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 ٠شٞ أْ إٌفس اٌذ١ٔب ٘ٝ اٌزٝ رمَٛ ثبٌٛظبئف اٌذ٠ٛ١خ اٌزٝ رمَٛ ثٙب اٌىبئٕبد اٌذ١خ 

 اإلٔسبْ (... –اٌذ١ٛاْ  –) إٌجبد 

 أِب اٌؼمً ف١ز١ّض ثٗ اإلٔسبْ ػٓ غ١شٖ ِٓ اٌىبئٕبد ... 

 ٚاٌؼمً أسلٝ صٛس إٌفس اٌزٜ ٠زذىُ فٝ روبء اإلٔسبْ ٚرفى١شٖ ... 

 اٌجبٔت اٌٛجذأٝ ( –اٌزٜ ٠شٜ ٚجٛد جبٔج١ٓ ٌٍذ١بح اٌؼم١ٍخ ) اٌجبٔت اٌّؼشفٝ 

 ِسبػذح اٌىبئٓ اٌؼعٜٛ ػٍٝ اٌزى١ف ثطش٠مخ أوضش فبػ١ٍخ -ٚٚظ١فزّٙب األسبس١خ : ←

 ٠ش١ش ئٌٝ لذسح اٌفشد ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ االّخش٠ٓ ..

 اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش اٌّجشد ... -ر١شِبْ " ٌٍزوبء :رؼش٠ف " 

 لذسح اٌفشد ػٍٝ اٌؼًّ اٌٙبدف ٚاٌزفى١ش إٌّطمٝ..  -٠ٚؼشفٗ " ٚوسٍش " : ←

 اٌمذسح ػٍٝ ئدسان اٌؼاللبد.. -٠ٚؼشفٗ " سج١شِبْ " : ←

 . الببلؼٌة العبارات صٌاؼة دقة - 2                        .  والتعبٌر التحدث طبلقة - 1 ج: 
 الخطابة . – 5    . الكبلمٌة باأللعاب األستمتاع  -  4                     . باأللفاظ والتبلعب السجع حب - 3 
 وضح كٌؾ ٌمكن تنمٌة الذكاء اللؽوي . – 3

 . والمقال الشعر القصٌرة القصة كتابه - 2                   .التعبٌر موضوعات كتابه على التدرٌب  - 1ج: 
 .مثال )ان تكتب خطاب لصدٌقك عن المعالم السٌاحٌة(.لؤلخرٌن تسمعها ان قبل والنصوص والجمل الكلمات تسمٌع -3
 ٌتمتع أصحاب الذكاء الرٌاضً المنطقً بالعدٌد من الخصائص .. دلل علً ذلك . – 4

 .المنظم التفكٌر - 3          األرقام مع التعامل حب  - 2       .  الرٌاضٌة العبلقات استنتاج على القدرة - 1ج: 
 . والمدرسة البٌت فى التجارب إجراء - 5     .األلفاظ من أكثر األرقام بلؽة التعبٌر - 4
 اقترح بعض الحلول التً ٌمكنك من خبللها تنمٌة ذكائك الرٌاضً . – 5
 .بإستمرار والتصنٌؾ الترتٌب عملٌات إجراء  - 2.  والرٌاضٌة الحسابٌة العملٌات على ٌومٌا التدرٌب – 1ج:
 . ٌومٌا   الذهنى بالحساب القٌام - 4       األلؽاز حل - 4.       دائما   بالمطلوب المعطٌات ربط - 3
 الجسمً الحركً ( . –قارن بٌن الخصائص التً تمتع بها كبل من أصحاب الذكاء )البصري المكانً  – 6

                  .حب التصوٌر - 1
 . تفسٌر الصور والخرائط   - 2
 االستمتاع بالفنون البصرٌة .  - 3
                                                                               .األلوان  تنسٌقوتصمٌم الصفحات    - 4

 .التاّذر الحركى  - 2.          الحركات الجسدٌة الدقٌقة  - 1
 .التوازن واالشارات ومرونه األداء وسرعة   - 3
 .قوة الحركة وتمثٌل األدوار - 4

 . "الذكاء االجتماعً"و "الذكاء الشخصً"قارن بٌن كبل من  – 4

 الذكاء الشخصً – 4 الذكاء األجتماعً – 6 وجه المقارنة

ٌشٌر 
 الً

 .قدرة الفرد على إدراك مشاعر االّخرٌن - 1
  .وعبلقاتهم ، وفهمها ، واإلستجابه لكل ذلك بفاعلٌة

قدرة الفرد على فهم ذاته وإمكاناته الحقٌقٌة 
 وتمٌٌزها وتصنٌفها ، والتصرؾ تبعا  لهذه اإلمكانات 

ٌتمتع أصحابه 
 بالخصائص األتٌة

حب مشاركة  - 2كسب األصدقاء بسهولة   -1
إعطاء  - 3االّخرٌن فى أفراحهم وأحزانهم  

 . القٌادة على القدرة - 4 .النصائح لؤلصدقاء

          .الوعى بالذات-2  .التأمل كثٌرا   -1
           .القدرة على تحدٌد األهداؾ - 3
 .القدرة على إتخاذ القرار -4

 والعلماء الفبلسفه النفسٌٌن واإلجتماعٌٌن القادة ، ورجال الدٌن واألخصائٌن  ٌظهر لدي
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ٌمكن تنمٌته من 
 خبلل

ممارسة الرٌاضٌات الجماعٌة   - 1
المشاركة فى جماعات النشاط  - 2

زٌادة األصدقاء   - 3 المدرسٌة  
 .واألقارب بشكل دورى

 إدارة الحوار مع االّخرٌن .  - 4

 تسجٌل األحداث الٌومٌة فى دفتر خاص بك .  -1
القراءة فى كتب علم النفس والتنمٌة البشرٌة لتعرؾ   - 2

 .كثٌرا  عن نفسك
                                    .التفكٌر كثٌرا  فى أهدافك القرٌبة والبعٌدة فى الحٌاة   - 3
 .ممارسة األنشطة الفردٌة  - 4

 .  حدد صحة أو خطأ العبارة األتٌة " ٌعد كل تؽٌر فً األداء تعلما " – 8
 عن المسئولة العوامل ألن تعلما   تعتبر ال:  النمو عن الناتجة األداء فى التؽٌرات - 1 التعلٌل :-خاطئة(:  )العبارةج
 . والممارسة الخبرة نتٌجة ولٌست الفرد إرادة عن خارجة بٌولوجٌة عوامل هى التؽٌر هذا
 من قسطا   الحى الكائن ٌأخذ أن بمجرد ٌزول ما سرٌعا   التعب هذا ألن تعلما   تعتبر ال: التعب عن الناتجة التؽٌرات(2

   . سرٌعا   ٌزول ال دائم شبه تؽٌر هو التعلملكن و الراحة
 س.ش( . –االستجابة الطبٌعٌة  –المثٌر المحاٌد  –المثٌر الشرطً  –حدد المقصود بكبل من )المثٌر الطبٌعً  – 0

 .مسحوق اللحمالمثٌر الذى تنشأ عنه االستجابه الطبٌعٌة عند تقدٌمه فى البداٌة ، وهو الطعام هو المثٌر الطبٌعى. 1

  .المثٌر الطبٌعى وهو الطعامهى االستجابة بسٌبلن اللعاب نتٌجة  االستجابة الطبٌعٌة.2

 اقترانه بالمثٌر الطبٌعى اال عند هو المثٌر الذى ال تنشأ عنه استجابة سٌبلن اللعاب  المثٌر المحاٌد.3
 . ) الطعام ( وقد استخدم " بافلوؾ " صوت الجرس كمثٌر محاٌد فى البداٌة

 المثٌر.4
 الشرطى

هو المثٌر المحاٌد فى البداٌة ثم أصبح بعد اقترانه بالمثٌر الطبٌعى ) الطعام ( لعدة مرات قادرا  بمفرده 
 .لذا سمى مثٌرا  شرطٌا   –على انتزاع االستجابة ) سٌبلن اللعاب ( التى ٌصدرها المثٌر الطبٌعى 

االستجابة .5
 الشرطٌة

الشرطى ) صوت الجرس ( حٌث نبلحظ أن تقدٌم المثٌر هى االستجابة التى تنشأ نتٌجة المثٌر 
الشرطى بمفرده دون مصاحبة المثٌر الطبٌعى له ) الطعام ( ٌكون قادرا  على انتزاع االستجابة 

 .الطبٌعٌة وهى سٌبلن اللعاب ، وٌرمز لها بالرمز ) س / ش(

 اختر االجابة الصحٌحة مع التعلٌل . "ٌعد قانون ........ من قوانٌن نظرٌة التعلم الشرطً الكبلسٌكً . – 11
 األثر . –التهٌؤ واالستعداد .       د  –التدعٌم .       ج  –التحلٌل .       ب  - أ

  الشرطٌة االستجابة إصدار فى(  الجرس صوت)  الشرطى المثٌر قدرة تتوقؾ التعلٌل : –التدعٌم ج: قانون 
 الشرطى المثٌر بٌن الزمنى والفاصل ،(  الطعام)  الطبٌعى بالمثٌر وتدعٌمه اقترانه مرات عدد على(  اللعاب سٌبلن) 

 . مباشرة ٌشجعه أن المعلم على صحٌحة إجابة المعلم سؤال عن الطالب ٌجٌب عندما لذا الطبٌعى والمثٌر
 حدد صحة أو خطأ العبارة األتٌة " بعد حدوث االنظفاء ٌمكن أن تظهر األستجابة مرة أخري " . – 11

 ج:"العبارة صحٌحة" :

عند تقدٌم المثٌر الشرطى بعد فترة من حدوث االنطفاء ٌمكن أن تظهر االستجابة الشرطٌة  قانون األسترجاع التلقائً
السابقة ، وهنا ٌقال إنه تمت عملٌة استرجاع مؤقتا  ، ولكن لٌس بنفس قوة االستجابة 

 تلقائى لبلستجابة الشرطٌة.

 حدد التطبٌقات التربوٌة لنظرٌة التعلم الشرطً الكبلسٌكً . – 12
 بمثٌرات المرتبط الخوؾ:  مثل االنفعالٌة األفعال ردود تعلم ٌمكن كٌؾ:  حول كثٌرة تفسٌرات النظرٌة تقدم(1 ج:

 الذهاب من الخوؾ األطفال ٌتعلم)  مثال.. انفعالٌة استجابات وجمٌعها عموما   األلم وخبرات ، والقلق ، كالؽضب معٌنة
 ( . إلٌه بالذهاب المرتبطة األلم خبرات بسبب األسنان طبٌب إلى
  العكس أو المضاد باإلشراك ٌسمى ما تكوٌن خبلل من المرؼوبة ؼٌر االستجابات بعض تعدٌل( 2

 (. والعكس فٌه مرؼوب شرطى ؼٌر بمثٌر ربطه خبلل من تؽٌٌره ٌتم الظبلم من الخوؾ)  مثال← 
 والتعلم،،، عام بوجه المدرسة نحو التبلمٌذ لدى موجبة اتجاهات تكوٌن فى الشرطٌة االستجابة على االعتماد ٌمكن(3

 (. للطبلب المحببة باألنشطة المدرسة إلى الذهاب ارتباط)  مثال← خاص بوجه
 . عنها المعبرة بالصورة قراءتها المطلوب الجملة اقتران خبلل من القراءة تعلٌم(4
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حدد صحة أو خطأ العبارة األتٌة " ٌشٌر قانون األستعمال الً عدم الممارسة ٌؤدي الً ضعؾ الرابطة بٌن  – 13
 المثٌر واالستجابة " . 

 المثٌر بٌن الرابطة تقوٌة إلى تؤدى الممارسة أو التمرٌنتكرار  أن به ٌقصد التعلٌل : –"العبارة خاطئة" ج
 والجواب السؤال بٌن الرابطة ٌقوى التدرٌب هذا االمتحانات على العامة الثانوٌة طالب تدرٌب -: مثال.  واالستجابة
 . الصحٌح

 وضح بمثال "قانون األثر" كأحدي قوانٌن نظرٌة التعلم بالمحاولة والخطأ . - 14
بٌن المثٌر واالستجابة ٌقوي أو ٌضعؾ الرابطة نتٌجة األثر الذي ٌترتب علً ج: "ٌوضح "قانون األثر" )أن األرتباط 

 االستجابة من شعور باألرتٌاح أو عدم األرتٌاح .
مثال :اذا أجبت عن سؤال المعلم اجابة صحٌحة ستشعر بالراحة والسرور وبالتالً ستتذكر االجابة بسرعة .نتٌجة 

 وفً حالة عدم االجابة عن هذا السؤال فستشعر بعدم األرتٌاح .لتقوٌة الرابطة بٌن السؤال واالجابة . 
 ٌصؾ قانون األستعداد أو التهٌؤ األسس الفسٌولوجٌة لقانون األثر "صح أم خطأ مع التعلٌل". – 15

 التعلٌل . –ج: )العبارة صحٌحة( 

هذه  تروصد (إذا كان الفرد مهٌئا  لبلستجابة ،1
 االستجابة فإنه سٌشعر بالرضا واالرتٌاح

عندما ٌسألك المعلم سؤال وتجٌب علٌه فستشعر بالرضا مثال :
 واألرتٌاح .

(إذا كان الفرد مهٌئا  لبلستجابة ، ولم ٌأخذ الفرصة 2
إلصدار هذه االستجابة ، فإنه سٌشعر بالضٌق وعدم 

 االرتٌاح ..

ستعدا  لئلجابة عن هذا إذا سأل المعلم سؤاال  وكنت م -مثال :
السؤال إال أنه لم ٌطلب منك المعلم اإلجابة فستشعر بالضٌق 

 وعدم االرتٌاح..

على ستجابة ، ولكنه أجبرإذا لم ٌكن الفرد مهٌئا  لبل(3
إصدار هذه االستجابة فإنه سٌشعر بالضٌق وعدم 

 . االرتٌاح

عندما ٌسألك المعلم سؤاال  وأنت ؼٌر مستعد  -مثال :
ة عن هذا السؤال وتضطر لبلستجابة فإنك ستشعر لئلجاب

 بالضٌق وعدم االرتٌاح ..

 وضح كٌؾ ٌمكنك كتربوي تطبٌق ما تعلمته من نظرٌة التعلم بالمحاولة والخطأ فً التربٌة والتعلٌم . – 16
 . التعلم وبٌئة وأسالٌبه التعلم أنشطة اختٌار فى اشراكهم طرٌق عن المتعلمٌن دافعٌةتنشٌط (1ج: 
 الممارسة مثل تعلمك لمهارة ما أو مقطوعة موسٌقٌة . (2
 . التدعٌم أو بالتكرار واالستجابات المثٌرات بٌن الروابط تقوٌة ضرورة(3
 . الشرح واستٌعاب فهم على الطبلب تساعد أساسٌة خطوة للدرس والتمهٌد التهٌئة(4

 الجشطلت .وضح كٌؾ ٌمكن حدوث التعلم بالفهم واألستبصار عند  – 14
 تعد عملتً الفهم وادراك العبلقات من العملٌات التً تمٌز التعلم بالفهم واالستنبصار عن باقً النظرٌات .وضح. -18
 . كلى بشكل بها ٌمر التى واألحداث المواقؾ ٌدرك القرد(1 ج:
 فى لوضعها اإلدراكى الموقؾ تنظٌم عملٌة تتضمن وانتظار تأمل فترة تسبقها واحدة محاولة من لدٌهم ٌحدث التعلم(2
 .. باالستبصار التعلم ٌحدث عندئذ"  المتكامل الكل"  صورة فى
(  الموز)  للهدؾ للوصول وسائل انها على أدركها ولكن للتسلٌة أدوات أنها على والعصى الصنادٌق ٌدرك لم القرد(3
 .. العناصر هذه بٌن تربط التى للعبلقات وإدراكه.. 
..  المعقدة التعلم مواقؾ كافة فى القرد ٌمارسها التى العملٌات أهم من(  العبلقات وإدراك – الفهم)  عملٌتى تعد(4

 (.واإلستجابة المثٌرات) بٌن االرتباط أساس على فٌها التعلم ٌتم التى السلوكٌة النظرٌات فى توجدان ال خاصٌتان وهما
 حدد خصائص التعلم بالفهم واألستبصار . – 10
 ٌتم االحتفاظ به لمدة طوٌلة . -ٌكون خالٌا من األخطاء .   ج –ٌتم الحل بصورة مفاجئة .   ب  –أ 
 ٌوجد عند كافة الكائنات الحٌة علً السواء . –ٌتم تطبٌقه بسهولة فً المواقؾ المتشابهة .     هـ  –د 
 ألنه ٌصبح جزءا من الذاكرة طوٌلة المدي . –ال ٌحدث انطفاء للتعلم باألستبصار  -و

 أذكر بعض التطبٌقات التربوٌة لنظرٌة الفهم واألستبصار . – 21
 ضرورة اعادة تنظٌم الخبرات السابق بطرٌقة كلٌة وجدٌدة. – 2ٌتم التعلم عن طرٌق الفهم ولٌس الحفظ .    – 1
 الدرس . ٌعتمد التعلم علً ادراك العبلقات بٌن عناصر الموقؾ أو – 3
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 ضرورة األستفادة من المعلومات والمعرفة فً المواقؾ الجدٌدة وتوضٌح أوجه التشابة بٌن الجدٌد والقدٌم . – 4
 ولٌس نتٌجة أجزائه المنفصلة . –االدراك ٌحدث نتٌجة االدراك الكلً للموقؾ  – 5

 تجهٌز ومعالجة المعلومات . وضح الشروط المناسبة للموقؾ التعلٌمً والعملٌات التً ٌتم من خبللها – 21

 ٌتم من خبلل استقبال الفرد للمنبهات والمثٌرات الواردة من العالم الخارجى من خبلل الحواس . ستقبال األ - 1

 ٌتم من خبلل إعطاء معانى ذات داللة محددة للمدخبلت الحسٌة فى الذاكرة . الترمٌز - 2

 .ٌتم من خبلل عملٌة االحتفاظ بالمعلومات فى الذاكرة  األحتفاظ - 3

 ٌتم من خبلل استدعاء المعلومات والخبرات السابقة التى تم ترمٌزها وتخزٌنها . األسترجاع - 4

 ٌنقسم قانون العبلقة السببٌة الً قسمٌن .. وضح من خبلل دراستك . – 22
 أن تكون هناك عبلقة سببٌة واضحة بٌنهما..وله جزءان. لكى ٌتعلم الفرد العبلقة بٌن الفعل والنتٌجة البد

 الجزء الثانً  – 2 الجزء األول  – 1

ٌتعلق بالنتائج المرؼوبة حٌث ٌمٌل الكائن الحى إلى 
 .ةابات التى لها عبلقةبالنتائج المرؼوبتكرار االستج

ٌتعلق بالنتائج ؼٌر المرؼوب فٌها ، حٌث ٌمٌل الكائن الحى 
 التً نتائجها ؼٌر مرؼوبة . االستجاباتإلى تجنب 

 الطالب عندما ٌمارس الرٌاضة باستمرار وٌتجنب ان ٌشتري اطعمة من الشارع فانه ٌحافظ علً صحته .مثال :
 وضح المقصود بقانون التؽذٌة الراجعة . – 23

عمل او الفعل  تسمى" التؽذٌة ٌشٌر الً أن ناتج أى عمل تؤدٌة أو فعل تفعله سٌوفر لك كما  من المعلومات عن هذا ال
 . الراجعة المعلوماتٌة " تفٌدك فى تصحٌح المسار وبالتالى ٌحدث التعلم وارتباطه بالفهم

 مثال : ٌقال انك تعلمت الشطرنج عندما تفهم وتعرؾ نقبلت وخطط اللعبة جٌدا فهذه هً التؽذٌة الراجعة .
 المعلومات . ٌكتفً بستة فقط . حدد التطبٌقات التربوٌة لنظرٌة تجهٌز ومعالجة – 24
 المعقدة . المعرفٌة العملٌات من العدٌد لفهم مرجعٌا   إطارا   المعلومات معالجة إطار ٌوفر(1 ج:
 السابقة الخبرة وذكرٌات ، المثٌرة الحالٌة الظروؾ تفاعل من ٌنتج اإلنسانى السلوك أن على"  نورمان"  ٌؤكد (2

 .حولنا من األفراد استجابات تفسٌر ٌمكن وبهذا
 . للمتعلم األولى العمرٌة المراحل فى المتعلمة للمادة اللفظى التكرار على االعتماد ضرورة (3
 .المكثؾ التدرٌب من فاعلٌة أكثر الموزع التدرٌب (4
 .بالواقع وارتباطا   السابقة بخبراته الطالب ٌتعلمه ما ربط ٌجب لذلك ، دواما   أكثر المعنى على المبنى التعلم (5
 المعلومات مع معالجتها وٌتم معلومات ٌستقببلن ألنهما الكمبٌوتر تكنولوجٌا مع المعلومات معالجة منهج ٌرتبط (6

 .المختلفة والمواقؾ المشكبلت لعبلج استجابات عنها ٌنتج جدٌدة بنٌة وتكوٌن القدٌمة
 تعتمد جمٌع أنواع التعلم علً وجود دافع .. دلل علً ذلك . – 25
 ٌختلؾ دافع التعلم عند االنسان عن دافع التعلم عند الحٌوان .. وضح . – 26
 .( الجوع)  دافع وجود على اعتمدت الحٌوان على أجرٌت التى التعلم أنواع جمٌع  ج:
 االجتماعٌة الدوافع لتشمل"الجوع" الفسٌولوجٌة الدوافع مجرد من أرقً اإلنسان عند التعلم دافع أن الفرق ولكن← 

 . بٌنما الحٌوان ٌعتمد علً الجوع فقط. اإلنسانى للتعلم هامة دوافع وهى( االنجاز – الذات لتقدٌر الحاجة)  المكتسبة
 ٌعد التعزٌز سبلح ذو حدٌن فً عملٌة التعلم . دلل علً ذلك .  – 24
 قارن بٌن "التعزٌز الموجب والتعزٌز السالب ". – 24

 التعزٌز السلبى  - 2 التعزٌز الموجب - 1

هو كل ما ٌشبع الدوافع وٌرضى الرؼبات وٌتفق مع المٌول 
 . هو نوع من المكافأة وما ٌشعر الفرد بالرضا واالرتٌاح

هو مفٌدأ أحٌانا  حٌنما ٌحرم الشخص المخطىء من 
 شىء ٌحبه وٌوجه انتباهه إلى أخطائه حتى ٌتجنبها .

 حدد صحة أو خطأ العبارة األتٌة " تعد الممارسة الموزعة أفضل من الممارسة المركزة " . – 28
التعلٌل : الممارسة الموزعة افضل من المكثفة وذلك النها ٌتخللها فترات راحة وتتم فً  –ج: )العبارة صحٌحة( 

الواحد ولكن تكون طوٌلة عندما جلسات قصٌرة وٌتم تنظٌم فترات الراحة علً ان تكون فترات قصٌرة داخل العمل 
 تنتقل من مذاكرة مادة مثل االنجلٌزي الً مادة اخري مثل اللؽة العربٌة فٌجب ان تأخذ قسطا مناسبا من الراحة .
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 وضح كٌؾ ٌمكن للمتعلم أن ٌنتقل من موضوع ألخر انتقال اٌجابً .  – 20
وٌسمً ) االنتقال  تزداد كفاءة التعلم إذا كان تعلم موضوع معٌن ٌؤثر إٌجابٌا  وٌفٌدك فى تعلم موضوع اّخر حٌث 

 . الموجب للتعلم (
فتعلمك لقاعدة نحوٌة فى اللؽة العربٌة واللؽة اإلنجلٌزٌة داخل الفصل الدراسى ٌجب أن ٌفٌدك أثناء القراءة والكتابة ←

 شروط لؤلنتقال الموجب للتعلم وهً :فى مواقؾ أخرى .. وهناك 

 إدراك المتعلم لوجود تشابه بٌن التعلم الجدٌد والتعلم السابق ٌجعل االنتقال سهبل  . (العناصر المشتركة1

 ٌعتمد على إدراك عبلقات التشابه واستبصارها . (الفهم2

 وضح كٌؾ تتم عملٌة االنتباه أثناء التعلم . – 31
 .به وااللتزام لئلستذكار معٌن وقت تخصٌص(1 ج:
 ( . السرٌر)  االسترخاء أماكن عن والبعد لئلستذكار معٌن مكان تحدٌد (2
 (. والهدوء كالضوضاء)  المتؽٌرة الظروؾ فً اإلستذكار على التدرٌب (3
 . والحركٌة دنٌةالب الجهود بعض وبذل. اإلستذكار اثناء النفسٌة المشكبلت من التخلص (4

 ٌمكن تحقٌق المشاركة النشطة أثناء األستذكار .وضح كٌؾ  – 31
 : طرٌق عن ذلك وٌتم إٌجابٌا   نشطا   كنت إذا قصوى فعالٌة لبلستذكار ٌكون ج:
 . نسٌان ٌحدث ال حتى األساسٌة العناصر بعض لتذكر واآلخر الحٌن بٌن المراجعة - أ
 . تعلمته ما حول واألفكار والمبلحظات لؤلسئلة وتدوٌنك تقرأ ما تلخٌص: المذكرات تدوٌن - ب
 ترتبط زٌادة الرؼبة فً االستذكار بمبدأ الدافعٌة )صح أم خطأ مع التعلٌل( . – 31

 : طرٌق عن التعلم إلى الدافعٌة بمبدأ األساس هذا ٌرتبط التعلٌل : –ج: )العبارة صحٌحة( 
 . والنجاح التفوق مثل تحقٌقها إلى ٌسعى التى األهداؾ فى التفكٌر. 1
 .لتجاوزه ٌسعى معٌن مستوى لنفسه الطالب تحدٌد مثل الذات مع التنافس. 2
 .ذلك تنفٌذ على والحرص المادة استذكار من لئلنتهاء محدد وقت تخصٌص. 3
 

 

 حلل مفهوم النمو . – 32
 . والشٌخوخة والرشد والشباب والمراهقة الطفولة ثم الحمل لحظة منذ تبدأ حٌث:  متصلة سلسلة -1ج: 
 .البعض بعضها مع متفاعلة الجوانب وهذه واللؽوٌة واالنفعالٌة واالجتماعٌة والعقلٌة الجسمٌة الجوانب ٌشمل-2

 حدد صحة أو خطأ العبارة األتٌة مع التعلٌل "ٌسٌر النمو من الخاص الً العام". – 33
 العامة للمواقؾ ٌستجٌب الولٌد أن بمعنى: الخاص إلى العام من النمو ٌسٌر التعلٌل : حٌث –ج: )العبارة خاطئة( 

ا،مثال أكثر االستجابات تصبح ثم كلٌة بطرٌقة  ٌتعلم ثم أمامه شٌئا لٌلتقط كله جسمه ٌحرك أن ٌحاول فالطفل:  تنوع 
 وكذلك ٌكون ؼٌر منتظم فً المشً ثم ٌصبح منتظم . فقط ٌدٌه ٌحرك كٌؾ ذلك بعد
 تمٌل جوانب النمو المختلفة الً األرتباط .. دلل علً ذلك . – 34
 االجتماعى النمو فى متقدما ٌكون ما كثٌر الذكى الطفل أن وٌبلحظ والكبلم، المشى فى ٌتأخر ذكاؤه ٌنخفض فمن ج:

 . واالنفعالى
 ٌختلؾ األفراد فٌما بٌنهم فً معدالت النمو .. وضح من خبلل دراستك . – 35
 فروق توجد بل - "واالنفعالى واالجتماعى والعقلى الجسمى" النمو معدالت فى األفراد بٌن فردٌة فروق توجد-ج: 
 .  االنفعالى أو االجتماعى أو العقلى النمو تساٌر ال الجسمى النمو سرعة فربما الواحد الفرد داخل
 حدد صحة أو خطأ العبارة األتٌة مع التعلٌل "تلعب الوراثة دور مهم فً عملٌة النمو" . – 36

 األبناء، إلى الوالدٌن من الوراثٌة الخصائص أو الصفات انتقال هى:  "الوراثة"التعلٌل :  –ج: )العبارة صحٌحة( 
 عملٌة بعد المنوى بالحٌوان المخصبة البوٌضة تحتوٌها التى الكروموزومات تحملها التى الجٌنات طرٌق عن وذلك

  واإلخصاب . التلقٌح
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 ، ونواة سٌتوببلزم على ٌحتوى والبروتوببلزم ، وبروتوببلزم جدار من تتكون اإلنسانٌة الخلٌة أن المعروؾ ومن-
 ، الجٌنات تحمل التى الكروموزومات علٌها ٌطلق رفٌعة خٌوط من المكونة الكروماتٌنٌة الشبكة النواة داخل وٌوجد
 .الحى للكائن الوراثٌة الصفات جمٌع تحدد والتى
 الؽدد من العوامل المؤثرة علً النمو سلبا واٌجابا .. دلل علً ذلك .    )ٌجٌب الطالب بنفسه(.  – 34
 زٌادة افراز هرمون النمو فً الدم بعد البلوغ . -1ما النتائج المترتبة علً :  – 34

 نقص افراز هرمون "الثٌروكسٌن"فً الدم . – 2                                      
 البلوغ قبل الدم فى الهرمون هذا نقص:ٌعد هرمون النمو الذي تفرزه الؽدد النخامٌة ٌؤثر فً الفرد حٌث ٌؤدي 1ج

 نمو إلى تؤدى البلوغ مرحلة فى ونالهرم هذا إفراز وزٌادة ،( القزامة) قزم إلى الطفل فٌتحول ، العظام نمو ٌعوق
 . واألطراؾ الجذع عظام فى وشاذ سرٌع

 وقلة النشاط عدم و أحٌانا وبالدوخان دائمة بصفة بالبرودة الشعور:نقص افراز هرمون "الثٌروكسٌن" ٌؤدي الً 2ج
 .القلب ضربات وبطء الطعام فى الرؼبة وقلة الجنسٌة الرؼبة وضعؾ التنفس وبطء العمل فى الرؼبة

 تعد األسرة سبلح ذو حدٌن فً عملٌة النمو " صح أم خطأ مع التعلٌل " . – 38
 : بــ تتسم كانت فاذا ووالدٌه الطفل بٌن العبلقة توضٌح خبلل من النمو فً األسرة دور ٌتضح ج:
 . فٌهم وٌثق اآلخرٌن وٌتقبل ذاته ٌتقبل الطفل ٌجعل فهذا واالحترام والثقة والقبول ، الحب (1
 زٌادة إلى تؤدى الرفض أو التهاون أو السٌطرة أو التسلط أو واإلهمال الزائدة الحماٌة تسودها التى العبلقات أما (2

 . والنقص والعجز الثقة بعدم وشعوره ، الطفل اعتمادٌة
 تعد الحضانة "البوتقة" التً تنصهر فٌها فروق التنشئة األجتماعٌة .. وضح . – 30
 فروق فٌها تنصهر التى البوتقة أنها كما المدرسة، إلى البٌت من الطفل انتقال ٌسهل الذى المعبر الروضة تعد:  ج:

 التطور نمط تشكٌل فى مؤثرة سلطة فهى لذلك ، عامة اجتماعٌة تنشئة إلى لتتحول الخاصة االجتماعٌة التنشئة
 ئرة معارفه تنحصر فقط فً األسرة ... فالروضة تساعد فً اتساع عالم الطفل االجتماعً بعد ان كان دا البشرى
 فً المجتمع .)العبارة صحٌحة(. مقصودة مؤسسة رسمٌة  تعد "المدرسة" –41

هً الهٌئة الرسمٌة المنظمة األولً فً المجتمع الذي ٌدخلها الطفل وتعمل علً تربٌة النشئ وتعلٌمهم بشكل ثقافً ج:
 وتكوٌن العادات واالتجاهات والقٌم المنشودة .مقصود وتهدؾ الً اكساب الطفل انماط السلوك والتفكٌر 

 والمدرسة هً حلقة وصل بٌن األسرة بمفهومها الضٌق وبٌن الحٌاة االجتماعٌة العامة .
 توجد بعض المخاطر التً ترتبط باالنترنت واستخدام الكمبٌوتر علً الطفل .. دلل علً ذلك . – 41
 . اإلنترنت شبكة على الموجودة المعلومات ودقة صحة مدى من التحقق صعوبة -أ ج:
 من األبناء تحذٌر وٌجب ، ٌعرفونهم ال ؼرباء أشخاص مع الحدٌث ٌتبادلون حٌث االتصال ؼرؾ إلى الدخول - ب

 .المنزل خارج األشخاص هؤالء مقابلة أو الشخصٌة أسرارهم إفشاء
 (. اإلنترنت إدمان إلى األمر وصل إذا خاصة)  االجتماعً تفاعلهم من ٌقلل مما الوقت من طوٌلة ساعات استهبلك- ج
 .واالكتئاب النفسٌة بالوحدة للشعور عرضة أكثر الطفل ٌصبح اآلخرٌن مع االجتماعى التواصل ٌقل عندما - د

 تعد مرحلة ما قبل الوالدة ذات أهمٌة خاصة فً عملٌة النمو .)صح أم خطأ مع التعلٌل(. – 42
 .التأسٌس مرحلة ألنها(1 ج:
 . كله الفرد حٌاة فى ومؤثرة حاسمة تكون عدٌدة شهور فى فٌها تحدث التى التؽٌرات (2
 .البلحقة والمراحل الرشد بمرحلة مقارنة ، النمو فى طفرة أٌضا   تعتبر المرحلة وهذه (3
 .للفرد الحقٌقى السن ضمن الحمل شهور ٌحسبون( مثبل   الصٌن) الشعوب بعض فإن المرحلة لهذه البالؽة ولؤلهمٌة (4

 أمراض األم الحامل من العوامل التً تؤثر علً الجنٌن فً مرحلة ماقبل المٌبلد .. دلل علً ذلك . – 43
 .الجنٌن ٌؤذى للحمل األولى الثبلثة الشهور فى وخاصة الحامل األم ٌصٌب مرض أى(1 ج:
 بعض " ٌسبب للطفل التناسلٌة واألمراض. األلمانٌة الحصبةتصٌب األم الحامل " التى األمراض أهم ومن -2

 . عقلٌا   متخلفا  فٌكون   والعقلى الجسمى نموه تأخر من ٌعانى قد( القلب البكم،أمراض العمى، الصمم،:)مثل األمراض
 . األلمانٌة الحصبة مرض من ٌقلل األطفال تطعٌم خبلل من ولكن - 3
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 عند األم وموجب عند األب ؟( سالب RHوجود ال) –أ ما النتائج المترتبة علً :  -44
 عدم كفاٌة وتكامل العناصر الموجودة فً ؼذاء األم ؟ –ب                                     

 ،، سالبة أو موجبة إما وتكون ،( RH) عناصر منها أساسٌة عناصر من الحمراء الدم كرات تتكون(1 -ج أ 
 األب بٌن التوافق ٌحدث هنا سالبة،( RH) عناصر به األب دم وكان موجبة،( RH) عناصر به األم دم كان إذا (2

 ،للجنٌن ضرر ٌحدث فبل واألم
 بٌن التوافق عدم ٌحدث فهنا موجبة( RH) عناصر به األب دم وكان سالبة( RH)عناصر به األم دم كان إذا أما (3

 ذلك على وٌترتب الحمراء الدم كرات نقص إلى ٌؤدي مما األم دم فى السالبة والصورة الجنٌن دم فى الموجبة الصورة
 . شلل أو مباشرة الوالدة بعد أو الرحم داخل الجنٌن موت
 ومنتجاته، اللبن أو ، البروتٌن خاصة بصفة ، ومتكامل مناسب ؼذاء على الحامل األم تحصل أن البلزم من -أ –ج ب 
 فٌكون صحٌح وسلٌم . األم من الؽذائٌة متطلباته على ٌحصل الجنٌن ألن ذلكو وفواكه وخبز،

 األنٌمٌا، أو اإلجهاض، إلى ٌؤدى األم تؽذٌة سوء وكذلك األم ؼذاء فى الموجودة العناصر تكامل أو كفاٌة وعدم -ب 
 .الجنٌن لدى الدم وفقر الوالدة، وقت وزٌادة الدم، وتسمم

 تؤثر الحالة االنفعالٌة لؤلم الحامل علً الجنٌن . )صح أم خطأ مع التعلٌل(. – 45
 نمو على مباشر بشكل تؤثر ال(  الحزن أو ، القلق أو ، السعادة)  مثل االنفعاالت التعلٌل: –ج: )العبارة صحٌحة( 

 للضؽوط التعرض أو الحاد القلق فإن المثال سبٌل فعلى الهرمونات، تأثٌر عبر مباشر ؼٌر بشكل تؤثر ولكنها الجنٌن،
 أو الؽثٌان،)مما ٌؤدي الً  الجنٌن وعلى الحامل األم على كبٌر بشكل تؤثر)  الشدٌد الحزن أو االكتئاب، أو ، النفسٌة
 وبعدها، الوالدة قبل الطفل على تؤثر الشدٌدة وانفعاالتها األم عصبٌة فإن كذلك( لئلجهاض التعرض إمكانٌة أو القٌئ،
 مثل الولٌد، الطفل لدى المرضٌة األعراض بعض من تزٌد الوالدة وبعد للجنٌن، العصبى الجهاز تضر الوالدة قبل فهى
 (. اإلجهاض احتمالٌة وكذلك الهضم، وسوء الزائد، النشاط أو المؽص، أو الشدٌد، البكاء
 أستعرض أهم مظاهر النمو الجسمً فً مرحلة الرضاعة . – 46
 الرضٌع رأس طول ٌبلػ فبٌنما الراشد، لدى علٌه هى عما تختلؾ الرضٌع جسم أجزاء بٌن النسب أن نبلحظ - 1 ج:
  . الجسم طول ث من تبلػ الراشد رأس طول أن نجد الجسم طول ربع
 الشهر إلى ظهورها ٌتأخر وقد السادس، الشهر فى المؤقتة أو اللبنٌة األسنان ظهور ٌبدأ حٌث: التسنٌن عملٌة - 2

 .الثامن
 .الكبٌرة العضبلت فى التحكم على القدرة وتزداد حجمها فى تنمو العضبلت - 3
 .الذكور لدى عنها اإلناث لدى مبكرا   تظهر األسنان اإلناث،ولكن من قلٌبل   وأطول وزنا وأثقل حجما أكبر الذكور - 4

 حدد صحة أو خطأ العبارة األتٌة " ٌنطق الطفل الكلمة األولً فً نهاٌة السنة الثانٌة " . – 44
 ،13ال الشهر إلى 6ال الشهر من الفترة فى وذلك األولى الكلمة نطق فى الطفل ٌبدأ  التعلٌل: –ج: )العبارة خاطئة( 

 أن 21ال الشهر إلى 18ال الشهر فى وٌستطٌع وأوامرهم، اآلخرٌن تعلٌمات ٌفهم أن ٌستطٌع األولى السنة نهاٌة ومع
 .جملة ٌنطق أن الرابعة السنة فى وٌستطٌع كلمتٌن ٌنطق
 حدد الصفات االٌجابٌة التً ٌكتسبها الطفل فً مرحلة الرضاعة . – 48
 .الثانٌة السنة فى االستقبللٌة ، األولى السنة فى( الثقة) اإلٌجابٌة الصفات بعض الطفل ٌكتسب(1 ج:
 بالثقة جدٌرون معطاءون أنهم على اآلخرٌن إلى وٌنظر العالم والى المستقبل إلى بتفاؤل الطفل ٌنظر بالتالى (2

 .االبن ومع،الزوجة مع ، الصدٌق مع الحقة وانفعالٌة اجتماعٌة عبلقات إلقامة للطفل ٌهٌئ مما علٌهم االعتماد وٌمكن
 مٌز بٌن النمو الجسمً فً كبل من مرحلة الطفولة المبكرة والمتأخرة . – 40
 مرحلة الطفولة المبكرة ٌتسم النمو الجسمً بـ:  -ج: أ
 الظهور وتسقط األسنان الموقتة وتظهر األسنان الدائمة . تستمر األسنان فً - 1
 . سرٌعا   نموا   األطراؾ تنمو -2
 البنٌن أقل وزنا من النبات . وٌكون ، السنة فى تقرٌبا   واحد جرام كٌلو بمعدل الوزن ٌزداد -3
 . النمو مع وصبلبة وعددا حجما   الجسم عظام وتزداد عظام إلى بالتحول للطفل العظمى الهٌكل ؼضارٌؾ تبدأ -4
 .الدقٌقة الصؽٌرة العضبلت من أسرع بصورة الكبٌرة العضبلت تنمو -5
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 ٌتسم النمو الجسمً بالبطء الشدٌد . – 1اما النمو الجسمً فً مرحلة الطفولة المتأخرة ٌتسم بـ: –ب 
 ( سم . 122 – 121كجم . والطول ما بٌن ) 23 – 21فً بداٌة المرحلة ٌكون الوزن : من  – 2
 ( كجم . 38 – 36والوزن ما بٌن  ) –سم  146فً نهاٌة المرحلة : ٌصل الطول الً  – 3

 صواب أو خطأ العبارة األتٌة . "ٌتسم التعبٌر اللؽوي بالوضوح والدقة مع نهاٌة مرحلة الرضاعة " .حدد  – 51
 وتختفى ، والدقة بالوضوح اللؽوى التعبٌر ٌتسم مرحلة الطفولة المبكرة نهاٌة فىالتعلٌل :حٌث  –ج: )العبارة خاطئة( 

 أحمد( )  مترسة - مدرسة(  ) تلم - قلم)  الكلمات لبعض الطفلى النطق فى سواء ذلك قبل موجودة كانت التى األخطاء
 .للطفل اللؽوى – النمو على تؤثر عوامل عدة وهناك(  حازم من بدال حامز)   الحروؾ بعض إبدال أو(   أمد
 مٌز بٌن النمو العقلً فً مرحلة الطفولة المبكرة والمتأخرة . – 51
 النمو العقلً فً المبكرة . –أ 

 الذات .  حول والتمركز التفكٌرالحسى مرحلةتسمً  – 1ج: 
 . أكثر أو بعدٌن على ٌركز أن المرحلة هذه فى الطفل ٌستطٌع ال - 2
 النمو العقلً فً المتأخرة . –ب 
وهً"القدرة علً التفكٌر المنطقً فً األمور " .الحسٌة"  العٌانٌة العملٌات مرحلة األطفال ٌدخل 4 أو 6 سن عند - 1

    الحسٌة .
 معرفٌة رعاٌة ٌقابله أن بد ال للمعرفة الحب وهذا ٌعرفه ال ما ومعرفة المجهول وارتٌاد لبلستكشاؾ الطفل حب - 2 

 ( . التلٌفزٌون مشاهدة ، أثرٌة ألماكن زٌارات ، مجبلت كتب،) للمعرفة مصادر توفٌر فى متمثلة الوالدٌن من
 وضح مظاهر النمو األنفعالً فً مرحلة الطفولة المبكرة . – 52
  األطباء أو الظبلم، أو الحٌوانات، مثل الخوؾ من األوالد، من للخوؾ تعرضا   أكثر البنات أن ٌبلحظ:  الخوؾ انفعال (1
 وتكون ، حركته تعاق عندما أو ، رؼباته إشباع من حرمانه عند الطفل لدى الؽضب نوبات تظهر:  الؽضب انفعال (2

 . قدمٌه بكلتا األرض ٌركل أو األرض على وٌرتمى الطفل ٌثور وقد ، ومقاومة وعناد احتجاج صورة فى النوبات هذه
 .جدٌد طفل مٌبلد عند الطفل نفس فى الؽٌرة نار تدب:  الؽٌرة انفعال (3

 تتسم مرحلة الطفولة المتأخرة فً الثبلث سنوات األخٌرة بالهدوء والثبات األنفعالً )صح أم خطأ مع التعلٌل(. – 53
 تتسم هذه المرحلة فً الثبلث سنوات األخٌرة بالهدوء والثبات االنفعالً . – 1التعلٌل :  –ج: )العبارة صحٌحة( 

 لة المبكرة التً تتسم بعدم األستقرار االنفعالً .تسمً مرحلة الطفولة الهادئة وذلك مقارنة بالطفو – 2
 ٌعد النمو الحركً من أهم مظاهر النمو فً مرحلة الطفولة المتأخرة  .. دلل علً ذلك . - 54
 تتسم حركاته بالقوة والسرعة واالتقان والرشاقة . – 2ٌستطٌع الطفل أن ٌتحكم فً أدائه الحركً .   – 1ج: 
 ٌكتسب المهارات الحركٌة وٌمٌل الذكور الً )الجري والقفز( . بٌنما االناث تمٌل الً األلعاب الخفٌفة . – 3

 ٌتسم تفكٌر الطفل بالتفكٌر األستداللً فً مرحلة الطفولة المتأخرة ) صح أم خطأ مع التعلٌل ( . -55
 التفكٌر على القدرة فى المتمثل واالجتماعى واالنفعالى العقلى النضج زٌادة - 1التعلٌل :  –ج: )العبارة صحٌحة( 

 .واألقران األسرة، مع التواصل وعلى . االستداللً
 . األكادٌمى باإلنجاز أساسى بشكل ٌهتم حٌث والتمكن بالكفاٌة، ٌشعر - 2 

 أذكر أهم المطالب والتحدٌات األساسٌة فً مرحلة المراهقة . – 56
 له اآلخرٌن فعل ردود كٌفٌة أساس على ٌبنى بالقٌمة المراهق شعور إن:  الرفاق مع ناضجة عبلقة تحقٌق -1ج: 

 .  رفاقه استحسان وعلى
 سنوات فى ٌبدأ البٌولوجٌة لطبٌعته وقبوله ، لجنسه المناسب للدور المراهق اعتناق إن:  الجنس هوٌة تحقٌق - 2

 .بهوٌته اإلحساس من هاما جزءا   وٌمثل ، الطفولة
 القدرة عدم هو واالضطراب بالقلق المراهق ٌصٌب ما أكثر إن:  المهنى بالمستقبل ٌتعلق فٌما القرارات اتخاذ - 3

ا الجماهٌرٌة باألبطال التوحد فى المبالؽة إلى بالمراهقٌن ٌدفع مما مهنٌة، هوٌة وتحدٌد االستقرار على  على حفاظ 
 . العمل عالم فى العملٌة الخبرة ببداٌة تنتهى المراهقة أن البعض وٌؤكد الذاتً، تماسكهم

 الخلقٌة والمعاٌٌر بالقٌم الشدٌد باالهتمام أخرى مرحلة أى من أكثر المراهقة تنفرد:  الخلقٌة والمعاٌٌر القٌم تنمٌة -4
 .مناقشتها على القدرة زٌادة والى الخلقٌة، بالقضاٌا الوعى زٌادة إلى العقلٌة القدرات نمو ٌؤدى ناحٌة فمن
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 "مرحلة انفجار فً النمو" . حلل هذه العبارة .ٌطلق علً مرحلة المراهقة  – 54
 . جسمٌة تؽٌرات أسرع فٌها ٌحدث فترة ثانى البلوغ وٌعد البلوغ، مع النمو فً كبٌرة طفرة تحدث(1
  .الجنسى النضج إلى الفرد ٌصل أن قبل عامٌن أو عام لمدة وٌستمر(النمو فى انفجار)مرحلة بأنها المراهقة توصؾ(2
 ، الجسم أعضاء ونسب ، الجسم حجم تشمل هامة جسمٌة تؽٌرات أربعة البلوغ مع وٌحدث:  البلوغ طفرة(3

 الطفل جسم ٌتحول التؽٌرات هذه اكتمال وبعد الثانوٌة، الجنسٌة الخصائص ونمو ، األولٌة الجنسٌة ونموالخصائص
 . التالٌة عمره مراحل طوال إلٌه سٌصٌر الذى الراشد جسم إلى السابقة المراحل طوال علٌه كان الذى
 .البلوغ بداٌة قبٌل تحدث الطول فى زٌادة وأكبر ، الوزن قبل الطول نمو فى االنفجار ٌحدث(4
 .   والعضبلت العظام أنسجة زٌادة إلً باألضافة الدهون زٌادة إلً الذكور لدي الوزن فً الزٌادة ٌرجع(5

 ٌتضمن النمو العقلً العدٌد من العملٌات المعرفٌة .. وضح من خبلل دراستك . – 58

ٌستطٌع  ٌزداد مداه وعمقه فٌستطٌع تناول مشكبلت وموضوعات أكثر عمقا، ومعقدة، وبذلك االنتباه - 1
  . االستٌعاب دراسٌا دروسا أطول

 .ٌمٌل المراهق إلى التذكر المبنى على الفهم، واستنتاج عبلقات جدٌدة  التذكر - 2

كما هو فى  ٌمٌل المراهق إلى التخٌل المجرد والقائم على المعنوٌات أٌضا بدال من التخٌل الحسى التخٌل : - 3
على  مرحلة الطفولة، ولذلك تكثر أحبلم الٌقظة التى ٌبنى فٌها آماله وأحبلمه، وتعتبر القدرة
العلوم و التخٌل هى األساس فى دراسة العلوم القائمة على التفكٌر المجرد كما هو فى الهندسة

 االستدالل واالستنتاج والتفكٌر بأنواعه. الفٌزٌقٌة والرٌاضٌة؛ كما تزداد لدى المراهق القدرة على

 حدد أهم العوامل التً تزٌد من االنفعاالت والعصبٌة والصراع لدي المراهق .. ٌكتفً بثبلثة فقط . – 50
 والدٌه فٌه ٌعامله الذى الوقت فى الكبٌر الشخص معاملة ٌعامل أن فى رؼبته بٌن المراهق لدى الصراع ٌنشأ - 1ج: 

 . طفبل  لو كان  كما ومعلمٌه
 التقالٌد فى ممثلة الخارجٌة الموانع وبٌن وتستفزه تثٌره التى الجنسٌة دوافعه بٌن المراهق نفس فى الصراع ٌنشأ - 2

 األعلى األنا فى ممثلة الداخلٌة الموانعو الدوافع هذه إشباع تنظم التى الدٌنٌة التعالٌم كله هذا وقبل والقوانٌن، والعرؾ
 . النوازع هذه كؾ على تعمل
 أو الشعورى مٌله وبٌن ، نفسه على واعتماده والدٌه عن االستقبلل فى رؼبته بٌن المراهق لدى الصراع ٌنشأ - 3

 . بعد ٌنضج لم ألنه إلٌهما حقٌقٌة حاجة فى وهو ، علٌهما االعتماد إلى البلشعورى
 العقلى، النمو ٌسبق الجسمى والنمو النمو، جوانب توازن عدم عامل المراهق لدى أٌضا الصراع أسباب من  -4

  الراشد. سلوك عن بعٌدا الزال سلوكه ولكن الكبٌر الراشد حجم فى المراهق ٌبدو هنا ومن واالجتماعى، واالنفعالى،
 ال أو ٌستطٌع ال ولكنه ، دراسٌا ٌتفوق أن المراهق ٌرٌد فقد المواقؾ؛ بعض فى وفشله ذاته تحقٌق فى رؼبته -5

 . ذلك فى ٌنجح ال ولكنه ، رٌاضٌا ٌتفوق أن ٌحاول وقد ذلك، ٌحقق كٌؾ ٌعرؾ
 حدد أهم مظاهر النمو االجتماعً فً مرحلة المراهقة . – 61
 . الطفل لدى عنه للمراهقٌن االجتماعى المجال ٌتسع - 1 ج:
 عبلقته فى والجٌران واألقارب، األطفال، ورٌاض الحضانة، فى األفراد أو وأفرادها األسرة على ٌعتمد كان أن بعد - 2

 واألعراؾ العادات، ٌكتسب خبللها ومن أكثر، المؤسسات وهذه األسرة، خارج المجال أصبح االجتماعٌة واتصاالته
 . مجتمعه فى السائدة

 . وجنس فرد لكل المجتمع حددها التى االجتماعٌة األدوارالقٌام ب – 3
  .واتجاهاته آرائه مع ٌمشى بما وٌقتنع وٌناقش، ٌختار، األسرة،بدأ وتقالٌد معاٌٌر، تقبله من فبدال   األوضاع؛ تتبدل -4

 وضح أهمٌة النمو الخلقً واالهتمامات الدٌنٌة للمراهق . – 61
 أخبلقٌةٌر معاٌ ولآلخرٌن ألنفسهم ٌصنعون المراهقٌن نجد لذلك ونتٌجة الكمال، إلى سعى مرحلة هى المراهقة ج:

 المراهق ٌشعر حدده، الذى" األخبلقى الكمال"  نموذج تحقٌق عن ٌعجز وحٌن إلٌها الوصول أحٌانا ٌصعب مرتفعة
 . اللوم تقبل فى الطفل من استعدادا أكثر المراهق نجد ولهذا الضمٌر، اضطراب من وٌعانى بالذنب
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 موضحا أهم عيوب هذا المفهوم ؟ ما المقصود بالشخصٌة كمثٌر  – 63

 ... اآلخرٌن على التأثٌر فى المظاهر هذه ومقدرة خارجٌة مظاهر من الفرد ٌمتلكه ما هى الشخصٌة ج:
  . اآلخرٌن فى تؤثر التى األفعال مجموعة أنها علً" فلمنج" وٌعرفها

 حكمنا علً الشخصٌة خاضع للسمعة والشكل الخارجً  –اهماله للتنظٌم الداخلً للفرد.  ب -عٌوب هذا المفهوم: أ -
 ؟ر واالستجابة الشخصٌة كتنظٌم داخلً وسٌط بٌن المثٌحلل تعرٌؾ  – 64
 عندما نتأمل هذا التعرٌؾ ٌتضح السمات األتٌة : ج:
 أ( الشخصٌة تنظٌم دٌنامً:تعنً ان البناء الداخلً للفرد لٌس ساكنا بل فً حالة من التفاعل والتناسق . 

  الشخصٌة ومكونات أنظمة بٌن التكامل ٌتضمن الشخصٌة تنظٌم أن إلى وتشٌر: جسمٌة النفس أجهزةب(
 . فصلها ٌمكن ال وحدة فى(  واالنفعالٌة – الجسمٌة – الوراثٌة) 
 األفعال لكل توجٌهى دور لها ٌكون تستثار عندما الداخلٌة الفرد وأنظمة مكونات جمٌع أن ومعناه: الفرد على تملى –3

 . حده على شخصٌة لكل الممٌزة واألنشطة
 دون له وممٌزة فردٌة بأنها تتسم الفرد ٌبدٌها التى والفكرٌة السلوكٌة المظاهر أن أى:  والممٌز الخاص طابعه  - 4

 .. والفرٌد الخاص أسلوبه تحدد كما سواه
 البٌئة مع متوافقا الفرد لٌجعل لٌس ، الداخلى نشاطه من عنه وٌعبر ٌفعله ما كل أن تعنى عبارة والفكر السلوك(5

 . األحداث فى والتحكم السٌطرة على قادر لٌجعله بل ، فحسب
 أنماط " . ثبلثةحدد صحة أم خطأ العبارة األتٌة " قسم هٌبوقراط الشخصٌة الً  – 65

 قسم الشخصٌة إلى أربعة أنماط أو أمزجه عامة وهى : التعلٌل: -ج: )العبارة خطأ(

 ٚاالوزئبة  ئٌٝ االٔطٛاء ٚاٌزشبؤَ ٚاالٔمجبضصبدت ٘زا إٌّػ ثطئ اٌزفى١ش ٌىٕٗ لٜٛ االٔفؼبي ١ّ٠ً  إٌّػ اٌسٛداٚٞ-1

 ..صبدجٗ غّٛح ٚػ١ٕذ ٚجبد ٚدبد اٌطجبع ٚسش٠غ االسزضبسح ٚاٌغعت إٌّػ اٌصفشٚٞ – 2

 ..صبدجٗ سًٙ االسزضبسح ٚسش٠غ االسزجبثخ ٠ٚز١ّض ثبٌزفبؤي ٚاٌّشح ٚإٌشبغ إٌّػ اٌذِٛٞ – 3

 .صبدجخ ثطئ االسزضبسح ٠ٚغٍت ػ١ٍٗ اٌخّٛي ٚاٌزجٍذ االٔفؼبٌٝ . إٌّػ اٌجٍغّٟ – 4

 ناقش نظرٌة التحلٌل النفسً للشخصٌة عند "فروٌد" . – 66
 : على عموما النفسى التحلٌل وٌؤكد..  " فروٌد" النمساوى الطبٌبترجع الً 

 . للشخصٌة كمحددات واالحباطات والصراعات البلشعورٌة والدوافع المبكرة الطفولة خبرات( 1 
  . للسلوك أساسى كمحرك النفسٌة الطاقة على تركز كما(2
 الوالدٌن مع والتفاعبلت االجتماعٌة المتؽٌرات لدور مضاؾ اهتمام هناك أصبح النظرٌة لهذه الحدٌثة التوجهات فى(3

 ..        الشخصٌة نمو فى التنشئة عملٌة خبلل
 والتحلٌل الحر والتداعى ، واالستبطان المبلحظة على)فً دراسة الشخصٌة والحكم علٌها  النظرٌة هذه تعتمد(4 

 . ( واألفكار ، للذكرٌات المنطقى
 مجموعة العادات المكتسبة أو المتعلمة" . السلوكٌة النظرٌةخصٌة فً لشاألتٌة " احدد صحة أم خطأ العبارة  – 64

 . المتعلمة أو المكتسبة العادات من مجموعة أنها على الشخصٌة إلى السلوكٌة تنظر( أ التعلٌل: -ج: )العبارة صح(
 . الفرد داخل ٌحدث عما النظر بؽض وقٌاسه مبلحظته ٌمكن الذى الظاهر السلوك على فقط ٌركزون( ب
 أهمٌة أكدواعلً( سكنر)  أمثال من السلوكٌٌن أن إال ، الشخصٌة على الوراثٌة العوامل تأثٌر واطسون رفض(ج

 . شخصٌته فى ثم ومن سلوكه تشكٌل فى الفرد ودوافع ، الوراثٌة العوامل
 حدد أهم سمات "الشخصٌة األنطوائٌة" . – 68
 . االجتماعى لتواصلوٌبعد عن ا والوحدة االنعزال إلى ٌمٌل( 1ج: 
 . االنفعال سرٌع تجده ،لذلك المزاج حساس( 3 .       الٌقظة أحبلم ٌشبه بما منفردا التأمل إلى ٌمٌل(2
 . والمثالٌة النظرٌة االعتبارات علٌة وتؽلب ، المادٌة بالنواحى االهتمام قلٌل(4
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 أذكر أهم سمات الشخصٌة الهسٌرٌة . – 60
 . اآلخرٌن انتباه جذب ومحاولة الظهور حب(2.                           بها واالهتمام الذات حب(1ج: 

 . باآلخرٌن والتأثر لئلٌحاء الشدٌدة القابلٌة(4.          المسؤولٌة فى اآلخرٌن على التواكل(3        
 . بالسطحٌة وتتسم التقلب وسرٌعة طفولٌة انفعاالتهم( 6.               والتمثٌل والكذب للمبالؽة القابلٌة(5        

 حدد أهم سمات الشخصٌة السٌكوباتٌة . – 41
 . للمجتمع مضادا أو مؤذٌا اتجاها االضطراب هذا اتخاذ( 2.       مبكرة سن فى السلوك اضطراب ظهور(1
 . اللٌن أو الشدة لوسائل استجابة( 4.        اإلرادٌة السٌطرة عن الخارج االندفاع( 3
 .السلبى لبلنحراؾ االتجاهات بعض توفر مع األمور على الحكم فى والنقص العاطفى النضج عدم( 5

 حدد أهم سمات الشخصٌة الدونٌة . – 41
 . الؽٌر مع التعامل فى أدنى مرتبة ٌتخذ( 2    .    الحٌاتٌة ومناشطه التزاماته تلبٌة فى دائم عجز من ٌعانى(1
 . واالستقبللٌة بالثقة للشعور ٌفتقر(4         .    واالستسبلم الخضوع وضع فى ٌكون بأن دائما ٌقتنع(3
 . الحٌاة فى الهامشٌة باألدوار ٌرضى( 5

 حدد أهم خصائص الشخصٌة المبدعة . – 42
 .التفكٌر فى العلمى بالمنهج ٌتسم (1
  .العادى الشخص انتباه ٌلفت ال ما انتباهه ٌلفت (2
  .العادى الشخص فٌها ٌفكر ال قد وقضاٌا مشاكل فى التفكٌر دائم (3
 . التقلٌدٌة وؼٌر بالحداثة والمشاكل للقضاٌا حلوله تتسم (4
 . الواحدة للمشكلة عمق وذات وجادة متعددة حلوال ٌعطى أن ٌمكنه (5
 . العادٌٌن عن الذكاء نسبة بارتفاع ٌتسم (6

 من مكونات االتجاه المكون المعرفً .. وضح ذلك . – 43

 "ٌشٌر المكون االنفعالً الً مشاعر الفرد وانفعاالته نحو موضوع معٌن" صح أم خطأ مع التعلٌل . – 44
 استجابة لهم ٌكون أن األفراد ٌنزع إذ معٌن موضوع نحو وانفعاالته الفرد مشاعر إلى وٌشٌر التعلٌل:-ج: )صح(
 وعدم للثبات عرضة المكونات أكثر هو الجانب وهذا ٌكرهونها أو ٌحبونها أومواقؾ أشخاص تجاه معٌنة انفعالٌة
 لحقائق الفرد تعرض لو حتً انفعالٌة شحنات من ٌحمله ما بسبب األتجاه استمرار علً ٌساعد فهو ، التؽٌر

 . اتجاهه تناقض ومعلومات
 ٌتمتع االتجاه بالعدٌد من الخصائص .. وضح ذلك . "ٌكتفً بست فقط" – 45
 . وراثٌة ولٌست ومتعلمة مكتسبة االتجاهات(1ج: 
 . فٌها الجماعات أو األفراد من عدد ،وٌشترك اجتماعٌة ومواقؾ بمثٌرات وترتبط تتكون االتجاهات (2
 .البٌئة موضوعات من وموضوع فرد بٌن عبلقة دائما تتضمن ولكنها فراغ من تتكون ال االتجاهات (3
 . بها ترتبط التى المثٌرات حسب وتختلؾ تتعدد االتجاهات (4
 . االتجاه موضوع عن العقلٌة معرفته أو الفرد معتقدات عن ٌعبر عقلٌا عنصرا االتجاه ٌتضمن (5
 .االتجاه لموضوع االنفعالٌة استجابته أو حبه ومدى الفرد تقٌٌم عن ٌعبر انفعالٌا عنصرا االتجاه ٌتضمن (6

 لبلتجاهات وظائؾ عدٌدة .. دلل علً ذلك . – 46
 . وتفسره السلوك طرٌق تحدد (1
 . الفرد فٌه ٌعٌش الذى المجال فى المعرفٌة واإلدراكٌة واالنفعالٌة الدافعٌة العملٌات تنظم (2
 . اآلخرٌن مع وتفاعله وأفعاله أقواله فى الفرد سلوك فى تنعكس (3
 دون تردد . المتعددة النفسٌة المواقؾ فى القرارات اتخاذ للفرد تٌسر (4

 ..ِؼزمذاد اٌفشد ٚأفىبسٖ ٚرصٛسارٗ ِٚؼٍِٛبرٗ ٔذٛ ِٛظٛع االرجبٖ سٛاء وبْ أش١بء أٚ أشخبصب أٚ ِٛالف ٠شًّ 

ٚاٌّؼزمذاد اٌزٝ رشًّ رصٛساد اٌفشد ِٚؼبسفٗ رجبٖ ِٛظٛع ِؼ١ٓ ٚرسُٙ فٝ و١ف١خ رى٠ٛٓ ارجب٘برٕب سٍج١ب أٚ ا٠جبث١ب 

ش ٠مصذ ثٗ ِجّٛػخ اٌّؼزمذاد اٌزٝ رٛجذ ٌذٜ اٌفشد ِضبي : ٔسك اٌّؼزمذاد دٛي رذخ١ٓ اٌسجبئ.. ٔذٛ اٌّٛظٛػبد 

 دٛي ٘زا اٌّٛظٛع ٚاٌزٝ ٠ٕزظُ ِٓ خالٌٙب سٍٛوٗ .
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 . االجتماعى عالمه وبٌن الفرد بٌن العبلقة توضح (5
 . االجتماعٌة البٌئة موضوعاتإتجاه  محددة بطرٌقة لؤلشخاص الفرد استجابات توجه (6

 وضح العوامل التً تساعد علً تؽٌٌر االتجاهات . – 44
 .االتجاه بموضوع تتصل مباشرة خبرات وجود( 2.                    رسوخه وعدم االتجاه ضعؾ(1ج: 
 . االتجاهات باقى على أحدهما ترجٌح ٌمكن بحٌث قوتها فى متساوٌة أو متوازنة اتجاهات وجود(3
 . االتجاه هامشٌة أو سطحٌة(4

 هناك صعوبات تقؾ أمام تؽٌٌر االتجاه .. أشرح . – 48
 .  األفراد عند الرأى ،وصبلبة الفكرى الجمود(2.                ورسوخه القدٌم االتجاه قوة(1ج: 
 . اآلذان وٌصم ، األعٌن ٌعمى تعصب إلى وتحوله لبلتجاه الشدٌد االنفعال مصاحبة(3
 . الفرد إرادة رؼم االتجاه تؽٌٌر محاولة(5.  للذات تهدٌد انه على الجدٌد االتجاه إدراك(4
 .االتجاهات تؽٌٌر مقاومة على تعمل الفرد عند القوٌة الدوافع(6

 حلل خصائص القٌم . – 40
 . االتجاهات من وشموال وتجرٌدا عمومٌة أكثر القٌم(  1

 العلم من موقفه أما بالذات العلم هذا موضوعات نحو( اتجاهه) ٌحدد الجؽرافٌا علم دراسة من الفرد موقؾ:  مثال
 .. الفرد هذا ٌتبناها التى العملٌة( القٌمة)  فٌحدد المجتمعٌة الحٌاة تطوٌر فى وأثره

 .. منها للتؽٌٌر قابلٌة وأقل االتجاهات من ثباتا أكثر القٌم(  2
 .. سلبٌة االتجاهات تكون أن ٌمكن حٌن فى وأخبلقى تفصٌلى جانب على عادة تنطوى القٌم(  3

 القٌم نتاج لعملٌة التعلم "صح أم خطأ مع التعلٌل" . – 81
 من فالكثٌر) مثال والتقلٌد بالمبلحظة األخرى سلوكه أنماط ٌكتسب كما الفرد هاٌكتسبحٌث  –1 )العبارة صحٌحة(ج:

 ( .بٌئتهم فى المهمٌن األشخاص أو آبائهم نظر بوجهات ٌقبلون األوالد
 حٌن فى ، فٌه المرؼوب القٌمى السلوك تقوٌة على التعزٌز ٌعمل ،حٌث األخرى دون القٌمبعض  الفرد ٌكتسب قد - 2

 . فٌه المرؼوب ؼٌر السلوك كؾ أو انطفاء إلى العقاب ٌؤدى
 تلعب التنشئة االجتماعٌة دورا هاما فً تشكٌل القٌم لدي الفرد "صح أم خطأ مع التعلٌل" . – 81
 وما مبلئم هو وما واألشخاص ، واألحداث األشٌاء دالالت تحدٌد فى هاما دورا األسرة تؤدىحٌث  – 1)صح(ج: 

 .المنافسة أو اإلنجاز أو االستقبلل سلوك مثل السلوك أنماط من مبلئم هوؼٌر
 ،والبٌئة األسرة فى لها ٌتعرض التى واألحداث الخبرات مع تفاعله أسلوب تشكل والعقلٌة الوراثٌة الطفل خصال - 2

 . األشخاص بٌن الفردٌة الفروق أساس هى الفردٌة الخصال وهذه ، المحٌطة االجتماعٌة
 التى وهى ، واهتماماته وحاجاته لدوافعه األهمٌة ترتٌب للشخص الفرٌدة الخصال بٌن التفاعل هذا على وٌترتب  3

 . القٌمى نسقه تمثل
 ٌنقسم التوافق الً نوعٌن .. وضح . – 82

 التوافق األجتماعً  – 2 التوافق النفسً )الشخصً( – 1

الموائمة بٌن الشخص وذاته وٌعنى ذلك أن ٌكون  هٌقصد ب
لها مع التحرر النسبى من   الفرد راضٌا عن نفسه متقببل

وٌرتبط التوافق ارتباطا والصراعات النفسٌة التوترات 
 الشخصٌة .وثٌقا بمدى إشباع الدوافع والحاجات 

لناس وٌشمل الموائمة بٌن الشخص وؼٌره من ابه  ٌقصد
ذلك جمٌع المجاالت االجتماعٌة التى ٌعٌش فٌها الفرد 

وٌرتبط التوافق االجتماعى  (كالمدرسة واألسرة والمهنة)
 ارتباطا وثٌقا بمدى إشباع الدوافع والحاجات االجتماعٌة.

 وضح العوامل التً تؤدي الً حدوث االحباط . – 83

 ػٛاًِ خبصخ ثبٌج١ئخ  – 2 ػٛاًِ خبصخ ثبٌفشد  – 1

 .ٔمص لذساد ِؼ١ٕخ - 2.  جٛد جٛأت لصٛسٚ - 1

ٔمص خصبئص ٔفس١خ ِؼ١ٕخ وبٌمذسح ػٍٝ اٌزذىُ فٝ   - 3

  .زذم١ك أ٘ذاف ِؼ١ٕخٌاٌزٝ رؼٛق اٌفشد ٚإٌفس 

ف١ٍس وً شخص ٠ّىٕٗ أْ ٠صجخ ِٛس١م١ب ثبسػب ِضبي : 

 .ػٛائك رشرجػ ثبٌج١ئخ اٌزٝ ٠ؼ١ش ف١ٙب اٌفشد ٚجٛد  – 1

 .اٌعٛظبء اٌزٝ رّٕؼٕب ِٓ اٌزشو١ض  - 2 

اٌّؼبٔبح االلزصبد٠خ اٌزٝ رذٛي دْٚ رذم١ك اٌفشد  - 3

أل٘ذافٗ ٚاٌج١ئخ االجزّبػ١خ اٌزٝ رعغ وض١شا ِٓ اٌؼمجبد أِبَ 
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 . ٌّجشد أٔٗ أساد رٌه

 .وٍّب اصداد ثؼذ اٌٙذف ػٓ اٌفشد ٚػٓ ئِىبٔبرٗ  - 4

١ٛد اٌزٝ ٠فشظٙب ا٢خشْٚ ٕٚ٘بن ِب ٠فشظٗ اٌفشد ِضً اٌم

 ػٍٟ اٌفشد .اٌٛاٌذاْ 

 االقدام . –دلل بمثال علً صراع االقدام  – 84
 أٌسر الصراع من النوع هذا وبعد جذاب كبلهما هدفٌن بٌن االختٌار الشخص ٌحاول حٌن النوع هذا ٌحدث - 1 ج:

 .للحسم قابلٌة الصراعات أنواع
 ٌقرر عندما ٌنتهى بل ٌستمر ال الحالة هذه فى والصراع متقاربة مزاٌا لهما وظٌفتان الفرد أمام ٌكون عندما: 1مثال
 . تردد الً ٌتحول أن ٌمكن فانه الصراع أمد طال إذا أما األقرب الهدؾ اختٌار الفرد
 .إحداهما ٌختار أن وعلٌه إٌجابٌة صفات لهل منهما كل فتاتان أمامه وتكون الزواج الفرد ٌقرر عندما: 2مثال
 االحجام . –وضح بمثال علً صراع االقدام  – 85
 .اإلحجام اإلقدام صراع من الحالة هذه فى ٌعانى الشخص فإن واحد وقت فى ومنفرا جذابا الواحد الهدؾ ٌكون حٌن :ج

 .الوقت نفس فى الوزن زٌادة أو السمنة من وخوفه الحلوى لتناول الشخص حب:  مثال
 المترتبة علً االحباط والصراع .أذكر النتائج  – 86

على مجموعة من  دٌرتبط اإلحباط والصراع بحاالت انفعالٌة ؼٌر سارة كالقلق والتوتر والقلق إال أن هذه النتائج تعتم
 العوامل هى :

ٔٛع  – 1

 اٌؼبئك 

غش٠مخ االسزجبثخ ٌصشاع خٍمٝ )وبٌغش فٝ االِزذبٔبد( ِٚب ٠صبدجٗ ِٓ شؼٛس ثبٌزٔت رخزٍف ػٓ 

 االسزجبثخ ٌؼبئك الزصبدٜ )وٕمص اٌذخً ( د١ٓ ٠جذش اٌّشء ػٓ ػًّ ئظبفٝ ٌض٠بدح دخٍٗ.

اٌخجشح  – 2

 اٌسبثمخ 

فٝ اٌزؼبًِ ِغ ِٛالف اإلدجبغ ٚاٌصشاع فٝ رذذ٠ذ ّٔػ اسزجبثزٗ فٝ اٌّٛلف اٌذبظش فخجشاد إصش ر

ؼشض فٝ اٌّبظٝ ٌخجشاد اٌفشً اٌسبثك لذ رإدٜ ئٌٝ ِض٠ذ ِٓ اٌمٍك ٚاٌزٛرش أِب ئرا وبْ اٌّشء لذ ر

 .ٓ ثبٌضمخ ثبٌٕفس ٔجبح فٝ اٌزغٍت ػٍٝ اٌؼٛائك فأٗ لذ ٠شؼش ػٕذ ِٛاجٙخ اٌّٛلف اٌشا٘

رفس١ش  – 3

 اٌشخص ٌٍّٛلف 

اٌفشً فٝ االِزذبْ لذ ٠فسشٖ أدذ اٌطالة ثأٔٗ ػبئك ِإلذ ئرا وبْ رمذ٠شٖ ٌزارٗ ِشرفؼب ئِب اٌطبٌت 

٠جبٌغ فٝ رفس١ش ٘زا اٌذذس ٠ٚؼزجشٖ خطشا ٠ٙذدٖ ٠ٚشؼشٖ ثأٔٗ اٌزٜ ٠مذس رارٗ رمذ٠شا ِٕخفعب فأٗ لذ 

 غ١ش جذ٠ش ثبٌٕجبح ٠ٚإدٜ ثٗ رٌه ئٌٝ فمذاْ اٌضمخ ثبٌٕفس .

ئرا وبْ اٌذافغ صب٠ٛٔب فاْ اٌشخص ال ٠سزج١ت ئال ثشؼٛس خف١ف ثبٌع١ك أِب ئرا وبْ اٌذافغ  غج١ؼخ اٌذافغ  – 4

 ٠ىْٛ غ٠ًٛ األِذ . اػبلزٗأسبس١ب فاْ اٌزٛرش اٌزٜ ٠صبدت 

اِىبٔبد اشجبع اٌذٚافغ أٚ  – 5

 رذم١ك األ٘ذاف

٠زٛلف األصش إٌبجُ ػٓ اإلدجبغ ٚاٌصشاع ػٍٝ اإلِىبٔبد اٌّزبدخ إلشجبع دٚافغ اٌفشد 

أٚ رذم١ك أ٘ذافٗ ٚثصفخ ػبِخ ٠ّىٓ اٌمٛي أْ اٌذافغ اٌزٜ ٠ّىٓ ئشجبػٗ ثطشق 

ِخزٍفخ لٍّب ٠ٕشأ ػّٕٙب ِشىالد ِزؼذدح ٚاٌٙذف اٌزٜ ٠ّىٓ اٌٛصٛي ئ١ٌٗ ثٛسبئً 

 رٛافك.

 ٌرتبط القلق بالعدٌد من المظاهر الجسمٌة واالنفعالٌة والمعرفٌة .. وضح . – 84

ِضً ظشثبد اٌمٍت ٚاظطشاة اٌّؼذح أٚ اإلسٙبي ٚوضشح اٌزجٛي ٚوضشح ئفشاص   إٌبد١خ اٌجس١ّخ ٚاٌفس١ٌٛٛج١خ  – 1

 اٌؼشق.

اٌمذسح ػٍٝ اٌزشو١ض ٚاإلجٙبد ٚاٌزؼت دْٚ ِجشس وّب لذ رٛجذ ِٓ ػالِبد أخشٜ ١ِّضح ػذَ  إٌبد١خ األٔفؼب١ٌخ  – 2

 ِضً ثشٚدح األغشاف ٚاألسق.

 رٛلغ ِسزّش ٌذذٚس شئ س١ئ أٚ ِىشٖٚ ٌٍفشد.ِؼٗ ٚ فأٗ ٠سجك اٌمٍك ٠ٚزضآِ إٌبد١خ اٌّؼشف١خ  – 3

 صح أم خطأ مع التعلٌل " ٌوجد مستوي واحد للقلق " . – 88
 )العبارة خطأ( حٌث ٌوجد ثبلث مستوٌات للقلق وهً : ج
 .والتواصل التعلم عملٌات وٌسهل واإلبداع المشكبلت حل إلى ٌؤدى و وصحى دافعى قلق هو: المعتدل القلق (1
 .اإلنجاز فى الرؼبة وعدم واإلهمال والكسل بالبلمباالة صاحبة شعور إلى وٌؤدى:  المنخفض القلق (2
 . المعرفٌة للوظائؾ وخفض واستثارة عصبٌة إلى القلق مستوى ارتفاع:  المرتفع القلق (3
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 البحث عن طرق أخري للوصول الً الهدؾ من األسالٌب المباشرة لحل الصراعات وموجهة االحباطات . – 80
 طرٌقة عن بحثٌ الهدؾال تؤدي الً  ٌستخدمها التى الطرٌقة أن الشخص وجد إذاحٌث  –ج: )العبارة صحٌحة( 

 فً حالة عدم توصله الً الهدؾ" .االستذكارالهدؾ . مثال "فالطالب هنا ٌؽٌر من طرٌقة  إلى تؤدى أخرى
 استنبدال الهدؾ من األسالٌب الؽٌر المباشرة لحل الصراعات وموجهة االحباطات . "صح أم خطأ". – 01
 إلى والوصول والصراع اإلحباط على التؽلب فى الشخص فشل إذا)العبارة خطأ( النه من االسالٌب المباشرة حٌث  :ج

 تتهٌأ كنت أنك لنفرضمثال "  محله إلٌه الوصول ٌسهل آخر هدؾ وإحبلل ، نفسه الهدؾ تؽٌٌرالً  ٌلجأ فإنه الهدؾ
 لعب من هدفك كان فإذا التلٌفزٌون تشاهد وأخذت ، المنزل فى البقاء إلى واضطررت السماء فأمطرت قدم؛ كرة للعب
 أن ٌمكن)  التلٌفزٌون مشاهدة وهو) البدٌل الهدؾ فإن الفراغ؛ وقت وقضاء التسلٌة فى برؼبتك مرتبطا   القدم كرة

 .بدٌبل   هدفا   تكون لن التلٌفزٌون مشاهدة فإن التقدٌر إلى للحاجة هدفا   القدم كرة لعب كان إذا أما ، الحاجة هذه ٌشبع
 قارن بٌن التقمص واألسقاط . – 01

  اإلسمبغ
 

 ثزٌه ٚ٘ٛ ، ثب٢خش٠ٓ فشٍٗ أٚ ٔمبئصٗ أٚ ػ١ٛثٗ ٠ٍصك د١ٓ اإلٔسبْ ئ١ٌٙب ٠ٍجأ أخشٜ د١ٍخ اإلسمبغ
 آخش شخص ئٌٝ اٌّشء ٠ٕست أْ أ٠عب   اإلسمبغ ِٚٓ ، ف١ٗ األخطبء أٚ ةٛاٌؼ١ ٘زٖ ٚجٛد إلٔىبس ٚس١ٍخ

 ٠سمػ لذ آخش شخص ٔذٛ ثبٌىشا١٘خ ٠شؼش اٌزٜ اٌشخص :ِضبي  .ِٕٙب ٠جشأ أْ ٠ٛد اٌزٝ األفؼبي ِسئ١ٌٛخ
 . اٌؼذاء ٌٗ ٠عّش أٔٗ ػٍٝ ٠ٚذسوٗ ػ١ٍٗ، رٌه

 اٌزمّص
  اٌزٛدذ ( (

 ػٓ إٌبجُ إٌفسٟ اٌزٛرش خفط ئٌٝ اٌّشء ٠سؼٝ ٚف١ٙب ، اإلسمبغ د١ٍخ ػىس ٘ٝ اٌزمّص د١ٍخ
 ػٓ أٚ ، آخش شخص ثٙب ٠زسُ اٌزٝ ٚاٌخصبئص اٌصفبد ثجؼط اٌزذٍٝ غش٠ك اٌصشاع ػٓ اإلدجبغ ٚ

 ِغ اٌطبٌت أٚ ٚاٌذٖ ِغ اٌصغ١ش اٌطفً رٛدذ رٌه ِٚٓ اٌشخص، ٘زا ِغ اٌٛجذأٟ اٌزٛدذ غش٠ك
 ) ٘ٛ رم١ٍذ شخص١خ شخص أخش ( .أسزبرٖ

 حدد بمثال معنً النكوص . – 02
 أهدافه وتحقق الشخص رؼبات تشبع كانت التى القدٌمة التوافق أسالٌب بعض إلى ارتداد هو
 .المرحلة هذه تعدى قد ٌكون أنه من الرؼم على ، نموه مراحل من سابقة مرحلة فى

 النكوص وٌعتبر حدٌثا   المولود شقٌقه إلى والدٌه اهتمام انصراؾ ٌبلحظ حٌن رادي إ البل التبول إلى الطفل عودة: مثال
 . إلٌه الوالدٌن انتباه لجذب الشعورٌة حٌلة الحالة هذه فى
 حدد بمثال معنً االزاحة . – 03
 معان إلى المقبولة ؼٌر األصلٌة معانٌها من االنفعاالت لنقل الشخص إلٌها ٌلجأ دفاعٌة حٌلة هً ج:

 أشخاص أو أشٌاء من النقل صورة اإلزاحة تتخذ وقد ، الشخص لدى قبوال   أكثر تكون بدٌلة أخرى
 . أبنائه أو زوجته إلى ؼضبه ٌنقل قد رئٌسه ٌؽضبه الذى الموظؾ: مثال .آخرٌن أشخاص إلى معٌنٌن

 "التبرٌر" هو حٌلة شعورٌة ٌلجأ الٌها الفرد لمواجهة االحباط . )صح أم خطأ مع التعلٌل(. – 04
 الرؼم على منطقٌا   معقولة أو اجتماعٌا، مقبولة تبدو أسباب إلعطاء الشعورٌة محاولة وهوألن التبرٌر  –ج: )خطأ( 

 .بالمرض لواجباته إنجازه عدم ٌبرر الذي الطالب: مثال.   سلٌمة ؼٌر بالفعل أنها من
 وضح مثال المقصود بالتعوٌض . – 05
 أو اإلحباط خبرة عن الناجم التوتر حدة لتخفٌؾ الفرد إلٌها ٌلجأ الشعورٌة دفاعٌة حٌلة هوج: 

 التعوٌض حالة فى أنه إال األهداؾ تؽٌٌر من نوع وهو ، بالفشل إحساس أو بالنقص شعور من ٌصاحبها وما الصراع
 . آخر مجال فً ٌعوضه معٌن مجال فً الفرد فشل: مثال. ... الشعورٌا   ٌكون

  
 
 




