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 ٌمكن تنمٌة الذكاء االجتماعً بعدة طرق .وضح بثبلث أمثله.س / 

 - .المدرسٌة النشاط جماعات فً المشاركة /2                 - .الجماعٌة الرٌاضات ممارسة/1

 - .اآلخرٌن مع الحوار /إدارة4      - .دوري بشكل واألقارب األصدقاء زٌارة /3

 .قٌادٌة بؤدوار القٌام /6                                   - . اآلخرٌن تعلٌم /5

 باألمثلةتنمٌة الذكاء الشخصً بعدة طرق وضح ٌمكن س/

 . "أنا؟ من" السإال عن اإلجابة /1

 .تعثرك و نجاحاتك وتحدٌد بك خاص دفتر فً الٌومٌة األحداث تسجٌل /2

 .نفسك عن كثٌرا لتعرؾ البشرٌة والتنمٌة النفس علم كتب فً القراءة /3

 .الحٌاة فً والبعٌدة القرٌبه أهدافك كثٌرا فً /التفكٌر4

 ٌمكن تنمٌة الذكاء الموسٌقً بعدة طرق وضح باالمثلهس/

  .الصفً اإلنشاد فرٌق مع اإلنشاد /3- .القصٌرة األؼانً أداء /2 – .موسٌقٌة آلة على/العزؾ 1

 – .األلحان تذكر /5    - .اآلخرٌن تقلٌد /4

 ٌمكن تنمٌة الذكاء الحركً الجسدي بعدة طرق .وضح باالمثله.س/

 - .الرٌاضٌة لؤلنشطة الٌومٌة الممارسة /1

 - .والنحت السجاد كعمل الٌدوٌة /ممارسةاألنشطة2

 - .والتركٌب الفك ممارسةأعمال /3

 – .الصامت التمثٌل /4

 ٌمكن تنمٌة الذكاء البصري المكانً بعدة طرق .وضح باالمثله.س/

 – .والمجسمات النماذج /تصمٌم3     - .األشٌاء وبناء تركٌب /2    - .المتاهات حل /1

 ٌمكن تنمٌة الذكاء الرٌاضً المنطقً بعدة طرق وضح باالمثله.س/

 متكرر. بشكل والرٌاضٌة الحسابٌة بالعملٌات القٌام /1

 - .باستمرار والتصنٌؾ الترتٌب عملٌات /إجراء2

 - .بالمطلوب المعطٌات /ربط3

 األلؽازوالقٌام بالحساب الذهنً ٌومٌا /حل4
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 ٌمكن تنمٌة الذكاء اللؽوي بعدة طرق وضح باالمثله.س/

 - .التعبٌر موضوعات كتابة على التدرٌب /

 - .المدرسة مجلة فً والنشر والمقال ، ،والشعر القصٌرة القصة كتابة /2

 لآلخرٌن تسمٌعها قبل لنفسك والنصوص والجمل الكلمات /تسمٌع3

 علً ذلك. ٌتمتع اصحاب الذكاء االجتماعً بعدة خصابص دللس/

 مع الحوار اآلخر، تقبل وأحزانهم، أفراحهم فً اآلخرٌن مشاركة بسهولة، األصدقاء كسب

  القٌادة لؤلصدقاء، النصابح إعطاء اآلخر،

 واألخصابٌٌن النفسٌٌن، واألخصابٌٌن ، الدٌن ورجال القادة، لدى  الذكاء من النوع هذا وٌتضح

 .والمعالجٌن االجتماعٌٌن

 يتمتع اصحاب الذكاء المنطقي الرياضي بعدة خصائص .وضح باالمثلهس/

 ، األرقام مع التعامل وحب الرٌاضٌة، العبلقات /استنتاج1 على القدرة 

 القٌاس، عملٌات بإجراء االستمتاع /2

 األلفاظ، بدال من األرقام بلؽة ،والتعبٌر المنظم /التفكٌر3

  والمدرسة، البٌت فً التجارب ء اجرا /4

 البٌانٌة، الرسوم مع العلمٌةوالتعامل /االهتمام باألنشطة5

 وضح باالمثله خصابصعدة ب اللؽوي الذكاء أصحاب ٌتمتعس/

 باأللفاظ، والتبلعب السجع وحب الببلؼٌة بدقه، العبارات صٌاؼة والتعبٌر، التحدث طبلقة- :  

 الذكاء من النوع هذا وٌتضح والخطابة، بالحجة، الحجة ودحض الكبلمٌة، واالستمتاع باأللعاب

 والمعلمٌن الشعراءوالكتاب لدى

 ٌتمتع اصحاب الذكاء البصري المكانً بعدة خصابص وضح باالمثلهس/

 وتصمٌم والتعبٌرٌة، البصرٌة بالفنون االستمتاع والخرابط، وتفسٌرالصور فهم التصوٌر، حب

ومهندسً  المعمارٌٌن المهندسٌن لدى الذكاء من النوع هذا األلوان، وٌتضح الصفحات،وتنسٌق

 المرور األزٌاء ورجال ومصممً الدٌكور

 وضح باالمثله. خصابصعدة ب الحركً الجسمً الذكاء أصحاب ٌتمتعس/ 

 ،السرعة ،التوازن،المرونة ،واستخدام االشارات الحركً والتآزر الدقٌقة، الجسدٌة الحركات-: 

 عند الذكاء من النوع هذا وٌتضح األداء، مرونة الحركة، وقوة ،وتمثٌل األدوار،سرعة ،القوة

 المعمار فً والعاملٌن ، والرٌاضٌٌن  الكره، العبً
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 وضح باالمثله. خصابصعدةب الموسٌقً الذكاء أصحاب ٌتمتعس/ .

 من هذا النوع وٌتضح ، الؽناء وحب األصوات، الموسٌقً،تمٌٌز واألصوات،والتذوق للنؽمات

 .والعازفٌن ، الموسٌقٌٌن لدى أكثر الذكاء

 دلل باالمثله خصابصعدةب الشخصً الذكاء أصحاب ٌتمتعس/

 ،واالستمتاع باألنشطة ر القرا واتخاذ األهداؾ تحدٌد على والقدرة بالذات والوعً التؤمل

 لدى أكثر الذكاء من والعلماء النوع الفبلسفة لدى الذكاء من النوع هذا وٌتضح الفردٌة

 .والعازفٌن ، الموسٌقٌٌن

 وضح بثبلث أمثله قانون االستعداد"التهٌإ"عند ثوراندٌك.س/ 

 االرتٌاح وعدم االرتٌاح حاالت ٌفسر فهو ، األثر لقانون الفسٌولوجٌة األسس القانون هذا ٌصؾ

 الضٌق أو بالرضا المتعلم فٌها ٌشعر التً الظروؾ ٌحدد فهو "األثر قانون" إلٌها التً أشار

     :احتماالت، ثبلثة تتضمن  وهً

 .واالرتٌاح سٌشعربالرضا ، لبلستجابة استثارته وتمت ، لبلستجابة مهٌبا الفرد كان إذا- أ

فإنك  صحٌحة إجابة السإال عن وأجبت ، لئلجابة مستعدا وكنت سإاال المعلم سؤلك إذا :مثال

 . واالرتٌاح بالرضا سشعرك

 سٌشعر فإنه االستجابة؛ هذه إلصدار الفرصة ٌعط ،ولم لبلستجابة مهٌبا الفرد كان إذا - ب

  االرتٌاح بالضٌق و عدم

 منك ٌطلب لم لكن ، السإال هذا عن لئلجابة مستعدا ،وكنت سإاال المعلم سؤل إذا: مثال

 االرتٌاح وعدم بالضٌق فستشعر اإلجابة المعلم

 بالضٌق سٌشعر فإنه على االستجابة هراجبإ وتم ، لبلستجابة مهٌبا الفرد ٌكن لم إذا أما- ج

 االرتٌاح وعدم

 فإنك لبلستجابة وتضطر ، لئلجابة مستعد ؼٌر وأنت سإاال المعلم ٌسؤلك عندما :مثال

 .االرتٌاح وعدم بالضٌق ستشعر الحال بطبٌعة

 التعلم عند نورمال ٌتم من خبلل التخزٌن الجٌد للمعلومات ناقش فً ضوء مادرستس/

 ، األخرى المعرفٌة العملٌات وبعض المعلومات بتخزٌن وثٌقا ٌرتبط ارتباطا التعلم /1

 للمعلومات الجٌد التخزٌن خبلل من ٌتم ؛حٌث المهام من مجموعة القدرةعلً أداء التعلم ٌتطلبف

 أوتوماتٌكٌة تتحكم كعملٌة ٌتم ال وهذا ، الجٌد األداء ثم ، الذاكرة إلً جدٌدة معلومات إضافة أي،

للمعلومات  األكبر الدور ٌكون انما و ، التعزٌز أو "ثرونداٌك" عند األثر قانون مثل ، قوانٌن فٌها

 ، علٌها الحصول ٌتم ا لتً
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 وضح بثبلث أمثله سمات "خصابص"التعلم بالفهم واالستبصار.س/

 .مفاجىء انتقال هو الحل إلى الحل قبل ما مرحلة من االنتقال /1

 .األخطاء من خالٌا األحٌان أؼلب فً باالستبصار الحل علً القابم األداء /2

 . طوٌلة لمدة به محتفظا   ٌظل الكابن ٌكتسبه الذي باالستبصار الحل /3

 ٌعرؾ ما وهو المشابهة المواقؾ فً بسهولة باالستبصار التعلم أنماط تطبٌق الفرد ٌستطٌع /4

 . التعلم بانتقال أثر

 التعلم درجة فً االختبلؾ مع السواء علً الحٌة الكابنات كافة لدى موجود باالستبصار التعلم /5

 . الحى الكابن ونمو ارتقاء لدرجة تبعا   ٌزداد ،حٌث

 . المدي طوٌلة الذاكرة من جزءا   ٌصبح ألنه باالستبصار للتعلم انطفاء ٌحدث ال /6

 .عند نورمال "تجهٌز المعلومات" التعلٌمى للموقؾ المناسبة الشروط وضح باالمثلهس/

 - المعلومات ومعالجة تجهٌز من خبللها ٌتم التً العملٌاتمثله وضح باال

 خبلل من الخارجً العالم من الواردة والمثٌرات للمنبهات الفرد استقبال ٌتم حٌث : االستقبال /1

 .  الحواس

 الذاكرة فى الحسٌة للمدخبلت محددة ودالالت معانى واعطاء إضفاء ٌتم /الترمٌز  : حٌث2

/ االحتفاظ : حٌث ٌتم االحتفاظ بالمعلومات فً الذاكره وٌختلؾ مستوي االحتفاظ حسب نوع 3

 الذاكره ومستوي التنشٌط.

 وتخزٌنها ترمٌزها تم التً السابقة والخبرات المعلومات استدعاء ٌتم االسترجاع :حٌث /4

وضح باالمثله كٌؾ ٌحدث كل من "االنطفاء،التدعٌم،االسترجاع التلقابً"عند بافلوؾ " س/

 التعلم الشرطً الكبلسٌكً"

  االنطفاء قانون *

 الشرطٌة االستجابة فإن ، الطبٌعً بالمثٌر تدعٌمه دون الشرطً المثٌر تقدٌم تكرار عند

 للطالب السماح عن المعلم امتنع إذا لذلك ،" باالنطفاء" ٌسمً ما لها وٌحدث تدرٌجٌا   تتضاءل

 ستتضاءل....أنا... أنا" بكلمة االستجابة فإن ، علً السإال باإلجابة ".... أنا.. أنا " الذي ٌقول

فٌإثر باالٌجاب علً عملٌة  االنضباط وٌزداد الفصل فً الفوضى وتقل ، انطفاء لها وٌحدث

  التعلم
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  التدعٌم قانون *

 تتوقؾ علً الشرطٌة االستجابة إصدار علً الشرطً المثٌر قدرة 

 ، بالمثٌرالطبٌعً وتدعٌمه اقترانه مرات أ/عدد        

 ، الطبٌعً والمثٌر الشرطً المثٌر بٌن الزمنى الفاصل وكذلك ب/       

 وٌدعمه ٌشجعه أن المعلم على ، صحٌحة إجابة المعلم علً سإال الطالب ٌجٌب عندما لذا    

 . مباشرة

  التلقابى االسترجاع قانون *

ا الشرطٌة االستجابة تظهر أن ٌمكن االنطفاء حدوث من فترة بعد الشرطً المثٌر تقدٌم عند  مإقت 

 لبلستجابة تلقابً استرجاع عملٌة تمت وهنا السابقة، االستجابة قوة بنفس ،ولكن لٌس

  الشرطٌة

 نمطٌن اساسٌن وضح باالمثلهٌتضمن قانون التمرٌن عند ثورنداٌك س/

 :نمطٌن القانون هذا وٌتضمن ، واالستجابة المثٌر بٌن االرتباط ممارسة إلى قانون التمرٌنٌشٌر

- 

 الرابطة تقوٌة إلى تإدي والممارسة التمرٌن أن " به وٌقصد االستعمال قانون :ول األ

 .أكثر االرتباط زاد الممارسة مرات زدادت فكلما " واالستجابة المثٌر بٌن

 والجواب السإال بٌن الرابطة ٌقوي ، االمتحانات على العامة الثانوٌة طالب تدرٌب : مثال

 للطالب الدراسً التحصٌل فً إٌجابٌا ٌإثر ،بما الصحٌح

 من التمرٌن لفترة أو الممارسة عدم " إلى االستعمال وٌشٌر عدم أو اإلهمال قانون :الثانى

 . "واالستجابة المثٌر بٌن الرابطة إضعاؾ إلى ٌإدي الزمن

 ، السإال هذا علً الصحٌحة واإلجابة السإال بٌن الرابطة ٌضعؾ امتحانات حل وعدم فاإلهمال

 . للطالب راسً الد التحصٌل فً سلبا ٌإثر بما

 عند ثوراندٌك. األثر قانونوضح بمثال س/

 ، واالستجابة المثٌر بٌن االقتران مرات تكرار بسبب فقط تنشؤ ال االرتباط قوة

 هو وهذا ، االستجابة حدوث ٌلً الذي التعزٌز عن الناشا الطٌب األثر بسبب تنشؤ انما و

 ٌضعؾ أو ٌقوى واالستجابة المثٌر بٌن فاالرتباط ، "األثر قانون" علٌه الذي ٌبنى التفسٌر

إذا  ٌقوى االرتباط فإن .االرتٌاح عدم أو باالرتٌاح شعور من االستجابة على ٌترتب نتٌجة لما

 االرتباط هذا ،وٌضعؾ باالرتٌاح الفرد شعور االشباع هذا وٌلى للفرد اإلشباع االستجابة حققت

 .االرتٌاح بعدم الفرد فٌشعر للفرد اإلشباع االستجابة هذه تحقق إذالم
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 تٌاحراال وهذا ، والسرور باالرتٌاح فستشعر صحٌحة إجابة المعلم سإال عن أجبت إذا : مثال

 السإال واإلجابة هذا بٌن الرابطة ستقوى وبالتالً ، بعد فٌما بسرعة اإلجابة هذه سٌجعلك تتذكر

 وبالتالً ستضعؾ ، االرتٌاح بعدم فستشعر صحٌحة إجابة السإال عن تجٌب لم واذا ، الصحٌحة

 الصحٌحة ؼٌر واإلجابة السإال بٌن الرابطة

 المرؼوب فٌها .دلل بمثال. المرؼوب فٌها وؼٌرٌرتبط قانون التعلم السببً بالنتابج س /

 جزءان القانون لهذا                           

 لها التى االستجابات تكرار إلى الحى الكابن ٌمٌل حٌث المرؼوبة بالنتابج ٌتعلق    األول الجزء  

 . فٌها المرؼوب بالنتابج واضحة سببٌة عبلقة

 تجنب إلى الحً الكابن ٌمٌل حٌث ، فٌها المرؼوب ؼٌر بالنتابج ٌتعلق  الثانى الجزء

 .فٌها المرؼوب ؼٌر بالنتابج واضحة سببٌة عبلقة لها التى االستجابات

 األطعمة ٌشتري أن ٌتجنب الوقت نفس وفً ، باستمرار الرٌاضة ٌمارس الذي الطالب : مثال

 . صحته على حرصا الجابلٌن الباعة من

 عند نورمان بالفهم .دلل بمثال.  ٌرتبط قانون التؽذٌه الراجعهس/

ا لك سٌوفر حدث أو فعل ،أو تإدٌه عمل أى ناتج أن إلى القانون هذا ٌشٌر  المعلومات من كم 

 المسار، تصحٌح فً تفٌدك "المعلوماتٌة الراجعة التؽذٌة" تسمً والتً,الفعل أو العمل هذا عن

 . بالفهم وثٌقا ارتباطا التعلم ٌرتبط هنا ومن ٌحدث التعلم، وبالتالى

 للعبة األساسٌة واالستراتٌجٌات النقبلت جٌدا   تفهم حٌنما الشطرنج تعلمت إنك ٌقال : مثال

 ٌتحدى العب أمام اللعب تستطع لم إذا ،ولكنك الشطرنج تعلمت تعتقد بذلك أنك وقد وؼرضها،

 .لم تتعلمه الحقٌقة فى فإنك ، قدراتك

وفهمت كل ماٌرتبط بالقٌاده من مهارات ولكنك اذا لم  ٌقال انك تعلمت قٌادة السٌاره 2مثال

 تقود السٌاره بنفسك بالفعل فانك بذلك لم تتعلم مهارة قٌادة السٌاره

."قابلٌة التعلم س/تعلم موضوع معٌن ٌإثر اٌجابٌا علً تعلم موضوع اخر.ٌطلق علً ذلك

 لبلنتقال" او"االنتقال الموجب للتعلم"

 وهو ، آخر موضوع تعلم فً وٌفٌدك إٌجابٌا   ٌإثر معٌن موضوع تعلم كان إذا التعلم كفاءة تزداد

 اإلنجلٌزٌة واللؽة العربٌة اللؽة فً نحوٌة لقاعدة فإتقانك ، للتعلم الموجب باالنتقال ٌسمً ما

 التعلم ٌكون وال أخرى مواقؾ فى والكتابة القراءة أثناء ٌفٌدك أن ٌجب راسً الفصل الد داخل

 : أهمها الشروط من مجموعة له توافرت إالإذا الموجب لبلنتقال قاببل  

 ٌجعل السابق والتعلم الجدٌد التعلم بٌن تشابه لوجود المتعلم راك إد : المشتركة /العناصر1

 . سهبل االنتقال

 - . واستبصارها التشابه عبلقات راك إد على ٌعتمد : /الفهم2
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 "."تركٌز االنتباهاالستذكاردور مهم فً تحسٌن طرق ..........االنتباه ٌلعبس/

 . بذلك االلتزام علً والحرص لبلستذكار معٌن وقت تخصٌص /

 .. االسترخاء أماكن عن بعٌدا   لبلستذكار معٌن مكان تخصٌص /2

 تماما   الهادبة األماكن فاستخدام كالضوضاء"، "متؽٌرة ظروؾ فً االستذكار علً /التدرٌب3 

 . ذلك إلً ٌضطر حٌن الضوضاء من قلٌل فً االستذكار علً ؼٌر قادر المتعلم ٌجعل

 هذه كانت فإذا ، االستذكار أثناء علٌها التركٌز عدم أو النفسٌة المشكبلت من التخلص /4

 حلها فً للمساعدة بالمدرسة النفسى اإلخصابى إلى اللجوء ٌمكن الحل صعبة المشكبلت

 "صواب" ٌرتبط زٌادة الرؼبه فً االستذكار بمبدأ الدافعٌهس/

 : خبلل من

 . التفوق و النجاح وهو للمادة راستك د من تحقٌقها إلً تسعً التً األهداؾ فً /التفكٌر1 

 . تجاوزه إلى ٌسعى مستوى لنفسه الطالب ٌحدد كؤن الذات مع /التنافس2 

 . ذلك وتنفٌذ المادة استذكار من لبلنتهاء محدد وقت /تخصٌص3 

 وتدوٌن المذكرات ب" المشاركه النشطه" ترتبط المراجعه

 . األساسٌة العناصر بعض لتذكر حٌن آلخر توقؾ الطالب من    /المراجعة

 هذه وتعد تقرأ ما بتلخٌص قمت إذا استذكارك فً بفاعلٌة تشارك أن ٌمكنك : المذكرات تدوٌن /2

 . هتعلمم ت ما حول وأفكار ومبلحظات أسبلة وتدون بنفسك الملخصات

 القراءه عن طرٌق........ تٌسر لك الكثٌر من التعلم  "الفهم"س/

 . التفصٌلٌة راسة الد قبل عاما   استعراضا   المادة استعراض /1

 . راستها د سبق التً والمعلومات ، الجدٌدة المعلومات بٌن الربط /2

 . والجزبٌات التفاصٌل تنظم التً العامة المبادىء عن البحث /3

 الكلمات علً العٌن لحركات الصحٌح اإلٌقاع خبلل من للقراءة الجٌدة العادات استخدام /4

 المطبوعة

 ٌلعب التعزٌز سواء موجب او سالب دور مهم فً التعلم"صواب"س/

ا دو سالبا   أم موجبا   أكان سواء التعزٌز ٌلعب  من كثٌر فً الحٌوان تعلم فقد التعلم؛ فً هاما   ر 

 هو المٌول مع وٌتفق الرؼبات وٌرضً الدوافع ٌشبع ما فكل المبدأ؛ هذا علً التجارب اعتمادا  
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 بالرضا اإلنسان ٌشعر ما وكل االمتحانات فى والدرجات الجوابز ذلك وٌشمل ، المكافؤة من نوع

 .الموجب بالتعزٌز ٌسمى ما وهو واالرتٌاح

 وٌوجه ٌحبه شًء من المخطا الشخص ٌحرم حٌنما أحٌانا مفٌدا   السلبى التعزٌز ٌكون وقد

 أهمٌة الحالة هذه فى الراجعة التؽذٌة أو النتابج معرفة فإن لذا ٌتجنبها؛ حتى إلً أخطابه انتباهه

 أو اإلنجلٌزٌة باللؽة كلمة نطق فً أخطؤت تعلم أنك فحٌن خاصة؛

 االستجابة تتعلم الحالة هذه فً فإنك من معلمك للكلمة الصحٌح النطق إلً تستمع ثم الفرنسٌة 

 الصحٌحة

 جمٌع أنواع التعلم التً اجرٌت علً الحٌوان اعتمدت علً وجود  "دافع"س/

 تقتصر دوافع التعلم عند االنسان علً الدوافع"الفسٌولوجٌه" البٌولوجٌه الفطرٌه"خطؤ"

 دافع هو ( دافع وجود علً اعتمدت الحٌوان علً أجرٌت والتً السابقة التعلم أنواع جمٌع

 الفرق أن إال اإلنسان على القول هذا وٌنطبق دافع، بدون الحٌوان تعلمٌحدث  ولن ، )الجوع

 لتشمل والفسٌولوجٌة البٌولوجٌة الدوافع مجرد من ٌرقى اإلنسان عند التعلم دافع أن الجوهرى

 وجمٌعها ، واالكتشاؾ واالنجاز الذات تقدٌر إلً الحاجة :مثل االجتماعٌة المكتسبة الدوافع

 ٌعد والمٌل إلٌه ، تتعلمه الذي الموضوع فً بالرؼبة فالشعور لذا اإلنسانً؛للتعلم  هامة دوافع 

 و العامة حٌاتك فً وأهمٌته الدرس من الهدؾ عندما تدرك ٌتكون الدافع هذا و ، قوة دافعة

 والمهنى التعلٌمً مستقبلك

 تختلؾ طرٌقة تحدٌد الفترات الزمنٌه المناسبه لكل من التعلم والراحه  "صواب"س/

 تقوم التى المهام حسب والراحة التعلم من لكل المناسبة الزمنٌة الفترات تحدٌد طرٌقة وتختلؾ

 العمل فً كفاءتك أن تشعر طالما تسترٌح أن فٌجب ، األفراد بٌن الفردٌة ومبدأ الفروق ، بها

 الواحد العمل خبلل الراحة فترات تكون أن علً ، التزاٌد فً بدأت أخطاءك وأن بدأت تتناقص

 إلى العربٌة اللؽة استذكار من تتحول كؤن ، آخر إلى عمل من انتقلت إذا أما ، تإدٌه قصٌرة الذي

 . أطول الراحة فترة تكون أن الرٌاضٌات فٌجب

 الممارسه المركزه أثناء التعلم أفضل من الممارسه الموزعه "خطؤ"س/

 المركزة والممارسة الموزعة الممارسة : هما التعلم أثناء الممارسة من نوعان هناك

 المركزة الممارسة أما ، راحة فترات بٌنها قصٌرة جلسات فً التعلم ٌتم الممارسةالموزعة فً 

 . المركزة من أفضل عموما الموزعة والممارسة راحة، دون نسبٌا   جلسات طوٌلة فً التعلم ٌتم
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 عرؾ النموس/

 لحظة منذ الحى للكابن تحدث التى التؽٌرات سلسلة "أنه على اإلنسانى النمو تعرٌؾ ٌمكن

 لجسمٌةوالعقلٌةواالنفعالٌةواالجتماعٌةا الجوانب فى وذلك الوفاة أو الشٌخوخة وحتى لحملا

 ". واللؽوٌةوالخلقٌة

 اعرض مبادئ النمو فً ضوء مادرستس/

 "من العمومٌه الً النوعٌه والخصوصٌه" :الخاص إلى العام من ٌسٌر النمو/1

 مستمر تؽٌر النمو /2

 والعقلى الجسمى النمو معدالت فى األفراد وداخل الفرد الواحد بٌن فردٌة فروق توجد /3

 واالنفعالى واالجتماعى

 ببعضها االرتباط إلى المختلفة النمو جوانب تمٌل/4

 أخرى إلى مرحلة من النمو سرعة تختلؾ /5

 عرضٌة واتجاهات طولٌة اتجاهات فى النمو ٌسٌر/6

 أذكر ثبلث مخاطر تتطلب تقنٌن استخدام االنترنت والكمبٌوتر لبلطفال.س/

 . اإلنترنت شبكة على الموجودة المعلومات ودقة صحة مدى من التحقق صعوبة -أ

 وٌجب ، ٌعرفونهم ال ؼرباء أشخاص مع الحدٌث ٌتبادلون حٌث االتصال ؼرؾ إلى الدخول - ب

 .المنزل خارج األشخاص هإالء مقابلة أو الشخصٌة رهماأسر إفشاء من األبناء تحذٌر

 نموهم على وٌإثر االجتماعً تفاعلهم من ٌقلل مما الوقت من طوٌلة ساعات استهبلك -ج

 .)اإلنترنت إدمان إلى األمر وصل إذا خاصة(النفسى

 بالوحدة للشعور عرضة أكثر الطفل ٌصبح اآلخرٌن مع االجتماعى التواصل ٌقل عندما - د

 .واالكتباب النفسٌة

 للوراثه دور مهم فً النمو واالرتقاء االنسانً.اعرض ذلك فً ضوء مادرست.س/

 الموروثات طرٌق اآلبناء،عن إلى باءاال من ثٌةاالور الخصابص أو الصفات انتقال هى ثةاالور

 البوٌضة تحتوٌها التى الكروموزومات تحملها التى الجٌنات أو

 اإلنسانٌة الخلٌة أن المعروؾ ومن واإلخصاب، التلقٌح عملٌة بعد المنوى بالحٌوان المخصبة

 داخل وٌوجد ، ونواة توببلزمبسٌ على ٌحتوى والبروتوببلزم ، وبروتوببلزم جدار من تتكون

 تحمل التى الكروموزومات علٌها ٌطلق رفٌعة خٌوط من المكونة الكروماتٌنٌة الشبكة النواة

 ثٌةاالور الصفات جمٌع تحدد والتى ، الجٌنات
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 اعرض فً ضوء مادرست .دور االسره فً النمو االنسانً .س/

 الطفل ٌجعل فهذا ماواالحتر والثقة والقبول ، بالحب تتسم ووالدٌه الطفل بٌن العبلقات كانت إذا

 أو واإلهمال بدةاالز الحماٌة تسودها التى العبلقات أما، فٌهم وٌثق اآلخرٌن وٌتقبل ذاته ٌتقبل

 والعجز الثقة بعدم وشعوره ، الطفل اعتمادٌة زٌادة إلى تإدى التهاون أو السٌطرة و التسلط

 والخالٌة ، أخر على طفل تفضٌل من والخالٌة األخوة مع الطٌبة العبلقات فإن كذلك ، والنقص

 . للطفل السلٌم النفسى النمو إلى تإدى فإنها التنافس من

 االرتقاء االنسانً  حدد الدور الذي ٌلعبه الؽذاء فً النمووس/

 فى ٌساعد أنه حٌث النمو فى مهما ا  دور الؽذاء ٌإدى

 كما له البلزمة الطاقة الجسم إعطاءأ/              

 ، منها التالؾ وتعوٌض الجسم خبلٌا بناء فى ٌساعدب/               

 ، فٌتامٌناتال نقص عن الناتجة ضرااألم من الفرد قًج/ٌ              

 جبٌلذا  وطبٌعة العملبهاالفرد، ٌمر التى المرحلة طبٌعة مع الؽذاء ٌتناسب أن وٌجب           

 للنمو المطلوبة العناصر كل على ىوتحت ؼذابٌة وجبات الفرد تناول

 اعرض دور المدرسه فً النمو واالرتقاء االنسانً.س/

 مهمة إلٌها وأوكل ، وتعقدها الحٌاة تطور بحكم المجتمع كفلها التى الرسمٌة المنظمة تلك هى

 خبلل  ،من مقصود ثقافى بشكل وتعلٌمهم النشء تربٌة

  والتفكٌر السلوك أنماط واكسابهم الثقافة نقلأ/                  

  المنشودة والقٌم االجتماعٌة واالتجاهات العادات تكوٌنب/              

 وتعد تهماومهار استعداداتهم تنمً التى واألسالٌب الطرق على تدرٌبهمج/               

 هىف الواسع بنطاقها االجتماعٌة والحٌاة الضٌق بنطاقها األسرة بٌن وسطً حلقة المدرسة

 .  المتعددةالمعقده و  الحٌاة مواقؾ ومشكبلتلمواجهة ناضجا لتإهله اصؽٌر الطفل تستقبل

 االنفعاالت  )خطؤ( تتسم الطفوله المتؤخره "طفل المدرسه االبتدابٌه"بحدةس/

 تتسم الطفوله المتؤخره بالهدوء والثبات االنفعالً      )صواب(

 وٌسمٌها االنفعالى، والثبات بالهدوء، منها ةراألخٌ سنوات الثبلث خاصة المرحلة هذه تتسم

بحدة  تتسم التى المبكرة الطفولة بمرحلة مقارنة وذلك ، الهادبة الطفولة مرحلة الباحثٌن بعض

 شخصٌة وتتسم ، ، االنفعالى ررااالستق بعدم تتسم التى هقةراالم و ،االنفعاالت وعدم ثباتها

 . عهوالطا والنظام الضوابط بتقبل الطفل
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 ٌتسم التعبٌر اللؽوي بالدقه والوضوح مع نهاٌة مرحلة الرضاعه  )خطؤ(س/

 )صواب(  التعبٌر اللؽوي بالدقه والوضوح فً نهاٌة الطفوله المبكرهٌتسم 

 كانت التى األخطاء وتختفى ، والدقة بالوضوح اللؽوى التعبٌر ٌتسم الطفوله المبكره   نهاٌة فى

 بعض بدالستإ وأ )مترسة مدرسة( ، ) تلم قلم( الكلمات بعض نطق من حٌث ذلك قبل ، موجودة

" رعاٌة وحب .للطفل اللؽوى النمو على تإثر عوامل عدة وهناك) حازم من بدال حامز( الحروؾ

 البٌبه االجتماعٌه" -الصحه العامه للطفل -الوالدٌن

 تختلؾ النسب الجسمٌه لدي الولٌد عن البالػ )صواب(س/

  ، النوع وباختبلؾ والبٌبة ثةاالور عوامل باختبلؾ الجسمى النمو معاٌٌر تختلؾ

 سأر طول فٌبلػ شد،االر نع تختلؾ الرضٌع جسم ءاأجز بٌن النسبف

 نمونبلحظ  لذا ، الجسم طول ُثمن تبلػ شدراال سأر طولو الجسم طول ربع الرضٌع

 الجسمٌة النسب أن ذلك ومعنى ،"االطراؾ" والساقٌن عٌناوالذر الجذع نمو أس أبطا منالر

 .البالػ لدى عنها الولٌد لدى تختلؾ

 عد الطفوله المبكره بداٌة ظهور الذكاء االجتماعً   )صواب(تس/

ا ٌمٌز أن ٌستطٌع كما باألم، خاصة بالوالدٌن التعلق فً المرحلة هذه فً الطفل ٌبدأ  ٌ  بٌن اجتماع

 الؽرباء، وبٌن واألشقاء واألم األبك المؤلوفٌن األشخاص

 ظهور بداٌة المرحلة هذهف حةابالر والشعور باالبتسام األم مع العبلقة عمق عن الطفلٌعبر 

 .االجتماعً الذكاء

 الطفوله الوسطً والمتؤخره بالسرعه   )خطؤ(ٌتسم النمو الجسمً فً س/

 زٌادات رأتط وال هدوء فى النمو نسب وتتؽٌر بالبطء المرحلة هذه فى الجسمى النمو ٌتسم

ا الطفل وزن وٌبدأ الحجم فى مفاجبة  من وطوله كم،23-21 حوالً من المرحلة هذه فً تقرٌب 

 هطولكم و33-36وزن الطفل   ٌبلػ سنة 12سن أي المرحلة هذه نهاٌة وفً سم121-122

 سم 146

أطلق بٌاجٌه علً النمو العقلً فً الطفوله الوسطً والمتؤخره "بالعملٌات العٌاٌنٌه س/

 الحسٌه" "صواب(

 األربع المعرفى النمو حلرام من الثالثة المرحلة فى األطفال ٌدخل السابعة أو السادسة سن عند

 " العٌانٌة بالعملٌات وٌقصد ، "الحسٌة العٌانٌة "العملٌات مرحلة وهى بٌاجٌه حددها التى

 الطفل حب أٌضا   المعرفى النمو مظاهر ومن"الحسٌة األمور فى المنطقى التفكٌر لىع القدرة

 ٌعرفه ال ما ومعرفة المجهول وارتٌاد لبلستكشاؾ
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 كتب، ( للمعرفة مصادر توفٌر فى متمثلة الوالدٌن من معرفٌة رعاٌة ٌتطلب ،وهذا

 .إلخ ... ، ثرٌةاأل ألماكنا ةر زٌا ، مجبلت

 تقتصر تنشبة الطفل اجتماعٌا فً الطفوله المتؤخره علً االسره )خطؤ(س/

 جماعتٌن الطفل ٌواجه حٌث بالمدرسة بالتحاقه للطفل االجتماعى العالم ٌتسع

 وٌظل ، ناواألقر المعلمون :وهما االجتماعٌة تنشبته وفى شخصٌته نمو فى تسهمان جدٌدتٌن

 ٌكونف ، المجتمع معاٌٌر تقبلو طااالنخر فى المرحلة هذه فى الطفل ٌبدأ ، امستمر   تؤثٌراألسرة

 من واإلثابة الدعم، على الحصول لمجرد ذلك ٌفعل ال المعاٌٌر، هذه مع متسقا االجتماعى سلوكه

 لذا مرؼوب اجتماعى بسلوك ٌقوم عندما بالرضا ٌشعرف لذاته تحقٌقا ولكن واآلخرٌن، الوالدٌن

 خارجٌا   ولٌس ذاتٌا   التدعٌمف

 قبل المدرسه االبتدابٌه"المبكره"  )صواب( تتعدد مظاهر النمو االنفعالً لدي طفل ماس/

 : المرحلة هذه فى االنفعالى النمو مظاهر أهم ومن

 بعضهم األطفال أن كما األوالد، من للخوؾ تعرضا   أكثر البنات أن ٌبلحظ : الخوؾ انفعال *

 . مرٌضا، كان إذا خاصة األطباء أو الظبلم، أو الحٌوانات، من ٌخاؾ

ة عاقإ أو ، رؼباته إشباع من حرمانه عند الطفل لدى الؽضب نوبات تظهر : بؽضال انفعال *

 على وٌرتمى الطفل ٌثور قدف ، ومقاومة وعناد احتجاج صورة فى النوبات وهذه ، حركته

 . قدمٌه بكلتا األرض ضربوٌ األرض

 .جدٌد طفل مٌبلد عند الطفل نفس فى الؽٌرة نار شتعلت : ٌرةؽال انفعال *

 تإثر الحاله االنفعالٌه لبلم علً الجنٌن بشكل ؼٌر مباشر )صواب(س/

 نمو على مباشر بشكل تإثر ال قد ) لحزنااو ، اولقلق ، السعادة ( مثل االنفعاالت : لؤلم

 الحاد القلقف، الهرمونات تؤثٌر عبر مباشر ؼٌر بشكل تإثر ولكنها ، الجنٌن

 على كبٌر بشكل تإثر  الشدٌد لحزناالكتباب،اوا،او النفسٌة للضؽوط لتعرضاو ،

 صعوبات من تزٌد الشدٌدة االنفعاالتف ، الجنٌن وعلى الحامل األم

 ، ) لئلجهاض التعرض مكانٌةااو لقٌا،ااو ، الؽثٌان ( تشمل والتى الحمل

 الوالدة فقبل ، وبعدها الوالدة قبل الطفل على تإثر الشدٌدة وانفعاالتها األم عصبٌة فإن كذلك

 الطفل لدى المرضٌة ضااألعر بعض من تزٌد الوالدة وبعد ، للجنٌن العصبى الجهاز تضر

  )الهضم وسوء ، بداالز النشاط ، لمؽصا، الشدٌد البكاء ( مثل ، الولٌد
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 فً نمو الجنٌن  )صواب( حاالت اختبلؾ الدم من العوامل المإثرهس/

 فى (RH) عناصر وتوجد ، (RH) عناصر منها أساسٌة عناصر من ءاالحمر الدم تاكر تتكون

 به األب دم وكان موجبة، (RH) عناصر به األم دم كان فإذا سالبة؛ أو موجبة إما صورتٌن

 دم كان إذا للجنٌن،أما ضرر ٌحدث فبل واألم األب بٌن التوافق ٌحدث هنا سالبة، (RH)عناصر

 عناصر به األب دم وكان سالبة (RH) عناصر به األم

 (RH) ذلك على وٌترتب ءاالحمر الدم تاكر نقص إلى ٌإديف التوافق عدم ٌحدث فهنا موجبة 

 داخل الجنٌن موت

 .عمى أو عقلً ضعؾ أو شلل أو حادة بؤنٌمٌا إصابته أو مباشرة الوالدة بعد أو الرحم

 ؼذاء االم الحامل من العوامل المإثره فً نمو الجنٌن  )صواب(س/

 للبنااو ، البروتٌن خاصة بصفة ، ومتكامل مناسب ؼذاء على الحامل األم تحصل أن البلزم من 

 طفلها ٌكون وحتى الصحٌة بحالتها لبلحتفاظ وذلك وفواكه، ، وخضروات ، وخبز ، ومنتجاته

 علٌها تحصل أن قبل حتى ، األم من الؽذابٌة متطلباته على ٌحصل الجنٌن ،ألن وسلٌما صحٌحا

 األم

 ، اإلجهاض( إلى ٌإدى األم تؽذٌة سوء و األم ؼذاء فى الموجودة العناصر تكامل أو كفاٌة وعدم

 الدم وفقر ، الوالدة وقت وزٌادة ، المٌتة المٌت أو المبتسرة لوالداتااو ، الدم وتسمم ، اوألنٌمٌا

 فإن كذلك ، البروتٌن نقص حالة فى خاصة ) للجنٌن العصبى الجهاز وتؤثر ، الجنٌن لدى

 فى ضااألمر هذه وتظهر األم، تؽذٌة سوء من عانوا الذٌن األطفال بٌن تنتشر ضا  اأمر هناك

 .) الدم وفقر ، لكساحااو ، الربوى االلتهاب ( :مثل الحٌاة من األولى أشهر الستة

 بؤنها مرحلة انفجار فً النمو حلل العباره توصؾ المراهقهس/

 معه منزاأوٌت البلوغ قبل ٌحدث انفجار وهو "النمو فى انفجار " مرحلة بؤنها هقةاالمر وصؾت 

 ثم ، الجنسى لنضجل  الفرد ٌصل أن قبل ) الفردٌة للفروق تبعا ( أوعامٌن عام لمدة وٌستمر ،

 ثبلث حوالى تمتد السرٌع التؽٌر فترة أن ذلك ومعنى . عام إلى أشهر ستة من تمتد لفترة ٌستمر

 .هقةاالمر مرحلة مجموعها فى تإلؾ سنوات

 توصؾ مرحلة المراهقه بانها "أزمه انفعالٌه" عقب برأٌكس/

 أطلق من أول هول ستانلى جورج ولعل ، " انفعالٌهأزمة " مرحلة هى هقةراالم مرحلة أن على

 انفعالى توتر مرحلة هقةاالمرف ،"والعواصؾ الضؽوط مرحلة" الشهٌرة عبارته فى الوصؾ هذا

 التفسٌر هذا لكن ، المرحلة هذه فى تحدث التى والسٌكولوجٌة الجسمٌة، تاالتؽٌر مصدره شدٌد

 علماء بحوث نتابج االعتبار فى نضع أن واألصح شك، موضع ٌصبح لؤلزمة الحتمى البٌولوجى

 ومضمونها شكلها فى تختلؾ " هقةاالمر أزمة أن أكدت التى واالنثروبولوجٌا االجتماع

 .حضارة إلى حضارة ومن ، مجتمع إلى مجتمع من وحدتها
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 استخلص ثبلث عوامل تزٌد من العصبٌه والصراع لدي المراهق.س/

 ٌعامله الذى الوقت فى الكبٌر الشخص معاملة ٌعامل أن فى رؼبته بٌن هقاالمر لدى عاالصر -1

 فٌه

 النوع من بالفعل األباء كان إذا تعقٌدا األمر ،وٌزداد صؽٌر طفبل   كان لو كما ومعلمٌه والدٌه

 . أبنابه فى ٌتحكم الذى المتسلط

 الموانع وبٌن وتستفزه تثٌره التى الجنسٌة دوافعه بٌن هقاالمر نفس فى عاالصر ٌنشؤ -2

 فى ممثلة الخارجٌة

 الموانع بل فقط الخارجٌة الموانع ولٌست ا، الدٌنٌة والتعالٌم والقوانٌن، والعرؾ التقالٌد

 هذه طالت كلما حرجا المشكلة وتزداد ، األعلى األنا فى ممثلة اٌضا الداخلٌة

 البٌبات فى توجد تكاد ال بٌنما ، الحدٌثة أو الصناعٌة المجتمعات فى بالفعل تطول وهى المدة،

 . والبدابٌة الرٌفٌة

 النمو ٌسبق الجسمى النموف النمو، جوانب بتوازن ٌرتبط عامل هقاالمر لدى أٌضا عاالصر-3

 سلوكه  ولكن الكبٌر شداالر حجم فى هقامرالٌبدو هنا ومن واالجتماعى، واالنفعالى، العقلى،

 عرضة ٌجعله مما شدا  ار كاوسل منه ٌتوقعون هقابالمر المحٌطٌنف شد،االر سلوك بعٌداعن

 للنقد،

 ذاته تحقٌق فى رؼبته بسبب هقاالمر نفسالصراع فً  -4 

 رٌاضٌا ٌتفوق أن ٌحاول وقد  ٌستطٌع ال ولكنه ، سٌاار د ٌتفوق أن هقاالمر ٌدرٌ فقد المواقؾ؛

 بمظهر ٌظهر أن ٌحاول وقد ذلك، فى ٌنجح ال ولكنه االجتماعٌة، األنشطة فى ٌشارك وأن أ ،

 تساعده، ال إمكانٌاته ولكن القصور بعض  لٌعوض أو رفاقه لٌجارى مادٌا القادر

 ٌتسع المجال االجتماعً للمراهق لٌشمل مإسسات من خارج االسره هل تإٌد. ولماذا،س/

 األسرة على ٌعتمد كان أن فبعد ، الطفل لدى عنه هقٌناللمر االجتماعى المجال ٌتسع

 دهااوأفر 

 أصبح االجتماعٌة واتصاالته عبلقته فى واألقارب، األطفال، ورٌاض الحضانة، فى دااألفر أو

  العادات،و المعاٌٌر، منها ٌكتسب أكثر، مإسساتومن خبلل  األسرة، خارج المجال

 السابدة ؾاواألعر

 االجتماعٌة باألدوار وٌلم أخرى فبة أى من أكثر والزمبلء الرفاق تؤثٌر صبحأ أى ،

 مع التواصل فى ومهارته االجتماعٌة تهاخبر زٌدوت وجنس فرد لكل المجتمع حددها التى

 اآلخرٌن،
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 ٌختار، بدأ الطفولة فً لها وتشربه األسرة، وتقالٌد معاٌٌر، تقبله من فبدال   األوضاع؛ وتتبدل

 واتجاهاته بهار آ مع تفقٌ بما وٌناقش،وٌقتنع

 ٌسبر النمو العقلً فً المراهقه من المجمل الً التفاصٌل .حلل العباره.س/

 الطفولة مرحلة فى هو كما للجزء الكل ومن لٌصافتال إلى المجمل من عموما العقلى النمو ٌسٌر

 الثامنة فى أقصاها وتبلػ عشر الثالثة فى الخاصة تاوالقدر العقلٌة، العملٌات فى التماٌز فٌبدأ

 .عشر

 : تفصٌبل   تزداد التى العقلٌة العملٌات ومن

 أكثر وموضوعات مشكبلت المراهق تركٌز انتباهه فً فٌستطٌع وعمقه مداه ٌزداد : االنتباه/1

 ٌساعدفالعام، بالذكاء عبلقة له االنتباه ومدى ، أطول دروسا استٌعاب وٌستطٌع ،ادٌعقتو عمقا،

 .هقاالمر تذكر من وٌزٌد المرتفع، التحصٌل على

 التذكر من الدب جدٌدة عبلقات واستنتاج الفهم، على المبنى التذكر إلى هقاالمر ٌمٌل : التذكر/2

 االلً القابم علً الحفظ فً الطفوله 

 الحسى التخٌل من بدال المعنوٌات على القابم المجرد التخٌل إلى هقاالمر ٌمٌل : التخٌل/3

 على القدرة وتعتبر وأحبلمه، آماله فٌها ٌبنى التى الٌقظة أحبلم تكثر ولذلك الطفولة، مرحلة فى 

 الهندسة فى هو كما المجرد التفكٌر على القابمة العلوم سةار د فى األساس هى التخٌل

 على القدرة هقاالمر لدى تزداد كما والرٌاضٌة؛ الفٌزٌقٌة العلوم من وؼٌرها والجبر، بفروعها،

 .بؤنواعه والتفكٌر واالستنتاج االستدالل

من عبلمات النموالخلقً فً المراهقه احبلل المبادئ الخلقٌه العامه محل المفاهٌم الخلقٌه س/

  الخاصه عقب برأٌك.

 جماعته، منه تتوقعه ما هقراالم تعلم المبكرة هقةاالمر مرحلة فى الهامة النمابٌة المهاممن 

 كما بالعقاب تهدٌد أومستمر، ؾاإشر دون التوقعات هذه مع لٌتوافق سلوكه وتشكٌل

 الطفولة، مرحلة فى كان

 ، الخاصة أو النوعٌة الخلفٌة المفاهٌم محل العامة الخلقٌة المبادئ حلتولهذا 

 الخارجٌة الضوابط محل للسلوك الداخلٌة الضوابط حلت كما 

 تعد المراهقه مرحلة السعً نحو الكمال عقب برأٌك. س/ 

 ولآلخرٌن ألنفسهم ٌصنعون هقٌنراالم نجد لذلك الكمال، إلى سعى مرحلة هى هقةاالمرتعد 

  فً الوصول للكمال االخبلقًٌعجز وحٌن إلٌها الوصول أحٌانا ٌصعب مرتفعة أخبلقٌة معاٌٌر

 ٌادةزولكن ،اكثر من الطفل  اللوم تقبلٌ هقاالمرفلذا الضمٌر، بااضطر من وٌعانى بالذنب ٌشعر
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 أحبلم فى بولهرل وٌلجؤ ، الشخصٌة الكفاءة عدمٌإدي ل حدوثها راوتكر ، الذنب مشاعر حدة

 الصؽار هقٌنراالم

ركزت التوجهات الحدٌثه للتحلٌل النفسً علً خبرات الطفوله المبكره)خطؤ(الدوافع س/

 البلشعورٌه)خطؤ(

 ستاك وهاري هورنً، وكارٌن ، إرٌكسون إرٌك عند النظرٌة لهذه الحدٌثة التوجهات فً

 سولٌفان

 عملٌة خبلل الوالدٌن مع والتفاعبلت اإلجتماعٌة، تاالمتؽٌر لدور مضاؾ اهتمام هناك أصبح

 الشخصٌة نمو فً التنشبة

 الشخصٌه )خطؤ( أكد فروٌد علً دور المتؽٌرات االجتماعٌه فً نمو س/

 المبكرة، الطفولة تاخبر على عموما النفسً التحلٌل ٌإكد

 الطاقة على تركز كما للشخصٌة، كمحددات ،واإلحباطات عاتاوالصر البلشعورٌة، والدوافع

 .القلق لمواجهة كوسٌلة الدفاع ومٌكانٌزمات الحٌلدورو للسلوك، أساسً كمحرك النفسٌة

  إرٌكسون عند النظرٌة لهذه الحدٌثة التوجهات وفً

 أكد واطسون علً تؤثٌر العوامل الوراثٌه علً الشخصٌه )خطؤ(س/

 أكد "دوالرد "مٌلر"سكنر"علً تؤثٌر العوامل الوراثٌه ودافع الفرد فً الشخصٌه)صواب(

ركزت المدرسه السلوكٌه علً السلوك الظاهر فً دراسة الشخصٌه)صواب(السلوك 

 داخل الفرد)خطؤ( الداخلً)خطؤ(ماٌحدث

 وفقا المتعلمة أو المكتسبة، العادات من مجموعة أنها على الشخصٌة إلى السلوكٌة تنظر

 . التعلم لقوانٌن

أو  الفرد، داخل ٌحدث عما النظر بؽض وقٌاسه مبلحظته، ٌمكن الذي الظاهر السلوك على ركزت

 العقل، داخل ٌحدث ما

 سكنر، أمثال من السلوكٌٌن أن إال الشخصٌة، على ثٌةاالور العوامل تؤثٌر واطسونرفض  

 سلوكه، تشكٌل فً درالف ودوافع ، ثٌةاالور العوامل أهمٌة أكدوا علًومٌلر ودوالرد،

 .وشخصٌته

 ركزت النظرٌه االنسانٌه "ماسلو"علً خبرات الطفوله المبكره فً درسة الشخصٌه)خطؤ(س/

 فً علم النفس )صواب( ٌطلق علً النظرٌه االنسانٌه القوه الثالثه

 ركزت النظرٌه االنسانٌه علً الطبٌعه االنسانٌه الخٌره)صواب(
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 على تركز وهى ، والسلوكٌة النفسى التحلٌل نظرٌة بعد النفس لعلم الثالثة القوة علٌها ٌطلق

 .لسلوكه بطبعه،وواع خٌر اإلنسان أن ترى حٌث الخٌرة؛ اإلنسانٌة الطبٌعة

 بعض على ركز الذى ماسلو، هامراإب ، النظرٌة هذة رواد ومن ، محدد هدؾ له دابما   السلوكف

 لوجوداو الحٌاة، وأهداؾ ، ،واإلبداع الذات تحقٌق : مثل اإلنسانٌة الصبؽة ذات الموضوعات

 . الشخصٌة على للحكم المهمة تراالمتؽٌ من اهوٌعتبر واإلجتماعى، الشخصى،

 الشخصٌه السٌكوباتٌه ضد مجتمعٌه)صواب(س/

 . وكاملة واعٌة دةابإر الٌتصرؾ ، مجتمعٌة ضد شخصٌة السٌكوباتٌة الشخصٌة

 : فً السٌكوباتٌة الشخصٌة ومعالم صفات أهم تلخٌص وٌمكن

 . مبكرة سن فً السلوك بااضطر ظهور -أ

 . للمجتمع مضادا أو مإذٌا اتجاها بااالضطر هذا إتخاذ -ب

 .  السٌطرة عن الخارج االندفاع -ج

 . اللٌن أو الشدة لوسابل استجابته -د

 االتجاهات بعض توفر مع  ، العاطفى النضج عدم -ه

 .السلبى ؾالبلنحر

 ٌعد النقص مركب نفسً شعوري)خطؤ( مركب نفسً الشعوري)صواب(س/

وٌعبر عن الشخصٌه النفسٌة، العوامل من العدٌد إلً ٌرجع الشعورى نفسى مركب النقص ٌعد

 :صفاتها أهم الدونٌه ومن 

 .الحٌاتٌة ماتهاالتز تلبٌة فً دابم عجز من ٌعانً -أ

 .الؽٌر مع التعامل فً أدنى مرتبة ٌتخذ - ب

 .واالستسبلم والخضوع الخنوع وضع فً ٌكون بؤن دابما ٌقتنع - ج

 .واالستقبللٌة بالثقة للشعور ٌفتقر - د

 .الحٌاة فً الهامشٌة باألدوار ٌرضى - ه

 التفكٌر بعٌدا عن التفكٌر الخرافً   )المبدعه( تتسم ........ بالمنهج العلمً فًس/

 :المبدعة الشخصٌة خصابص أهم من

 .فًاالخر التفكٌر عن وٌبتعد التفكٌر فً العلمً بالمنهج ٌتسم -أ
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 .العادي الشخص انتباه ٌلفت ال ما انتباهه ٌلفت - ب

 .العادي الشخص فٌها ٌفكر ال وقضاٌا مشاكل فً التفكٌر دابم - ج

 .التقلٌدٌة وؼٌر بالحداثة والمشاكل للقضاٌا حلوله تتسم - د

 .الواحدة للمشكلة عمق وذات وجادة متعددة حلوال ٌعطً  - ه

 .العادٌٌن عن الذكاء نسبة بارتفاع ٌتسم  - ز

 الذات وجذب انتباه االخرٌن  )الهستٌرٌه( بحب تتسم الشخصٌه........س/

 : هى الهٌستٌرٌة شخصٌةال أكثرصفات من

 - .بها واالهتمام الذات حب /أ

 - . اآلخرٌن واهتمام انتباه جذب ومحاولة الظهور حب /ب

 - .المسبولٌة فً اآلخرٌن على التواكل/ ج

 - .باآلخرٌن والتؤثر لئلٌحاء الشدٌدة القابلٌة/ د

 - .والتمثٌل والكذب للمبالؽة القابلٌة/ ه

 .بالسطحٌة وتتسم التقلب وسرٌعة طفولٌة انفعاالتهم /و

 جد تعرٌؾ محدد لصاحب الشخصٌه الطبٌعٌه )خطؤ(ٌوس/

 تظهر الذي الفرد ذلك أنه الطبٌعٌة، الشخصٌة لصاحب ما حد إلى المقبولة التعرٌفات من 

 نحو متوازن بشكل الخصابص هذه توجٌه ٌستطٌع و متكاملة، بصورة شخصٌته خصابص

 .معٌن هدؾ تحقٌق

 النفسٌة بالصحة ٌتمتع الذي الشخص بؤنه الطبٌعً الشخص اعتبار إلى آخرون ذهب

 وهذه والعقلٌة، النفسٌة االضطرابات من تخلو الطبٌعٌة والعقلٌةالسلٌمة،فالشخصٌة

 الطبٌعٌة الشخصٌة أن إلى ثالث فرٌق وٌذهب النفسٌة، الصحة تعرٌفات من تتقارب التعرٌفات

 امكاناته، لكل كامل واستثمار ، ؾ كا بنشاط ٌتمتع العقل،الثبات االنفعالً، برزانة التً تتمتع هً

  .ؼٌره وال نفسه مع حرب فً ولٌس مكوناتها، بكل بٌبته مع وٌتوافق

 شخصٌه تمٌل للعزله وعدم التواصل االجتماعً  )االنطوابٌه(س/

 :هو االنطوابى الشخص به ماٌتصؾ أهم من

 - .االجتماعى والبعد عن التواصل والوحدة االنعزال إلى /ٌمٌل أ
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 - .الٌقظة أحبلم ٌشبه بما منفردا التؤمل إلً ٌمٌل/ ب

 - .والمثالٌة النظرٌة رات االعتبا علٌه وتؽلب المادٌة، بالنواحً االهتمام قلٌل /ج

 - .االنفعال سرٌع تجده لذلك المزاج؛ حساس /د

 تعد.........بناء معرفً افتراضً  )االتجاهات(س/

 ومعتقداته الفرد ألراء تنظٌما ٌعكس افتراضٌا معرفٌا بناء االتجاهات تعتبر

 وسلوكه

ٌشٌر المكون ............ لبلتجاه الً معتقدات الفرد وافكاره نحو موضوع معٌن )المكون س/ 

 المعرفً(

 تشمل  والمعتقدات االتجاه، موضوع نحو ومعلوماته وتصوراته وأفكاره الفرد معتقدات ٌشمل

 سواء سالب او موجب االتجاه تكوٌن فى وتسهم معٌن موضوع تجاه ومعارفه الفرد تصورات

 مرؼوب ؼٌر أم فٌها كونهامرؼوب حٌث من  ما باعتقاد مرتبطة الصفات هذه من صفة كل ألن

 .فٌها

 والتى الموضوع هذا حول الفرد معتقدات به ٌقصد السجابر تدخٌن حول المعتقدات نسق :مثال

 .سلوكه خبللها من ٌنتظم

 )المكون االنفعالً الوجدانً(أكثر مكونات االتجاه عرضه للثبات  س/

 ٌشٌر المكون االنفعالً الً معتقدت الفرد وتصوراته "معلوماته" نحو موضوع االتجاه )خطؤ( 

  فاالتجاهات ، معٌن موضوع نحو وانفعاالته الفرد مشاعر إلى ٌشٌر:االنفعالى المكون

 خاصأش تجاه استجابتهم االنفعالٌة معٌنة؛تعبرعن انفعالٌة شحنات على تنطوى

 عرضة المكونات أكثر هو الجانب هذا ، ٌكرهونها أو ٌحبونها مواقؾ أو ، موضوعات أو

مع ما لدٌه  تتناقض جدٌدة لحقابق أومعلومات األشخاص ٌتعرض فحٌن التؽٌر؛ وعدم للثبات،

 ٌساعدعلى استمرار االتجاه لما ٌنطوى علٌه من شحنات انفعالٌة الجانب هذا فإن من معتقدات

 الفرد أو نزوعه للقٌام أو عدم القٌام بفعل معٌن ٌشٌر الً  )المكون السلوكً(مٌل س/

 - أو بفعل القٌام عدم أو للقٌام نزوعا أو مٌبل االتجاهات تحمل : السلوكً

 معٌن موضوع أو جماعة، أو شخص، أو شًء، فإذاكان اتجاهنا موجب نحو  ، معٌن سلوك

 . منه نقترب و نإٌده فاننا نسانده و
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 تتكون االتجاهات من فراغ)خطؤ(س/

االتجاهات ال تتكون فى فراغ ولكنها تنشؤ من عبلقةالفرد بموضوع معٌن من موضوعات 

 البٌبة، أو قضٌة من القضاٌا

تعد االتجاهات نتاجا للخبره السابقه )صواب( ترتبط بالسلوك الحاضر)صواب( تشٌر س/

 للسلوك فً المستقبل )صواب(

 فى السلوك إلى وتشٌر الحاضر، بالسلوك وترتبط ، السابقة للخبرة نتاجا تعتبر االتجاهات

 المستقبل

 هناك العدٌد من العوامل التً تسهم فً تؽٌٌر االتجاه )صواب(س/

 .رسوخه وعدم االتجاه ضعؾ -أ

 باقى على أحدهما ترجٌح ٌمكن بحٌث قوتها فى متساوٌة و متوازٌة اتجاهات وجود - ب

 .االتجاهات

 . االتجاه بموضوع تتصل مباشرة خبرات وجود - ج

 سطحٌة أو هامشٌة االتجاه -د 

 ترتبط صعوبة تؽٌٌر االتجاه بعدة عوامل  )صواب(س/

 . ورسوخه القدٌم االتجاه قوة -أ

 . الرأي وصبلبة ، الفكرى الجمود - ب

 -أعمى تعصب إلى وتحوله لبلتجاه، الشدٌد االنفعال مصاحبة -ج

 . للذات تهدٌد أنه على الجدٌد االتجاه راك إد - د

 - .الفرد إرادة رؼم االتجاه تؽٌٌر محاولة -ه

 . االتجاهات تؽٌٌر مقاومة على تعمل الفرد عند القوٌة الدوافع - و

 . تؽٌٌرها وتقاوم القابمة االتجاهات على فظاتح الدفاع حٌل - ز

 ٌعد مفهوم القٌمه أعم وأشمل من الثمن )صواب(س/

 الثمن ألن ، الثمن من أعم القٌمة كانت وان ، ثمنه أو وقدره ، الشا قٌمة تعنى :اللؽة فىالقٌمه  

 الشخص باهتمام جدٌر ماهو كل فتعنً القٌمة أما ، بٌعه عند للشا عوضا   بمال ماٌقدر هو

 نفسٌة أو جمالٌة، أو دٌنٌة، أو أخبلقٌة، أو إقتصادٌة، أو العتبارات اجتماعٌة، وعناٌته
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 )صواب(  ٌمكن التمٌٌز بٌن اطارٌٌن اساسٌٌن فً مفهوم القٌمهس/

 للمعاٌٌر وفق ا األولوٌات ترتٌب إلى الذى ٌشٌر ، العام االجتماعً اإلطار هو : األول اإلطار

 .االجتماعٌة

 أولوٌات ترتٌب إلى ٌشٌر الذى ، النفسً اإلطار فهو : القٌمة لمفهوم الثانً اإلطار أما

 .وتفضٌبلت الفرد

 تعد االتجاهات أكثر عمومٌه وشموال وتجرٌدا من االتجاهات   )خطؤ(س/

 االتجاهات من وشموال وتجرٌدا عمومٌة أكثر القٌم - 

 - العلم هذا موضوعات نحو )اتجاهه( ٌحدد الجؽرافٌا، علم راسة د من الفرد موقؾ مثال

 التً العلمٌة )القٌمة( فٌحدد المجتمعٌة، الحٌاه تطوٌر فً وأثره العلم من موقفه أما

 .الفرد هذا ٌتبناها

 تعد القٌم نتاج لعملٌة التعلم  )صواب(س/

 ٌكتسب الفرد القٌم بالمبلحظه والتقلٌد )صواب(

 ترتبط القٌم بمبادئ التعلم االشتراطً "عملٌات التعزٌز"   )صواب(

 ٌولد الفرد مزود بالعدٌد من القٌم  )خطؤ(فطرٌه)خطؤ( مكتسبه ومتعلمه)صواب(

 األخري سلوكه أنماط ٌكتسب كما قٌمه الفرد ٌكتسب فقد ، التعلم لعملٌات نتاج القٌم إن 

 االجتماعً التعلم أشكال علً ماٌنطبق علً القٌم وٌنطبق والتقلٌد، بالمبلحظة

 حدٌثً وبخاصة األوالد، من فالكثٌر بٌبته؛ متؽٌرات مع الفرد تفاعل من الناتجة األخري

  بٌبتهم، فً المهمٌن األشخاص أو آبابهم، نظر وجهات ٌقبلون منهم السن

 حٌث  والعقاب التعزٌز، عملٌات وأثر الشرطً التعلم مبادئ نتٌجة قٌمه الفرد بعض ٌكتسب وقد

 كؾ أو انطفاء إلً العقاب حٌن ٌإدي فً فٌه، المرؼوب القٌمً السلوك تقوٌة علً التعزٌز ٌعمل

 .فٌه المرؼوب ؼٌر السلوك

 االفراد فٌما لدٌهم من قٌم )صواب( "ٌختلؾ "ٌتباٌن س/

 تتؤثر عملٌة اكتساب القٌم بالعدٌد من العوامل )صواب(

 ، األخرى التعلم أشكال فً تإثر التً بالعوامل تتؤثر أن بد فبل للتعلم، نتاجا القٌم كانت لما 

 من العدٌد فً تبٌانهم نتٌجة قٌمهم فً األفراد تباٌن لذا نبلحظ



 علم النفس"عبدالحلٌم ٌوسؾ"                                                                            مراجعة لٌلة االمتحان

22 
 7727 0128614 ش/ سكر نبات بنها

 والخلفٌة االجتماعً، االقتصادي والوضع التعلٌمٌة، والخبرات والقدرات كالسن العوامل،

 أوتؽٌٌر، تشكٌل، فً فعبل تإثر المدرسٌة الخبرات أن راسات الد بعض بٌنت الثقافٌة،وقد

 وبعض االجتماعٌة، اولعبلقات الذات، ومفهوم المدرسً، بالعمل العبلقة ذات القٌم أوتعدٌل

  .األخبلقًجوانب السلوك 

 لبلسره "التنشبه االجتماعٌه" دور مهم فً تشكٌل القٌم )صواب(س/

 خصال الطفل الوراثٌه والعقلٌه لهادور فً تشكٌل قٌم االفراد )صواب(

ا العمر من مبكرة مراحل منذ األسرة تإدي  واألحداث االشٌاء دالالت تحدٌد فى هاما   دور 

 ، واألشخاص

 أو االستقبلل سلوك دعم مثل والدوافع، السلوك أنماط من مبلبم ؼٌر هو وما مبلبم هو وما

 . الخ ... أو المنافسة ، اإلنجاز

 فى لها ٌتعرض التى واألحداث الخبرات مع تفاعله أسلوب تشكل والعقلٌة الوراثٌة الطفل فخصال

 األسرة،

 ، األشخاص بٌن الفردٌة الفروق أساس هى الفردٌة الخصال وهذه ، المحٌطة االجتماعٌة والبٌبة

 والتى ، واهتماماته وحاجاته لدوافعه األهمٌة ترتٌب من فرٌد ٌشكل نمط الخصال ألن تفاعل هذه

 __. القٌمً نسقه تمثل

 ،القلقحدد المقصود بكل من التوافق النفسً ، التوافق االجتماعً،االحباط،الصراع النفسًس/

 راضٌا   الفرد ٌكون وأن ، وذاته الشخص بٌن المواءمة ) الشخصى( النفسً بالتوافق ٌقصد

 عن سلبٌة بمشاعر المرتبطه والصراعات التوترات من النسبً التحرر مع لذاته متقببل  

الذات، وٌرتبط التوافق النفسً ارتباطا  وثٌقا  بمدى إشباع الدوافع والحاجات الفردٌة وتحقٌق 

 .األهداؾ الشخصٌة

 : االجتماعً التوافق

 جمٌع ذلك وٌشمل ، الناس من وؼٌره الشخص، بٌن المواءمة االجتماعً بالتوافق ٌقصد

 التوافق وٌرتبط ، والمهنة واألسرة كالمدرسة الفرد فٌها ٌعٌش التى المجاالت االجتماعٌة

 .االجتماعٌة والحاجات الدوافع وثٌقا  باشباع ارتباطا   االجتماعً

 اإلحباط :

 أهدفه تحقٌق أو دوافعه إشباع وبٌن الفرد بٌن تحول عقبة أو عابق ٌوجد عندما اإلحباط ٌحدث

 تحقٌق أهدافه وبٌن بٌنه ٌحول ما ٌوجد عندما الفرد ٌنتاب الذى الشعور هو فاإلحباط 
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 بٌنه ٌحول ما ٌواجه عندما الفرد بها ٌشعر  دافعٌة انفعالٌة حالة

 واالكتباب والضٌق، الفشل، مشاعر مثل دوافعه، إشباع وبٌن

 النفسً الصراع

 الفرد ،تصٌب والقلق والضٌق والتردد بالحٌرة الشعور قوامها ساره ؼٌر دافعٌة انفعالٌه حاله

 إلى ٌسعى التً أهدافة و دوافعه بعض بشؤن متساوٌه فً القوه اتجاهات تتنازع داخله عندما

 إشباعها

 القلق

ا رمزٌا أو واقعٌا، وتهدٌدا خطرا، الفرد فٌها ،ٌتوقع المستمر الشامل التوتر من حالة  مصحوب 

 بؤعراض

 .ومعرفٌة وانفعالٌة وفسٌولوجٌة جسمٌة

 .محدد حل إلى الوصول أو معٌن اتخاذقرار عن فٌعجز

 اعرض مظاهر القلق فً ضوء مادرست س/

 القلب، ضربات مثل أعراض شكل فى متمثبل   القلق ٌظهر والفسٌولوجٌة الجسمٌة الناحٌة من

 . العرق إفراز وكثرة التبول، وكثرة اإلسهال، أو المعدة، واضطراب

 توجد قد كما مبرر دون والتعب واإلجهاد التركٌز على القدرة عدم : االنفعالٌة الناحٌة من

 . واألرق األطراؾ، برودة مثل أخرى عبلمات

فإنه ٌسبق القلق وٌتزامن معه إد راك وتوقع مستمر لحدوث شا سٌا  :من الناحٌة المعرفٌة 

 أو مكروه للفرد

 للقلق ثبلث مستوٌات اعرضها فً ضوء مادرستس/

 المشكبلت، حل إلى ٌإدى  وصحً ومٌسر دافعً قلق هو : المعتدلة صورته فى القلق

 .والتوافق التعلم، عملٌات واإلبداع،وٌسهل

 فى الرؼبة وعدم واالهمال، والكسل، بالبلمباالة، صاحبه شعور إلى وٌإدى : المنخفض القلق

 .االنجاز

 ومن ، المعرفٌة للوظابؾ وخفض واالستثارة، العصبٌة إلى ٌإدى : المرتفع القلق

أهمها القدرة على التفكٌر، والقدرة على اتخاذ القرا رات كما ٌإدى إلى شعور دابم بعدم 

 الكفاٌة،والعجز،
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للتؽلب علً االحباط  من االسالٌب المباشرهالهدف إلى والوصول العابق إلزالة الجهد بذلس/

 والصراع دلل بمثال 

هو القٌام  عوابق من ٌتضمنة وما والصراع، اإلحباط مواقؾ على للتؽلب مباشرةال  طرقال لوأ

 أن ٌحاول االمتحان فى ٌرسب الذى فالطالب العوابق، هذه زالة إل الجهد ومضاعفة جدى، بعمل

 . دروسه استذكار فى جهده من ٌزٌد

ً الهدؾ من االسالٌب المباشره للتؽلب علً االحباط إل للوصول أخرى طرق عن البحثس/

 والصراع دلل بمثال 

 مما بالرؼم ذلك إلى تإدى ال الهدؾ إلى للوصول ٌستخدمها التى الطرٌقة أن الشخص وجد إذا

 ٌلجؤ قد فالطالب ، الهدؾ إلى تإدى أخرى طرٌقة عن البحث فى ٌبدأ فإنه ونشاط؛ جهد من ٌبذله

  ،لتحقٌق النجاح اإلستذكار فى عاداته تؽٌٌر إلى

 من االسالٌب المباشره للتؽلب علً االحباط والصراع دلل بمثال بؽٌره الهدؾ استبدالس/

 الطرٌقتٌن بإحدى الهدؾ إلى والوصول والصراع اإلحباط على التؽلب فى الشخص فشل إذا

 فإنه السابقتٌن

 وٌتوقؾ ذلك إلٌه     الوصول ٌسهل آخر بهدؾ ، نفسه الهدؾ تؽٌٌر وهى ثالثة طرٌقة إلى ٌلجؤ 

 أنك لنفرض ، الحاجة أو الدافع فً إشباع الجدٌد الهدؾ نجاح على

 تشاهد وأخذت ، المنزل فى البقاء إلى واضطررت السماء فؤمطرت قدم؛ كرة للعب تتهٌؤ كنت

 الهدؾ فإن الفراغ؛ وقت وقضاء التسلٌة القدم هو كرة لعب من هدفك كان ،فإذا التلٌفزٌون

 هدفا   القدم كرة لعب كان إذا أما ، الحاجة هذه ٌشبع أن ٌمكن )التلٌفزٌون مشاهدة وهو( البدٌل

 .بدٌبل   هدفا   تكون لن التلٌفزٌون مشاهدة التقدٌر فإن إلى للحاجة

من االسالٌب المباشره للتؽلب علً االحباط والصراع دلل  المشكلة حل اسلوب استخدام س/

 - : بمثال

 إلى للوصول مباشرة طرق إلى ٌلجؤ أن اع الصر أو اإلحباط خبرة من ٌعانى الذى للشخص ٌمكن

 أكبر الطرٌقةجمع هذه وتتطلب المشكلة، حل أسلوب وهو التوافق وتحقٌق الهدؾ

 ٌجري ثم ، لدٌه المتصارعة األهداؾ أو ، إلٌه ٌسعى الذى الهدؾ عن المعلومات من قدر

 التخلى أو الهدؾ قبول إلى ذلك به ٌنتهى وقد ، المشكلة حل سلوك فى المعتادة عملٌات التحلٌل

 .بٌنهما التوفٌق ٌحاول وقد معا   اوعنهما الهدفٌن أحد عن ٌتخلى قد الصراع حالة وفى ، عنه

لتخفٌؾ حدة التوتر الناجم عن االحباط والصراع دلل من االسالٌب ؼٌر المباشره  الكبتٌعدس/

 : بمثال
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 ؼٌر الدوافع إبعاد إلى رادٌة إ ال بطرٌقة ، المرء ٌسعى البلشعوري النسٌان من نوع هو الكبت

 فى واخفابها ، والوعً الشعور دابرة من المخٌفة أو المشٌنة أو المإلمة المقبولة والذكرٌات

 .اللسان وذالت الهفوات النوم، أحبلم شكل فً بعد فٌما والتً تظهر البلشعور،

 بشده ٌعنفه عندما أبٌه تجاه العدوانٌة لمشاعر الطفل استبعاد :مثال

 من االسالٌب ؼٌر المباشره للتؽلب عن االحباط والصراع دلل بمثال "االعبلء" التسامً

 المقبولة ؼٌر األهداؾ أو الدوافع بؤحد المتعلقة النفسٌة الطاقة تحوٌل هو التسامً أو اإلعبلء

 اجتماعٌا

 اعبلإه والتسامً به ٌمكن مثبل الجنسً فالدافع ، ومفٌد مقبول اجتماعً نشاط إلى وتوجٌهها

 أوفنً أدبً بنشاط

 .الرٌاضٌة األنشطة بعض خبلل بها من نتسامى أن ٌمكن العدوانٌة والرؼبات

 مقبول شكل فً العدوانٌة للؽرٌزة إعبلء هً راتٌه والكا المبلكمة رٌاضة ممارسة :مثال

ا  ٌ  .اجتماع

 : من االسالٌب ؼٌر المباشره للتؽلب علً االحباط والصراع التعوٌضس/

 خبرة عن الناجم التوتر حدة لتخفٌؾ الفرد إلٌها ٌلجؤ الشعورٌة دفاعٌة حٌلة هو التعوٌض

 أو اإلحباط

 إال األهداؾ تؽٌٌر من نوع وهو ، بالفشل إحساس أو بالنقص شعور من ٌصاحبها وما الصراع

 فى أنه

 .الشعورٌا   ٌكون التعوٌض حالة

 آخر مجال فً ٌعوضه معٌن مجال فً الفرد فشل :مثال

 : من االسالٌب ؼٌر المباشره للتؽلب علً االحباط والصراع دلل بمثال لتبرٌراس/

 على منطقٌا   معقولة أو اجتماعٌا، مقبولة تبدو أسباب إلعطاء الشعورٌة محاولة هو التبرٌر

 .سلٌمة ؼٌر بالفعل من أنها الرؼم

 .بالمرض لواجباته إنجازه عدم ٌبرر الذي الطالب :مثال

من االسالٌب ؼٌر المباشره للتؽلب علً االحباط والصراع : ) النقل أو اإلحبلل ( زاحة اإلس/

 دلل بمثال

 إلى المقبولة ؼٌر األصلٌة معانٌها من االنفعاالت لنقل الشخص إلٌها ٌلجؤ دفاعٌة حٌلة زاحة اإل

 أو أشٌاء من النقل صورة زاحة اإل تتخذ وقد ، الشخص لدى قبوال   أكثر بدٌلة معان أخرى

 .أخرٌن أشخاص إلى أشخاص معٌنٌن
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 . أبنابه أو زوجته إلى ؼضبه ٌنقل قد ربٌسه ٌؽضبه الذى الموظؾ :مثال

 :  من االسالٌب ؼٌر المباشره للتؽلب علً االحباط والصراع دلل بمثال اإلسقاطس/ 

 هذه إلنكار ، باآلخرٌن فشله أو نقابصه أو عٌوبه ٌلصق حٌن اإلنسان إلٌها ٌلجؤ حٌلة اإلسقاط

 آخر شخص إلى المرء ٌنسب أن أٌضا   اإلسقاط ومن ، فٌه األخطاء أو العٌوب

 .منها ٌبرأ أن ٌود التى األفعال مسبولٌة

له  ٌضمر أنه وٌدركه علٌه، ذلك ٌسقط قد آخر شخص نحو بالكراهٌة ٌشعر الذى الشخص :مثال

 . العداء

 من االسالٌب ؼٌر المباشره للتؽلب علً االحباط والصراع دلل بمثال   )التوحد( التقمصس/

 عن الناجم النفسً التوتر خفض إلى المرء ٌسعى وفٌها ، اإلسقاط حٌلة عكس هى التقمص حٌلة

 أو ، آخر شخص بها ٌتسم التى والخصابص الصفات ببعض التحلى طرٌق عن والصراع اإلحباط

 عن

مع  الطالب أو والده مع الصؽٌر الطفل توحد ذلك ومن الشخص، هذا مع الوجدانً التوحد طرٌق

 .أستاذه

 وسٌله ؼٌر مباشره للتؽلب علً االحباط والصراع دلل بمثال النكوصس/

 وتحقق الشخص رؼبات تشبع كانت التى القدٌمة التوافق أسالٌب بعض إلى ارتداد هو النكوص

 أهدافه

 .المرحلة هذه تعدى قد أنه من الرؼم على ، نموه مراحل من سابقة مرحلة فى

 المولود شقٌقه إلى والدٌه اهتمام انصراؾ ٌبلحظ حٌن رادي البل التبول إلى الطفل عودة :مثال

 ،  حدٌثا  

 إلٌه الوالدٌن انتباه لجذب الشعورٌة حٌلة الحالة هذه فى النكوص وٌعتبر

 وسٌله ؼٌر مباشره للتؽلب علً االحباط والصراع وضح بمثال  اإلنكارس/

 .صراع أو إحباط حالة فى بؤنه االعتراؾ الشخص رفض صورة فى الحٌلة هذه تظهر

 __ٌفلس وٌكاد تنهار تجارته أن من الرؼم على بالرضا التاجر شعور :مثال

 حلل العباره  العابق نوع تتوقؾ نتابج االحباط والصراع علًس/

 االستجابة فطرٌقة ، الفرد له ٌتعرض الذى العابق نوع على والصراع اإلحباط نتابج تتوقؾ

 االستجابة عن تختلؾ ، بالذنب شعور من وماٌصاحبة )االمتحانات فى كالؽش( خلقى لصراع

 . دخله لزٌادة  إضافى عمل عن المرء حٌث ٌبحث  )الدخل كنقص ( اقتصادى لعابق
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   حلل العباره      السابقة الخبرةتتوقؾ نتابج االحباط والصراع علً س/

السابقه فً التعامل مع  الفشل فخبرات استجابته، نمط تحدٌد فى السابقة الشخص خبرة تإثر

العوابق ٌإدي  على التؽلب فى النجاح خبرات أما والتوتر، القلق من مزٌد إلى تإدى قد العابق

 .بالنفس لمزٌد من الثقة

 حلل العباره  للموقؾ الشخص تفسٌرتتوقؾ نتابج االحباط والصراع علً س/

 وعلى ، ناحٌة من لذاته بؤنه تهدٌده الفرد شعور مدى على وخطره العابق شدة درجة تتوقؾ

 بؤنه الطبلب أحد ٌفسره قد االمتحان فى فالفشل ، أخرى ناحٌة من لذاتة الشخص درجة تقدٌر

 خطرا   فٌعتبره  منخفض   أمااذا كان تقدٌر الطالب لذاته مرتفعا، لذاته تقدٌره كان إذا مإقت عابق

 . بالنفس الثقة لفقدان وٌإدئ بالنجاح جدٌر ؼٌر بؤنه وٌشعره ٌهدده،

 حلل العباره - :الدافع طبٌعة تتوقؾ نتابج االحباط والصراع علً س/

 اإلحباط خبرة من ٌعانى الذى الشخص استجابة فى الدافع طبٌعة تإثر

 أما ، من الضٌق خفٌؾ بشعور إال ٌستجٌب ال الشخص فإن ثانوٌا   الدافع كان فإذا ، الصراع أو

 .األمد طوٌل ٌكون توترالشخص فإن أساسٌا   الدافع كان إذا

 حلل العباره، األهداؾ تحقٌق أو الدوافع إشباع إمكانات تتوقؾ نتابج االحباط والصراع علًس/

 تحقٌق أو الفرد دوافع إلشباع المتاحة اإلمكانات على والصراع اإلحباط عن الناجم األثر ٌتوقؾ

 .توافق مشكبلت عنها ٌنشؤ قلما متعددة بطرق ووسابل إشباعه ٌمكن الذى ،فالدافع أهدافه

 س/حدد مفهوم الشخصٌه كمثٌر

 اآلخرٌن، فً التؤثٌر علًالمظاهر هذه وقدرة خارجٌة، مظاهر من الفرد ماٌمتلكه هً الشخصٌة

 .اآلخرٌن فً تإثر التً األفعال مجموعة "هً الشخصٌة أن من فلمنج به قال لما طبقا أو

 س/أذكر المبلحظات التً وجهت لمفهوم الشخصٌه كمثٌر

 السمعة تاالعتبار خاضعا الشخصٌة على حكمنا ٌجعل -ب- .للفرد الداخلً للتنظٌم إهماله -أ

 – .الخاطبة تاوالتقدٌر الخارجى والشكل

 الشخصٌه كاستجابهس/ حدد مفهوم 

 الظواهر مع وانسجامه توافقه بوت،وأسلاللمثٌر استجابته ضوء فً الفرد شخصٌة تتحدد

 ."البٌبة فً االجتماعٌة

 س/ أذكر مبلحظاتك علً مفهوم الشخصٌه كاستجابه
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 إلى موقؾ ومن فترة، إلى فترة من تختلؾ والمواقؾ تاللمثٌر أفعاله ردود و الفرد استجابات

 موقؾ

 على وموضوعً محدد حكمل الوصول ٌصعب لذا اإلجتماعٌة الواقعة أو المثٌر ثبات رؼم

 .الشخصٌة

 حدد مفهوم الشخصٌه كتنظٌم داخلًس/

 المثٌر ٌتوسط مكوناتها بٌن المتبادل والتؤثٌر والتكامل التفاعل على ٌقوم داخلً تنظٌم

 "رتوالب "إلٌه ذهب ما الشخصٌة، مفاهٌم من النوع هذا أمثلة ومن واالستجابة

 النفسجسمٌة، أجهزته لجمٌع الفرد داخل الدٌنامً التنظٌم ذلك بؤنها" "الشخصٌةفقد عرؾ  

 ."والفكر السلوك فً الخاص،الممٌز طابعه الفرد على ٌملً الذي

 س/اعرض النماط الشخصٌه عند هٌبوقراط

 االنطواء إلى االنفعال،ٌمٌل قوي لكنه التفكٌر بطًء النمط هذا صاحب :يالسوداو النمط -أ

 .واالكتباب واالنقباض والتشاإم

 .االستثارةوالؽضب سرٌع الطباع جاد،حاد عنٌد طموح صاحبهي :واالصفر النمط -ب

 .والنشاط بالتفاإلوالمرح االستجابة،ٌتمٌز وسرٌع االستثارة، سهل صاحبهي :الدمو النمط -ج

 .االنفعالً والتبلد الخمول علٌه رة،ٌؽلب االستثا بطًء صاحبه: مًؽالبل النمط -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


