
أسئلة المراجعةصعوبات تعلم نمائية

العوامل العصبية التي تسبب اضطرابات االنتباه من -
ة         المخي اإلصابات - أ

 سوء التغذية -ب - ب

    تدخين األم -ج

 انخفاض وزن الطفل-د

االنتباهيه أكثر وضوحا لدى االضطرابات -2
       التوائم المتماثلة - أ

 التوائم األخوية - ب

       األخوة العادين -ج

كل ما سبق صحيح -د

هاالضطرابات السلوكية التي يعانى منها ذوى اضطرابات االنتبا من  -3
 مهارات االتصال االجتماعي عجز -أ

 قصور االنتباه -ب

   قصور اإلدراك -ج

 قصور الذاكرة -د 

بنسبة تظهر النوم بين األطفال المصابين باضطرابات االنتباه اضطرابات -4
%  31 - أ

%01 - ب

%       31 -ج

% 13-د  

من سمات ذوى اضطرابات االنتباه -5
          مركز تحكمهم داخلي - أ

 مركز تحكمهم خارجي - ب

    نمط  دافعيتهم داخلي -ج

أسلوب تعاملهم عميق مع المعلومات -د 

ذوى اضطرابات االنتباه بيتميز األطفال   -6
   ضعف العالقات االجتماعية - أ

التمكن من المهارات االجتماعية  - ب

التمكن من المهارات اللغوية -ج

 إتباع التعليمات -د 

ذوى اضطرابات االنتباه من مشكالت معرفية منها يعانى -7
تضعف مهارات حل المشكال -أ

 السلوك العدواني -ب 

    التحدث بصوت مرتفع -ج

 إيذاء زمالئهم -د
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تحريك القدمين أو اليدين بصورة تلقائية هو تعريف كثرة -1
 قصور االنتباه -أ

 النشاطفرط  -ب 

االندفاعية -ج

انخفاض التحصيل -د

الخصائص المميزة الضطرابات االنتباه والحركة المفرطة فى مرحلة الرشد من  -9
     قصور المدى االنتباهى -أ

 المزاجيةتقلب الحالة  -ب

          تصلب الرأي -ج

زيادة في اضطرابات النوم -د 

الجانبية التي تظهر على الطفل من العالج الطبي تزول بعد تناول العالج ب اآلثار  -01
سنة  -أ

 سنتين -ب 

ست شهور -ج

أسبوع أو أسبوعين  -د 

الشروط الواجب توافرها في العالج التربوي من  -00
يكون غير مكلف -أ

يحسن اختيار المعلم -ب

     تكون ساعاته طويلة -ج

 تكون ساعاته قليلة -د 

هذا النوع من العالج على تقديم المساعدة لآلباء للتعامل مع األبناء هو يقوم  -02
      اإلرشاد األسرى -أ

 العالج الطبي -ب 

      العالج النفسي -ج

العالج السلوكي -د 

هذا التدخل على وجود عالقة موجبة بين الحساسية ألنواع معينة من الغذاء واضطرابات فرط يستند   -31

 النشاط لدى األطفال
    التدخل العالجي بالتغذية -أ

 التربوي التدخل -ب 

التدخل الطبي -ج

 التدخل النفسي -د

انتباه ممتد ومستمر لفترة طويلة هو االنتباه هو -04
  االنتباه قصير المدى -أ

 النتباه االنتقائيا -ب

      المدىاالنتباه طويل  -ج

كل ما سبق غير صحيح -د
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وجود العديد من بأنه القدرة على االحتفاظ أو االستمرار في االنتباه إلى موضوع االنتباه في ظل يعرف -05

 المشتتات هو

       االنتباه -ا

النتباه االنتقائيا -ب 

         اإلدراك -ج

 الذاكرة -د 

الوسيلة التي يتصل بها اإلنسان مع المثيرات الموجودة في بيئته هو تعريف هو -06
       االنتباه -أ

 االنتقائياالنتباه  -ب 

         اإلدراك -ج

كل ما سبق غير صحيح -د 

عملية اإلدراك من تتكون -07
     مرحلتين -أ

 ثالث مراحل -ب

       أربعة مراحل -ج

خمسة مراحل -د 

تأويل وتفسير المثيرات البصرية وإعطائها معانيها وداللتها هو عملية -01
اإلدراك اللمسى -أ

 اإلدراك السمعي -ب 

      اإلدراك البصري  -ج

كل مسابق صحيح -د 

القدرة على التعرف على الصيغة الكلية لشيء ما من خالل صيغة جزئية له هو تعريف - -01
         التمييز البصري -أ

اإلغالق البصري -ب

الذاكرة البصرية -ج

 الذاكرة المكانية -د 

على استرجاع الخبرات البصرية الحديثة هو تعريف القدرة  -21
         الذاكرة السمعية -أ

الذاكرة البصرية -ب 

       اإلغالق البصري -ج

 اإلغالق السمعي -د 


