
أسئلة المراجعةالنمو اللغوي للمعاقين سمعيًا

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

ما هي الطريقة األكثر استخداًما من قبل معلمي األطفال الّصم في العصر الحالي: -1
  .لغة اإلشارة - أ

.التواصل اليدوي   -ب

التواصل الكلي.         -ج     

 .اإلعداد السمعي    -د     

يتأثر باألصوات المجاورة له، كما أن هناك تداخل بين أصوات الحروف؛ تتمثل هذه العبارةنطق الصوت  -2

 في االتجاه التالي:
.التدريب السمعي - أ

.التدريب على التقليد   -ب

قراءة الشفاه.         -ج     

 .الحسي الحركي    -د     

إن التمارين الخاصة بالحجاب الحاجز وتمارين النفخ، تساهم في تقوية: -3
.الشفتين والحلق - أ

 .الجهاز الصوتي   -ب

الجهاز التنفسي.        -ج     

.ما ذكر صحيح جميع   -د      

من أعظم مظاهر اللغة وضوًحا وجدارة باالهتمام أنها تعتمد على التّعلم؛ بمعنى: -4
.أي أنه لكي يتم اكتسابها ال بدَّ من تعلّمها - أ

 ال ضرورة لتعلم اللغة فهي تلقائية. - ب

 ال توجد عالقة بين اللغة والتعلم. -ج

 جميع ما ذكر صحيح. -د      

ماع صوت األواني وجرس الباب والتلفون، وهي مرتبطة ِب:من تمارين المنزل س -5
   .التمييز البصري -أ 

 .التمييز السمعي     -ب   

قراءة الكالم.     - ج

.جميع ما ذكر صحيح     -د

تأثر باألسلوب الذي يتّبعه الكبار الراشدون في حديثهم إلى الصغار:أن النمو اللغوي المبكر ي -6
  .من العوامل المؤثرة في النمو اللغوي -أ 

  .من العوامل المؤثرة في النمو اللغويليست  -ب 

ال يوجد نموذج لغوي من قبل الكبار في حياة الصغار. -ج 

 .جميع ما ذكر صحيح -د 
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غذية الراجعة:إحدى العبارات التالية خاطئة فيما يتعلق بالت-7
.في االرتقاء المبكر بالنمو اللغوي لتّغذية الراجعة أثر وأهمية ايجابيةل -أ 

 للتّغذية الراجعة أثر وأهمية سلبية في االرتقاء المبكر بالنمو اللغوي. -ب 

 بالتغذية الراجعة يمكن معرفة مدى تحقق األهداف. -ج 

 يمكن توظيف التغذية الراجعة مع الطلبة الصم. -د 

تنتج مباشرة من خالل النمو المعرفي وأن قدرة الطفل على التّصور العقلي تنبثق جيه أن اللغةاعتقد بيا -8

في:
.نهاية مرحلة النمو الحس حركي  - أ

 .مرحلة النمو الحس حركي بداية - ب

 نهاية مرحلة العمليات المجردة. -ج

 بداية مرحلة العمليات المجردة. -د      

في اللغة:من أشهر رواد النظرية الطبيعية  -9
  .بياجيه - أ

 تشومسكي. - ب

 جانييه. -ج

.جميع ما ذكر صحيح -د      

على الطريقة المنظمة التي تنمو بها لغة الطفل من كلمة واحدة تدل على معنىالتالية ترتكز النظرية  -11

 :الجملة
   .النظرية الطبيعية  - أ

.النظرية الواقعية العملية   -ب

النظيرية المعرفية.   -ج     

 .النظرية البنيوية    -د     

دور األسرة حتى في تصحيح لغة الطفل ويرى أن دورها يقف عند حدود ما يسميه الدور يستبعد -11

 :التوسيعي
   .بافلوف - أ

.سونواط   -ب 

جانييه.      -ج     

.تشومسكي    -د     

هي المصدر والمعلم األول للطفل في اكتساب اللغة سواء من حيث الزمن أو من حيث أهميهتعتبر  -12

 :دورها
 .األم - أ

 األب. - ب

 العّمة. -ج

المعلمة. -د      
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:اصلأهم وأوضح طريقة للتو -13

. مرسل رسالة مستقبل - أ
 .تعبيرات الوجه   -ب

.اللغة   -ج     

 الصور    -د     

:يتطلب اكتساب اللغة -14
 . سالمة حاسة السمع فقط -أ 
 .التفاعل والتواصل -ب 

 .سالمة األجهزة الحسية -ج 

 .ج صحيحانب +      -د    

:تسمى حاستي السمع والبصر بِ  -15
      .القريبة - أ

 .البعيدة   -ب

 القريبة البعيدة   -ج     
 .الواضحة    -د 

:من سبل التواصل اتيمكن اعتبار الضحك -16
     اللغوي -أ 

غير اللغوية   -ب    

استقبالية   -ج    

جميع ما ذكر صحيح   -د    

:تعتبر الكتابة والطباعة من سبل التواصل اللغوية في جانب -17
   تعبيري   - أ

 بالياستق   -ب

 تعبيري استقبالي   -ج     
 ليستا لغة    -د 

:لكي يتم االرتقاء باللغة ورفع مستواها ال بّد من -18
    المران والتدّرب - أ

 الممارسة   -ب

الخبرة       -ج     

جميع ما ذكر صحيح    -د     

:لكي يتم اكتساب اللغة ال بّد من توافر -19
    الوالدين - أ

 تعلّمها   -ب

 وسط بيئي اجتماعي   -ج     
 ب + ج صحيحان    -د     
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:لآلخرين عن طريقالطفل العادي الصغير يعبّر عن رغباته ونقل مشاعره  -21
تعبيرات وجهه      -أ 

الطلب         - ب

يديه             -ج

جميع ما ذكر صحيح    -د


