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5
ً
خصائص اللعب لدي اإلطفال ذوي صعوبات التعلم والمعاقي   برصيا

1
عرف اؤلرشاد النفسي ،مع ذكر اوجه التشابه واألختالف بي   اؤلرشاد النفسي والعالج النفسي 

.،وأهداف اؤلرشاد النفسي ،ومناهج اؤلرشاد النفسي

.تكلم عن أسس اؤلرشاد النفسي2

 األرشاد النفس3
 
.تكلم عن  نظرية فرويد وماسلو ف

ي اؤلرشاد النفسيتكلم عن 4
 
أدوات التشخيص والتقييم ف

.تكلم عن اؤلرشاد النفسي لذوي اإلحتياجات الخاصة5

1
تعريف تعديل السلوك، مجاإلت تعديل السلوك، األسس التر يستند إليها تعديل السلوك، ثم 

ي السلوكي بالتفصيل
 
 ضوء نظرية العالج المعرف

 
.تناوىل كيفية تعديل السلوك ف

2

تتعدد الطرق والوسائل التر يمكن من خاللها تشجيع األطفال وحثهم عىل إتباع سلوكيات جديدة 

ويعتتر التعزيز من أهم هذه الطرق..ومقبولة

تعريف التعزيز، اهمية التعزيز، والعوامل التر تؤثر عىل فعالية التعزيز، والطرق التر يجب مراعاتها 

.  .عند اختيار المعززات حتر تكون مناسبة، وأنواع المعززات بالتفصيل

3

 تعديل السلوك حيث تقوم بوظائف متعددة منها
 
ا ف

ً
 ضوء هذه العبارة . تعد األهداف مهمة جد

 
ف

وضىح كيف يتم تعريف السلوك المستهدف؟ وكيف يتم صياغة األهداف السلوكية؟ وما ىه 

وظيفة األهداف السلوكية؟ وكيفية قياس السلوك المستهدف؟ وطرق قياس السلوك؟

4

تعريف اؤلعاقة العقلية، والمجاإلت التر يستخدم فيها تعديل السلوك للمعاقي   عقلًيا، 

اؤلعتبارات التر يجب مراعاتها عند استخدام تعديل السلوك مع المتخلفي   عقلًيا؟ ما و

؟  تعديل سلوك حاإلت التخلف العقىلي
 
ىه األساليب المستخدمة ف

.تعريف السلوك، خصائص السلوك، أنواع السلوك، محددات السلوك بالتفصيل5

1
وضح كيف تؤثر العوامل البيئية وأساليب التنشئة اإلجتماعية

 وثقافة الجماعة عىلي نمو الذكاء والقدرات اؤلبداعية؟

2
ي هو الوجه اآلخر لإلبداع، ناقش هذه العبارة مع اؤلشارة اىلي الفروق بي   المعلم المبدع 

ر
التعلم الذات

والمعلم التقليدي
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الفئات الخاصة
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52309
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الفئات الخاصة و أرسهم

62410
تعديل و بناء سلوك 

األطفال



3
تخت  مشكلة مما تالحظه من خالل نعاملك مع األطفال العاديي   او ذوي إلحتياجات الخاصة 

وصمم برنامجا لحلها مع الطفل مستخدما أسلوب حل المشكالت

4

ي 
 
الخيال عملية عقلية عليا اذا احسن استخدامها تحقق للفرد التوافق النفسي واذا استخدمت ف

. أحالم اليقظة وتحقيق اإلهواء قد تؤدي اىلي اإلنفصال عن الواقع ومن ثم عدم التوافق النفسي

ي مرحلة الطفولة المبكرة،
 
تحدث عن هذا الموضوع موضحا أهمية الخيال بالنسبة ف

5
ي إمكانية 

 
ي هذا الموضوع، مع توضيح رأيك ف

 
الدراما اؤلبداعية أسلوب تربوي متكامل تحدث ف

استخدامه مع األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة

.صعوبات تدريس الفن للطفل ذوى األحتياجات 1

.الخامات األمنه للطفل ذوى األحتياجات2

.فن برم الورق واألطفال ذوى األحتياجات3

بوية والفنية4 وظيفة الرموز التر

.النظريات التر تدعم طفل ذوى األحتياجات الخاصة ومداخل فنية معارصة5

1

ي العالج النفسي وتعديل السوك باعتباره شكال من أشكال التواصل ، "
 
يعتمد استخدام العرائس ف

عىل العالقة بي   المعالج والمريض ، حدد اهم استخدامات العرائس ، وكيف تكون العالقة بي   

".المعالج والمريض 

2

تمثل العرائس اشخاص من الواقع الذى يعيشه الطفل ، وبالتمكن من التحكم فيها  والسيطرة "

عليها يمكنه من التعبت  عن اشكال العدوان والحب عليها ،ومن خالل تفهم المعالج لما يصدر عن 

ح مع ذكر امثلة عن اشكال العالج بالعرائس  ".الطفل يتمكن من عالجه ، ارسر

3

ي التشخيص لبعض عيوب النطق واإلضطرابات النفسية 
ي مرحلتر

 
تلعب العرائس دورا هاما ف

ي تمثلها العروسة ، وضىح وكيف نستخدم 
واإلجتماعية ،  اعتمادا عىل توحد الطفل بالشخصية التر

".العروسة هنا مع طفل التوحد 

4
تساعد تدريبات الحركة اإلبداعية للطفل عىل اخراج الشحنات اإلنفعالية من جهة ، وتنمية 

".التواصل اللغوي من جىه أخرى ، وضىح مع ذكر امثلة ألنشطة تحقق ذلك 

تنمية القدرات اإلبتكارية72411
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5
عند أعداد أنشطة درامية للطفل من ذوى اإلحتياجات ،هل هناك انشطة خاصة بهم ؟ أم يتم 

".اعداد انشطة عامة لتتناسب مع قدراتهم واعاقاتهم ؟ وضىح مع ذكر أمثلة تؤيد ذلك 

.التطبيقات الهامة الحاسب اآلىلي مع اإلطفال1

ار استخدام األطفال للحاسب اآلىلي2 أهمية وارص 

عنارص الوسائط المتعددة وتطبيقاتها لالطفال3

.مجاإلت الوسائط المتعددة ومراحل إنتاج برنامج للطفل4

.اساسيات برنامج الدايركتور5

103311
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