
أسئهخ انًراجؼخمهارات التواصل لذوي االحتياجات الخاصة

5من  1الصفحة 

ظهم )اختار( اإلجاتح انصحيحح مما يهي:

 يتم عالج عمهيح انتىاصم نذي انمعاقيه عقهياً تتىميح كم مه : .1

 انًٓبراد انهغٕٚخ . -أ 

 االسزًبع ٔانقراءح ٔانكزبثخ . -ة 

 انًٓبراد االجزًبػٛخ ٔانٕجذاَٛخ . -ج 

 جًٛغ يب ركر. -د 

 انتغييز في انمعهىماخ في عمهيح االتصال يتم مه خالل : .2

رسٔٚذ انًسزقجم ثًؼهٕيبد صحٛحخ ٔصبدقخ رًكُّ يٍ ارخبر انقراراد انصبئجخ . -أ 

 رسٔٚذ انًسزقجم ثًؼهٕيبد جذٚذح إضبفٛخ . -ة 

 رصحٛح يؼهٕيبد أٔ يفبْٛى خبطئخ ػهقذ فٙ رٍْ انًسزقجم . -ج 

 جًٛغ يب ركر. -د 

 عذد مه انمكىواخ مىها :يتكىن االتجاي مه  .3

 انجبَت انًؼرفٙ ) اػزقبداد ٔحقبئق ٔيؼهٕيبد ( . -أ 

 انجبَت انؼبطفٙ )يشبػر انحت ٔانكراْٛخ ( . -ة 

 انجبَت انسهٕكٙ ) انؼًم ( . -ج 

 جًٛغ يب ركر. -د 

 هىاك مشاكم عذيذج متعهقح تانمزسم مه أهمها : .4

سٕء اخزٛبر انريٕز ٔانكهًبد انًؼجرح ػٍ يضًٌٕ انرسبنخ . -أ 

ػذو اخزٛبر انٕقذ أٔ انًكبٌ انًُبست إلرسبل انرسبنخ . -ة 

 سٕء انؼالقخ ثٍٛ انًرسم ٔانًسزقجم . -ج 

 جًٛغ يب ركر. -د 

 انمهاراخ انهغىيح مىخفضح نذي : .5

 انًؼبقٍٛ ثصرٚبً . -أ 

 انًؼبقٍٛ ػقهٛبً . -ة 

 انًؼبقٍٛ حركٛبً . -ج 

 جًٛغ يب ركر. -د 
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يهذف انمصذر أو انمزسم أن يؤثز عهً اتجاي انمستقثم في انجىاوة انتانيح : .6

 انًٕجٕد نذٖ انًسزقجم.رقٕٚخ أٔ رؼسٚس االرجبِ  -أ 

 رؼذٚم ارجبِ انًسزقجم َحٕ األفضم أٔ األسٕء. -ة 

 رغٛٛر ارجبِ انًسزقجم . -ج 

 جًٛغ يب ركر. -د 

 مه انعىامم انخارجيح انمؤثزج عهً عمهيح االوتثاي نذي انمعاقيه عقهياً : .7

 انحركخ . -أ 

 .انذافغ أٔ انرغجخ  -ة 

 انحبنخ انُفسٛخ نهفرد . -ج 

 ال رٕجذ إجبثخ صحٛحخ . -د 

 مه أهم انمعاييز نتصىيف انمعاقيه سمعياً ما يهي : .8

 درجخ فقذ انسًغ . -أ 

 زيٍ حذٔس اإلصبثخ . -ة 

 انزصُٛف انطجٙ . -ج 

 جًٛغ يب ركر. -د 

 نىاس اتجاهاتهم نعذد مه األسثاب مىها  :يغيز ا .9

 نهحصٕل ػهٗ قُبػخ داخهٛخ إنٗ حذ يب. -أ 

 نهقٛبو ثبألػًبل ثشكم أفضم أٔ إلشجبع حبجبد انفرد انذاخهٛخ  . -ة 

 نزؼذٚم انسهٕك انؼهُٙ نهًسزقجم أٔ انًسزقجهٍٛ . -ج 

 إجبثخ ) أ ـ ة ( صحٛحخ . -د 

 نالتصال عذج وظائف مه أهمها : .11

 انٕظٛفخ انزؼهًٛٛخ . -أ 

 انٕظٛفخ االجزًبػٛخ . -ة 

 انٕظٛفخ انسٛبسٛخ . -ج 

 جًٛغ يب ركر. -د 
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 مه انمشكالخ انىجذاويح نذي انمعاقيه سمعياً : .11

 شؼٕر ثؼذو انقجٕل االجزًبػٙ يٍ قجم ٔانذّٚ. -أ 

 شؼٕر ثؼذو انقجٕل االجزًبػٙ يٍ قجم أقراَّ انًؼبقٍٛ سًؼٛبً . -ة 

شؼٕر ثؼذو انقجٕل االجزًبػٙ يٍ قجم انؼبدٍٚٛ نصؼٕثخ انزٕاصم يؼٓى. -ج 

 ال رٕجذ إجبثخ صحٛحخ. -د 

 تانىظيفح انسياسيح نالتصال :يقصذ  .12

 انزفبػم االجزًبػٙ ثٍٛ األسزبر ٔانطبنت . -أ 

 رغٛٛر انسهٕك اإلَسبَٙ . -ة 

 اإلسٓبو فٙ انزثقٛف انسٛبسٙ ، ثٍٛ انحبكى ٔانًحكٕو. -ج 

َشر انذػٕاد ٔانزؼبنٛى انذُٚٛخ .-د 

 مه انخصائص مه أهمها :يتميز االتصال تانعذيذ  .13

 اَّ ػًهٛخ دُٚبيٛكٛخ . -أ 

 أَّ ػًهٛخ يسزًرح . -ة 

 أَّ ػًهٛخ دائرٚخ . -ج 

 جًٛغ يب ركر. -د 

مه انعىامم انذاخهيح انمؤثزج عهً عمهيح االوتثاي نذي انمعاقيه عقهياً : .14

 ى انًُجّ .حج -أ 

 ركرار انًُجّ . -ة 

 انذافغ أٔ انرغجخ . -ج 

 جًٛغ يب ركر. -د 

 مه انطزق انتي تتثع نهتىاصم نذي انمعاقيه سمعياً : .15

 اسزخذاو انسًبػبد . -أ 

 انزٕاصم اإلشبر٘. -ة 

 انزٕاصم ثقراءح انشفبِ . -ج 

 جًٛغ يب ركر. -د 
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يتميز االتصال تخاصيح االستمزاريح تمعىً : .16

نٛس نّ ثذاٚخ أٔ َٓبٚخ . -أ 

 أَّ ٚسٛر فٙ شكم دائر٘ . -ة 

 أَّ ػًهٛخ رفبػهٛخ اجزًبػٛخ . -ج 

 ال رٕجذ إجبثخ صحٛحخ. -د 

 عىامم وجاح االتصال : .17

 انًرسم . -أ 

 انرسبنخ . -ة 

 انًسزقجم . -ج 

 جًٛغ يب ركر. -د 

 يقصذ تمعىقاخ االتصال : .18

انًشبكم انزٙ رصبدف احذ ػُبصر انؼًهٛخ االرصبنٛخ . -أ 

 دافؼٛخ انًسزقجم إنٗ انًؼرفخ . -ة 

نهًسزقجم .يسزٕٖ اإلدراك انحسٙ  -ج 

 جًٛغ يب ركر. -د 

 انمعاقىن عقهياً : .19

ال ٚسزجٛجٌٕ نهًثٛراد أٔ انزؼهًٛبد انهفظٛخ ثسٕٓنخ . -أ 

 نذٚٓى قذرح ػهٗ ارخبر انقرار ٔػذو االَذفبػٛخ. -ة 

يسزٕٖ االَزجبِ نذٚٓى ػبنٙ . -ج 

جًٛغ يب ركر. -د 
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 5من  5الصفحة 

 

 عمهيح انتذكز تمز تمزاحم عذيذج مه أهمها : .21

 انزسجٛم . -أ 

 انزخسٍٚ . -ة 

 االسزرجبع . -ج 

 جًٛغ يب ركر. -د 

 

 


