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 األفيزيافحص اختبار 

 ) يتم حساب درجتين عند تسمية الشئ الذي تقوم بعرضه ( التسمية 

 السؤال : ماذا يسمي هذا ؟

 ــــــــــــــــــــــــــ  قلم . -1

 يديك ( . ــــــــــــــــــــــــــ  يد ) أشر الي كلتا -2

 ــــــــــــــــــــــــــ  ساعة -3

 ــــــــــــــــــــــــــ أصبع االبهام  -4

 ــــــــــــــــــــــــــ سقف الحجرة ) يمكنك قبول اجابة مصباح الغرفة ( -5

 ) درجتين = اجابة صحيحة : صفر = اجابة خاطئة ( التلقائية يف الكالم

 السؤال : أكمل لي الجملة ؟

 ــــــــــــــــــــــــــ  قم بالعد الي عشرة ) يقوم بالعد مرة واحدة ( -1

 ــــــــــــــــــــــــــ  قل لي أيام االسبوع ) المطلوب مرة واحدة ( . -2

 ــــــــــــــــــــــــــ  فرخ االوز ــــــــــــــ  -3

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ بسم هللا الرحمن  -4

 ــــــــــــــــــــــــــ بطارية الجوال ــــــــــــــــــــ -5

 )  درجتين = اجابة صحيحة : صفر = اجابة خاطئة ( تكرار الكالم

 السؤال : قل هذه الكلمات ؟

 . أسدــــــــــــــــــــــــــ   -1

 . جزرــــــــــــــــــــــــــ   -2

 تلفاز .ـــــــ  ـــــــــــــــــــ -3

 .قش كومة في إبرةــــــــــــــــــــــــــ  -4

 . كفاعله الخير على الدالــــــــــــــــــــــــــ  -5

 ، )  درجتين = اجابة صحيحة : صفر = اجابة خاطئة ( اإلجابة ) بنعم أو ال (

 السؤال : سوف أقوم بسؤالك عدة أسئلة برجاء جاوبني ) بنعم أو ال ( ؟

 ـــــــــــ هل اسمك هو ) أحمد ( ؟ " غير االسم حسب أسم المفحوص " -1

 ـــــــــــ هل أسم عائلتك ............... ؟ -2
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 ـــــــــــ هل تعيش بالقاهرة ؟ -3

 ـــــــــــ هل تعيش في ـــــــــــ ؟ ) أدخل المحافظة الصحيحة ( -4

 ـــــــــــ  هل تقوم بلبس القفازات في قدميك ؟ -5

 ـــ هل المس عيني ؟ ) يقوم الفاحص بلمس انفه (ــــــــ -6

 ـــــــــــ هل يأتي االثنين قبل الثالثاء ؟ -7

 ـــــــــــ هل يأتي الصيف بعد الربيع ؟ -8

 ـــــــــــ هل الدجاجة اكبر من العنكبوت ؟ -9

 ـــــــــــ هل تلبس الحذاء قبل الشراب ؟ -11

 )  درجتين = اختيار صحيح : صفر = اختيار خاطئ  ( متييز االشياء يف جمموعة مكونة من مخسة أشياء

 السؤال : سأضع امامك االن مجموعة من االشياء من فضلك اشر علي ما سأسميه لك ؟

 ــــــــــــــــــــ ساعة  -

 ــــــــــــــــــــ قلم  -

 ــــــــــــــــــــ )                   ( -

 ــــــــــــــ )                   (ــــــ -

 ــــــــــــــــــــ )                   ( -

 ) درجتين لكل استجابة سليمة ( أتباع التعليمات

 ــــــــــــ أشر الي انفك   -1

 ــــــــــــ أفتح فمك  -2

 ــــــــــــ بواسطة يدك اليسرى ، اشر الي عينك اليمني  -3

 أشر الي ارضية الغرفة ، ثم أشر الي أنفك  ــــــــــــ -4

 ــــــــــــ قبل أن تفتح فمك ، ألمس اذنك  -5

 ) درجتين لكل استجابة سليمة ( قراءة التعليمات

 ــــــــــــ افتح فمك ) أقراء الجملة ونفذ التعليمات الموجودة بها ( -1

 ــــــــــــ ضم قبضتك ) اقراء ما يلي وقم بتنفيذه ( -2

 ــ أشر الي أرضية الحجرة ، ثم أشر الي سقف الحجرة .ــــــــــ -3

 ــــــــــــ بواسطة يدك اليمني ، اشر الي اذنك اليسرى . -4

 ــــــــــــ اشر الي عينك اليمني ، بعد ان تضم قبضتك  -5

 : الطالقة اللفظية

قم بعرض صورة علي المريض ) ثم قم بسؤاله : هل تري هذه الصورة ) انتظر ثانية ليتحقق المريض من الصورة ( قل 

ثواني يمكنك حسابها علي الساعة  11لي ما تراه في هذه الصورة بكل تفاصيله حتي اقول لك توقف ( ، المدة المطلوبة 

 ( . xكلمة خاطئة ينطقها المريض وليكن عالمة )  أكتب فيهم كل ما يقوله المريض ، أرسم عالمة علي كل

 استكمل االشياء بما يتناسب معك
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 عدد الكلمات الواضحة ــــــــــــــــــــــــــ

 1أذا كان عدد الكلمات الواضحة من صفر الي خمسة = 

 5ا كان عدد الكلمات الواضحة من خمسة الي عشرة = أذ

 11أذا كان عدد الكلمات الواضحة أكثر من عشرة كلمات = 

 لكل استجابة سليمة ( ) درجتين الكتابة والتهجئة :

 ؟ ي الكلمةتهجثم تالسؤال : االن سأطلب منك أن تكتب الكلمات االتية 

 باب ــــــــــــ -1

 علم ــــــــــــ -2

 طائرة ــــــــــــ -3

 كتكوت ــــــــــــ -4

  ذهب إلي المدرسة ــــــــــــ -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بنود اللغة التعبريية

 11/ــــــ  التسمية

ستقباليةبنود اللغة اال 

 21/ــــــ  أو ال () بنعم االجابة 

 11/ــــــ  التعرف علي االشياء 11/ــــــ  التلقائية في الكالم

 11/ــــــ  اتباع التعليمات 11/ــــــ  تكرار الكالم

 11/ــــــ  الكتابة والتهجئة
 11/ــــــ  قراءة التعليمات

 11/ــــــ  الطالقة اللفظية

 %       51/ــــــ ـــــــ غة االستقباليةالل نسبة %     51/ــــــ ـــــــ اللغة التعبيرية نسبة

 111/ــــــ ـــــــ النسبة النهائية

 

 تقييم أضافي من خالل المالحظة :

 .( في حالة عدم وجود االضطراب  -ضع ) + ( في حالة وجود االضطراب ، ضع ) 

 ( : ـــــــــــــــــــDysarthriaلجلجة ) 

 ( : ـــــــــــــــــــParaphasia) تفكك الجملة

 ( : ـــــــــــــــــــPerseveration) ة أو عبارة بدون معنيتكرار كلم

 ( : ـــــــــــــــــــPerseveration) ة أو عبارة بدون معنيتكرار كلم

 

For further information, please 
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Slp \ Emad elsaadany 

0966/550258266 

Email :emado0o33@gmail.com  


