
 

 

 1434اسبلة التخاطب واضطرابات النطق والكالم الفصل الثانً 

 : ٌعتبر السلوك اللغوي فً النظرٌة السلوكٌة  (1) 

  متعلم بالمحاولة والخطأ(أ    )

  متعلم بالفطرة (ب  )

  متعلم بالتقلٌد والتعزٌز(ج  )

  الٌمكن تعلمه(د  )

 : ٌرتبط الصوت بالجهاز التنفسً وٌحدث نتٌجة  (2) 

  غازات المعدة (أ    )

  هواء الزفٌر(ب  )

  هواء الشهٌق(ج  )

  الهواء الزابد فً الفم(د  )

  ٌهدف الى نقل المعانً الى الغٌر والتاثٌر علٌهم بواسطة الرموز  (3) 

  التنفس(أ    )

  السمع (ب  )

  الكالم(ج  )

  التواصل(د  )

  عسر الكالم هو  (4) 

  عسر السمع(أ    )

  التأتأه(ب  )

   اختالل او اضطراب الوظٌفة الكالمٌة(ج  )

  اصوات منظمة(د  )

 (الحبسة الكالمٌة  ) ٌقصد بالحبسة  (5) 

  تعطل الوظٌفة اوالعملٌة الكالمٌة من حٌث القدرة على االدراك والتعبٌر بالرموز(أ    )

  عسر الكالم(ب  )

  تعطل اللغة االستقبالٌة(ج  )

  تعطل اللغة التعبٌرٌة(د  )

  واحدة من االتٌة لٌست من اشكال عالج اضطرابات النطق والكالم  (6) 



 

 

  العالج النفسً(أ    )

  العالج الكالمً(ب  )

  العالج التقوٌمً(ج  )

   العالج بالموسٌقى(د  )

  تعدٌل اتجاهات المصاب الخاطبة كاتجهاته نحو رفاقه من اشكال العالج  (7) 

  العصبً(أ    )

  االجتماعً(ب  )

  النفسً(ج  )

  التقوٌمً(د  )

  تركز حورات الروضة اللغوٌة على (8) 

  االلعاب الفردٌة والجماعٌة(أ    )

  انشطة الصفٌة فقط (ب  )

  انشطة ترفٌهٌة فقط(ج  )

  تجاهل االنشطة الحركٌة(د  )

  ٌتمثل دور االسرة تجاه لغة الطفل فً (9) 

  ارسال الطفل للمدرسة صباحا وارجاعه مساء(أ    )

  التعامل مع اكثر من معالج لغوي(ب  )

  توفٌر فرص االتصال المباشر باالخرٌن(ج  )

  رصد اخطاء الطفل اللغوٌة(د  )

  ٌعتمد اختٌارنا للكلمات التً نعتمد علٌها فً التواصل على (10) 

  توفٌر جو اسري(أ    )

  قدراتنا وسالمة اجهزتنا(ب  )

  مراحلنا النمابٌة(ج  )

  مدى اطالعنا على التكنولوجٌا الحدٌثه المسانده الكتساب اللغة(د  )

  من االثار الناتجة عن عٌوب النطق والكالم لدى االطفال  (11) 

  ظهور ثورات غضب وانفعال(أ    )

  الشعور بالنقص والخجل والحرمان(ب  )



 

 

  ٌواجه مشكالت اثناء تعلٌمه(ج  )

  جمٌع ماذكر صحٌح(د  )

  اتاحة فرص التفاعل االجتماعً ضمن جانب العالج  (12) 

  النفسً(أ    )

  البٌبً(ب  )

  التقوٌمً(ج  )

  الجسمً(د  )

  تدرٌب الطفل على اصوات حروف المد الطوٌل أ ، و ، ي تناسب  (13) 

   العالج الصوتً(أ    )

  العالج بالحركات(ب  )

  عالج باستخدام المقاطع (ج  )

  العالج الغٌر اللفظً(د  )

  مثال على اللجلجة  (14) 

  تقدٌم حرف على اخر فً الكلمة(أ    )

   تكرار حرف واحد مرات عدة دون مبرر لذلك(ب  )

  لفظ الصوت بطرٌقة غٌر سلٌمة(ج  )

  جمٌع ماذكر صحٌح(د  )

  ٌمتاز الصوت الطبٌعً بماٌلً  (15) 

  نوعٌة صوت مقبولة ومرغوبة(أ    )

  تساوي مناسب لطبقة الصوت (ب  )

  علو صوت مناسب(ج  )

  جمٌع ماذكر صحٌح(د  )

  من مٌزات الصوت غٌر الطبٌعً (16) 

  صوت ضعٌف جدا اوعالً جدا(أ    )

  بحة الصوت(ب  )

  حدة او قوة الصوت (ج  )

  جمٌع ماذكر صحٌح(د  )



 

 

  التواصل البدٌل  (17) 

  من اسالٌب التواصل الداعم المساند(أ    )

   من االسالٌب التً تحل محل التواصل المنطوق لدى االفراد غٌر القادرٌن على تطوٌر مهارات لغوٌة(ب  )

    أ و ب صحٌحان (ج  )

  من برامج العالج الوظٌفً(د  )

  من امثلة الصوت غٌر الطبٌعً كعرض للمرض (18) 

  من ٌحمل الصوت درجة  وضوح لغوٌة كافٌة للمستمع (أ    )

  شكوى المرٌض سواء كانت حقٌقٌة او تصوٌرٌة(ب  )

  صعوبة القدرة على التفكٌر (ج  )

  عدم نمو االوتار الصوتٌة لدٌة(د  )

  اضطرابات الصوت النفسٌة الجٌنٌة (19) 

  تسمى اضطرابات الصوت الوظٌفٌة وذلك عند دراسة اسباب اضطرابات الصوت(أ    )

  بحة الصوت(ب  )

  اضطرابات الصوت متعددة االسباب وذلك عند دراسة اسباب اضطرابات الصوت(ج  )

  جمٌع ماذكر صحٌح(د  )

 : عندما ٌنتج اضطرابات الصوت عن امراض فسٌولوجٌة اوتشرٌحٌة  (20) 

  ٌعتبر اضطراب الصوت عضوٌا(أ    )

  ٌمثل طبقة وعلو ومرونة ناتجة عن اضطرابات نفسٌة(ب  )

  ٌرتبط بأمراض جهاز الدوران(ج  )

 ب صحٌحان+  أ (د  )

  من تمرٌنات الجهاز التنفسً  (21) 

 االدوٌة (أ   )

  النفخ(ب  )

  الكتابة(ج  )

  نطق الكلمة مقترنة بالبطاقة (د  )

 : واحدة فقط التمثل الهدف من التشخٌص فً اضطرابات التواصل   (22) 

  تحدٌد طبٌعة اضطرابات التواصل(أ    )



 

 

  معرفة مدى قابلٌة االضطراب للعالج(ب  )

  تحدٌد نقاط القوة وجوانب االحتٌاج (ج  )

  جمع معلومات عن البناء اللغوي(د  )

  واحدة فقط من التالٌة هً هدف مقاٌس التواصل  (23) 

  جمع معلومات عن البناء اللغوي(أ    )

  عالج المضطربٌن(ب  )

  ترتٌب االفراد المعوقٌن فً فبات التصنٌف(ج  )

  تحدٌد اعداد المضطربٌن(د  )

  واحدة فقط ٌجب ان تشتملها دراسة حالة الطفل المضطرب لغوٌا ونطقٌا (24) 

  خطة تدرٌس اللغة العربٌة والرٌاضٌات والعلوم(أ    )

  نوعٌة البرامج العالجٌة المقدمة للطفل (ب  )

   المظاهر النمابٌة والتطوٌربة لدى الطفل(ج  )

  مهارات الحٌاة الٌومٌة ومهارات تعدٌل السلوك(د  )

  فحص النمو اللغوي لتحدٌد مستوى النمو اللغوي لدى الطفل ومعرفة ذخٌرته اللفظٌة ٌتبع (25) 

  الرصد(أ    )

  التقٌٌم(ب  )

  العالج(ج  )

  المتابعة(د  )

  االشخاص الذٌن ٌشكلون فرٌق القٌاس فً التخاطب هم  (26) 

  المرشد واخصابً علم النفس واالخصابً االجتماعً ومعلم الصف العادي والمعالج الطبٌعً(أ    )

   اخصابً علم االعصاب وعلم النفس واالخصابً االجتماعً واخصابً السمع ومعلم التربٌة الخاصة(ب  )

  المرشد واخصابً علم االعصاب وعلم النفس والمعالج الوظٌفً ومعلم الصف العادي (ج  )

  اخصابً علم االعصاب والمرشد واخصابً السمع ومعلم التربٌة الخاصة والمعالج الطبٌعً(د  )

 العالج المناسب هذا 00 ان االضطرابات فً التواصل ناتجة عن خلل نمابً اواضطراب نفسً وبعد تحدٌد اسباب  (27)  

 االفتراض متضمن فً المنحى

  المنحنى التشخٌصً العالجً(أ    )

  المنحنى التكاملً(ب  )



 

 

  منحنى التحلٌل النفسً(ج  )

  المنحنى الواقعً(د  )

  ٌتم تقٌٌم اضطرابات اللغة والكالم على اساس مبادئ التعلٌم السلوكً االجرابً فً (28) 

  المنحنى التكاملً(أ    )

  المنحنى التشخٌصً العالجً(ب  )

  المنحنى السلوكً التعلٌمً(ج  )

  منحنى النظرٌة البنابٌة(د  )

  تحدٌد موطن الضعف والقوة لدى الفرد فً مجال استخدام الكالم اللغة فً االتصال  (29) 

   من طرق تعدٌل السلوك المفٌدة فً عالج اضطرابات النطق والكالم(أ  )  

  شخص00ً المنحنى التفاعلً (ب  )

  تحدٌد العوامل النفسٌة واالنفعالٌة ذات العالقة باضطرابات التواصل (ج  )

 ج صحٌحان+   ب (د  )

  فً المنحنى البٌبً  (30) 

  ٌكون النطق مفٌدا (أ    )

  تعتمد العالج التشخٌصً(ب  )

  تكون عملٌة القٌاس والتشخٌص منصبة على تقٌٌم دٌنمٌكٌات الشخصٌة الفرد(ج  )

  تعتمد على النظرٌة البنابٌة بدمج العرفٌة مع السلوكٌة(د  )

 : اهم واوضح طرٌقة للتواصل  (31) 

  االٌماءه(أ    )

  لغة الجسد(ب  )

  اللغة(ج  )

  التهجبة باالصابع(د  )

 : ٌتطلب اكتساب اللغة  (32) 

  سالمة حاسة السمع فقط(أ    )

  سالمة الربتٌن(ب  )

  سالمة جهاز الدوران(ج  )

  التفاعل والتواصل وسالمة االجهزة الحسٌة(د  )



 

 

 : واحدة فقط لٌست من العوامل التً ساعدت فً انتشار اضطرابات النطق والكالم   (33) 

  عدم وجود تناسق فً عضالت النطق (أ    )

  عدم تطابق الفكٌن (ب  )

  االعاقات السمعٌة وضعف السمع والقصور فً التمٌٌز السمعً(ج  )

  عدم ادخال الطفل فً الى روضة اطفال للتعلم مبكرا(د  )

  ٌعرف بانه نشاط فٌزٌابً النتاج الصوت من خالل اهتزازات االوتار الصوتٌة الناتجة عن تدفق هواء الزفٌر (34) 

  النطق(أ    )

  القواٌم(ب  )

  التصوٌت(ج  )

  اللغة التعبٌرٌة(د  )

 : هوصوت مسموع ناتج عن التصوٌت  (35) 

  الكالم(أ    )

  الصوت(ب  )

  المعالم الصوتٌة(ج  )

  التنفس(د  )

 : المزمار  (36) 

   المسافة المحاطة باالوتار الصوتٌةعند ابتعادها عن بعضها جزبٌا او كلٌا(أ    )

  ابتعاد االوتار الصوتٌة نتٌجة تمدد عضلة الصوت (ب  )

  اقتراب االوتار الصوتٌة نتٌجة انقباض عضلة الصوت(ج  )

  الجزء المتصل من الحنجرة الى الحجاب الحاجز(د  )

 :  لكً ٌتم اكتساب اللغة البد من توافر  (37) 

  نموذج لغوي سلٌم(أ    )

  تعلمها(ب  )

  وسط بٌبً اجتماعً(ج  )

  جمٌع ماذكر صحٌح(د  )

 : عندما تكون حركة االوتار الصوتٌة نحو خط  الوسط لمسار الهواء الحنجري فإن ذلك ٌمثل  (38) 

  تضٌٌق فً عضلة الحلق(أ    )



 

 

  انغالق اواقتراب االوتار الصوتٌة(ب  )

  خروج الكالم من الحنجرة بماٌسمى الحروف الحلقٌة(ج  )

  ابتعاد االوتار الصوتٌة(د  )

 مع ابتداء انتاج سرعة االٌقاع والتسلسل والنغمة اللغوٌة المبكرة فً الطفولة ٌنتج اختالل الطالقة لدى االطفال  (39) 

 :وٌكون ذلك تقرٌبا فً سن 

  ثالث شهور(أ    )

  سنتان ونصف(ب  )

  ثمان سنوات(ج  )

  ستة عشر سنوات(د  )

 تظهر التأتأة فً مظاهر محددة وفً اصوات واحرف او كلمات محددة وٌبدأ الشخص المتأتى بمحاولة تجنبها من  (40) 

 :خالل الدوران حول الكلمة المشكلة اوابدالها بكلمة اخرى وذلك فً 

  المرحلة النمابٌة(أ    )

  المرحلة الثانٌة من مراحل التأتأة(ب  )

  المرحلة الثالثة من من مراحل التأتأة(ج  )

  المرحلة العالجٌة(د  )

 : كل التالٌة معاٌٌر تشٌر الى مشكلة التأتأة باستثناء واحدة  (41) 

  تكرارات لجزء من الكلمة فً شكل وحدتٌن اواكثر(أ    )

  وقفات اجبارٌة وترددات اطول من ثانٌتٌن فً تدفق الكالم(ب  )

  استعمال الكالم كسبب لالداء الضعٌف (ج  )

   لفظ صوت متداخل مع صوت اخر(د  )

 ٌارة.....سـ سـ سـ :  المثال التالً مثاال على اطالة للصوت مثل  (42) 

  اللجلجة (أ    )

  الزٌادة(ب  )

  الحذف (ج  )

  التأتأة(د  )

 : واحدة فقط تشٌر الٌها معاٌٌر تشخٌص التأتأة كما وردت فً الدلٌل التشخٌصً االحصابً الرابع  (43) 

  ادراك المعنى(أ    )

  اضطراب فً الطالقة الطبٌعٌة وتوقف الكالم(ب  )



 

 

  استعمال الكالم كسبب لالداء الضعٌف(ج  )

  تعلم الفونٌم(د  )

 

 :  الرابطة االمرٌكٌة للتأتأة حددت السلوكات التالٌة لتمٌٌز التأتأة عن اختالل الطالقة الطبٌعً  (44) 

  وجود اصوات احنكاكٌة واصوات انزالقٌة(أ    )

  خروج اكثر من حرف معا(ب  )

  توقف تدافق الهواء والكالم بسرعة(ج  )

  المشكلة فً االصوات الحلقٌة فقط(د  )

 :واحدة من التالٌة لٌست من السلوكات غٌر الكالمٌة الدالة على وجود مشكلة التأتأة  ( 45) 

  الخجل اوالنظر بعٌدا عن الشخص خالل اختالل الطالقة(أ    )

  عادات عصبٌة مثل قضم االظافر والنشاط المفرط(ب  )

  مهارات تنشبة اجتماعٌة ضعٌفة(ج  )

  نطق الكلمات السهلة وصعوبة نطق الكلمات الصعبة(د  )

 : ماهو الموقف الذي ادى الى خلل الطالقة الكالمٌة ؟ هذا السؤال ٌفترض ان ٌسأله االخصابً فً  (46) 

  تقٌٌم التأتأة(أ    )

  عالج انسٌاب الكالم(ب  )

  تقٌٌم الحبسة(ج  )

  تقٌٌم القراءة(د  )

  الشخص الذي ٌظهر التأتأة كاستجابة للفشل اوالخوف ٌحتاج الى عالج مكثف كما ٌكون (47) 

  قادر على الكالم فً مواقف الخالفات (أ    )

  الٌمتلك مفهوم ذات واقعً نهابٌا(ب  )

  ٌواجه مشكالت فً التنفس واعضاء النطق (ج  )

  ابطأ من الشخص الذي ٌمتلك مفهوم ذات واقعً(د  )

 : كل التالٌة خاطبة باستثناء واحدة فٌما ٌتعلق بالمتأتبٌن الكبار  (48) 

  االشخاص المتأتبون الكبارٌشكلون اتجاهات سلبٌة حول المشكلة ومدى امكانٌة النجاح فً العالج(أ    )

  االشخاص المتأتبون الكبار الٌستطٌعون التواصل(ب  )

  االشخاص المتأتبون الكبار ٌقرنون التأتأة بالضعف السمعً(ج  )



 

 

  االشخاص المتأتبون الكبار ٌقرنون التأتأة لدٌهم بامراض نفسٌة ومفهوم ذات عال(د  )

 : العبارات التالٌة صحٌحة فٌما ٌتعلق بالمتأتبٌن احٌانا أي  (49) 

  تحدث مشكلة التأتاة بسبب المعتقدات الالعقالنٌة وهذا من المناسب  ان نحلل البٌبة البٌتٌة(أ    )

  تحدث مشكلة التأتاة بسبب المعتقدات العقالنٌة وهنا من المناسب ان نحلل البٌبة البٌتٌة(ب  )

  تحدث مشكلة التأتاة بسبب المعتقدات العقالنٌة وهذا من المناسب عزل المتأتا عن االخرٌن(ج  )

  تحدث مشكلة التأتاة بسبب المعتقدات الالعقالنٌة وهذا من المناسب عزل المتأتا عن االخرٌن (د  )

 : واحدة من التالٌة لٌست من عناصر تقٌٌم التأتأة  (50) 

  ملء نموذج احد المعلومات(أ    )

 لتحدٌد المشكلة  (المتعالج  ) مقابلة الحالة (ب  )

  استخدام ادوات التقٌٌم المعٌارٌة وغٌر المعٌارٌة(ج  )

  تقٌٌم كافة جوانب النمو للوقوف على مشكالت (د  )

 

 االسبلة من تصوٌر انسان اكثر وحل احساس سلطان وكتابة وتنسٌق باشا شاشا

 مع تمنٌاتً لكم بالتوفٌق والنجاح


