصب الح¡ 

٦٦- تصنيف اÉعاقة العقلية إ° ( حاد – شديد – متوسط  
بسيط ) ، هو تصنيف :

أ) الطبي 
ب) النف¡ 

ج) منظمة الصحة العا�ية 
د) الجمعية امريكية 

٦٧- القدرة ع� Ïييز اصوات ا�ختلفة التي يتضمنها 
الك�م هو :

أ) اÉدراك السمعي 
ب) الذاكرة السمعية 
ج) التمييز السمعي 

د) ا�عالجة السمعية 

٦٨- من برامج الوقاية من اÉعاقة :
أ) برنامج اÉرشاد اÔي

ب) برنامج اÉرشاد الجيني 
ج) برنامج اÉرشاد اكاد�ي 

د) برنامج اÉرشاد البيئي 

٦٩- تستخدم لجمع معلومات Ôيعة وعامة عن الطفل 
وبيئته :

أ) ا��حظة 
ب) ا�سح

ج) ا·ختبار التنبؤي 
د) ا·ختبار التشخي� 

٧٠- تعد العدوانية والنشاط الزائد من ا�ظاهر :
أ) النفسية 

ب) ا�عرفية 
ج) الحركية 

د) الشخصية 

٧١- العنÜ ا�طلوب ي برنامج تربوي فردي للطالب 
ا�عاق بÜيًا :

أ) اهداف التدريسية
ب) اهداف القص�ة

ج) اهداف ا�توسطة 
د) اهداف البعيدة 
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٧٢- يعت� من عيوب ا�بصار ا�ك� شيوًعا لدى الط�ب 
ا�عاق� ب�يًا :

أ) بعد النظر 
ب) ق� النظر 

ج) الحول
د) ال�اخوما

٧٣- تتمثل � وصف الطفل �ا يستطيع عمله وما� � 
يستطيع عمله ويركز ع¡ معرفة ا�خطاء التي تتكرر :

أ) ا��حظة والوصف
ب) السجل القص¤

ج) دراسة الحالة 
د) قوائم الرصد 

٧٤- تنقسم إ² جزأين رئيسي� ه° : الجهاز الدهليزي ، 
القوقعة :

أ) ا�ذن الخارجية 
ب) ا�ذن الداخلية 
ج) ا�ذن الوسطى 
د) القناة السمعية 

٧٥- تتطلب استخدام وسائل متعددة للقياس والتقييم 
أك� من أي فئة من فئات ذوي ا�عاقة :

أ) ا�عاقة الب�ية 
ب) ا�عاقة العقلية 

ج) التوحد 
د) صعوبات التعلم 

٧٦- صعوبات التعلم تعد اضطراب :
أ) كمي 

ب) نوعي 
ج) مزمن 
د) لحظي 

٧٧- نسبة ا�صابة بصعوبات التعلم وفق متغÅ الجنس 
ت�اوح ب� :

أ) ٤:١
ب) ٣:١
ج) ٢:١

د) النسب متساوية 

٧٨- يستخدم اختبار ITPA للتعرف ع¡ ط�ب :
أ) التوحد

ب) ا�ضطرابات ا�نفعالية 
ج) صعوبات التعلم 
د) ا�عاقون عقليًا  

٧٩- هي ا�سؤولة عن معظم حا�ت ا�عاقة العقلية 
البسيطة :

أ) أسباب ما قبل الو�دة 
ب) أسباب أثناء الو�دة

ج) أسباب ما بعد الو�دة 
د) � يوجد لها سبب مع� 

٨٠-  يستفيد الط�ب ا�عاقون عقليًا من :
أ) التدريب ا�وزع أك� من التدريب ا�كثف 

ب) التدريب ا�كثف أك� من التدريب ا�وزع 
ج) التدريب الج°عي أك� من التدريب الفردي 
د) التدريب الفردي أك� من التدريب الج°عي

٨١-  ا�علم ناÖ يعلم ط�به من ذوي ا�حتياجات 
الخاصة الزراعة ومتابعة ما قاموا بزراعته �ساعدتهم ع¡ 

تطوير :
أ) ا�هارات الوظيفية 

ب) تقوية ا�هارات العضلية
ج) ا�هارات ا�هنية 

د) ا�هارات الحركية الدقيقة 
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٨٢- طريقة دسيدرس ، هي طريقة تربوية حديثة لتعليم 
الط�ب :

أ) التوحديون 
ب) ا�عاقون بيًا 
ج) ا�عاقون عقليًا 
د) ا�عاقون سمعيًا 

٨٣- برنامج حديث � العا� العر� يستخدم الك�م 
وا��اءات طريقة للتواصل :

أ) بيكس
ب) بلس

ج) ماكتون
د) أوبتكون 

٨٤- مت�زمة تصيب ا�ناث دون الذكور هي :
أ) مت�زمةاس§جر

ب) مت�زمة ريت 
ج) مت�زمة داون
د) مت�زمة ت©نر 

٨٥- يتوقف ®و الذكاء لدى الفرد عند عمر :
أ) ١٧ 

ب) ١٨ 
ج) ١٩  
د) ٢٠ 

٨٦- أثناء دراستك لحالة الطفل زيد وجدت ان لديه 
قصور � مهارات ا½تصال اللغوي والعناية الذاتية 

ومهارات الحياة اليومية والتوجيه الذاÀ ، فيصنف الطفل 
ضمن :

أ) طالب توحد
ب) طالب معاق فكريًا
 Åج) طالب تأخر درا

د) طالب غ© سوي 

٨٧- الكرموسوم الذي يقوم بتحديد جنس ا�ولود هو :
أ) ٢١ 

ب) ٢٢
ج) ٢٣ 
د) ٢٤ 

٨٨- السلوك ا½نسحا� لدى اÊطفال ا�عاقÉ فكريًا يعت§ 
من الخصائص :

أ) النفسية 
ب) ا�عرفية 
ج) السلوكية 

د) ا½جتÎعية 

٨٩- يرمز للط�ب القابلون للتعلم بالرمز :
TMR (أ

EMR (ب
CMR (ج

 MMR  (د

٩٠- يعد من أكÕ اÊساليب فاعلية لتعليم اÊطفال 
ا�عاقÉ عقليًا ا�هارات الحياتية اليومية :

أ) تحليل ا�همة 
ب) تشكيل ا�همة 
ج) أسلوب الحث 

د) التدريب ا�با× 

٩١- أنشئت ا�دارة العامة لرعاية ا�وهوبÉ با�ملكة 
العربية السعودية عام :

أ) ١٤٢٠ هـ 
ب) ١٤٢١ هـ
ج) ١٤٢٢ هـ 
د) ١٤٢٣ هـ 

٩٢- تختلف أ®اط السلوك التكيفي باخت�ف :
 Ýأ) العمر العق

ب) العمر الزمني 
ج) البيئة 

د) ½ ßء مÎ ذكر 
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٩٣- حسب مقياس وكسلر فإن الفئة التي تقع ب�
٥٤/٤٠ درجة فإنهم معاقون عقليًا بدرجة :

أ) بسيطة 
ب) متوسطة 

ج) شديدة 
د) حادة 

٩٤- الخطوة ا�و� � تعديل سلوك الط�ب ا�عاق� 
فكريًا هي :

أ) تحديد ا�شكلة � السلوك
ب) تحديد السلوك ا�راد تعديله

ج) تحديد نوع إعاقة الطالب 
د) تحديد معزات فورية ل�ستجابة 

٩٥- جميع ا»ختبارات التالية فردية ما عدا :
أ) اختبار وكسلر 

ب) اختبار بينيه للذكاء 
ج) بطارية كوف³ن لتقييم ا�طفال 

د) اختبار القدرات ا�عرفية

٩٦- يصادف اليوم العا�ي ل´عاقة :
أ) ٣ ديسم¹ 
ب) ٢ أبريل 
ج) ٢٣ أبريل
د) ٥ أكتوبر 

٩٧- الخطوة ا�و�  للتعرف ع¼ طالب صعوبات التعلم 
هي :

أ) ا�سح
ب) ا¿حالة 

ج) م�حظة السلوك
د) مقاييس التشخيص 

٩٨-  ( أن يستنتج ا�عنى العام �ا يقرأ ) تعت¹ مهارة 
لط�ب صعوبات التعلم � مادة لغتي للصف :

 Éابتدا Êأ) الثا
 Éب) الثالث ابتدا

Éج) الرابع ابتدا
 Éد) الخامس ابتدا

٩٩- Íيل الط� ب ا�عاق� عقليًا إ� توقع الفشل � 
ا�واقف التعليمية بسبب :

أ) قدراتهم العقلية ا�حدودة 
ب) خ¹ات ا¿خفاق السابقة 

ج) رفع سقف التوقعات ممن حولهم 
د) مستوى صعوبة ا�وقف التعليمي 

١٠٠- يستع� فريق التقييم ع¼ ا�قل لجمع البيانات عن 
الطالب ذوي ا»حتياجات الخاصة ع¼ : 

أ) ث�ثة مصادر
ب) أربعة مصادر
ج) خمسة مصادر

د) ستة مصادر 

**وهللا و× التوفيق **
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 ب  .١

 ب  .٢

 ب  .٣

 ب  .٤

 د  .٥

 ب  .٦

 أ  .٧

 د  .٨

 ب  .٩

 أ  .١٠

 ب  .١١

 أ  .١٢

 ج  .١٣

 أ  .١٤

 ج  .١٥

 ب  .١٦

 ج  .١٧

 أ  .١٨

 أ  .١٩

 ب  .٢٠

 أ  .٢١

 ج  .٢٢

 ج  .٢٣

 أ  .٢٤

 ب  .٢٥

 د  .٢٦

 أ  .٢٧

 د  .٢٨

 أ  .٢٩

 ب  .٣٠

 ج  .٣١

 ب  .٣٢

 أ  .٣٣

 ج  .٣٤

 ب  .٣٥

 د  .٣٦

 ب  .٣٧

 ج  .٣٨

 د  .٣٩

 د  .٤٠

 ب  .٤١

 ب  .٤٢

 أ  .٤٣

 د  .٤٤

 أ  .٤٥

 ب  .٤٦

 ج  .٤٧

 ب  .٤٨

 أ  .٤٩

 ب  .٥٠

 ج  .٥١

 ب  .٥٢

 د  .٥٣

 ج  .٥٤

 أ  .٥٥

 ب  .٥٦

 أ  .٥٧

 ب  .٥٨

 ب  .٥٩

 ب  .٦٠

 د  .٦١

 ب  .٦٢

 أ  .٦٣

 ج  .٦٤

 ب  .٦٥

 د  .٦٦

 ج  .٦٧

 ب  .٦٨

 ب  .٦٩

 د  .٧٠

 د  .٧١

 ب  .٧٢

 أ  .٧٣

 ب  .٧٤

 د  .٧٥

 ب  .٧٦

 أ  .٧٧

 ج  .٧٨

 ج  .٧٩

 أ  .٨٠

 ج  .٨١

 ج  .٨٢

 ج  .٨٣

 ب  .٨٤

 ب  .٨٥

 ب  .٨٦

 ج  .٨٧

 د  .٨٨

 ب  .٨٩

 أ  .٩٠

 ب  .٩١

 ب  .٩٢

 ب  .٩٣

 ب  .٩٤

 د  .٩٥

 أ  .٩٦

 ج  .٩٧

 أ  .٩٨

 ب  .٩٩

 ج .١٠٠
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