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صيرة هذا اختبار لالنتباه و يظهرقدرة المريض على التركيز و الذاكرة ق
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(صور5)الخطوة األولى

ليك السيد أو السيدة  فالن، سوف أعرض ع" قل للمريض 

الحظها جيدا و حاول أن . صور بعض األشياء المعهودة

تي تتذكر كل صورة ألني سوف أسألك عن تلك الصور ال

.رأيتها

للصورة بمعدل ثالث ثوانلتاليةاعرض الصور الخمسة ا

.ذكر اسم الصورةمع الواحدة 













(صور10)ثانيةالخطوة ال

د ق. اآلن سوف أعرض عليك صوراً أخرى" قل للمريض 
ذا شاهدت بعضها من قبل و البعض اآلخر جديد، أخبرني إ

مثلها ) كنت رأيت الصورة من قبل بهز رأسك نعم 
(".  مثلها للمريض ) أو ال ( للمريض

صور قد شاهدها 5صور جديدة و5) صور 10اعرض 
ذكر مع ثوان للصورة الواحدة3بمعدل (  المريض من قبل

.اسم الصورة
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