خبيؼت انًهك سؼٕد
كهٍت انذساسبث انخطبٍمٍت ٔخذيت انًدخًغ
كهٍت انخشبٍت
 100خبص ( يمذيت فً انخشبٍت انخبطت )
ْ 1431ـــ

(ايخحبٌ انًذ األٔل)
ًَٕرج ة
االسى.....................................................:

انشلى اندبيؼً.....................................:

-1السؤال األول :

ضؼً كهًت (طح) أٔ (خطب) أيبو انؼببسة انظحٍحت :
 -1اإللبيت انكبيهت ًْ ألذو بشايح انخشبٍت انخبطت (
)
 -2حمغ اإللبيت انكبيهت فً أػهى انخُظٍى انٓشيً (
 -3يٍ يشكالث انخشبٍت انخبطت انحمٕق ٔانخششٌؼبث (
 -4انخؼشٌف انسٍكٕيخشي ْٕ حؼشٌف انزي ٌشكز ػهى
)
انمذسة انؼمهٍت (
)
 -5حخبُى انخشبٍت انؼبيت يُٓدب" خبص نكم فئت (
 -6االحدبِ انسبئذ فً أٌبو انشٔيبٌ ٔانٍَٕبٌ ْٕ
)
االحدبِ االٌدببً (
ْٕ -7ي ٔ كهٍش يٍ انؼهًبء انزٌٍ اْخًٕا ببنخشبٍت انخبطت
)
فً فشَسب (
)

)

ٌ -8خًٍز انطفم انًْٕٕة بكبش حدى اندًدًت (
)
 -9انخخهف انؼمهً حبنّ ٔنٍــس يـشع (
 -10كم شخض نّ َمبط لٕة ٔضؼف ْٔزا ٌُطبك ػهى رٔي
)
االحخٍبخبث انخبطت (

)

 -2السؤال الثبني :

اخخبسي اإلخببت انظحٍحت :
أ  -انؼاللت بٍٍ َسبت انًْٕٕبٍٍ ٔانًؼبٌٍش انًسخخذيت فً ححذٌذْى
 -1طشدٌّ

 -2ػكسٍت  -3الشًء يٍ يب سبك

ة – حبُج اندًؼٍت األيشٌكٍت حؼشٌف خشٔسًبٌ ػبو
1100 – 3 1900 – 2 1973 - 1
ج  -فً حؼشٌف ٍْبش نإلػبلت انؼمهٍت كبٌ انؼًش ْٕ
16 -1

 -3الشًء يٍ يب سبك

20 -2

د – يٍ يٓبساث االسخمالنٍت
 -1يٓبسة انؼُبٌت ببنزاث

 -2انمشاءة

 -3الشًء يٍ يب سبك

ْـ  -سبد االحدبِ انسهبً فً ػظش
 -1انٍَٕبٌ ٔانشٔيبٌ

 -2اإلسالو

 -3انمشٌ انخبسغ ػشش

ٔ -ألذو انخؼشٌفبث فً اإلػبلت انؼمهٍت
 -1طـبً

 -3اخخًبػً

 -2سٍكٕيخشي

ل  -يٍ طشق اإلسشاع
 -1اسخخذاو انحبسٕة

َ -2ذٔاث

 -3الشً يًب سبك

و  -كبش حدى انذيبؽ يظحٕة بسبئم ٌسًى
 -1اسخسمبء انذيبؽ  -2طغش حدى اندًدًّ  -3انمًبءة
ٌ -يٍ طفبحّ ٔخّ يسطح ٔظٕٓس انهسبٌ خبسج انفى ًْ
 -1انًُغـٕنٍب  -2اضطشاة انخًثٍم انغزائً  -3انمًبءة

انسؤال انثبنث :

طهً بٍٍ انؼبيٕدٌٍ انخبنٍٍٍ :

1
أ

2
انًْٕبت ٔانخفٕق

ة
ج

اإلػبلت انؼمهٍت
اإلػبلت انبظشٌت

د

MENTAL IMPAIRMENT

ْـ
ٔ

GIFTEDNESS
VISUAL IMPAIRMENT

السؤال الرابع :
عللي -:تعد فئة الطفل الموهوة من فئبت التربية الخبصة ؟

