
أسئلة المراجعةمدخل إلى اإلعاقة البصرية

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

يعد ........... أحد األعراض الظاهرية لإلعاقة البصرية. -1
 احمرار العينين . -أ 

 الشعور بالصداع. -ب 

 الشعور بالدوخة . -ج 

الشعور بألم في العين. -د 

يعد .............. عند النظر إلى شيئاً ما: أحد األعراض  السلوكية لإلعاقة البصرية. -2
 بالصداع.الشعور  -أ 

 الشعور بألم في العين. -ب 

 احمرار العينين. -ج 

اقتراب الشخص كثيراً. -د 

يعد ......... عند القراءة أحد األعراض عن طريق الشكوى لإلعاقة البصرية. -3
 الشعور بالدوخة. -أ 

 احمرار العينين. -ب 

 فرك العينين . -ج 

اقتراب الشخص كثيراً من الشيء. -د 

يقف المفحوص على بعد  .......... أمتار من لوحة سنلن لقياس حدة البصر لديه. -4
أربعة. -أ 

خمسة. -ب 

ستة. -ج 

سبعة. -د 

( بوصة من العين.14تثبت بطاقة تقدير ................... على بعد ) -5
 برايل. -أ 

.نالقراءة لنقابة األطباء األمريكيي -ب 

 األبتكون. -ج 

 األيمز. -د 

رسومات متعددة المقاسات لـكف اليد وذلك لقياس حدة البصر.تحتوي لوحة .............. على  -6
 سنلن. -أ 

 برايل. -ب 

جوغرن. -ج 

 هيبر. -د 

يعرف مصطلح الكتاراكت ................ -7
بالحول أحادي الجانب . -أ 

 بالحول ثنائي الجانب. -ب 
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بالمياه البيضاء في العين. -ج 

 بالماء األزرق. -د 

يشير مصطلح إلى ........... بروز العين إلى األمام. -8
 الحول. -أ 

 عمى األلوان. -ب 

الحول األحادي. -ج 

 الجحوظ. -د 

يقصد بمصطلح الهيبروبيا حاالت ........... -9
 قصر النظر. -أ 

 طول النظر. -ب 

الحول األحادي. -ج 

 الجحوظ. -د 

يوجد نمطان لرفض األهالي فكرة أن ابنهم معوقاً، النمط األول: الرفض .............، والنمط -11

الثاني: الرفض العلني.
 الضمني . -أ 

 النمطي. -ب 

 الحر. -ج 

 المشوش. -د 

إن أحد األدوار الرئيسة للمرشد األسري لذوي اإلعاقة البصرية هي ........... وإعطاء -11

 المعلومات.
 تدريب األهل. -أ 

 تأنيب األهل. -ب 

 تشخيص حدة البصر. -ج 

عالج اإلعاقة البصرية. -د 

تنتمي ................. إلى المعينات البصرية. -12
 آلة برايل. -أ 

آلة االوبتكون. -ب 

 .لوحة سنلن -ج 

 األسيتات. -د 

تنتمي واقيات ............. إلى المعينات البصرية. -13
الصوت. -أ 

السمع. -ب 

اللمس. -ج 

الشمس. -د 
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توجد ستة مفاتيح آللة ........... -14
 برايل. -أ 

 جوغرن. -ب 

 سنلن. -ج 

عصا الليزر. -د 

آلة كتابة برايل. يقصد بـ ........... -15
جهاز جوغرن. -أ 

 لوح األردواز. -ب 

 األوبتكون. -ج 

 البيركنز. -د 

..............يقصد بالمرقم  -16
 آلة برايل. -أ 

 لوحة برايل والقلم. -ب 

 لوح األردواز. -ج 

لوح الرسم بالسطر البارز. -د 

يعمل جهاز فيرس برايل بطريقة مشابهة لعمل الكمبيوتر فهو يقوم بتخزين وتبويب وتنظيم -17

المعلومات بطريقة ............
لوح الرسم. -أ 

 سنلن. -ب 

 جوغرن. -ج 

 برايل. -د 

يقصد باألبيكس ............... -18
 العداد الحسابي. -أ 

 جهاز سنلن. -ب 

جهاز فيرس برايل. -ج 

 جهاز جوغرن. -د 

يتكون لوح أو طريقة تيلر من .......... ذات ثماني زوايا. -19
نجمة. -أ 

حلقة. -ب 

لوح. -ج 

دائرة. -د 
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ينتج التليف خلف العدسة نتيجة .................. في الحضانات التي يوضع بها المواليد -21

الطبيعي.الذين ولدوا قبل موعد الوالدة 
 لزيادة معدل األكسجين. -أ 

 لأليمز. -ب 

 للميوبيا. -ج 

 السياالت العصبية. -د 


