
أسئلة المراجعةمدخل إلى اإلعاقة العقلية

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

سنة. 11يتحدد سقف العمر النمائي لإلعاقة العقلية حسب تعريف ................  بـ  -1
 هيبر. -أ 

 منتسوري. -ب 

جروسمان. -ج 

 ديكرولي. -د 

ظهر التعريف ............... لإلعاقة العقلية نتيجة لالنتقادات التي وجهت للتعريف الطبي. -2
 التربوي. -أ 

 .السيكومتري -ب 

 االجتماعي. -ج 

الجمعية األمريكية للتخلف العقلي. -د 

تنتمي اإلعاقة العقلية الثانوية للتصنيف.................... لإلعاقة العقلية. -3
 التربوي. -أ 

الجمعية األمريكية للتخلف العقلي. -ب 

 على أساس األسباب. -ج 

 السيكومتري. -د 

الخارجي لإلعاقة العقلية.تنتمي............................. للتصنيف حسب المظهر  -4
 فئة القابلين للتدريب. -أ 

 فئة القابلين للتعلم. -ب 

حاالت اضطرابات التمثيل الغذائي. -ج 

 اإلعاقة العقلية الشديدة جداً. -د 

عرف العالم ........... اإلعاقة العقلية من وجهة نظر نفسية اجتماعية. -5
دول. -أ 

جثري. -ب 

برايل. -ج 

إيرالند. -د 

اإلعاقة العقلية وربطها بالمتغيرات االجتماعية والثقافية.حاول ............. تفسير  -6
االجتماعيين. -أ 

 النفسيين. -ب 

 التربويين. -ج 

 المهنيين. -د 

يركز التعريف ........... لإلعاقة العقلية على األسباب المؤدية لإلعاقة العقلية. -7
 السكيومتري. -أ 

 االجتماعي. -ب 

 الطبي. -ج 

الجمعية األمريكية للتخلف العقلي. -د 
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عديدة للتعريف ..... لإلعاقة العقلية أهمها أنه لم يعطي وصفاً كمياً للقدرة العقلية. وجهت انتقادات -1
 السيكومتري. -أ 

 الطبي . -ب 

 .ياالجتماع -ج 

 التربوي. -د 

(. 15 – 77تمثل حاالت ............. تلك الحاالت التي يقع معامل ذكاءها ما بين ) -9
 القابلين للتدريب. -أ 

 االعتماديين. -ب 

 اضطرابات التمثل الغذائي. -ج 

 بطئ التعلم. -د 

ظهر التعريف .............. لإلعاقة العقلية نتيجة لالنتقادات التي وجهت للتعريف -17

 السيكومتري.
 االجتماعي. -أ 

 الطبي. -ب 

 التربوي. -ج 

الجمعية األمريكية للتخلف العقلي. -د 

عرف العالم "تريد جولد" اإلعاقة العقلية من وجهة نظر الصالحية................. -11
 النفسية . -أ 

 التربوية. -ب 

االجتماعية. -ج 

 المهنية. -د 

سنة. 16يتحدد سقف العمر النمائي لإلعاقة العقلية حسب تعريف ............. بـ  -12
 هيبر. -أ 

جروسمان. -ب 

 ديكرولي. -ج 

 منتسوري. -د 

%(.15.16تتراوح نسبة انتشار المعاقين عقلياً في المجتمع حسب تعريف ............. بـ ) -13
 جروسمان. -أ 

 تريد جولد. -ب 

 هيبر. -ج 

 .إيرالند -د 

يقدر العمر العقلي............ بـأقل من ثالثة سنوات. -14
 لإلعاقة العقلية البسيطة. -أ 

المتوسطة. لإلعاقة العقلية -ب 

 لإلعاقة العقلية الشديدة. -ج 

 لمتالزمة داون. -د 
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يقصد بمصطلح ............ حاالت اضطرابات التمثيل الغذائي. -15
 السفلس. -أ 

 اإلسفكسيا. -ب 

 العامل الريزيسي. -ج 

وريا.الفينيل كيتون ي -د 

يمكن اكتشاف حاالت .............. قبل الوالدة عن طريق جهاز األمواج فوق الصوتية أو -16

عن طريق أخذ عينة من خاليا الجنين.
 القابلين للتعلم. -أ 

 القابلين للتدريب. -ب 

 االعتماديين. -ج 

 استسقاء الدماغ. -د 

والشديدة.تصنف ....................... ضمن فئة اإلعاقة العقلية المتوسطة  -17
 متالزمة داون. -أ 

 حاالت القابلين للتعلم. -ب 

 االعتماديين. -ج 

حاالت اضطرابات التمثيل الغذائي. -د 

عملية التمييز في وباألخص اإلدراكق عقلياً من قصور في عمليات ايعاني الطفل المع -11

............... والتعرف على المثيرات التي تقع على
 أسرته. -أ 

 معلميه. -ب 

 أقرانه. -ج 

.حواسه الخمس -د 

ركز العالم تريد جولد في تعريفه لإلعاقة العقلية على األسباب المؤدية إلى ................ -19
إصابة المراكز العصبية للمخ. -أ 

 عدم اكتمال عمر الدماغ. -ب 

 تأخر التعلم. -ج 

 تأخر السلوك التكيفي. -د 

دمج ................... بين التعريفين السيكومتري واالجتماعي. -27
 التعريف التربوي. -أ 

تعريف الجمعية األمريكية للتخلف العقلي. -ب 

 تعريف ديكرولي. -ج 

 التعريف الطبي. -د 


