
 

 

 

 الىوعيت كليت التربيت    

 الثالثتالفرقت  :                   تكىولوجيا تعليمشعبت       

 0202 يىاير:  دور     

 الزمه   : ساعتيه                                                                                                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( والعالجيتترويحيت الالمدرسيت وشطت األمادة )امتحان 

 (1وموذج رقم )

  -اجب عن االسئلة التالية:
 

 .(امام العبارات الخاطئةxالصحيحة وعالمة ) (امام العبارات √ضع عالمة ) 
 

 (x) من خصائص البرنامج التروٌحً الناجح أن ٌركز على نشاط واحد فمط . -1

 )√( هنان طرق عدٌدة لتمسٌم االنشطة التروٌحٌة منها حسب فصول السنة . -2

 )√( النشاط الموسٌمً ٌحرر الفرد المعاق من روح االنانٌة واالنسحابٌة والعدوانٌة . -3

 (x)عالج الفردي والعالج الجماعً بالموسٌمً ٌمثلون اسالٌب العالج بالموسٌمً . ال -4

 (x) البلهاء والمعتوهٌن من تصنٌفات االعالة العملٌة على اساس الشكل الخارجً . -5

 (x)االٌماع التعبٌري والموسٌمى أحد انواع االنشطة التروٌحٌة حسب الموهبة .  -6

 )√(مكتسبة (.  –لتولٌت حدوثها الى ) فطرٌة  صنف الباحثون االعالة السمعٌة وفما   -7

 )√( التروٌح مظهر من مظاهر النشاط االنسانً ٌتمٌز باتجاه ٌحمك السعادة للبشر. -8

 (x) البصرٌة(. -ٌتضمن ذوى االحتٌاجات الخاصة االٌجابٌة االعالات )السمعٌة  -9

 )√( االعالة السمعٌة البسٌطة احد تصنٌفات االعالة السمعٌة حسب الدرجة . -11

 (x) عضلٌة(. -ٌمكن تمسٌم ذوى االحتٌاجات الخاصة الى فئتٌن )حركٌة  -11

 )√(الموسٌمى هً فن امتزاج األصوات معا  بهدف التعبٌر عن العواطف المختلفة . -12

 )√( هنان عاللة وثٌمة بٌن التروٌح والرٌاضة فً كونهما ٌمثالن نشاط اختٌاري . -13

 (x) تتولف محددات ولت الفراغ علً طرٌمتٌن فمط . -14

 )√( األلعاب التروٌحٌة تعمل على اٌجاد فرص التفاعل لألفراد والجماعات . -15

 )√( ٌستخدم اللعب فً المستشفٌات كأسلوب تشخٌصً وعالجً مع األطفال . -16

 )√(من أهم سمات النشاط التروٌحً أنه ٌحدث أثناء ولت الفراغ .  -17

 (x) السوٌاء .ٌشتمل التروٌح العالجً على الخدمات التً تمدم الى المرضً وا -18

 )√(ذوى االحتٌاجات الخاصة هم أفراد ٌمتلكون لدرات عالٌة أو استثنائٌة .  -19

 )√( ٌتضمن التروٌح الرٌاضً الوان مختلفة من النشاط منها ألعاب بسٌطة التنظٌم . -21



 (x) العمٌان وظٌفٌا  أحد تصنٌفات االعالة البصرٌة من حٌث نوع االعالة . -21

 (x) ٌمى لدٌه خبرة مٌدانٌة فً العالج بالموسٌمى .ٌجب  أن ٌكون المعالج بالموس -22

 (x)الموهوبٌن والمتفولٌن عملٌا . السلبٌةتشمل ذوى االحتٌاجات الخاصة  -23

 (x) من ضمن اغراض التروٌح المشاركة االٌجابٌة .  -24

 )√( العالج بالموسٌمى هو العملٌة التً ٌتم بموجبها تنظٌم اٌماع الحركة داخل الجسم . -25

 Recreation  . (x)الفراغ مشتك من األصل الالتٌنً ان مصطلح ولت  -26

 (x) صعوبة المراءة أحد أنواع صعوبات التعلم النمائٌة او النفسٌة . -27

 (x) المنغولٌة أحد تصنٌفات االعالة العملٌة على اساس نسبة الذكاء.  -28

  )√( من أهم خصائص التروٌح انه ٌحمك التوازن النفسً .  -29

 )√(منخفضة( -متوسطة –تستخدم فً العالج)عالٌة موسٌمٌةللطبمات ال هنان ثالث أنواع -31

 .اختيار مما بين القوسين

 االلعاب ٌطلك على االلعاب التً ٌمارسها الفرد بمفرده أو مع زمٌل له اسم 31

A الجماعٌة b البسٌطة التنظٌم c الفردٌة والزوجٌة 

 عمى األلوان احد تصنٌفات االعالة البصرٌة من حٌث 32

A الدرجة b النوع c الشكل 

 من فنون األداء التمثٌلً ونشأ صدفة عندما فمد أحد الممثلٌن صوته لبل العرض 33

A الرلص b المنوعات c البانتوماٌم 

 تتضمن اغراض التروٌح غرض 34

A حب االستطالع b ًابتكاري فن c نشاط بناء 

 تسمع الموسٌمى وفك ثالث مستوٌات أحدهما 35

A ًحس b ًحرك c معًس 

 للتروٌح خصائص تمٌزه عن غٌره من المناشط االخرى منها 36

A اختٌاري b ًفن c ًثماف 

 من العوامل التً ٌجب مراعاتها عند وضع البرنامج التروٌحً 37

A درجة االستجابة b الصفات الوراثٌة c االمكانات المتوفرة 

 تحسٌن الصحة واالتصال باالخرٌن تمثل احد 38

A وٌحخصائص التر b أغراض التروٌح c مبادئ التروٌح 

 تتعدد ممٌزات األنشطة التروٌحٌة ومنها الممٌزات 39



A الفسٌولوجٌة b العملٌة c الفلسفٌة 

 ٌهتم هذا النمط من العالج بتعدٌل االستجابات فً اطار الخبرات الشخصٌة للمرٌض 41

A ًالعالج الفردي بالموسٌق b العالج الجماعً بالموسٌقى c العالج النفسً بالموسٌقى 

 هً مجموعه من االلعاب التً تعمل على اٌجاد فرص التفاعل لألفراد والجماعات 41

A األلعاب الجماعٌة b األلعاب الموسٌمٌة c األلعاب التروٌحٌة 

 الشعور بالسعادة عند االنجاز واالبتكار واالبداع تمثل احد 42

A اغراض التروٌح b اهداف التروٌح c ائص التروٌحخص 

 ٌتم سماع الموسٌمى وفك ثالث مستوٌات هً الحسً والتعبٌري باالضافة الى  43

A ًالمستوى االٌماع b ًالمستوى االنفعال c المستوى الموسٌمً البحت 

 واأللعاب الموسٌمٌة أحد انواع –تمثل المصص الموسٌمٌة  44

A األنشطة الفنٌة b األنشطة الترفٌهٌة c وسٌمٌةاألنشطة الم 

 ٌعتبر احد عناصر البناء الموسٌمً لألغنٌة 45

A الكلمات b المصاحبة c الرلص 

 تعتبرأحد انواع األنشطة الموسٌمٌة 46

A الفنون المسرحٌة b الفنون الٌدوٌة c األغانً واالناشٌد 

 ٌصنف الموهوبٌن العدة فئات منها الممتازٌن والمتفولٌن باالضافة الى 47

A االذكٌاء b العبالرة c العلماء 

 هنان طرق كمحددات لولت الفراغ احدهما تركز على الكٌف ولٌس الكم 48

A الطرٌمة األولى b الطرٌمة الثانٌة c الطرٌمة الثالثة 

 حاالت المابلٌن للتعلم أحد تصنٌفات االعالة العملٌة على اساس 49

A نسبة الذكاء b ًالشكل الخارج c البعد التربوي 

 نون الٌدوٌة والهواٌات واالحداث الخاصة تمثل احد انواعالف 51

A األنشطة التروٌحٌة b األنشطة الموسٌمٌة c األنشطة الرٌاضٌة 

 ٌشتمل على الخدمات التروٌحٌة التً تمدم الى المرضى والعاجزٌن 51

A ًالتروٌح العالج b العالج باللعب c ًالتروٌح الرٌاض 

 مو المدرات العملٌةهً صعوبات تعلم تتعلك بن 52

A النمائٌة b االكادٌمٌة c التعلٌمٌة 

 هو مزاولة اي نشاط فً ولت الفراغ بهدف ادخال السرور على النفس 53



A ولت الفراغ b التروٌح c العالج باللعب 

 تصنف االعالة السمعٌة حسب الدرجة ووفك طبٌعة ومكان االصابة باالضافة الى 54

A تولٌت حدوث االعالة b ًالعمر الزمن c نسبة الذكاء 

 أحد مستوٌات المشاركة فً مناشط التروٌح 55

A الدافعٌة b المتوسطة c االٌجابٌة 

 من االثار االٌجابٌة لرٌاضة المعالٌن تنمٌة الجانب 56

A ًالتروٌح b ًالعالج c ًالنفس 

 هنان العدٌد من األنشطة الموسٌمٌة منها 57

A لعب األدوار b الدراما c ًالتعبٌر الحرك 

 Licerهو مصطلح مشتك من األصل الالتٌنً  58

A التروٌح b ولت الفراغ c اللعب 

 تأثٌر الموسٌمى على الفرد ٌتولف على العوامل الموسٌمٌة والشخصٌة وكذلن  59

A العوامل المهارٌة b العوامل الحسٌة c العوامل البٌئٌة 

 بحماس ورغبةهو نشاط ارادي ٌؤدٌة الفرد بنفسه  61

A التروٌح b اللعب c األكل 

   
 مع أ طيب امنياىت ابلنجاح والتوفيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 كليت التربيت الىوعيت    

 الفرقت  :  الثالثت                 شعبت تكىولوجيا تعليم      

 0202دور  : يىاير     

 الزمه   : ساعتيه                                                                                                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( والعالجيتترويحيت السيت المدروشطت األمادة )امتحان 

 (0وموذج رقم )

  -اجب عن االسئلة التالية:
 

 .(امام العبارات الخاطئةx(امام العبارات الصحيحة وعالمة ) √ضع عالمة ) 
 

 (x) البصرٌة(. -ذوى االحتٌاجات الخاصة االٌجابٌة االعالات )السمعٌة تضمن ٌ -1

 )√( ب فصول السنة .هنان طرق عدٌدة لتمسٌم االنشطة التروٌحٌة منها حس -2

 )√(ذوى االحتٌاجات الخاصة هم أفراد ٌمتلكون لدرات عالٌة أو استثنائٌة .  -3

 (x) ٌشتمل التروٌح العالجً على الخدمات التً تمدم الى المرضً واالسوٌاء . -4

 Recreation  . (x)ان مصطلح ولت الفراغ مشتك من األصل الالتٌنً  -5

 )√(منخفضة(  -متوسطة –ستخدم فً العالج)عالٌةت للطبمات الموسٌمٌة هنان ثالث أنواع -6

 (x)االٌماع التعبٌري والموسٌمى أحد انواع االنشطة التروٌحٌة حسب الموهبة .  -7

 (x) العمٌان وظٌفٌا  أحد تصنٌفات االعالة البصرٌة من حٌث نوع االعالة . -8

 )√(. مكتسبة ( –صنف الباحثون االعالة السمعٌة وفما  لتولٌت حدوثها الى ) فطرٌة  -9

 (x) صعوبة المراءة أحد أنواع صعوبات التعلم النمائٌة او النفسٌة . -11

 )√(من أهم سمات النشاط التروٌحً أنه ٌحدث أثناء ولت الفراغ .  -11

 )√( األلعاب التروٌحٌة تعمل على اٌجاد فرص التفاعل لألفراد والجماعات . -12

 )√( لدرجة .االعالة السمعٌة البسٌطة احد تصنٌفات االعالة السمعٌة حسب ا -13

 (x) تتولف محددات ولت الفراغ علً طرٌمتٌن فمط . -14

 (x)العالج الفردي والعالج الجماعً بالموسٌمً ٌمثلون اسالٌب العالج بالموسٌمً .  -15

 )√(الموسٌمى هً فن امتزاج األصوات معا  بهدف التعبٌرعن العواطف المختلفة . -16

 (x) من ضمن اغراض التروٌح المشاركة االٌجابٌة . -17

 )√( من التروٌح الرٌاضً الوان مختلفة من النشاط منها ألعاب بسٌطة التنظٌم .ٌتض -18

 (x) المعالج بالموسٌمى لدٌه خبرة مٌدانٌة فً العالج بالموسٌمى . ٌجب  أن ٌكون -19

 )√( هنان عاللة وثٌمة بٌن التروٌح والرٌاضة فً كونهما ٌمثالن نشاط اختٌاري . -21



 (x) الة العملٌة على اساس الشكل الخارجً .البلهاء والمعتوهٌن من تصنٌفات االع -21

 (x)الموهوبٌن والمتفولٌن عملٌا . السلبٌةتشمل ذوى االحتٌاجات الخاصة  -22

 )√( ٌستخدم اللعب فً المستشفٌات كأسلوب تشخٌصً وعالجً مع األطفال . -23

  )√( من أهم خصائص التروٌح انه ٌحمك التوازن النفسً . -24

 (x) جح أن ٌركز على نشاط واحد فمط .من خصائص البرنامج التروٌحً النا -25

 )√( العالج بالموسٌمى هو العملٌة التً ٌتم بموجبها تنظٌم اٌماع الحركة داخل الجسم . -26

 )√( التروٌح مظهر من مظاهر النشاط االنسانً ٌتمٌز باتجاه ٌحمك السعادة للبشر. -27

 (x) اساس نسبة الذكاء. المنغولٌة أحد تصنٌفات االعالة العملٌة على -28

 )√( لنشاط الموسٌمً ٌحرر الفرد المعاق من روح االنانٌة واالنسحابٌة والعدوانٌة .ا -29

 (x) عضلٌة(. -ٌمكن تمسٌم ذوى االحتٌاجات الخاصة الى فئتٌن )حركٌة  -31

 .اختيار مما بين القوسين

 تسمع الموسٌمى وفك ثالث مستوٌات أحدهما 31

A ًحس b ًحرك c ًسمع 

 لموسٌمٌةتعتبرأحد انواع األنشطة ا 32

A الفنون المسرحٌة b الفنون الٌدوٌة c األغانً واالناشٌد 

 ٌعتبر احد عناصر البناء الموسٌمً لألغنٌة 33

A الكلمات b المصاحبة c الرلص 

 من فنون األداء التمثٌلً ونشأ صدفة عندما فمد أحد الممثلٌن صوته لبل العرض 34

A الرلص b المنوعات c البانتوماٌم 

 األلوان احد تصنٌفات االعالة البصرٌة من حٌث عمى 35

A الدرجة b النوع c الشكل 

 هً صعوبات تعلم تتعلك بنمو المدرات العملٌة 36

A النمائٌة b االكادٌمٌة c التعلٌمٌة 

 حاالت المابلٌن للتعلم أحد تصنٌفات االعالة العملٌة على اساس 37

A نسبة الذكاء b ًالشكل الخارج c لتربويالبعد ا 

 ٌصنف الموهوبٌن العدة فئات منها الممتازٌن والمتفولٌن باالضافة الى 38

A االذكٌاء b العبالرة c العلماء 

 هو مزاولة اي نشاط فً ولت الفراغ بهدف ادخال السرور على النفس 39



A ولت الفراغ b التروٌح c العالج باللعب 

 االخرى منهاللتروٌح خصائص تمٌزه عن غٌره من المناشط  41

A اختٌاري b ًفن c ًثماف 

 تتضمن اغراض التروٌح غرض 41

A حب االستطالع b ًابتكاري فن c نشاط بناء 

 أحد مستوٌات المشاركة فً مناشط التروٌح 42

A الدافعٌة b المتوسطة c االٌجابٌة 

 تتعدد ممٌزات األنشطة التروٌحٌة ومنها الممٌزات 43

A الفسٌولوجٌة b ٌةالعمل c الفلسفٌة 

 Licerهو مصطلح مشتك من األصل الالتٌنً  44

A التروٌح b ولت الفراغ c اللعب 

 هنان طرق كمحددات لولت الفراغ احدهما تركز على الكٌف ولٌس الكم 45

A الطرٌمة األولى b الطرٌمة الثانٌة c الطرٌمة الثالثة 

 االلعاب مع زمٌل له اسم ٌطلك على االلعاب التً ٌمارسها الفرد بمفرده أو 46

A الجماعٌة b البسٌطة التنظٌم c الفردٌة والزوجٌة 

 من االثار االٌجابٌة لرٌاضة المعالٌن تنمٌة الجانب 47

A ًالتروٌح b ًالعالج c ًالنفس 

 الفنون الٌدوٌة والهواٌات واالحداث الخاصة تمثل احد انواع 48

A األنشطة التروٌحٌة b ٌةاألنشطة الموسٌم c األنشطة الرٌاضٌة 

 من العوامل التً ٌجب مراعاتها عند وضع البرنامج التروٌحً 49

A درجة االستجابة b الصفات الوراثٌة c االمكانات المتوفرة 

 هو نشاط ارادي ٌؤدٌة الفرد بنفسه بحماس ورغبة 51

A التروٌح b اللعب c األكل 

 ات فً اطار الخبرات الشخصٌة للمرٌضٌهتم هذا النمط من العالج بتعدٌل االستجاب 51

A ًالعالج الفردي بالموسٌق b العالج الجماعً بالموسٌقى c العالج النفسً بالموسٌقى 

 تأثٌر الموسٌمى على الفرد ٌتولف على العوامل الموسٌمٌة والشخصٌة وكذلن  52

A العوامل المهارٌة b العوامل الحسٌة c العوامل البٌئٌة 

 لموسٌمى وفك ثالث مستوٌات هً الحسً والتعبٌري باالضافة الى ٌتم سماع ا 53



A ًالمستوى االٌماع b ًالمستوى االنفعال c المستوى الموسٌمً البحت 

 هنان العدٌد من األنشطة الموسٌمٌة منها 54

A لعب األدوار b الدراما c ًالتعبٌر الحرك 

 تحسٌن الصحة واالتصال باالخرٌن تمثل احد 55

A ئص التروٌحخصا b أغراض التروٌح c مبادئ التروٌح 

 تصنف االعالة السمعٌة حسب الدرجة ووفك طبٌعة ومكان االصابة باالضافة الى 56

A تولٌت حدوث االعالة b ًالعمر الزمن c نسبة الذكاء 

 الشعور بالسعادة عند االنجاز واالبتكار واالبداع تمثل احد 57

A اغراض التروٌح b روٌحاهداف الت c خصائص التروٌح 

 هً مجموعه من االلعاب التً تعمل على اٌجاد فرص التفاعل لألفراد والجماعات 58

A األلعاب الجماعٌة b األلعاب الموسٌمٌة c األلعاب التروٌحٌة 

 ٌشتمل على الخدمات التروٌحٌة التً تمدم الى المرضى والعاجزٌن 59

A ًالتروٌح العالج b العالج باللعب c ًالتروٌح الرٌاض 

 واأللعاب الموسٌمٌة أحد انواع –تمثل المصص الموسٌمٌة  61

A األنشطة الفنٌة b األنشطة الترفٌهٌة c األنشطة الموسٌمٌة 
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