
استراتيجيات تعليم ذوي اإلعاقة 

 السمعية 

أسئلة المراجعةأسئلة المراجعة

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

 التربية الخاصة هي:   (1)

)أ( جملة من األساليب التعليمية الفردية المنظمة التي تتضمن وضعا تعليميا خاصا لألطفال المعوقين 

 )ب( تربية األطفال العاديين

 )ج( اإلعاقة

 )د( أشكال االتصال اإلنساني.

 المبادئ العامة في تعليم الطالب ذوي الحاجات الخاصة:من          (2)

 )أ( استخدام المعلم للتعليم المنظم والموجه

   .)ب( تزويد المعلم الطالب بالتغذية الراجعة الفورية       

)ج( تزويد المعلم الطالب بالفرص الكافية للنجاح من خالل التعليم المستمر

 )د( جميع ما ذكر.

لطلبة اإلعاقة السمعية طوات التعليم الجيدمن خ         (3)

 )أ(  عدم مراعاة أشكال االتصال اإلنساني

 )ب( التعامل معهم على أنهم معاقين

 )ج( فهم المعلم للخصائص الفردية للطالب

 )د( االتصال.

تعد"اللغة" شكل من أشكال ..         (4)

 )أ( االتصال اإلنساني

 )ب( االتصال اللفظي

 اللفظي)ج( االتصال غير 

 )د( االتصال المنطوق.

المناسب لطلبة اإلعاقة السمعية يعتمد على: اختيار أساليب التدريس         (5)

 )أ(  شدة اإلعاقة.

 )ب( جميع ما ذكر.

 )ج( فئة اإلعاقة.

 .العمر الزمني)د( 

:لتحركات المعلم داخل الفصل، وأفعاله التي يقوم بها، والتي تحدث بشكل منتظم ومتسلس         (6)

 )أ( احد تعريفات إستراتيجية التدريس.

 )ب( طريقة التدريس

 )ج( أسلوب التدريس

 )د( أسلوب وطريقة تدريس.

:أن إستراتيجية المعلم الفّعالة تتطلب القيام بمهارات التدريس         (7)

 )أ( الحيوية والنشاط.

 )ب( الحركة داخل الفصل.
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)ج( تغيير طبقات الصوت أثناء التحدث.

 ما سبق صحيح. )د( جميع

 .مواصفات اإلستراتيجية الجيدة في التدريس         (8)

 )أ( الشمول.

 )ب( المرونة والقابلية للتطوير.

)ج( أن ترتبط بأهداف تدريس الموضوع األساسية.

 )د( جميع ما ذكر.

 هي:  من مكونات استراتيجيات التدريس         (9)

 )أ( األهداف التدريسية

. )ب( البيئة التعليمية والتنظيم الصفي للحصة       

 )ج( أ+ ب معا

 )د( ال يوجد لها مكونات.

الطريقة التي يستخدمها المعلمم فمي توصميل محتموم الممنها للطالمب أينما  قياممه بالعمليمة التعليميمة )       (11)

:الحوار والمناقشة, المحاضرة, حل المشكالت, الطريقة الوصفية ,....(

 محتوى)أ( ال

)ب( طريقة التدريس.

 )ج( الوسيلة

 )د( األهداف.

" مثاالً على: تعد "األنشطة المتدرجة (11)

 )أ( إستراتيجية التدريس.

 )ب( طريقة وأسلوب تدريس.

 )ج( بيئة صفية.

 )د( ال شيء مما ذكر.

 تعد أولى الخطوات هي : عند تصميم المنهاج (12)

قصيرة المدى )أ( تحديد األهداف العامة طويلة المدى واألهداف

 )ب( تقييم مدى شمولية األهداف

 )ج( تحديد طبيعة وأنواع الخبرات التعليمية

 )د( ال شيء ما سبق صحيح.

مجاالت المنهاج األساسية : من (13)

 )أ( المجاالت النمائية.

 )ب( مجاالت المهارة المحددة

 )ج( مجاالت اإلثراء والتدعيم.
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)د( جميع ما ذكر.

 على : التربية الخاصةتعتمد المناها في  (14)

 )أ( مهارات العناية بالذات.

 )ب( المهارات المعرفية واإلدراكية.

)ج( المهارات اللغوية التعبيرية واالستقبالية.

 )د( جميع ما سبق صحيح.

 لمناها الصم: المهارات المعرفيةمن    (15)

)أ( وسائل  تنمي الرغبة عند الطفل المعاق سمعيا على التواصل مع اآلخرين. 

 )ب( االنتباه والتذكر اإلدراك والتميز والتصنيف.

 )ج( وسائل تشجع الطفل المعاق سمعيا على التأقلم مع البيئة.

 )د( جميع ما ذكر.

تعد اإلعاقة ......... أحد أخطر العوامل التي تعيق تطور اللغة  (16)

 ( البصرية)أ

 )ب( السمعية

 )ج( الحركية

 )د( الحركية والبصرية.

تضع اإلعاقة.......... قيودا كبيرة جدا على قدرة الطفل على التواصل ممع اخخرين،وهم ا يقمود إلمى  (17)

 .انخفاض مستوم النضا االجتماعي

 )أ( الحركية والبصرية

 )ب( البصرية.

 )ج( السمعية.

 )د( الحركية.

و الكتب القصصية التي بها صور ج ابة من خالل السممع إلمى قلمب صمفحات  تنمي من خالل القصة (18)

 الكتاب واالهتمام بالصور:

 مهارة الصوت )أ(

 )ب( مهارة االستعداد إلى القراءة

 )ج( مهارة االستعداد للحساب

 .)د( العد اآللي الترتيب

من مناها األطفال المعوقين  (19)

 )أ( منهاج التطور النهائي 

 ئة التعليمية.)ب( منهاج البي

 )ج( المنهاج التقليدي.
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)د( جميع ما ذكر.

:تتضمن منهاج البيئة المبرمجة (21)

 )أ( إصدار األصوات

 )ب( التعبير عن الرغبات

 )ج( إصدار األصوات عند الطلب

 )د( جميع ما ذكر.


