
أسئلة المراجعةأسئلة المراجعةذوي االحتياجاتالتربية الفنية ل

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

 نها:أف التربية الفنية على تعر       (1)
مجموعة من البرامج التربوية المتخصصة. )أ(  

بشكل أفضل. المتعلمتغيير سلوك  )ب( 

ستغالل خامات البيئة دون تعديل السلوك.إ )ج( 

.الفنيةعمال سلوك المتعلم من خالل ممارسة األ تغيير )د( 

تسهم التربية الفنية في توجيه الطلبة نحو مسارات مختلفة من الفنون وتعمل ايضا على :    (2) 
 في محيطه فقط. للجمال استجابة الطالب  )أ(  

تدعيم القيم المرتبطة بالذوق العام. )ب( 

شتراك مع المواد االخرى .المتكامل الشخصية بدون االعداد الفرد إ )ج( 

بات بشكل فردي فقط.غاء القدرات وتحقق الرل على اثرتعم )د( 

هداف التربية الخاصة :أمن       (3)  
طفال العاديين .ف على األالتعر   )أ( 

البرامج الفنية . إعداد )ب( 

غير العاديين .طفال التعرف على األ )ج( 

 عداد وتوفير الخامات الفنية.إ )د( 

نها:أف التربية الخاصة على تعر       (4)

مجموعة من البرامج التربوية المتخصصة لألطفال غير العاديين. )أ( 

مجموعة من البرامج التربوية المتخصصة لألطفال العاديين. )ب( 

طفال غير العاديين من خالل البرامج الفنية.تعديل سلوك األ )ج( 

البرامج الفنية.تعديل سلوك األطفال العاديين من خالل  )د( 

: إحدى العبارات اآلتية عادة التأهيل لألطفال ذوي االحتياجات من خاللإن نطلق على عملية أيمكن    (5)
فراد العاديين .حالتهم الجسمانية عن غيرهم من األختالف إ )أ( 

ة منها  بأكبر قدر ممكن .دافمكانات المتاحة واالستل جميع اإلستعماإ )ب( 

سر ممزقة بعيدا عن الوالدين .أعيشهم في  )ج( 

التفوق العقلي والذكاء والمواهب الخاصة. )د( 

نها:أف الفئات الخاصة على تعر         (6)
. حتياجاتااللذوي تقدم برامج تربوية متخصصة  )أ( 

المحرومين من وسائل العيش كاللبس والمأكل . )ب( 

حداث والجانحون.واأل ن يتقتصر تسميتهم على الموهوب )ج( 

داء الدور الطبيعي في الحياة .أعن  جسامهم او عقولهم أمن تحول  )د( 



أسئلة المراجعةأسئلة المراجعةذوي االحتياجاتالتربية الفنية ل

التربية الفنية لذوي االحتياجات الخاصة مهمة ألنها: تعد       (7)
لى مستوى األطفال العاديين.إتساعدهم على الوصول  )أ( 

ية المهارات اإلدراكية .دراكها وتطوير وتقوإتساعدهم على فهم األمور و )ب( 

تساعدهم على جمع وتوفير الخامات و العينات من البيئة المحيطة . )ج( 

. يغلب عليها التكرار واآلليةعمال فنية أ إنتاجتساعدهم على  )د( 

نشطة في البرامج الفردية والجماعية لذوي االحتياجات هو:مين األضن الهدف من تإ    (8)
باألطفال العاديين.مساواتهم  )أ( 

بداعية بالدرجة االولى .إتحقيق نواتج  )ب( 

خرين.باآل  واالتصالوسيلة للتعبير التلقائي  )ج( 

كالعقلية والجسمية. محددةبنواحي  هتماماال )د( 

دوار معلم التربية الفنية عند ممارسة الفن لذوي االحتياجات :أهم أمن       (9)  
والثقة به.تعزيز الطفل  )أ( 

من محيط الطفل. نسحاباال )ب( 

. اقرانهالمشاركة والتواصل مع  )ج( 

.البحث عن مصدر االدوات والخامات )د( 

:ط وهذا يعني فنيا  بياجات التعبير عن المشكالت دون ضهمية ممارسة الفن لذوي االحتأسس أمن     (11)
اإلضافة.استخدام خاصية التعبير عن الدوافع الظاهرة والباطنة ب )أ(  

الحذف.استخدام خاصية التنفيس عن االنفعاالت والصراعات ب )ب( 

كل ما يراه غير مالئم .عن ضافة بالتعبير اللجوء الى الحذف واإل )ج( 

كل ما يراه غير مالئم .عن  ضافة بالتعبيرعدم اللجوء الى الحذف واإل )د( 

سس ممارسة الفن لذوي االحتياجات وتعويضه عن الكثير مما فقد:أهم أتية تعد من واحدة من اآل(  11)

 غير العاديين.طفال ف عن فنون األش)أ(     الك  

 )ب(    العالج بالفن .  

عادي عن جوانب النقص.الغير تعويض الطفل )ج(    

 )د(    تحقيق الذات.

(12) التربية الفنية للفئات الخاصة عن وظيفة التربية الفنية في المدارس العادية في:تختلف وظيفة       
للحياة العادية. ينغير عادي اطفاالاالحتياجات تعد التربية الفنية لذوي  )أ( 

طفاال غير عاديين للحياة العادية.أالفنية في المدارس العادية تعد  التربية )ب( 

غير العاديين.ال ألطفبا إالدارس العادية ال تهتم نية في المالتربية الف )ج( 

طفاال عاديين للحياة العادية.أبية الفنية لذوي االحتياجات تعد التر )د( 



أسئلة المراجعةأسئلة المراجعةذوي االحتياجاتالتربية الفنية ل

عمال الفنية تعني :حقيق الذات في ممارسة األت          (13)
 )أ(    الكشف عن القيم الفردية.         

فنية.عمال أنتجه من أرضى الطفل عما )ب(           

 )ج(   تعويض الطفل عما فاته من نقص.        

 شف عن الفروق الفردية.)د(   الك        

سس التي تكشف عن:هم األأى اغراض تشخيصية وعالجية من إله الفن الموج   يعد        (14)
 ن .يهوبوفنون الم)أ(    

نظر عن مستوى الطفل.م بها بغض ال)ب(    القيم الفردية واالهتما

 )ج(    تحقيق الذات.

 الدفاعات النفسية تجاهها .مراض وتقوية مسببات األ)د(     

عمال الفنية لذوي االحتياجات يعني:التوافق المهني في ممارسة األ  (15)
)أ(    العالج بالفن.         

)ب(   االستقالل االقتصادي .        

 )ج(    تحقيق الذات.        

 )د(    التوافق االجتماعي.         

عمال الفنية لذوي االحتياجات :في ممارسة األ  االت تحقيق التوافقهم مجأمن   (16)
.والديني )أ (    التوافق العالجي       

.والعالجي قتصاديالاالتوافق )ب(          

 . صاديواالقت )ج(    التوافق الديني      

 .  واالنفعالي )د(  التوافق الشخصي      

الدرجة بغراض والخدمات وي االحتياجات تقدم مجموعة من األة الفنية لذيبرامج الترب  (17)

 ولى منها:األ
طفال العاديين.عداد األإ)أ(              

 رشادية وعالجية.إخدمات )ب(           

 التعليمية.عداد البيئة إ)ج(            

)د(    خدمات الكشف عن القيم الفردية.        



أسئلة المراجعةأسئلة المراجعةذوي االحتياجاتالتربية الفنية ل

تي:اآلالفني ساس هداف األأحد أسلوب كل طفل في العمل الفني أفهم  يعد    (18)
تعويض الطفل عن النقص.)أ(              

 )ب(    العالج بالفن.        

 )ج(    تحقيق التوافق.        

الفردية.  )د(  االهتمام بالقيمة        

ن تكون:أة المصممة لذوي االحتياجات يفضل عند تقديم الخبرات في برامج التربية الفني      (19)
بعيدة عن التفاصيل.و عامة)أ(            

 )ب(   متنوعة من محيط الطفل.       

. غير متصلة ببعضها البعض)ج(           

 .جانب معينتنمية ل غير موجه)د(           

سس برامج التربية الفنية لذوي االحتياجات :أهم أمن       (21)
)أ(   استمرارية البرنامج.        

 عالج بالفن.ال)ب(          

 تحقيق الذات.)ج(          

)د(   تحقيق التوافق.       


