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 االتصال اللغويمقياس تقدير 

 لدى التوحد

 

التقلٌد واالنتباه : اللغوٌة التالٌة  اإلبعادوٌشمل (  2002نصر ، ) صمم هذا المقٌاس وقنن عربٌاً 

 .والتعرف والفهم والتعبٌر والتسمٌة 

  زم١ٍذ ثٕٛد  (  11 – 1) ٌا

  ( 01 – 11) االٔزجبٖ ثٕٛد 

  زؼشف ٚاٌفُٙ ثٕٛد  ( 01 – 01) ٌا

  زؼج١ش ثٕٛد  ( 01 – 01) ٌا

  زس١ّخ ثٕٛد  ( 01 – 01) ٌا

 

 :تعليمات االختبار 

 أو، وعلى المختص قراءة كل موقف  نالتوحدٌٌ األطفالفٌما ٌلً عد من المواقف التً تصف سلوك 

المناسبة من  اإلجابةحول طفلهم الختٌار  لإلفادةعلى الوالدٌن  األربعةعبارة من العبارات واالختٌارات 

 . باآلخرٌنتصال وذلك طبقاً لما ٌتصف به سلوك الطفل فً اال( أ ، ب ، ج ، د ) بٌن االختٌارات 

 األنسباالختٌار  أمامالمكان المخصص  فًوذلك بوضع عالمة االختٌار 

 :ملحوظة 

وأخرى خاطئة ، إنما تعبر كل اإلجابات عن السلوك االتصالً للطفل صحٌحة  إجاباتلٌس هناك 

بارات التوحدي ، ال تترك اى موقف دون أن تجٌب علٌه ، ال تضع أكثر من عالمة أمام المواقف واالخت

 ، اى لكل موقف عالمة واحدة فقط

 

 :تصحيح المقياس 

 0= ، د   1= ، ج   2= ، ب   3= أ 

وقع الطفل ضمن نطاق االتصال  050درجة ، كلما اقترب المجموع الكلً من  150إلى  0المدى من 

 الطبٌعً وكلما قرب من الصفر كلما كان هناك مشكلة حقٌقٌة فً االتصال

  30و  0لتحدٌد أوجه الضعف ٌحسب كل بعد على حده ، حٌث تكون الدرجة تقع بٌن 
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 :معلومات عامة  -أ 

 : ......................اسم الطفل 

 : .......................... المٌالدتارٌخ 

 )   ( الفهم    )   (التعبٌر   )   (ٌستخدم  إشارات  :درجة اللغة 

 :االختبار 
 انؼاليخ انًٕلف

 : فإَّرطهت يُّ رمهٛذ دحزجخ انكزح  -1
 

 

 
 ٠سّه اٌىشح ٠ٚذزشخٙب ٠ٚؼط١ٙب ٌٍّؼبٌح  .أ 
 ٠ّسه اٌىشح ٠ٚجذأ ثزسش٠ىٙب .ة 
 ٠أخز اٌىشح ٠ّٚسىٙب فمػ .ج 
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

 : فإَّيٍ انكٕة  ػُذيب رطهت يُّ رمهٛذ شزة انًبء -2
 

 

 
ٕٗ ٠ٚؼط١ٗ ٌٍّؼبٌح ٠أخز  .أ  ٠ششةِ   اٌىٛةٚ 
٠ششة  .ة  ٠ٕٗأخز اٌىٛةٚ  ِ 
٠عؼٗ أِبِٗ .ج   ٠أخز اٌىٛةٚ 
 الشٟء ِّب سجك .د 

 

 

 : فإَّ(  حٛبح ؽفم ٙفٕٚو ) ػُذيب رطهت يُّ رًثٛم خطٕاد يٕلف يؼٍٛ  -3
 

 

 
ٛاد  .أ  سش٠ش،) ٠مٍذ خ١ّغ اٌخط ٌز٘بة إٌٝ اٌسّبَ ، رٕبٚي اإلفطبس اٌم١بَ ِٓ ٌا  ( ا
زشر١ت .ة   ٠مٍذ خطٛر١ٓ فمػ ثٌب
ٛائ١خ .ج   ٠مٍذ خطٛح ٚازذح ثؼش
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

4-  ٌ  : فإَّػُذيب رطهت يُّ رمهٛذ حزكخ ٔطٕد انؼظفٕرح أثُبء انطٛزا
 

 

 
ٚاٌصٛد .أ   ٠مٍذ خ١ّغ اٌسشوبد 
٠سشوٙب ٠ٚدشٜ فٟ اٌّىبْ .ة   ٠شفغ ٠ذ٠ٗٚ 
 ٠شفغ ٠ذ٠ٗ خبٔجب .ج 
 ال شٟء ِّب سجك .د 
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 : فإَّػُذيب رطهت يُّ رمهٛذ انُمز ثبنؼظب ػهٗ انًُؼذح  -5
 

 

 
ٌّٕعذح .أ   ٠أخز اٌؼصب ٠ٕٚمش ػٍٝ ا
ٙب٠أخز اٌؼصب  .ة   ٠ٍٚٙٛ ث
 ٠أخز اٌؼصب ٚال ٠ؼشف ِبرا ٠فؼً ثٙب .ج 
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

 : فإَّلطغ يهَٕخ  3ػُذيب رطهت يُّ رمهٛذ ثُبء ثزج ثـ  -6
 

 

 
 لطغ ِثً اٌّؼبٌح 0ِٓ  ٠ىْٛ ثشخب   .أ 
٠سبٚي ٚظؼٙب ػٍٝ اٌثب١ٔخ .ة   ٠أخز اٌمطؼخ األٌٚٝٚ 
ً ثٙب ش١ئب .ج  ْ ٠فؼ  ٠ٍٙٛ ثبٌمطؼخ اٌخشج١خ دْٚ أ
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

ك  -7 ٗ يغ انزظٛف  : فإَّػُذيب رطهت يُّ رمهٛذ انمفش إنٗ أػه
 

 

 
 ٠مفز ٠ٚصفك ِؼب   .أ 
ي ٚظغ ٠ذ٠ٗ ١ٌصفك .ة   ٠مفز ٠سٚب
 ٠مفز ٚال ٠صفك .ج 
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

ؼحك ثبنحزكخ ٔانظٕد  -8  ْٕٚٔ ّ  : فإَّػُذيب رطهت يُّ رمهٛذ شكم انٕج
 

 

 
صٛد .أ  ٠عسه ِغ إصذاس ٌا  ٠جزسُٚ 
ٜ صٛرب   .ة  ٠جذ  ٠جزسُٚ 
 فمػ٠صذس اصٛارب   .ج 
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

ّ ٔػغ لطغ انًزبْخ  -9  : فإَّانًكبٌ انًحذد نٓب  فٙ  puzzleػُذ رطهت يُ
 

 

 
ٟ اٌّىبْ اٌّسذد .أ   ٠عغ اٌمطؼخ ف
 ٠ّسه ثبٌمطؼخ ٠ٚسبٚي ٚظؼٙب .ة 
 ٠أخز اٌمطؼخ ٠ٚش١ِٙب خبٔجب   .ج 
 ال شٟء ِّب سجك .د 
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 : فإَّػُذيب رطهت يُّ رمهٛذ كاليك ٔحزكبرك ٔأَذ رأكم ٔرمٕل أَب جبئغ  -11
 

 

 
ٍذ .أ   ٠شدد ِب لٍزٗ ٠ٚم
 ٠سشن ٠ذٖ ٔبز١خ فّٗ .ة 
 ٠جذأ ٠سشن ٠ذ٠ٗ ٚال ٠ؼشف ِبرا ٠فؼً .ج 
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

 : فإَّػُذيب ٚذق حزص انجبة  -11
 

 

 
 فزس٠ٕٗزجٗ ٠ٚز٘ت ٠ .أ 
ٌٍصٛد فمػ .ة   ٠ٕزجٗ 
١ٕب  ٠ٚسبسا  ثبزثب  ػٓ ِصذس اٌصٛد .ج  ٠سشن سأسٗ ٠ّ  ٠مفٚ 
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

ذ شٙء ػُذيب رطهت يُّ إخزاج  -12 ٕرح نهطفم َفظّ ) جٚذ  :فإَّ  (ط
 

 

 
 ٠ز٘ت ٠ٚجسث ٕ٘ب ٕٚ٘بن ٠ٚخشخٙب .أ 
ٌٗ ٌُٚ ٠زسشن .ة   ٠ٕظش زٛ
زجٖب .ج   ٠دشٜ ٕ٘ب ٕٚ٘بن دْٚ ٔا
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

ّ ٔػغ األكٕاة انًٕجٕدح أيبيّ ػهٗ انًُؼذح ثُفض انززرٛت  -13 ػُذيب رطهت يُ

 : فإَّ
 

 

 
 ٠أخز األوٛاة ٠ٚعؼٙب ثبٌزشر١ت ٔفسٗ .أ 
 ٠ٚعؼٙب فٛق ثؼعٙب دْٚ رشر١ت٠أخز األوٛاة  .ة 
ٛ ثٙب .ج   ٠أخز األوٛاة ٠ٍٚٙ
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

14-  ٖ ًثم إحذ ٕرح ر ٕرح ٔرطهت يُّ اخزٛبر ط ّ لظخ يظ ػُذيب رؼزع ػهٛ

 : فإَّانمظخ  ٙفانشخظٛبد 
 

 
 ٠ش١ش إٌٝ اٌشخص١خ .أ 
ٝ اٌمصخ ٠ٚسبٚي إخشاج اٌشخص١خ .ة   ٠ٕظش ٌإ
٠سٍّك  .ج   اٌصٛس فمػ ف٠ٟٕظشٚ 
 ال شٟء ِّب سجك .د 
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 : فإَّػُذيب رذرّث ػهٗ أغُٛخ حزكٛخ  -15
 

 

 
 ٠مَٛ ثبٌسشوبد ِغ األغ١ٕخ .أ 
 ٠مَٛ ثسشوبد ػشٛائ١خ غ١ش ِٕسدّخ ِغ األغ١ٕخ .ة 
٠زدٛي دْٚ رشو١ز .ج   ٠مفٚ 
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

ٔرطهت يُّ ػًم يثهٓب ( دلبد  3) ػُذيب رذق ػهٗ ؽجهخ ثطزٚمخ يؼُٛخ ٖا  -16
 : فإَّ

 

 

 
ٍخ .أ   ٠ذق اٌؼذد ٔفسٗ ػٍٝ اٌطج
ٍخ ثؼشٛائ١خ٠ذق ػٍٝ  .ة   اٌطج
ٙب .ج  ٍخ ٚال ٠ؼشف ِبرا ٠فؼً ث  ٠ّسه اٌطج
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

ذ فٛهى كبررٌٕ  -11  : فإَّػُذيب ٚشْب
 

 

 
ٍُ .أ  ١ٗ ٠ٚىشس ثؼط زشوبد اٌشخص١بد اٌّٛخٛدح ثبٌف١  ٠ٕزجٗ ٌإ
ٌف١ٍُ ٠ٚسٍّك ف١ٗ فمػ .ة  ٝ ا  ٠ٕظش ٌإ
 غ١ش ِٕزجٗ ٌّب ٠شب٘ذٖ .ج 
 كال شٟء ِّب سج .د 

 

 

18-  ّ ٓز نّ ػزثخ رؼٙء ٔرطفئ فزحذس طٕرب فزٕجٓٓب َبحٛز  : فإَّػُذيب رظ
 

 

 
 ٠ؼط١ٙب ٌه ثب١ٔب  ثٕفس اٌطش٠مخ .أ 
 ٠ّسه ثبٌؼشثخ ٠ٚصفك .ة 
٠جزؼذ ػٕٙب .ج  ٝ اٌؼشثخٚ   ٠ٕظش ٌإ
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

يثم كٕة انشزة ) يكبٌ يؼٍٛ  ٙفػُذيب رخفٗ شٛئبً يًٓبً ثبنُظجخ نهطفم  -11

 : فإَّ( انخبص ثّ 
 

 
٠ٕٗدشٜ  .أ   ٕ٘ب ٕٚ٘بن ٠جسث ػ
 ٠مف ٠ٕظش ٟف اٌّىبْ .ة 
ٟ ثبٌّٛظٛع ٔٙبئ١ب .ج   ال ٠جبٌ
 ال شٟء ِّب سجك .د 
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ٙ شٛئبً يًٓب ثبنُظجخ نهطفم  -01 يثم كٕة انشزة  )يكبٌ يؼٍٛ  فٙػُذيب رخف

 :فإَّ (  انخبص ثّ
 

 

 
ٗ  .أ   ٠دشٞ ٕ٘ب ٕٚ٘بن ٠جسث ػٕ
٠ٕظش ٟف اٌّىبْ .ة   ٠مفٚ 
ٟ ثبٌّٛظٛع ٔٙبئ١ب   ال .ج   ٠جبٌ
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

ٕر انًًثهخ نهٕجّ  -01 – انؼحك)ػُذيب رؼزع ػهٗ انطفم يجًٕػخ ٍي انظ

ٙ ْذِ  أٌٔرطهت يُّ (  انذْشخ – انحشٌ  : فإَّٔٚمهذ  األشكبلٚزؼزف ػه
 

 
ً ٠طٍٗج اٌّؼبٌح ٠ٚمٍٖذ .أ   ثزؼشف ٠ٚخشج وً شى
ٍطٍت .ة  شىً إٌّبستٌ  ٠سبٚي إخشاج ٌا  ٠ٕظش ٟف اٌصٛسٚ 
ٟ ٠ذٖ ٚال .ج   ٠فؼً ٗث٠ؼشف ِبرا  ٠أخز اٌصٛس ٠ٚجسث ف
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

 – ػزٔطخ ) انًخزهفخ يثم األشٛبءػُذيب رؼزع ػهٗ انطفم يجًٕػخ ٍي  -00

 :ٔرطهت يُّ انزؼزف ػهٛٓب ٔإخزاجٓب ػُذ انطهت فإَّ (  طزٚز – كزح – لهى
 

 
 ٠خشخٙب وٍٙب ػٕذ اٌطٍت .أ 
 ٠خشخٙب أ٠ّْسه ثٙب ٠ٚسبٚي  .ة 
 ٠ٚعؼٙب خبٔجب  دْٚ االٌزفبد ٌىالَ اٌّؼبٌح ثبألش١بء٠ّسه  .ج 
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

انجبة ،  إنٗٚذْت  )خطٕاد ْٔٙ  3ػُذيب رؼطٙ نهطفم رؼهًٛبد يكَٕخ يٍ  -00

ؼٕد   :فإَّ (  انكزطٙ إنٙثى ٚمفهّ ، ثىٚ 
 

 
ٕٗ 0 ـ٠ز٘ت اٌطفً ٠ٕٚفز اٌ .أ  ة ِ  رؼ١ٍّبد وّب ٘ٛ ِطٍٛ
ٍز٘بة ث٠سزؼذ  .ة  جبة إٌٝبٌم١بَ ٌ  ٌا
٠ٕٗمف ٚال  .ج   ٠ؼشف ِبرا رطٍت ِ
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

ؼغ انُبلض يكبَّ فإَّ  -00  :رؼزع نّ طٕرح ثٓب انمطؼخ انُبلظخ ٔػهّٛ أٌٚ 
 

 

 
 ٠جسث ػٓ اٌدزء إٌبلص ٠ٚعؼٗ ٟف ِىبٔٗ .أ 
ٟ اٌسذ٠ث ػٓ اٌدزء إٌبلص .ة   ٠جذأ ف
ي ٚظؼٙب فٟ اٜ ِىبْ غ١ش ِٕبست ٌٙب األخزاء٠ّسه  .ج  ٕبلصخ ٠ٚسٚب  ٌا
 ال شٟء ِّب سجك .د 
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ٗ فإَّ ػُذيب  -00  :رطهت يُّ إخزاج األػذاد يٍ انظٕر ثحذ أَد
 

 

 
ٌٗ .أ  ٠عغ اٌشٟء اٌّزعبد أِبَ اٌشٟء إٌّبست   ٠خشجٚ 
إٌظش إ١ٌٙب ٌ .ة  ٙب٠ٍسبٚي ِسه اٌصٛسٚ   زؼشف ػ١ٍ
ٛائ١خ .ج   ٠عغ اٌصٛس أِبَ ثؼعٙب ثطش٠مخ ػش
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

ّ يجًٕػخ ٍي األشٛبء ، ٔاألشٛبء انزٙ نٓب ػاللخ  -02  )ثٓب يثم ػُذيب رؼغ أيبي
ٕرح – لهى - يؼهى  :فإَّ (  لفض – كزاطخ - ؽجك) ، (  ػظف

 

 

 
ٌٗ .أ   ٠عغ أِبَ وً شٟء اٌشٟء إٌّبست 
ٌٗ .ة  ٠سبٚي ٚظؼٗ ٟف اٌّىبْ اٌّخصص   ٠أخز اٌشٟءٚ 
٠ٍٙٛ ٗث .ج   ٠أخز اٌشٟءٚ 
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

ّ ٔػغ انكزاد داخم انظُذٔق ، ٔيكؼجبد داخم انظُذٔق ،  -27 ػُذيب رطهت يُ
 :انًُؼذح فإَّ ٔانطجك فٕق 

 

 
 ٠فؼً وً األٚاِش اٌثالثخ .أ 
 ٠فؼً أِش٠ٓ ِٓ ٘زٖ األٚاِش .ة 
 ٠عغ وً شٟء فٟ ِىبْ ِخزٍف ٌٍطٍت .ج 
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

ّ فإَّ  أجشاء إنٗ اإلشبرحػُذيب رطهت يُّ  -28   :ٔجٓ

 
 اٌّطٍٛثخ األخزاء إ٠ٌٝش١ش  .أ 
 فمػ خزأ٠ٓ إ٠ٌٝش١ش  .ة 
١١ز ٜا خزء إ٠ٌٝش١ش  .ج   ٚخٙٗ وٍٗ دْٚ ّر
 سجكال شٟء ِّب  .د 

 

 

ٔرطهت ( انًكؼجبد   –انكزاد   –األلالو ) ػُذيب رؼطٙ انطفم يجًٕػخ ٍي  -29

ُفٓى داخم انؼهت فإَّ   : يُّ أٌ ٚظ
 

 

 
 ٠صٕفُٙ وٍُٙ ، وً ػٍجخ ػٍٝ زذح ٚرسًّ صٕف ٚازذ فمػ .أ 
ٚازذا  فٟ اٌؼٍجخ اٌخبصخ ٗث .ة   ٠عغ صٕفب  
 ٠ٍؼت ثبألش١بء وٍٙب .ج 
 ال شٟء ِّب سجك .د 
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يجًٕػخ ٍي انظٕر ٔرطهت يُّ يطبثمزٓب يغ األشكبل ػُذيب رؼطٙ انطفم  -31

 :انًزشبثٓخ فإَّ 
 

 

 
صٛس ػٍٝ اٌصٛسح إٌّبسجخ ٌٙب .أ   ٠عغ وً ٌا
١ٙب ١ٌعؼٙب ػٍٟ ِث١الرٙب .ة  ٕظش ٌإ ي ٌا  ٠أخز اٌصٛس ٠ٚسٚب
١ٙب فمػ .ج  صٛس ٠ٚش١ش ٌإ  ٠سٍّك فٟ ٌا
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

 :ثّ ؽؼبو ْٕٔ جبئغ فإَّ  ؽجكػُذيب ٚزٖ انطفم  -31
 

 

 
٠ٕٗز٘ت  .أ   ٠ٚفزسٗ ٠ٚأوً ِ
ٌٗ .ة   ٠أخز ٠ذن ٌزفزسٗ 
 ٠جىٟ ٠ٚعشة ػٍٝ األسض .ج 
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

 :ػُذيب ٚؼًم انطفم ػًال طحٛحب فزكبفئّ فإَّ  -32
 

 

 
 ٠عسه ٠ٚصفك ث١ذٖ .أ 
فسٗ .ة   ٠صفك ث١ذٖ ٌٕ
ٜ رؼج١ش ٠ذي ػٍٝ اٌفشزخ .ج   ال ٠ظٙش ا
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

ِ فإَّ  -33  :ػُذيب ٚزٚذ انطفم جذة اَزجب
 

 

 
زس٠ٍّٗجىٟ ٠ٚشفغ  .أ   ٠ذ٠ٌٗ 
ٛاد صبخجخ .ة   ٠جىٟ ٠ٚسزخذَ أص
 ٠دٍس خبٔجب  ٚال ٠مزشة ِٓ ازذ .ج 
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

 :ػُذيب رطهت يُّ ػذو اإلسػبج طٕاء ثبألطٕاد أٔ انكالو فإَّ  -34
 

 

 
 ٠سىذ .أ 
٠صذس صٛرب   .ة   ٠عغ ٠ذٖ ػٍٝ فّٗٚ 
ٌٗ .ج  ٟ ثّب رمٛ  ال ٠جبٌ
 ال شٟء ِّب سجك .د 
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 :ػُذيب ٚخزج انطفم إنٗ انخبرج فإَّ  -35
 

 

 
ِخ .أ   ٠ٍٛذ ث١ذٖ ٠ٚؼٕٝ ثٙب اٌسال
 ٠سشوٙب ٠شفغ ٠ذٖ ٚال .ة 
ً اٜ سد فؼً .ج   ٠خشج ٚال ٠فؼ
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

 :ػُذيب رُبد٘ ػهّٛ فإَّ  -36
 

 

 
١ه .أ  ١ه ٠ٚأرٟ ٌإ  ٠ٕظش ٌإ
ٝ ِصذس اٌصٛد .ة   ٠ٕظش ٌإ
 ٠دٍس ِىبٔٗ ٚوأٔٗ ال ٠سّغ .ج 
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

ثأطبثؼك نزؼجز  ػُذيب ٚفؼم انطفم شٛئبً غٛز طحٛح فزمٕل نّ ال يغ اإلشبرح -37

 :ػٍ انزفغ فإَّ 
 

 

 
ٕٟٙ  ٠ٚسبسا   ٠سشن سأسٗ ١ّ٠ٕب   .أ  ً اٌخطأ( ِمٍذا  )١ٌؼجش ػٓ ٌا  ٚال ٠فؼ

 ٠زٛلف ػٓ اٌؼًّ غ١ش اٌصس١ر .ة 

ٍٗ .ج   ٠ىًّ ِب ٠فؼ
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

 :ػُذيب ٚزٚذ ٌأ ُٚبو فإَّ  -38
 

 

 
ٕٗ .أ   ٠عغ ٠ذٖ فٛق ثؼعٙب ٠ٚغّط ػ١
ٕٗ .ة   ٠غّط ػ١
 ٠ٕبَ فدأح .ج 
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

 :ػُذيب ٚزٚذ نؼجخ يزرفؼخ ػُّ فإَّ  -39
 

 

 
٘ب .أ  ٠سعش  ٠صؼذ ػٍٝ اٌىشسٟٚ 
ٍؼجخ .ة  ٠ش١ش ٌه ػٍٝ ٌا  ٠أخز ث١ذن ٠ٚز٘ت ثهٚ 
ٝ اٌٍؼجخ ٚاٌٝ اٌّؼبٌح .ج   ٠ٕظش ٌإ
 ال شٟء ِّب سجك .د 
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ّ فإَّ  -41  :ػُذيب ٚزأنى انطفم يٍ انى ثجطُ
 

 

 
٠جٟى .أ   ٠ز٘ت إٌٝ اٌّؼبٌح ٠ٚش١ش إٌٝ ثطٕٗٚ 
 ٠جىٟ فمػ .ة 
 ػٍٝ األسض ٠ٕبَ اٌطفً ػٍٝ ثطٕٗ .ج 
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

لهى  –انشجزح  –انكهت  –انجُذ ) طٕر يثم  5ػُذيب رطهت يُّ اإلشبرح إنٗ  -41
 :فإَّ  (طٛبرح  -
 

 

 
١ٙب وٍٙب .أ   ٠ش١ش ٌإ
ٙب .ة   ٠ش١ش إٌٝ خزء ِٕ
ٙب .ج  ٝ األش١بء ٚال ٠ؼشف ِبرا ٠فؼً ث  ٠ٕظش ٌإ
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

 :فإَّ  رطهت يُّ اإلشبرح إنٗ أجشاء جظًّػُذيب  -42
 

 

 
١ٙب وٍٙب .أ   ٠ش١ش ٌإ
ٙب .ة   ٠ش١ش إٌٝ خزء ِٕ
 ٠ش١ش إٌٝ أش١بء خبغئخ .ج 
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

 :فإَّ  رطهت يُّ إحؼبر انظٕرح انزٙ رزكهى ػهٛٓب يٍ خالل انمظخ ػُذيب -43
 

 

 
 ٠سعش اٌصٛسح .أ 
١ه ٚال ٠سعش ش١ئب .ة   ٠ٕصذ ٌإ
١ه فمػ دْٚ سد فؼً .ج   ٠ٕظش ٌإ
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

انًُبطجخ نهظٕد ػُذ طًبػّ ٍي شزٚؾ رطهت يُّ إخزاج انجطبلخ ػُذيب  -44

 :فإَّ  انزظجٛم
 

 
 ٠خشج اٌجطبلبد اٌّالئّخ ٌىً صٛد .أ 
 ٠خشج اٌجطبلخ اٌّالئّخ ثؼذ فزشح .ة 
 ٠سّه اٌجطبلبد فٟ ٠ذٖ ٠ٚسّغ اٌشش٠ػ وال  ػٍٝ زذٖ .ج 
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 



Collected & coordination 

Abdelazim Mustafa 
3bdel3zim@gamil.com 

 :فإَّ  ٚزٚذ انطفم األكمػُذيب  -45
 

 

 
ٔٗ خبئغ .أ   ٠زفٖٛ ثىٍّخ رذي ػٍٝ ا
 ػٍٝ اٌطؼب٠َسعش صٛسح رذي  .ة 
ثالخخ ٚاٌّطجخ .ج  ٠ٕظش إٌٝ ٌا  ٠مفٚ 
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

ٗ ػُذيب  -46 ٙ كزبة ػُذ رظًٛزٓب 3رطهت يُّ نًض أٔ اإلشبرح إن  :فإَّ  طٕر ف
 

 

 
١ٙب ٠ٍّٚسٙب وٍٙب .أ   ٠ش١ش ٌإ
١ٙب دْٚ ٌّسٙب .ة   ٠ش١ش ٌإ
١ٙب ٠ٚش١ش  .ج   اٜ شٟء إ٠ٌٕٝظش ٌإ
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

ّ  انًُبطجخ نهشٙء انًٕجٕد داخم انحمٛجخرطهت يُّ إظٓبر انظٕرح ػُذيب  -47 فإَ

: 
 

 
ٙب .أ  ٝ ٘زٖ األش١بء ثؼذ اٌزؼشف ػ١ٍ ٌخ ػٍ  ٠ظٙش خ١ّغ اٌصٛس اٌذا
صٛس اٌخبصخ ثٙب .ة   ٠ٍّس األش١بء ٠ٚخشج ثؼط ٌا
ً ٠ذ٠ٗ ٠ٍٚؼت ثبألش١بء فمػ .ج   ٠ذخ
 ال شٟء ِّب سجك .د 

 

 

ٍ ) رظزخذو انجطبلبد نٕطف األٔجّ انًخزهفخ ػُذيب  -48 ٙ  –ػبحك  –حشٚ  -ٚجك

 :فإَّ ( يُذْش  -
 

 

 
 ٠خشج اٌجطبلبد إٌّبسجخ ٌٍٛخٖٛ اٌّخزٍفخ .أ 

جطبلبد فمػ ِثً  .ة   (٠جىٟ  –٠عسه ) ٠خشج ثؼط ٌا

ٜ صٛس .ج  جطبلبد اٌّخزٍفخ ٚال ٠سزط١غ إخشاج ا  ٠شب٘ذ ٌا

 ال شٟء ِّب سجك .د 
 

 

 :فإَّ  انطفم انذْبة إنٗ يكبٌ يؼٍٛ ٚحجّػُذيب ٚزٚذ  -49
 

 

 
ٌخ ػ١ٍٗ .أ   ٠خشج اٌجطبلخ اٌذا
ٜ صٛسح ِٛخٛدح ٌٗ ػٍٝ اٌسبئػ .ة   ٠ش١ش إٌٝ ا
 ٠أخز ٠ذن ردبٖ اٌّىبْ .ج 
 ال شٟء ِّب سجك .د 
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 أجشاء فٙ انؼزٔطخ ػهٗ َفض أجشاء جظًّ 3رطهت يُّ ٌأ ٚشٛز إنٗ ػُذيب  -51

 :فإَّ 
 

 

 
ٟ خسّٗ .أ   ٠ش١ش إٌٝ األخزاء اٌّمبثٍخ ف
 ٠ش١ش إٌٝ أخزاء خسُ اٌؼشٚسخ .ة 
ٝ اٌ .ج   ؼشٚسخ دْٚ اسزدبثخ٠ٕظش ٌإ
 سجكال شٟء ِّب  .د 

 

 

 

 : انًجًٕع انكهٙ نهذرجبد
 

 

 

 : المالحظات اإلكلينيكية 

 

 


