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  االختبارات النهائيه
  ملقرر مهارات التعلم والتفكري ١٤٣٣_ ١٤٣٢

  
-  يؤكد العلماء على..........  

  ان يوجد فرق بني التفكري ومهارات التفكري - أ
  مصلحا التفكري ومهارات التفكري مترادفان -  ب

  اليوجد فرق بني التفكري ومهارات التفكري -ج
 كبري جدا لدرجه الميكن التفريق بينهماالتشاه بني التفكري ومهارات التفكري  -د

  
  :بالقدره على القيام بااستنتاجات منطقيه من املعلومات املعطاه..........يرتبط التفكري -٢

  الناقد  -أ
  االبتكاري - ب
  االساسي -ج
  التقاريب -د 

  
  :التفكري يف قضيه او موضوع من وجهات نظر خمتلفه يعترب -٣

  طالقه -أ
  اصاله - ب
  مرونه -ج

 حساسيه للمشكالت -د

  
  :حيتاج الفرد لتوليد افكار ابداعيه  -٤

  التميز -أ
  الفصل بني التفكري العاطفي والتفكري املنطقي - ب

  منفتح على افكار جديده -ج
  اصدار االحكام -د
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  :يعترب التفكري  -٥
  نشاط مشترك بني الكائنات احليه-أ

  نشاط معقد تنفرد به الكائنات البشريه - ب
  لقائينشاط ت -ج

  نشاط الشعوري -د
  

  :من شروط التعلم  -٦
  حتديد املكان والزمان-أ

  حتديد املنهج- ب
  الدافعية  -ج

  كميه املاده العلميه  -د
  

  :تعترب خطوه اختيار انسب احللول يف استراتيجيه حل املشكالت هي -٧
  اخلطوه االوىل واالساسيه-أ
  اخلطوه الرابعه قبل التقدمي- ب

  عد اقتراح احللولاخلطوه الثالثه ب -ج
  اخلطوه االخريه الا احملصله االخريه لالستراجتيه -د

  
  :احدى معايري التفكري الناقد وهو "استيقاء املوضوع حقه من املعاجله والتعبري عنه بدون زياد هاو نقصان -٨

  الصحة-أ
  الدقة - ب
  املنطق -ج
  العمق -د

  
  تعترب مهاره القراءه -٩
  طريقه تفكري الفرد-أ

  هم اهلامالف- ب
  عمليه عقليه تفاعليه بني القاريء والنص -ج

  االهداف اليت يسعى الفرد لتحقيقها -د
  



 
3 

  
  :القدره على القيام بااستنتاجات منطقيه من املعلومات املعطاه.....يطلق على  - ١٠

  التفكري التقاريب-أ
  التفكري ارد- ب

  التفكري التباعدي -ج
  التفكري االبتكاري -د

  
  ..اليت جيب مراعاا اثناء تدوين املالحظات مايلي  من االمور - ١١

  البحث عن التفاصيل والفرعيات-أ
  التركيز على البيانات اجلديده- ب

  التركيز على املعلومات اليت تقع ضمن اخلربات السابقه -ج
  التركيز على مجيع االفكار والنقاط -د

  
  ..... :يشري مصطلح التفكري اىل  - ١٢

  موقف مير به الفرد-أ
  نوع من اخلربه املنظمه نسبيا- ب

  ادارك عالقه جديده بني امرين واكثر -ج
  تغري شبه دامي يف السلوك -د

  
  من انواع املمارسه املالوفه لدى طلبتنا - ١٣

  املمارسه للتحليل-أ
  املمارسه للتذكر - ب
  املمارسه لالبداع -ج
  املمارسه للتصنيف -د

  
  :من خطوات كتابه املقال مايلي   - ١٤
  ل مراجعه سريعه للماده املكتوبهعم-أ

  جتميع االفكاراملتصله باملوضوع من مصادر خمتلفه - ب
  كتابه مجل توضح الفكره الرئسيه -ج

  قراءه املاده املكتوبه -د
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  :نوع القراءه اليت تتصف بالسرعه مع فهم واستيعاب واهتمام بالوقت هي القراءه  - ١٥
  الفاعلة-أ
  املاسحة- ب
  التصفحيه -ج
  نتقاليةاال -د

  
  ":النشاط العقلي الذي يرمي اىل حل مشكله ما"بانه......يعرف - ١٦

  التفكري-أ
  السلوك - ب
  التلخيص -ج

  التعلم -د
  

  :من العمليات العقليه ذات العالقه بالتعليم والتفكري - ١٧
  التركيب-أ
  االنبساط - ب

  القراءه السريعه -ج
  القلق -د

  
  :بدائل منطقيه او معقوله من املعلومات املعطاه للوصول اىل حلول  هو القدره على توليد.......يطلق على - ١٨

  التفكري االبتكاري-أ
  التفكري التباعدي - ب

  التفكري ارد -ج
  التفكري التقاريب  -د

  
  :ميكن املقارنه بني امللخص واملقال مبايلي  - ١٩

  يشري امللخص اىل قطعه نثريه قصريه تعاجل موضوع حمدد-أ
  ىل عبارات موضوعيه حتقق اهلدفيشري املقال ا- ب

  حيتوي املقال على االفكار الرئسيه للماده املكتوبه بينما حيتوي امللخص على قراءه متعمقه عن املوضوع -ج
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  امللخص عبارات موضوعيه حتقق اهلدف واملقال نص يعاجل موضوع حمدد بشكل متكامل -د
  
  

  :تعرف على اوجه الشبه واالختالف بني شيئني او اكثر هي من املهارات االساسيه للتفكري واليت دف اىل ال - ٢٠
  مهاره التصنيف-أ

  مهاره التطبيق- ب
  مهاره تفسري البيانات -ج

  مهاره املقارنه -د
  

  ....يتلخص التفكري الناقد يف   - ٢١
  اخلربه-أ

  الدقه- ب
  إصدار األحكام -ج

  حل املشكلة واستخالص استنتاجات مقبولة -د
  

  :ات اليت حتدث عند النضجمن خصائص التغري - ٢٢
  مرتبطه باخلربه واملمارسه-أ

  مرتبطه باخلربه والتدريب- ب
  تغريات غري منتظمه -ج

  ميكن توقعها او التنبوء ا -د
  

  :عمليه عقليه هدفها اضفاء معىن على خرباتنا احلياتيه............ - ٢٣
  التطبيق للبيانات-أ
  التركيب للبيانات- ب
  الرتيب للبيانات -ج
  التفسري للبيانات -د

  
  ... :تقاس فاعليه القراءه بــ  - ٢٤

  الفهم واالستيعاب-أ
  حفظ املعلومه واستدعائها عند احلاجه- ب
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  استعماهلا بصوره سريعه وسليمه -ج
  حمتوى املاده املقروءه -د

  
  

  :عمليه االقتباس واخذ الفكره للباحث او الكاتب - ٢٥
  تتطلبان اخلطوات نفسها-أ

  اسهل عمليه االقتباس- ب
  عمليه االقتباس اصعب -ج

  عمليه اخذ الفكره واعاده صياغتها اسهل من االقتباس -د
  

  :التعليم دائما عمليه  - ٢٦
  مقصوده-أ
  غري مقصوده- ب

  قد تكون مقصوده وقد تكون غري مقصوده -ج
  ذاتيه -د

  
  :يشري التفكري االبتكاري اىل قدره الفرد على - ٢٧

  اجياد حلول وبدائل منطقيه-أ
  ستنتاج واالستداللاال- ب

  االستقراء -ج
  انتاج افكار تتميز باالصاله والطالقه واملرونه -د

  
  :اكثر صور اخلربه تنظيما وحتديد...... يعترب   - ٢٨

  الدافعيه-أ
  التذكر- ب

  التدريب  -ج
  النضج -د

  السؤال مشطوح نصة - ٢٩
  

  :عمليه التوثيق يف اطاراحلديث عن مهاره الكتابه تعين - ٣٠
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  علومات بعضها ببعض بصوره حمكمهربط امل-أ
  ذكر الوثائق االصليه الثبات احلقائق- ب

  اثبات املراجع واملصادر بطريقه صحيحه -ج
  االصاله الفكريه -د

  
  .....:اذا كان اهلدف من القراءه هو البحث عن اسم او تاريخ او رقم معني فاأن نوع - ٣١

  القراءه التحليله-أ
  القراءه الناقده- ب

  لتصفحيهالقراءه ا-ج
  القراءه السريعه -د

  
  :من خطوات القراءه الدراسيه واليت تسهم يف فاعليتها - ٣٢

  لالستطالع وحتديد اسئله عن موضوع-أ
  القراءه السريعه للموضوع- ب

  انتقاء القاريء مايفيده -ج
  البحث عن افكار جديده -د

  
  :من العوامل اليت تعيق االسترجاع والتعرف على املعلومه - ٣٣

  تفاظ باملعلومه لفتره طويلهاالح-أ
  التفاعل مع املثري- ب
  وضوح املعلومه -ج

  االمراض النفسيه والعقليه-د
  :سهوله توليد االفكار لدى الفرد تدل على انه يتميز بـــ - ٣٤

  االصاله-أ
  الطالقة- ب
  املرونه -ج

  احلساسيه للمشكالت -د
  

  :من خطوات اسلوب حل املشكالت - ٣٥
  اصدار االحكام-أ
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  ق واالتساعالعم- ب
  حتديد املشكلة -ج

  التمييز -د
  
  
  

  ميكن القول - ٣٦
  يوجد توافق عام بني العلماء يف مدى امكانيه تعلم مهارات التفكري-أ
  يوجد اختالف عام بني العلماء يف مدى امكانيه تعلم مهارات التفكري- ب
  الميكن ان تتحسن وتتطور مهارات التفكري بالتدريب واملراس والتعلم -ج

  علم مهارات التفكري الحيتاج اىل تعليم منظما وهادفات -د
  

  :هي قراءه متانيه لغرض التقومي .......تعترب - ٣٧
  القراءه املتانيه-أ
  القراءه املاسحه- ب
  القراءه الفاعله -ج

  القراءه التحليليه الناقده -د
  

  :هو مايستخدمه اغلب الطلبه الذي يدرس لالمتحان فقط ......املمارسه - ٣٨
  تذكرلل-أ
  للتحسني- ب
  للتطوير -ج
  للفهم -د

  
  :الفرق بني التفكري ومهارات التفكري  - ٣٩

  التفكري عمليه عقليه ومهارات التفكري مهاره حركيه-أ
  التفكري عمليه فيسلوجيه بينما مهارات التفكري تتضمن معاجله املدخالت- ب

  التفكري معاجله املدخالت ومهارات التفكري معاجله املعلومات -ج
  التفكري يتضمن االستنتاج واالستنباط بينما مهارات التفكري تتضمن االدارك -د

  :االنفعاالت هي  - ٤٠
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  حاله نفسيه ذات صبغه وجدانيه-أ
  حاله داخليه تؤدي اىل استثاره الفرد وتوجيه- ب

  نوع من اخلربه املنظمه نسبيا -ج
  تغري شبه دائم يف االداء -د

  
  
  

  :اليت تساعد على فهم احملتوى وتصقلمهاره التلخيص من املهارات  - ٤١
  الكتابه-أ

  القراءه- ب
  احلديث -ج

  القراءه والكتابه معا -د
  

  :يف تعلم اخلصائص املشتركه بني االشياء..........تفيد مهاره - ٤٢
  املقارنه-أ
  التلخيص - ب
  التصنيف-ج

  تدوين املالحظات -د
  

  :همن اوجه الشبه بني الطريقه االستقرائيه واالستنتاجي - ٤٣
  مترادفتان أي متشاتان-أ

  طرق يف اكتساب املعلومه أي املعرفه- ب
  القراءه السريعه فيهما-ج
  القراءه البطيئه فيهما -د

  
  :االقتباس هي  - ٤٤

  نسخ الفقرات او اجلمل من املرجع كما هي واستخدامها-أ
  تلخيص الفكره اليت وردت يف املصدر وكتابتها بااسلوبك- ب

  ه الوارده يف املرجع مع احلفاظ على املضمون من دون تغرياعاده صياغه الفكر -ج
  نسخ الفقرات واجلمل من املرجع كما هي مع تصريف بسيط -د
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  :يف التعلم بان املتعلم يسري بطريقه جزئيه على شكل خطوات للوصول للهدف........تتميز الطريقه - ٤٥

  التحليلية-أ
  االستقرائية  - ب
  االستنتاجيه -ج
  هاالبتكاري -د

  
  

  :يشري مصطلح النضج اىل - ٤٦
  وصول الفرد اىل النمو الكامل-أ

  التقدم يف العمر الزمن- ب
  تكرار حدوث نفس االستجابات -ج

  عمليه ارتقائيه حتدث تغريات منتظمه -د
  

  :تشري املرونه يف التفكري االبتكاري اىل - ٤٧
  كميه االفكار اليت ميكن للفرد انتاجها-أ

  دهالفكره اليت تتميز باجل- ب
  احلساسيه للمشكالت -ج

  التفكري يف املوضوع وفق اكثر من اطار -د
  

  الواقع الفعلي يقول اننا خنرج اعداد هائله من طلباتنا وخربام االساسيه - ٤٨
  التذكر واستدعاء املعلومات-أ

  الفهم- ب
  التحليل -ج
  التفكري -د

  
  :يف عمليه التعلم........يعترب النضج - ٤٩

  شرط أساسي-أ
  غري أساسي حيل حمله التدريبشرط - ب

  شرط -ج
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  شرط سطحي-د
  :هو" عمل امللخصات"و"تدوين املالحظات"اهلدف االهم ملمارسه  - ٥٠

  االستغناء عن الرجوع اىل الكتاب املقرر-أ
  تقليل حجم وكميه املعلومات املطلوب حفظها واستظهارها - ب

  ه ترتيبهاتسهيل عمليه تذكر املعلومات والتفاعل معها وربطها واعاد -ج
  حفظ املعلومات يف سجل خاص يسهل الرجوع اليها -د

  
  
  

٥١ -  SQ3Rs  ترتبط بـ........  
  القراءه السريعه-أ
  القراءه التصفحيه- ب
  القراءة الدراسية -ج

  القراءه التحليله الناقده -د
  

  من خصائص امللخص - ٥٢
  حيتوي على اراء شخصيه-أ
  حيتوي على افكار رئيسيه- ب

  وصيات واقتراحاتحيتوي على ت -ج
  وسيله غري جيده للدراسه -د

  
  :يف.......الطالب الذي ينظر اىل املوضوع بطريقه مشوليه فاانه يستخدم الطريقه - ٥٣

  االستقرائيه-أ
  االستنتاجيه - ب

  التركيبيه -ج
  التحليليه -د

  
  :ميثل التفكري سلوكا معقدا يساعد على - ٥٤

  النضج-أ
  جتنب االنفعال الشديد- ب
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  وحفظ املعلومات تسجيل -ج
  التخطيط وحل املشكالت -د

  
  ..السلوك االنساين هو  - ٥٥

  نشاط جسمي يصدر من االنسان-أ
  اسلوب التفكري- ب

  قدره الفرد على التمييز والتصور -ج
  كل نشاط يصدر من الفرد -د

  
  

  :يكون التعلم اكثر فاعليه اذا كان مرتبط بــ - ٥٦
  تنظيم ومشوليه املعلومات-أ

  ياناتتفسري الب- ب
  املقارنه -ج

  االمور اليت يهتم ا الفرد -د
  

  :من مهارات التفكري اليت مت دراستها ومناقشتها من خالل احملاضرات هي - ٥٧
  التصنيف-أ

  تنظيم املعلومات- ب
  تفسري البيانات -ج

  مجيع املهارات املشار اليها من الفقرات السابقه-د
  

  ناتتعترب االصاله والطالقه واملرونه من مكو - ٥٨
  التفكري االبتكاري-أ

  التفكري التقاريب- ب
  التفكري التباعدي -ج

  التفكري الناقد -د
  

  :يستطيع املربون تنميه الذاكره ببذل اجلهود يف - ٥٩
  زياده القلق لدى الطالب-أ
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  العقاب- ب
  االهتمام بعنصر التشويق وجذب االنتباه -ج

  عدم التركيز على الدافعيه -د
  

  :الناقدمن معايري التفكري  - ٦٠
  تفسري وحل املشكالت-أ

  املنطق- ب
  تسجيل وحفظ املعلومات -ج

  التغيري يف اداءالفرد -د
  
  

  :تؤكد الدراسات انه بدون التركيز و االنتباه اليتحقق - ٦١
  التذكر-أ

  النضج- ب
  الدافعيه -ج

  االنفعاالت -د
  

  :تتضمن عمليه التصنيف شروطا منها - ٦٢
  الشموليه-أ

  انتاج املعلومات- ب
  لتفكري يف شيئني او اكثر يف ان واحدا -ج

  املرونه يف التفكري -د
  

  :ميكن تعريف التذكر على انه - ٦٣
  القدره على توظيف املعلومات-أ

  القدره على استنباط او انتاج قضايا او افكار جديده- ب
  القدره للتوصل اىل احكام او قرارات -ج

  القدره على اكتساب وحفظ واسترجاع اخلربات -د
  

  :اهم معايري التفكري الناقد وهو املدخل الرئيسي لباقي املعايري هو من - ٦٤
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  الربط-أ
  املنطق- ب

  العمق واالتساع -ج
  الوضوح -د

  
  :الشخص الذي يفسر القران كلمه كلمه وايه ايه هو الشخص - ٦٥

  عقالين-أ
  ابتكاري- ب
  استنتاجي -ج
  استقرائي -د

  
دون االهتمام )غري واضح باقي السؤال(قيق وهدفها االول هواليت التتطلب التركيز الد.........القراءه  - ٦٦

  :بالتفصيالت هي 
  السريعه-أ
  االنتقاليه- ب
  املاسحه -ج
  الناقده -د

  
  :حيتاج الفرد لتعلم مهارات التفكري اىل - ٦٧
  تعليم منظم واسلوب هادف ومستمر-أ

  بناء عالقات اجتماعيه- ب
  البحث عن مصادر املعلومه -ج

  ء املعلوماتاختيار وانتقا -د
  

  :ركيزه اساسيه متيز النشاط االنساين وتنظم املواقف املستقبليه.......تعترب - ٦٨
  القدره-أ

  املهاره- ب
  الذاكره -ج

  الفروق الفرديه -د
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الشخص الذي يقراء القران الكرمي ويستنبط االحكام او يسعى للكشف عن اجلو العام للسوره وفيما تتحدث يطلق عليه  - ٦٩

  :الشخص
  استقرائي-أ
  استنتاجي- ب
  عاطفي-ج
  انفعايل -د

  بدون الذاكره االنسانيه - ٧٠
  يرتبط النشاط االنساين باالدارك احلسي املباشر-أ

  نستطيع االحتفاظ واالستفاده من نواتج العلم- ب
  حيدث التعلم -ج

  يستطيع ان خنطط للمستقبل -د

 حل أسئلة اختبار مهارات 

  
  ...التعلم .... ١س

  ..فالسلوك او يف االداء نتيجه للخربه واملمارسه والتدريب وليس للنضج فقط  تغري شبه دائم
  ....التفكري ..... ٢س
  ")جون ديوي("  -١

  ...النشاط العقلي الذي يرمي إىل حل مشكلة ما
 ") حممود أبو عالم (" -٢

جديدة كحل مشكلة معينة  خرباته بطريقة هو أعلى أشكال النشاط العقلي لدى اإلنسان فهو العملية اليت ينظم ا العقل
  ،أو إلدراك عالقة جديدة بني أمرين أو عدة أمور 

  ....اخلربه ... ٣س
من خارجه  اإلنسان فهو كل ما يؤثر يف سلوك.. موقف مير به اإلنسان ويتأثر به فكأن هناك عي باملثري واالحساس به 

  .ويؤدي به إىل الوعي أو اإلحساس مبثري
  ....املمارسه ...  ٤س

  ن اخلربة املنظمة نسبياً نوع م
  ....التطبيق ... ٥س

وذلك يف ضوء قواعد وقوانني  القدرة على توظيف املعلومات يف استعماالت جديدة ويف حل متارين أو مسائل جديدة
  ..متعلمة 
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  ...التركيب ....  ٦س
  ....القدرة على استنباط أو إنتاج قضايا أو أفكار جديدة من أجزاء أو عناصر متفرقة 

  ....االنفعاالت .. ٧س
  ..حاله نقسيه ذات صفه وجدانيه قويه مصحوبه بتغريات فسيولوجية سريعة 

  ...الدافعيه ...  ٨س
  ..وتنظيمه وتوجيهه حنو هدف معني  تعترب حالة داخلية تؤدي إىل استثارة السلوك، من العوامل املؤثرة يف التعلم 

  ...التفكرياالبتكاري ...  ٩س
  ..ألفكار اليت تتميز باألصالة والطالقة واملرونة القدرة على إنتاج ا

  ...التفكري التقاريب ....  ١٠س
  ...القدرة على القيام باستنتاجات منطقية من املعلومات املعطاة وهو وثيق الصله بعمليات االستدالال 

  )إجياد احللول...( التفكري التباعدي.... ١١س
  ...االبتكاري  وهو اقرب للتفكري.. من املعلومات املعطاة للوصول إىل حلول القدرة على توليد بدائل منطقية أو معقولة 

  ...االصاله .... ١٢س
  ...الفكرة اجلديدة أوالفكرة اليت تتميز باجلِّدة أي غري شائعة بني أفراد اتمع  

  ...املرونه .... ١٣س
  .....يف طريقة حمددة يف التفكري التنوع الفكري أي التفكري يف املشكلة وفق أكثر من إطار وعدم التصلب 

  ...الطالقه ... ١٣س
  ... كمية األفكار اليت يمكن على الفرد إنتاجها يف وحدة زمنية معينة أي سهولة توليد األفكار

  )حركي .. معريف ... عقلي ( أي نشاط ... السلوك ... ١٤س
  ...طه به نشاط يصدر من االنسان نتيجة لعالقة وتفاعل بينه وبني البيئه احملي

  ....النضج ... ١٥س
  عملية ارتقائية تحدث تغريات منتظمة ميكن توقعها أو التنبؤ ا مستقلة عن اخلربة واملمارسة والتدريب

 ...الفرق بني االنفعال والدافع ...  ١٦س
  ... يؤثر يف االستجاباتاستثارة السلوك وال تكون مصحوبه مبتغريات فسيولوجيه هو  ..الدافع 
  .. وصف االستجابهحاله نفسيه مصحوبه مبتغريات فسيولوجيه وهو .. ال االنفع

  ... والتعليم الفرق بني التعلم... ١٧س
  ..ذايت وغري ذايت ، مقصود وغري مقصود ، تعلم االمور اجليده والسيئه ، مستمر ... التعلم 
  ) ...يق املعلم عن طر( غري ذايت ، مقصوده ، تعلم االمور اجليده ، غري مستمر  ...التعليم 

  ...أي تغيري حيدث لسلوك اإلنسان هو تعلم ويسمى تعليم إذا توفرا الشروط التالية ... ١٨س
  ) حتديد املنهج والتحكم فيه كما وكيفاا،  حتديد الزمان،  حتديد املكان( 
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  ..مجيع ماسبق 
  ...هارات التفكري اساسيه مميزه للنشاط االنساين وتنظم املواقف املستقبليه مل ركيزه .....١٩س

  ...الذاكره 
  )انواع  ٤(.... تنمية الذاكرة اجليدة واليت تعتمد على...  ٢٠س
  التعرف عليهاا  -٤    ..استرجاعها  -٣   .. االحتفاظ ا  -٢   ..اكتساب املعلومه   -١
  ..... الشديد يؤثر بالذاكره تاثري االنفعال .... ٢١س
  .....سليب  

موضوعية حتقق اهلدف و خمتصرة من احملتوى ملقالة أو فصل من كتاب أو لكتاب أو أي عمل  يشري إىل عبارات... ٢٢س
  .كتايب

  ....التلخيص    
  ...هو القدرة على صياغه العبارة باسلوبه اخلاص ... ٢٣س
  ....الفهم  

  ....قطعة نثرية قصرية تعاجل موضوع حمدد بشكل متكامل ... : ٢٤س
  ....املقال  

 ...اءة سريعة حول مادة او كتاب لغرض حتديد املعلومة بداخلها هي قر....  ٢٥س
  ....املاسحه  

فاملتعلم ال يبدأ بنقطة جديدة حىت . يسري التعلم فيها بطريقة جزئية وعلى شكل خطوات للوصول إىل اهلدف ... ٢٦س
  ...ينتهي من النقطة السابقة 

  ....االستقرائيه  
  ....ع بطريقة مشولية ان املتعلم ينظر إىل املوضو... ٢٧س
  .....االستنتاجيه  

   .....التفكري الناقد وهو مدخل رئيسي من اهم معايري.... ٢٨س
 ....الوضوح  

 ...مهارات التفكري  من.... ٢٩س
 التصنيف

 تنظيم املعلومات
 البيانات

  .....مجيع ماسبق 
  ... تعترب القراءه التصفحيه.... ٣٠س
  ......سريعه  
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  ...على ان  اءيؤكد لعلم... ٣١س
  ....التفكري مستويات 

  ...اصحاب منوذج انتقال اثر التعلم  ... ٣٢س
  ....اتكنسن و شفرن 

  ...يعترب السلوك االجتماعي ... ٣٣س
  ....معقد   

 .... عاخلصائص املشتركه مهاره التعرف... ٣٤س
  ....مهارت التصنيف  

  ...باالنفعاالت  العوامل املؤثره... ٣٥س
  االنفعاالت

 املناخ
 الكتاب

  ....التوثيق باالقتباس او فكر الكاتب ... ٣٦س
  ....االقتباس اسهل  

  ....القراءة عمليه تفاعليه بني القارئ والنص تعتمد على الفهم واالستيعاب وميكن القول اا ... ٣٧س
  ....وسيله وليست غايه 

  ...يوضح  منوذج وتكنسن وشفرن.. ٣٨س
  ..واالحتفاظ ا كيفية احلصول على املعلومه  

  ...من الفروق بني قلق احلاله وقلق السمه ... ٣٩س
  ...قلق احلاله اقل حده من قلق السمه  

  ...القلق املطلوب فاالختبار ... ٤٠س
  ... القلق املتوسط 

  ...املدرج الذي يهتم باحلاجات .. ٤١س
  ...مدرج ماسلو  

 .... اغلب مشكالتنا االجتماعيه منشؤها... ٤٢س
  اطاالحب

 الذكاء
 ... اثر اخلربه بالتعلم.. ٤٣س

 مفيد
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 ...اما مفيد او معطل 
  معطل

  االهتمام يف مدارسنا يعتمد اجلوانب... ٤٤س
  ...املعرفيه 

  .... هو تنظيم االفكار وتسلسلها بطريقه تؤدي معىن واضح ونتيجه مترتبه..يقصد ب... ٤٥س
 ....التفكري املنطقي 

 العاطفي
 االبتكاري
  االبداعي

 ...عاخلصائص املشتركه  مهاره التعرف... ٤٦س
  ...املقارنه 

  ...القراءه االنتقاليه هي... ٤٧س
  ....مرتبطه باهلدف  

  ....يعترب السلوك االجتماعي ... ٤٨س
 ...معقد  

  .... العلماء يؤكدون الفرق بني مهارات التفكري والتفكري... ٤٩س
  ....مهارات التفكري يستنبط اشياء جديده 

  ....القراءه املتأنيه لغرض التقومي وهي اهم انواع القراءه .. .٥٠س
   ...القراءه التحليليه او الناقده  

  ...احلقيقة يف هذا اهلدف ال يكرر ما يفعله ... ٥١س
  ....ممارسة التحسني  

  ....اقرب اىل التفكري االبتكاري .... ٥٢س
  ....التفكري التباعدي 

  او عقبة اليابة ا فهو يفتقر لــ الشخص الدي يواجة صعوبة... ٥٣س
  ....احلساسيه للمشكالت  

  ...اهلدف االهم ملمارسة تدوين املالحظات وامللخص ... ٥٤س
  ....تسهيل عملية تذكر املعلومات والتفاعل معها وربطها 

 ...ميكن القول يوجد توافق عام بني املختصني يف امهية التعلم واختلفوا يف ... ٥٥س
  ....تفسريهم له  

  ...الفهم من اجلوانب االساسية اليت جيب التركيز عليها كمهارة  يعترب.... ٥٦س
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  ....احملتوى الكلي  استنباط عالقات من
  ....يربز امهية التفكري.... ٥٧س
  )يناء عالقات اجتماعيه،  جناح االفراد،  معاجلة املشكالت،  انتقاء املعلومات،  البحث عن مصادر املعلومه(
  ....ذكر مجيع ما 

  ....مهاره التفكري... ٥٨س
  ....ميكن تنميتها 

  ....الكمال بالتفكري امر ... ٥٩س
  ...بعيد املنال 

  ...يرتكز التفكري التباعدي ... ٦٠س
 ..توليد بدائل من معلومات 

  ...االختبار يسمى  القلق يف وقت... ٦١س
  ....قلق حاله  

  ....أكثر احلاالت االنفعالية هي قلق ... ٦٢س
  ....االختبار   

  ....لكل فكره من االفكار الرئيسيه ... ٦٣س
  ...مجله واحده فقط   
 .... أبداء بكتابة مجلة واحده توضح الفكرة الرئيسية للمؤلف... ٦٤س

  ...من خطوات كتابة امللخص 
  ...اخلطوه االوىل من خطوات امللخص ... ٦٥س
  ... التعرف والربط  

  ..من خطوات التلخيص ... ٦٦س
....أكتب املسودة األوىل   

  ...يف اخلطواط التالية  اخلطأ النصي ماهو...  ٦٧س
 .الرئيسية للمولف أبداء امللخص بكتابة مجلة واضحة توضح الفكرة  -١
 الرئيسية لكل فقرة من االفكار أكثر من مجلة واحدة أكتب  -٢
 األوىل أكتب املسودة -٣
  وي وليس نصيهذا األخيار لغ .تسليم امللخص قبل مراجعته لغوياً -٤

  ...ذكر نقطه ليست من مهام امللخص ...  ٦٨س 
  )العناصر الرئيسيه (  .....من معااير التلخيص

  )  ؟ لكي ال يضيع املعىن ملاذا..شامل لالفكار بنفس التسلسل ، حيقق اهلدف ، موضوعي ، خمتصرا (
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مو متأكده من صيغة  --(... )جتارب  اجراء( بكيفية احلصول على املعلومه واالحتفاظ ا  لعلماءا رأي... ٦٩س

  ....السؤال املهم املضمون 
  ...التفاعل مع املثري 

  ....التعرف والربط من خطوات التلخيص حبيث ... ٧٠س
  ...يربط بني املوضوع الرئيسي واالفكار  

 ...مهاره املقارنه تعتمد على ...  ٧١س
 واالختالف حتديد الشبه

  
  ....وعية على  تعتمد االسئلة املوض...  ٧٢س

  التذكر 
  االسترجاع 

  التعرف 
  ...مبتغريات فسيولوجية  حالة ذاتية... ٧٣س
  االنفعاالت  الدافعية ام 

  ....التفكري يؤثر يف .... ٧٤س
  السلوك

  ...االهم ملمارسة تدوين املالحظات وامللخص  اهلدف... ٧٥س
  وربطه  تسهيل عملية تذكر املعلومات والتفاعل معها

  ...فالتوثيق   يضاف رقم الصفحهميت... ٧٦س
  )االقتباس (   

  ...جبوار اسم الؤلف  ٢-١مىت يوضع رقم ... ٧٧س
  
  
  
  
  
  
  

    ŤŋảђĕeĐاختكم  متنياتي للجميع بالتوفيق وال تنسونا من صاحل دعائكم
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..التعلم يقصد به -١    

 .تغري شبه دائم يف األداء نتيجة للخربة واملمارسة والتدريب وليس للنضج فقط
 اكتساب املهارات عن طريق اخلربة

  املمارسة الدائمة
 

.. ما الفرق بني التعلم والتعليم -٢    
يم مستمرالتعلم متوقف والتعل  

 التعلم والتعليم مستمران
 التعلم مستمر والتعليم متوقف

 
تعريف لـ، يدل على موقف مير به اإلنسان ويتأثر به  -٣    

 اخلربة           املمارسة         النضج
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تعريف لـ، نوع من اخلربة املنظمة نسبياً   اخلربة -٤   

 املمارسة        النضج
 

تعريف لـ، سلسة منظمة من املواقف يتعرض هلا الفرد : حتديداأكثر صور اخلربة تنظيما و  اخلربة -٥   
 املمارسة           التدريب

 
 وباملفهوم ، عملية ارتقائية تحدث تغريات منتظمة ميكن توقعها أو التنبؤ ا مستقلة عن اخلربة واملمارسة والتدريب -٦ 

عريف لـت، العلمي انه يشري إىل التغريات الفسيولوجية فقط    
 اخلربة     املمارسة        النضج

 
تعريف لـ، حالة داخلية تؤدي إىل استثارة السلوك وتنظيمه وتوجيهه حنو هدف معني  -٧   

 الدافعية       االنفعاالت       املمارسة
 

تعريف لـ، حالة نفسية ذات صفة وجدانية قوية مصحوبة مبتغريات فسيولوجية سريعة  -٨    
 الدافعية        االنفعاالت     املمارسة

 
تعريف لـ، عملية عقلية تشمل على اكتساب املعلومة وحفظ املعلومة واسترجاع املعلومة و التعرف على املعلومة  -٩    

 االنفعاالت      املمارسة        التذكر
 

هو " رجاء حممود أبو عالم  ويعرفه") جون ديوي" تعريف العامل (النشاط العقلي الذي يرمي إىل حل مشكلة ما  -١٠ 
أعلى أشكال النشاط العقلي لدى اإلنسان فهو العملية اليت ينظم ا العقل خرباته بطريقة جديدة كحل مشكلة معينة أو 

تعريف لـ، إلدراك عالقة جديدة بني أمرين أو عدة أمور   
 املمارسة    التفكري     االنفعاالت

 
هلدف و خمتصرة من احملتوى ملقالة أو فصل من كتاب أو لكتاب أو أي عمل يشري إىل عبارات موضوعية حتقق ا - ١١

تعريف لـ، كتايب    
 امللخص         املقال         تدوين املالحظات

 
تعريف لـ قطعة نثرية قصرية تعاجل موضوع حمدد بشكل متكامل   ١٢-  

 امللخص    املقال        تدوين املالحظات
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تعريف  ى االنتباه والتركيز الذي يقود إىل الفهم وبالتايل يساعد على حفظ املعلومة وتذكرهاتساعد على البقاء عل - ١٣
 لـ 

 امللخص        املقال         تدوين املالحظات
 
 

وهذا النوع قد يؤدي إىل عدم ، نوع من املمارسة يستخدمه أغلب الطالب الذين يدرسون املادة لالمتحان فقط - ١٤
لنوع بـنسمي هذا ا، التعلم  : 

 املمارسة للتذكر     املمارسة للتحسني
 مجيع ما ذكر

 
وهذا النوع هو املطلوب ألنه ميارس مهارة . فهو يف احلقيقة يف هذا اهلدف ال يكرر ما يفعله ، نوع من املمارسة - ١٥

نسمي هذا النوع بـ، حياول حتسينها   
 املمارسة للتذكر      املمارسة للتحسني

 
راسات أن التعلم يكون أكثر فعالية إذا كان مرتبطاً بـاتضح من الد -١٦    

وتكون ذات فائدة، باألمور اليت يهتم ا الفرد  
 .إذا تعلمها ليفهمها وليس للحفظ فقط دون الفهم

 مجيع ما ذكر
 
 

دف معني حيث تعترب حالة داخلية تؤدي إىل استثارة السلوك وتنظيمه وتوجيهه حنو ه، من العوامل املؤثرة يف التعلم    
  نسميها بـ

 االنفعاالت         الدافعية        مجيع ما ذكر
 

، حيث تعترب حالة نفسية ذات صفة وجدانية قوية مصحوبة مبتغريات فسيولوجية سريعة، من العوامل املؤثرة يف التعلم  
  نسميها بـ

 االنفعاالت         الدافعية        مجيع ما ذكر
 

وهو حالة نفسية حتدث تغريات فسيولوجيةمؤثر يف عملية التعلم    : 
 القلق    االنفعاالت       التفكري

 
ويعترب مرض، احد أنواع القلق   : 
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 قلق مسه      قلق احلالة
 

التخيل والتذكر والتصوير والفهم والتحليلوالتفكري واإلدراك والتقييم(احد جوانب السلوك اإلنساين ومن أمثلته   
  جانب انفعايل وجداين
  جانب معريف  عقلي

 جانب حركي
 

والكره وامليل والتوكل والصدقواألمانة(احد جوانب السلوك اإلنساين ومن أمثلته    
  جانب انفعايل وجداين
  جانب معريف  عقلي

 جانب حركي
 

  احد جوانب السلوك اإلنساين وهو أي جانب حركي يصدر من اإلنسان 
وجداين(جانب انفعايل    
عقلي( جانب معريف    

 جانب حركي
  من العوامل اليت تؤثر على الذاكرة عند اإلنسان
 أي خلل حيدث يف اكتساب املعلومة او حفظها

 إصابة الدماغ
 مجيع ما ذكر

بعمل منوذج يوضح لنا كيف حنصل على املعلومة وكيف حنتفظ ا على النحو التايل" أتكنسن وشفرن " قام العاملان    : 
 مثريات ــ حواس ـــ ذاكرة قصرية األجل ـ ذاكرة طويلة األجل

 مثريات ــ ذاكرة قصرية األجل ــ ذاكرة طويلة األجل
 مثريات ــ ذاكرة طويلة األجل

 
 

 : العوامل اليت تساعد على بقاء املعلومة مدة أطول
 الفهم – التركيز – الوضوح للمعلومة – كمية املادة – القدرة على احلفظ – اجلنس - الدافعية

اجلنس –رة على احلفظ القد –التركيز   
 الفهم فقط
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  من مستلزمات الفهم عند اإلنسان أو عند الطالب ما يلي 
وإعطاء أمثلة، قدرته على إعادة صياغة العبارة بأسلوبه اخلاص   

وتلخيص املعلومة، القدرة على التوسع يف شرح املوضوع أو الفكرة  
 مجيع ما ذكر

 
ت جديدة ويف حل متارين أو مسائل جديدة وذلك يف ضوء قواعد وقوانني القدرة على توظيف املعلومات يف استعماال 

تعريف لـ، متعلمة   
 التطبيق
 التحليل
 التركيب

 
تعريف لـ، حتليل احملتوى إىل عناصر أو أفكار مع فهم العالقة بني تلك املكونات    

 التطبيق
 التحليل
 التركيب

 
تعريف لـ، دة من أجزاء أو عناصر متفرقةالقدرة على استنباط أو إنتاج قضايا أو أفكار جدي    

 التطبيق
 التحليل
 التركيب

تعريف لـ، القدرة على التوصل إىل أحكام أو اختاذ قرارات مناسبة    
 التطبيق
 التحليل
 التقومي

 
 
 

عرفه العامل، النشاط العقلي الذي يرمي إىل حل مشكلة ما   
 " العامل " جون ديوي
 رجاء حممود أبو عالم

 شفرن
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أعلى أشكال النشاط العقلي لدى اإلنسان فهو العملية اليت ينظم ا العقل خرباته بطريقة جديدة كحل مشكلة معينة أو  
عرفه العامل، إلدراك عالقة جديدة بني أمرين أو عدة أمور  : 

جون ديوي" العامل  " 
 رجاء حممود أبو عالم

 شفرن
 
 

، تتضمن اإلدراك واخلربة السابقة وعن طريقه تكتسب اخلربة معىنعملية عقلية نقوم بواسطتها معاجلة مدخالت اليت  
: نسميها   

 مهارات التفكري
 التفكري

عمليات حمددة منارسها ونستخدمها عن قصد يف معاجلة املعلومات مثل االستنباط أو االستنتاج و حتديد املشكلة و إجياد  
نسميها، ، ييم قوة الدليلحلول غري موجودة يف النص أو يف اخلربة اليت أمامنا أو تق   

 مهارات التفكري
 التفكري

 االنفعاالت
 

نسمي هذا النوع بـ، احد أنواع التفكري وله القدرة على إنتاج األفكار اليت تتميز باألصالة والطالقة واملرونة   : 
 التفكري التقاريب     التفكري االبتكاري

نسمي هذا النوع بـ، ات منطقية من املعلومات املعطاةاحد أنواع التفكري وله القدرة على القيام باستنتاج   : 
  التفكري االبتكاري

 التفكري التقاريب
 .التفكري التباعدي

 
نسمي هذا ، القدرة على توليد بدائل منطقية أو معقولة من املعلومات املعطاة للوصول إىل حلول احد أنواع التفكري 

 : النوع بـ
  التفكري االبتكاري

ريبالتفكري التقا  
 .التفكري التباعدي
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ويقصد ا الفكرة اجلديدة أوالفكرة اليت تتميز باجلِّدة أي ، من ضمن املصطلحات الواردة يف تعريف التفكري االبتكاري  
تعرف بـ، غري شائعة بني أفراد اتمع   

 األصالة
  الطالقة

 
 كمية األفكار اليت يمكن على الفرد حيث تشري إىل، من ضمن املصطلحات الواردة يف تعريف التفكري االبتكاري 

تعرف بـ، إنتاجها يف وحدة زمنية معينة أي سهولة توليد األفكار  : 
 األصالة
  الطالقة
 املرونة

ويقصد ا التنوع الفكري أي التفكري يف املشكلة وفق ، من ضمن املصطلحات الواردة يف تعريف التفكري االبتكاري  
تعرف بـ، طريقة حمددة يف التفكريأكثر من إطار وعدم التصلب يف   : 

 األصالة
  الطالقة
 املرونة

 
من ضمن املصطلحات الواردة يف تعريف التفكري االبتكاري ويقصد ا احلساسية للمشكالت القائمة أو املتوقعة يف 

تعرف بـ، املستقبل واليت حتتاج إىل دراسة أو حلول والوعي باألخطاء ونواحي النقص  : 
 احلساسية للمشكالت    األصالة     الطالقة

 
 

  إذا كان ملخصك طويل يكون فيه احتمال أنك مل تتعرف على 
 النقطة الرئيسة للمؤلف

 األفكار الرئيسية ذات الصلة بالنقطة الرئيسية
 مجيع ما ذكر

 
 : أثناء تدوين املالحظات جيب مراعاة التايل 

لرئيسيةعن األفكار ا والبحث , التركيز على املعلومات اجلديدة . 
أي حبسب تسلسل حمتوى املادة التعليمية، تدوين املالحظات بصورة متسلسلة . 

 مجيع ما ذكر
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 اجب على اآليت بـ (√ ــ ×) تصحيح اخلطأ حتته خط

 منظمة نسبياً .. غري منظمة  (×) املمارسة نوع من اخلربة لكنها غري منظمه نسبياً  
للتذكر وللتحسني(املمارسة نوعان  (√)  

  املمارسة للتذكر قد تؤدي إىل عدم التعلم (√)
   التدريب أكثر صور اخلربة تنظيما وحتديدا (√)

   الفرد ال يستطيع أن يتعلم شيئا إال إذا بلغ مستوى كافيا من النضج (√)
   النضج شرط أساسي يف عملية التعلم حىت يكون على استعداد للتعلم (√)

ا حتقيق السلوك التكيفيالتعلم هو الوسيلة اليت نستطيع  (√)   

 عملية مستمرة من الوالدة حىت املمات .. التعلم التعليم (×)
  .. التعلم قد يكون مقصود أو غري مقصود (√)

  .. التعليم دائما مقصود (√)
 يفترض دائما حسن .. التعليم التعلم (×)

حتديد املنهج والتحكم ، حتديد املكان والزمان(وط التالية أي تغيري حيدث لسلوك اإلنسان هو تعلم ويسمى تعليم إذا توفرت الشر 
 (√) فيه كما وكيفاً

والتعليم غري ذايت، التعلم قد يكون ذايت أو غري ذايت (√)  ..  
  .. االنفعاالت تساعد على عملية التعلم ويف التفكري واإلنتاج (√)

  .. أي نشاط يصدر من اإلنسان هو سلوك (√)
 يف حياة اإلنسان .. أساسية غري أساسية التذكر عملية (×) 

  .. نقل املعلومات إىل الذاكرة طويلة األجل لتتبقى املعلومات لدينا مدة أطول (√)
  .. الفهم للموضوع احد العوامل اليت تساعد على بقاء املعلومة مدة أطول (√)

 .الذكر أقوى ذاكرة من األنثى(√)
من اهتم بتحديد التفكري ومتييزه عن العمليات العقلية األخرىمن أوائل " جون ديوي" يعترب العامل  (√).  

 مهارة التفكرييمكن أن تتحسن و تتطور بالتدريب(√)
املهارات) ×.. (تعترب أمثلة على التذكر ، االستكشاف –االستنتاج  –املقارنة    

مستوى أكثر تعقيداً –مستوى سهل (له مستويات ) ×.. (التفكري ليس له مستويات    
 أقرب إىل التفكري االبتكاري التفكري التباعدي.. (×) التفكري التقاريب 

  .. كتابة امللخص يساعد على الفهم للمادة املتناولة (√)
  ..التلخيص يعترب من استراتيجيات القراءة اليت تساعد على فهم احملتوى خاصة إذا كنت تكتب امللخص لك شخصيا (√)

تفاصيل ثانوية أو أراء شخصيةجيب أن ال حيتوي امللخص على  (√)  ..  
مراجعة أو نظرة سريعة للمقالة أو الفصل من الكتاب أو للكتاب، من خطوات كتابة ملخص ما (√)   ..  

  يف كتابة امللخص .. مهمة  األفكار الرئيسية (×)  ليست مهمة
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 املقال  .. قطعة نثرية قصرية تعاجل موضوع حمدد بشكل متكامل (×) امللخص 
وين املالحظات يساعد على حفظ املعلومة وتذكرهاتد (√)    

 
 
 
 
 
 

 من احملاضرة   ١١ اىل ١٤
 

معلومات أو مصادر يتم أخذها من مصادر خمتلفة ونشرها مع اإلشارة إىل مؤلفيها من باب األمانة العلمية -١   
 االقتباس
 التوثيق
 املراجع

 
ي تغري أو تعديل أو زيادة أو نقصانعند كتابة نص معني يؤخذ نفس الكالم عن الكاتب من دون أ  ٢-  

 االقتباس
 
 

فلو افترضنا أن مؤلف الكتاب واحد وبتاريخ ، بعد كتابة نص معني أو فكرة يتم توثيق فكرة املؤلف أو الكاتب داخل النص -٣ 
يكون توثيق الفكرة، واحد  : 

)م٢٠٠٨، عادل ) (م٢٠١٠، عادل(  
 (عادل،٢٠٠٨م)

)عادل،بدون تاريخ(  
 

فلو افترضنا أن للكتاب مؤلفني اثنني خمتلفني ، تابة نص معني أو فكرة يتم توثيق فكرة املؤلف أو الكاتب داخل النصبعد ك -٤
يكون توثيق الفكرة، بالتاريخ ومتشاني باألمساء  : 

  (عادل، ٢٠١٠م) (عادل ، ٢٠٠٨م)
) م٢٠٠٨عادل،(  
)عادل،بدون تاريخ(  

 
 
 

فلو افترضنا أن املؤلفني االثنني بتاريخ متشابه ، وثيق فكرة املؤلف أو الكاتب داخل النصبعد كتابة نص معني أو فكرة يتم ت -٥ 
يكون توثيق الفكرة،  : 
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 (عادل أ،٢٠٠٨م) (عادل ب،٢٠٠٨م)
)م٢٠٠٨عادل،(  
)عادل،بدون تاريخ(  

 
اك مؤلف بدون فلو افترضنا أن هن، بعد كتابة نص معني أو فكرة يتم توثيق فكرة املؤلف أو الكاتب داخل النص -٦

 :يكون توثيق الفكرة، تاريخ نشر 
 )م٢٠٠٨عادل ب،) (م٢٠٠٨عادل أ،(

 )م٢٠٠٨عادل،(
  )عادل،بدون تاريخ( 

 
 

، فلو افترضنا أن مؤلف الكتاب اثنان ، بعد كتابة نص معني أو فكرة يتم توثيق فكرة املؤلف أو الكاتب داخل النص -٧
 :يكون توثيق الفكرة

 )م٢٠٠٨، عبد احلميد ، عادل (
 )م٢٠٠٨عادل أ،عبد احلميد ب، (

 )م٢٠٠٨عادل،عبد احلميد،(
 

فلو افترضنا أن مؤلف الكتاب اثنان ، بعد كتابة نص معني أو فكرة يتم توثيق فكرة املؤلف أو الكاتب داخل النص -٨
 :يكون توثيق الفكرة، ومتشاان بتاريخ النشر 

 )م٢٠٠٨، عبد احلميد ، عادل (
 )م٢٠٠٨ب،  عادل أ،عبد احلميد(

 )م٢٠٠٨عادل،عبد احلميد،(
 

فلو افترضنا أن مؤلف الكتاب اثنان ، بعد كتابة نص معني أو فكرة يتم توثيق فكرة املؤلف أو الكاتب داخل النص -٩
 :يكون توثيق الفكرة، خمتلفان بتاريخ النشر 

 )م٢٠٠٨، عبد احلميد ، عادل (
 )م٢٠٠٨عادل أ،عبد احلميد ب، (

 )م٢٠٠٨،عادل،عبد احلميد(
 
 

فلو افترضنا أن مؤلف الكتاب أكثر ، بعد كتابة نص معني أو فكرة يتم توثيق فكرة املؤلف أو الكاتب داخل النص - ١٠
 :يكون توثيق الفكرة، من اثنني
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 )م٢٠٠٨، عبد احلميد ، عادل (
 )م٢٠٠٨، وآخرون ، عادل (
 )م٢٠٠٨عادل،عبد احلميد،(

 
 

املؤلف كتب عبارة مجيلة اقتبسها من كتاب آخر ملؤلف آخر وأردت أن ارجع إذا قرأت كتاب معني مث قرأت أن  - ١١
 : يكون توثيق الفكرة: للكتاب فلم أجده وأريد أن استفيد منه يف حبثي يف هذه احلالة 

  )هـ١٤٣١، يف النعيم ( ذكر املفلح 
 هـ١٤٣١، يف املفلح ( ذكر النعيم 

 .)هـ١٤٣١، املفلح (ذكر 
 

أن اكتبها فوجدت أا مكتوبة يف أكثر من كتاب وكل كاتب تكلم عنها بطريقته اخلاصة  لدي فكرة وأريد  - ١٢
 :يكون توثيق الفكرة، وأريد أن أوثق هؤالء الكُتاب 

  )ه١٤٢٣، هـ ؛ الصاحل ١٤٢٢، البدر ، هـ ١٤٢١هـ ؛ األمحد ١٤٢٠،النعيم(أشار 
 .)هـ١٤٢٢، لبدر هـ ؛ ا١٤٢٠،هـ ؛ النعيم١٤٢١هـ ؛ األمحد ١٤٢٣، الصاحل (أشار 

 )هـ١٤٢٤، الصاحل ، البدر ، األمحد ، النعيم ( أشار 
 

 : وعند التوثيق يكون التدرج التارخيي هلؤالء الكُتاب حبسب، عند كتابة فكرة معينة من أكثر من كتاب - ١٣
 األحدث يف األحدث

 األقدم يف األقدم
 ليس ضروريا

  
 : عند توثيق فكرة لكاتب أو مؤلف معني حندد - ١٤

 اسم الكاتب والسنة اهلجرية
 اسم الكاتب والسنة اهلجرية ونقطتان مث رقم الصفحة

 اسم الكاتب فقط
 

 : عند توثيق اقتباس لكاتب أو مؤلف معني حندد - ١٥
 اسم الكاتب والسنة اهلجرية

 اسم الكاتب والسنة اهلجرية ونقطتان مث رقم الصفحة
 اسم الكاتب فقط
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 : أو مؤلف معني طريقة توثيق االقتباس لكاتب- ١٦

  " .....نص االقتباس) " .... ٤١٥: هـ ١٤٢٩، البدر (ذكر 
 .٤١٥: هـ ١٤٢٩، البدر (ذكر 

 " ..... نص االقتباس) " .... ٤١٥: البدر (ذكر 
 : هناك عدة خطوات منها، عند كتابة قائمة املراجع الرئيسية  -١٧ 

  .ترتيب األمساء باحلروف األجبدية
 .نص تتطابق مع قائمة املراجععدد املراجع داخل ال

 مجيع ما ذكر
 
 
 

 : الطريقة السليمة لكتابة مرجع معني ملوقع الكتروين بقائمة املراجع الرئيسية -١٨
 (Web site) . رابط الويب سايت كامل

 اسم الكاتب فقط
 ليس ضروريا

 
 

 : التوثيق للفكرة واالقتباس داخل النص - ١٩
 متشاني
 متطابقني
 خمتلفني
 

ملية عقلية تفاعلية بني القارئ والنص ، وهي فن ممكن حتسينه باملمارسة واملران ، وتعتمد على عمليتني أساسيتني ع - ٢٠
 .مها الفهم واالستيعاب كما أنه ميكن القول بأا وسيلة وليست غاية

 القراءة
 التذكر
 التصفح
 

  بـ تتأثر القراءة - ٢١
 ثقافة القارئ

 حمتوى املادة املقروءة
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 ذكر مجيع ما
 

حبيث ال تتطلب التركيز الدقيق ويكون اهلدف األول هو الفهم العام ملا يقرأ دون االهتمام ، من أنواع القراءة  - ٢٢
 : بدقائق األمور وتفصيالا

 القراءة التحليلية أو الناقدة         القراءة االنتقائية          القراءة السريعة
اهلدف وينتقي القارئ ما يفيده يف دراسته من الكتب واملراجع ذات الصلة حيث ترتبط ب، من أنواع القراءة  - ٢٣

 : باهلدف
 القراءة التحليلية أو الناقدة      القراءة االنتقائية    القراءة املاسحة

 
  : حبيث تكون قراءة متأنية لغرض التقومي، من أنواع القراءة  - ٢٤

 القراءة التصفحية         سحةالقراءة املا     القراءة التحليلية أو الناقدة
 

 : وتكون قراءة سريعة حول مادة او كتاب لغرض حتديد املعلومة بداخلها، من أنواع القراءة  - ٢٥
 القراءة املاسحة           القراءة الفاعلة        القراءة التصفحية

 
 : معينة أو أسم شخص لغرض البحث عن أفكار جديدة أو عن رقم معني أو نسبة، من أنواع القراءة  - ٢٦

 القراءة الدراسية         القراءة الفاعلة        القراءة التصفحية
 

وتتمتع بالسرعة واالنتقائية مع معدالت فهم واستيعاب كبريين باإلضافة إىل اعتبار للوقت ، من أنواع القراءة   - ٢٧
 : املستخدم

 القراءة الفاعلة                   القراءة الدراسية          القراءة الناقدة
 

وهي نفسها القراءة الفاعلة ويشري بعض املختصني إىل مخس خطوات تسهم يف زيادة فاعلية ، من أنواع القراءة  - ٢٨
 راجع، تذكر او استرجع ، اقرأ ، اسأل ، استطلع (هذه القراءة 

 القراءة التصفحية      القراءة املاسحة        القراءة الدراسية
 

  :كن تقاس فاعلية القراءة مبدىمي  - ٢٨
 الفهم واالستيعاب

 حفظ املعلومات واالستدعاء عند احلاجة إليها
 مجيع ما ذكر
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حبيث يسري التعلم فيها بطريقة جزئية وعلى شكل خطوات للوصول إىل ، من طرق اكتساب املعلومة أو املعرفة   - ٣٠
 :  اهلدف

 الطريقة االستقرائية
 الطريقة اإلستنتاجية

 توجد إجابة ال
ويسعى إىل ربط املعلومات ، حبيث ينظر املتعلم إىل املوضوع بطريقة مشولية ، من طرق اكتساب املعلومة أو املعرفة - ٣١

 : واملقارنة بينها والوصول إىل أوجه الشبه واالختالف بني املوضوعات
 الطريقة االستقرائية
 الطريقة اإلستنتاجية

 ال توجد إجابة
 
 

يصدر من اإلنسان نتيجة لعالقة وتفاعل بينه وبني ) أخل... انفعايل  –اجتماعي  –عقلي  –سمي ج(أي نشاط  - ٣٢
 : البيئة احمليطة به

 السلوك
 البيئة

 االنفعال
 
 

تفكر يف  –اإلدراك بأنك جالس يف احملاضرة  –التخيل  –التصور  –التمييز  –جانب سلوكي يتناول اإلدراك  - ٣٣
 : التمييز بني الساخن واحلار –األشخاص الغرباء ووالديه  متييز الطفل بني -املستقبل

 اجلانب املعريف        اجلانب احلركي    اجلانب االنفعايل
 

الكتابة  –االستجابة إلشارات املرور  –فتح الباب  –ضرب الباب ( مثل االستجابات احلركية ، جانب سلوكي  - ٣٤
  ركوب السيارة –على اآللة الكاتبة 

 نفعايلاجلانب اال
 اجلانب احلركي
 اجلانب املعريف

  
 :حب –كره  - غضب –فرح حزن  –ضحك   )وهو احلالة االنفعالية املصاحبة للسلوك( ، جانب سلوكي   - ٣٥

 اجلانب االنفعايل



 
36 

 اجلانب احلركي
 اجلانب املعريف

 
 

العاديني يف املواقف  حبيث يتشابه يف املاضي واحلاضر واملستقبل وخاصة من األشخاص، من خصائص السلوك  - ٣٦
 :يسمى بـ، العادية وظروف عادية أي إذا تساوت الظروف والعوامل

 ثابت نسبياً
 ميكن التنبؤ به

 أي قابل للتغيري والتعديل(مرونة السلوك اإلنساين 
 

ا مثال إذا تفوق الطالب يف االبتدائي واملتوسط والثانوي وميكن القول إن شاء اهللا إذ، من خصائص السلوك  - ٣٧
 :يسمى بـ، تساوت الظروف والعوامل أن هذا الطالب سوف يكون متفوقا يف التعليم اجلامعي

 ثابت نسبياً
 ميكن التنبؤ به

 أي قابل للتغيري والتعديل(مرونة السلوك اإلنساين 
 
 
 

يعيش  كان ١٧٩٨مثال حكاية الطفل املتوحش الذي عثر عليه يف غابة أفريون بفرنسا عام ، من خصائص السلوك  - ٣٩
برنامج له يهدف إىل تنمية الناحية االجتماعية عند ) إيتارد(وقد وضع عامل امسه . من عمره مع احليوانات ١٢حىت السنة 

 :يسمى بـ، وقد جنح يف تعليم الطفل املتوحش الكالم وقراءة بعض الكلمات. الطفل وترويض سلوكه بصفة عامة
 ثابت نسبياً

 ميكن التنبؤ به
 أي قابل للتغيري والتعديل<<   مرونة السلوك اإلنساين

 : تعريف لـ، القدرة على التمييز و إصدار األحكام مع توليد أفكار إبداعية ملعاجلة املوقف أو حل املشكلة -٣٩
 التفكري الناقد

 التفكري العاطفي
 ال توجد إجابة

 
معايري التفكري الناقد وهو املدخل الرئيسي لباقي املعايري ، وتعترب من أهم مواصفات أو ، من معايري التفكري الناقد  - ٤٠

فإذا كانت العبارات غري واضحة فال يستطيع فهما و ال يعرف مقاصد املتكلم أو الكاتب وبالتايل ال يستطيع احلكم عليه 
 : بأي شكل من األشكال



 
37 

 الصحة
 العمق واالتساع

 الوضوح
 

 : ه أن تكون العبارات صحيحة وموثوق اويقصد ب، من معايري التفكري الناقد  - ٤٢
 الصحة

 العمق واالتساع
 الوضوح

 : وحيتاج أن يكون شامال وليس موجز، من معايري التفكري الناقد  - ٤٣
 الصحة

 العمق واالتساع
 الوضوح

أي ال تعطي . انوهو استيفاء املوضوع حقه من املعاجلة والتعبري عنه بدون زيادة أو نقص، من معايري التفكري الناقد   - ٤٤
 : املوضوع أكثر من حقه وتضخم األمور

 املنطق     الربط    الدقة
 

حبيث تكون املعلومات واضحة و صحيحة وصادقة لكن ينقصها الترابط فيما بينها فكل ، من معايري التفكري الناقد   - ٤٥
 : فقرة تعرب عن موضوع من املوضوعات

 املنطق     الربط    الدقة
وتعين أيضا تنظيم ، وتعترب من الصفات املهمة للتفكري الناقد وخاصة يف إصدار احلكم ، ري التفكري الناقد من معاي - ٤٦

 : األفكار وتسلسلها و ترابطها بطريقة تودي إىل معىن واضح أو نتيجة مترتبة على حجج معقولة
 املنطق      الربط    الدقة

  
 :من أساليب حل املشكالت - ٤٧

 مع اختيار انسب احللول، قتراح حلول مناسبة هلا حتديد املشكلة وا
 تطبيق هذا احلل الذي مت اختياره وتقييمه

 مجيع ما ذكر
 

فهي التعرف على أوجه الشبه واالختالف بني شيئني أو أكثر عن ، مهارة أساسية لتنظيم املعلومات وتطوير املعرفة  - ٤٨
وليست فقط عملية تنظيم املعلومات وإمنا ،واالختالف بينهما طريق دراسة العالقات بينهما والبحث عن نقاط االتفاق 

 : عملية توليد و تراكم معارف اإلنسان



 
38 

 مهارة التصنيف
 مهارة املقارنة

وتفيد يف تعلم ماهية اخلصائص ، وهي عملية تساعد على التكيف يف عاملنا املعقد ، مهارة تفكري أساسية  - -٤٩
صنف أشياء فنحن نضعها يف جمموعات وفق نظام معني يف أذهاننااملشتركة بني األشياء وحنن عندما ن : 

 مهارة التصنيف
 مهارة املقارنة
 ال يوجد إجابة

مجيع . إدراك العالقات اللفظية أي املترادفات أو عالقات التناظر، التطبيق ، تنظيم املعلومات ، الترتيب ، الشمولية - ٥٠
 : هذه الشروط والضوابط تتعلق بعملية

 نةاملقار
 التصنيف

  ال توجد إجابة
  
  
  

 انتهى دعواتكم اختكم فيزيائيه
 

  
  
  
  
  

  FooFoo/ ، اجلْـبِيلِّيـهـ : دعواتكم   إعداد أختكم .. مهارات التعلم و التفكري للدكتور عبد احلميد النعيم 
 

  )التعلم والعوامل املؤثرة فيه ( ، أسئلة احملاضرة األوىل والثانية 

  ، داء نتيجة للخربة واملمارسة والتدريب وليس للنضج فقط تغيري شبه دائم يف األ/ ١
  ) .نتيجة للمرض أو التعب (  ةوتستبعد التغريات املؤقت

  تعريف التذكر -أ
  تعريف التعلم - ب
  تعريف التفكري -ج
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  تعريف السلوك -د
  ، حساس به يدل على موقف مير به اإلنسان ويتأثر به فكان هناك وعي باملثري واإل/ ٢

  .ما يؤثر يف سلوك اإلنسان من خارجه ويؤدي به إىل الوعي أو اإلحساس مبثري  فهو كل
  تعريف التعلم -أ

  ةتعريف املمارس - ب
  ةتعريف اخلرب -ج
  تعريف التفكري -د
  .ستجابات أو ما يشاها يف مواقف بيئية منظمة نسبياً تكرار حدوث نفس اال، نوع من اخلربة املنظمة نسبياً / ٣
  ةارستعريف املم -أ

  ةتعريف اخلرب - ب
  تعريف التذكر -ج
  تعريف السلوك -د
  ؟ ةماهي أنواع املمارس/ ٤
  املمارسة للتذكر وللتحسني -أ

  واخلربة ةاملمارس - ب
  التدريب والنضج -ج
  نفعاالتواال ةالدافعي -د
  
قاعدة من _  معاين كلمات_ متحان فقط فهو حيفظ تعريف يستخدمه أغلب الطالب الذي يدرس املادة لال هو ما/ ٥

القواعد ولكنه قد ال يتذكر شيء يف اليوم الذي يليه فلتحقيق هذا اهلدف فإن الطالب يعترب التكرار هنا ضروري وليس 
  ؟.. لفقرةشرح  اهذ< . واحده وإمنا لعدة مرات  ةملر
  املمارسة -أ

  املمارسة للتذكر - ب
  املمارسة للتحسني -ج
  اخلربة -د
  ل األساسية يف التعلم ؟ماهي العناصر أو العوام/ ٦
  التدريب والنضج -أ

  نفعاالتواال ةالدافعي - ب
  املمارسة للتحسني والتذكر -ج
  اخلربة واملمارسة -د
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  ؟..أتضح من الدراسات أنَ التعلم يكون أكثر فعالية إذا كانَ مرتبطاً بــ / ٧
  )الدوافع ( الفرد  ااألمور اليت يهتم  - أ

 رداألمور اليت تكون ذات فائدة للف -  ب

  إذا تعلمها ليفهمها وليس للحفظ فقط دون الفهم -ج
  صحيح ما ذكرمجيع  -د
  .يف هذا اهلدف ال يكرر ما يفعله  ةهو يف احلقيق/ ٨

  املمارسة للتذكر - أ
 املمارسة للتحسني -  ب

  املمارسة -ج
  اخلربة -د
  ) .قد يؤدي إىل عدم التعلم : ( أي نوع من هذهـ األنواع / ٩

  املمارسة للتحسني - أ
 ةاملمارس -  ب

  املمارسة للتذكر -ج
  اخلربة -د
  

  ) .ميارس مهارات حياول حتسينها  وهو أيضاً، هو املطلوب يف املمارسة : ( أي نوع من هذهـ األنواع / ١٠
  املمارسة - أ

 اخلربة -  ب

  املمارسة للتذكر -ج
  املمارسة للتحسني -د

  . ا الفرد من املواقف يتعرض هل منظمة وهي سلسة، أكثر صور اخلربة تنظيماً وحتديداً / ١١
  .معظم املواد الدراسية يتضمن جمموعة من التمرينات أو التدريبات دف إىل إثراء خربة الطالب 

  اخلربة - أ
 التدريب -  ب

  الدافعية -ج
  النضج -د

  .رتقائية تحدث تغريات منتظمة ميكن توقعها أو التنبؤ ا مستقلة عن اخلربة واملمارسة والتدريب اعملية / ١٢
  النضج - أ

 اخلربة -  ب
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  التعلم -ج
  الدافعية  -د

  .عملية منو داخلي متتابع وهو حيدث بطريقة ال شعورية / ١٣
  التعلم - أ

 اخلربة -  ب

  النضج -ج
  االنفعاالت  -د

  . )ستعداد للتعلم الكي يكون الفرد على ( ؟ ما هو الشرط األساسي يف عملية التعلم / ١٤
  النضج - أ

 اخلربة -  ب

  التعلم -ج
  التدريب -د

  ؟..ؤثرة يف عملية التعلم العوامل األخرى امل يماه/ ١٥
  الدافعية واالنفعاالت - أ

 املمارسة واخلربة -  ب

  التدريب والنضج -ج
  الشيء مما سبق -د

  ؟......تعريف لــ < . حالة داخلية تؤدي إىل استثارة السلوك وتنظيمه وتوجيهه حنو هدف معني / ١٦
  القلق  - أ

 الدافعية -  ب

  االنفعاالت -ج
  السلوك -د

  .نية قوية مصحوبة مبتغريات فسيولوجية سريعة حالة نفسية ذات صفة وجدا/ ١٧
  الدافعية - أ

 القلق -  ب

  االنفعاالت -ج
  السلوك -د

  ي أنواع االنفعاالت ؟/عدد/ ١٨
  اخلوف  - أ

 العدوان -  ب
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  القلق -ج
  مجيع ما ذكر صحيح -د

  ي األسباب اليت تدفعنا لدراسة التعلم ؟/عدد/ ١٩
  . ألن التعلم الوسيلة اليت نستطيع ا حتقيق السلوك التكيفي - أ

 ) .اجتماعي  –خلقي  –عقلي ( تعترب الدعامة األساسية لكل جوانب النمو  -  ب

  .ال تقتصر على اكتساب املعلومات واألفكار وإمنا تشمل أيضاً خمتلف العادات واملهارات  -ج
  مجيع ما ذكر صحيح -د

  ) .الفرق بني التعلم والتعليم ( ي العبارة اخلاطئة يف /أوجد/ ٢٠
  .ة بينما التعلم يتوقف عند مرحلة عمرية ما التعليم عملية مستمر - أ

 .التعلم قد يكون مقصود أو غري مقصود أما التعليم دائماً مقصود  -  ب

  .التعلم قد يكون ذايت أو غري ذايت أما التعليم دائماً غري ذايت لوجود املعلم هنا  -ج
  .التعليم يفترض دائماً حسن أما التعلم قد يكون للحسن أو للسيئ  -د

  ا هو أكرب انفعال يؤثر يف العملية التعليمية ؟م/ ٢١
  اخلوف - أ

 القلق -  ب

  العدوان -ج
  ال شيء مما ذكر -د

  ؟...من أنواع القلق / ٢٢
  فقط) السمة ( قلق  - أ

 فقط) احلالة ( قلق  -  ب

  )اختبار ( ؛؛ وقلق احلالة ) مرض ( قلق السمة  -ج
  الشيء مما ذكر -د

  ...ترضى مبا لديك ومبا حققته ، ا تنظر إلية هي أن تنظر إىل نفسك فترضى مب______ مصطلح / ٢٣
  تقدير الذات  - أ

 حاجات التقدير -  ب

  احلاجات الفسيولوجية -ج
  احلاجات االجتماعية  -د

  .إنسان يريد األمان ال فائدة من األكل والشرب بدون أمان / ٢٤
  تقدير الذات - أ

 حاجات اجتماعية -  ب
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  حاجات األمان -ج
  حاجات فسيولوجية  -د

  ) .أخل ....، راحة ، للبس ، شراب ، طعام ( تاجها اجلسم من احلاجات اليت حي/ ٢٥
  حاجات اجتماعية - أ

 حاجات فسيولوجية -  ب

  حاجات التقدير -ج
  حاجات األمان  -د

  .احلاجة إىل االنتماء ؛ البد أن ينتمي الشخص إىل جمموعة / ٢٦
  حاجات األمان - أ

 حاجات فسيولوجية -  ب

  حاجات التقدير -ج
  حاجات اجتماعية -د

  )التذكر ( ، عة للمحاضرة الثالثة والرابعة أسئلة مراج
  .عملية عقلية يتم ا تسجيل واسترجاع اخلربات اليت مير ا الفرد / ٢٧

  تعريف التفكري - أ
 تعريف التذكر -  ب

  تعريف القراءة -ج
  تعريف التوثيق -د

  :ت هي جيب على املربون أن والتربويون على تنمية الذاكرة اجليدة واليت تعتمد على أربع عمليا/ ٢٨
  .اكتساب املعلومة وعملية التعرف على املعلومة أو اخلربة  - أ

 .االحتفاظ ا لفترة طويلة  -  ب

  ) .االستدعاء ( استرجاعها عند احلاجة  -ج
  .مجيع ما سبق  -د

  .عبارة عن القدرة على استرجاع املعلومات أو اخلربات اليت تعلمها أو أكتسبها / ٢٩
  تعريف التعلم - أ

 تعريف الوثيق -  ب

  يف التذكرتعر -ج
  تعريف االستدعاء -د

  ؟) ..العوامل اليت تعيق االسترجاع أو التعرف على املعلومة ( ي العبارة اخلاطئة يف /أوجد/ ٣٠
  .االكتساب أو احلفظ للمعلومة( هو أي خلل يقع يف العمليتني السابقتني  - أ
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 .وإصابة الدماغ / بعض األمراض النفسية والعقلية  -  ب

فاالنفعال الزائد ) أثناء االنفعال الشديد تضعف عملية االستدعاء ( . تقوى عملية االستدعاء  أثناء االنفعال الشديد -ج
  .والقلق الزائد قد يؤثر على عملية االستدعاء 

  .مجيع العبارات صحيحة  -د
  ) اجلنس : ( من العوامل اليت تساعد على بقاء املعلومة مده أطول / ٣١
  ؟.....ح النصفني الكرويني للذكر واألنثى أن فأثبتت الدراسات اليت تم بترشي* 

  الذكر و األنثى متساويني بقوة الذاكرة - أ
 أن ذاكرة األنثى أقوى من ذاكرة الذكر -  ب

  أن ذاكرة الذكر أقوى من ذاكرة األنثى  -ج
  ال توجد مساواة بني الذكر و األنثى يف الذاكرة  -د

األمين واأليسر مع وجود جهاز الذاكرة يف النصف الكروي أثبتت الدراسات أن للمرأة جهازين كالم يف النصفني *  
  .األمين 

  صحيحة -أ
  خاطئة  - ب
  .الرجل له جهازين كالم مع وجود جهاز الذاكرة يف النصف الكروي األمين * 
  صحيحة -أ

  .ن الرجل له جهاز واحد للكالم يف النصف الكروي األيسر و جهاز الذاكرة يف النصف الكروي األمي<  خاطئة - ب
وبالتايل ، كلما أدى ذلك ملزيد من االنتباه والتركيز والفهم ، الفرد مرتفعة لتعلم خربة ما ______ كلما كانت / ٣٢

  .______تكون بقاء اخلربة 
  أقل/ دافعية  - أ

 أعلى/ دافعية  -  ب

  أقل/ انفعاالت  -ج
  أعلى / انفعاالت  -د

فنحن حنرص على حفظ املعلومات . املعلومات ملده أطول  بعمل منوذج حلفظ" شفرن " و " أتكنسن " قام العاملان / ٣٣
  ؟....يف 

  الذاكرة قصرية األجل  - أ
 الذاكرة طويلة األجل -  ب

  األجل) طويلة وقصرية ( إىل الذاكرتني  -ج
  املثريات  -د
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كلما ساعد على بقائها ______ كلما كانت املعلومات : من العوامل اليت تساعد على حفظ املعلومة مده أطول / ٣٤
  .مده أطول 

  كثرية - أ
 قليلة -  ب

  متوسطة -ج
  استمرار عملية حفظها  -د

  ) التفكري ( أسئلة احملاضرة اخلامسة والسادسة 
  .األخرى  العقلية العمليات معظم مع يشترك عامل هي_____  أمهية/ ٣٥

  السلوك - أ
 التفكري -  ب

  الذاكرة -ج
  التعليم -د

  ؟) ..العمليات العقلية ( تبطة ا وهي املقصودة بكلمة املرتبطة بالتذكر هلا نقاط مر) العمليات العقلية / ( ٣٦
  التطبيق فقط/ الفهم  - أ

 التطبيق فقط/ التحليل / الفهم  -  ب

  التقومي / التركيب / التحليل / التطبيق / الفهم  -ج
  التقومي فقط / التركيب / الفهم  -د

  ؟) ــه /عند الطالبــ مستلزمات الفهم عند اإلنسان أو: ( أي من العبارات التالية خاطئة يف / ٣٧
  .قدرت الشخص على إعادة صياغة العبارة بأسلوبه اخلاص  - أ

جتب وجود القدرة على التوسع يف الشرح ( .عدم القدرة على التوسع يف شرح املوضوع أو الفكرة بشكل كبري  -  ب
.( 

  .قدرت الشخص على تلخيص املعلومة أو الفكرة  -ج
  .ضوع أو الفكرة قدرت الشخص على إعطاء أمثلة خاصة للمو -د

  ؟...تعريف لـ < . القدرة على استنباط أو إنتاج قضايا أو أفكار جديدة من أجزاء أو عناصر متفرقة / ٣٨
  التطبيق - أ

 التقومي -  ب

  الفهم -ج
  التركيب -د

  ؟...تعريف لــ < . القدرة على التوصل إىل أحكام أو اختاذ قرارات مناسبة / ٣٩
  التقومي - أ



 
46 

 التطبيق  -  ب

  التحليل  -ج
  فهمال -د

  ؟) ملاذا حنتاج التفكري ( أي من العبارات التالية خاطئة يف نقطة / ٤٠   
  .وبناء العالقات االجتماعية / حنتاجه يف البحث عن مصادر املعلومة  - أ

 .حنتاجه يف اختيار وانتقاء املعلومة الالزمة للموقف  -  ب

  .م يف بناء العالقات االجتماعية ومه/ يلعب دوراً كبرياً لنجاح األفراد يف احلياة العلمية والعملية  -ج
  .مجيع ما سبق صحيح  -د

  ) .النشاط العقلي الذي يرمي إىل حل مشكلة ما ( ، على أنه ______ الــ " جون ديوي " عرف العامل / ٤١
  التذكر - أ

 االستدعاء -  ب

  التفكري -ج
  السلوك -د

  .األخرى من هو أول عامل أهتم بتحديد التفكري ومتيزه عن العمليات العقلية / ٤٢
   "جون ديوي"العامل  -أ

  " إيتارد " العامل  - ب
  رجاء حممود أبو عالم  -ج
  ال شيء مما سبق  -د

أعلى أشكال النشاط العقلي لدى اإلنسان فهو العملية اليت تنظم ا العقل : " بأن التفكري هو ______ عرف / ٤٣
  .بني أمرين أو عدة أمور  خرباته بطريقة جديدة كحل مشكلة معينة أو إلدراك عالقة جديدة

  العامل إيتارد - أ
 "جون ديوي " العامل  -  ب

  رجاء حممود أبو عالم  -ج
  ال شيء مما سبق  -د

عملية عقلية نقوم بواسطتها معاجلة املدخالت اليت تتضمن اإلدراك واخلربة السابقة وعن طريقة تكتسب اخلربة معىن / ٤٤
  ؟...تعريف لـ < . 

  مهارات التفكري - أ
 التفكري -  ب

  لقراءةا -ج
  السلوك -د
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االستنباط أو االستنتاج وحتديد املشكلة : عمليات حمددة منارسها ونستخدمها عن قصد يف معاجلة املعلومات مثل / ٤٥
  ؟....تعريف لـ < . وغريها

  مهارات التفكري - أ
 التفكري -  ب

  القراءة -ج
  السلوك -د

  ) .________ مستوى سهل و ( للتفكري مستويان مها / ٤٦
  ستوى متوسطمستوى سهل و م - أ

 مستوى سهل و مستوى أكثر تعقيداً -  ب

  مستوى سهل ومستوى أقل سهوله -ج
   مستوى سهل و مستوى أقل تعقيداً -د

  ؟....هناك فرق بني التفكري لدى الناس وهذا االختالف يكون يف / ٤٧
  الدرجة وليس يف النوع - أ

 النوع وليس يف الدرجة -  ب

  الدرجة والنوع -ج
  ال ميكن التحديد - د      

  .يف التفكري فهو مستويات سواء داخل الشخص أو بني األفراد يف اتمع ____ وليست ____ الفروق / ٤٨
  كمية - نوعية  - أ

 خاصة -عامة  -  ب

  نوعية - كمية  -ج
  عامة –خاصة  -د

نا مع العلم أن التفكري له أكثر من ثالث أنواع ولكن: ) أنواع التفكري ( أي من العبارات التالية صحيحة يف نقطة / ٤٩
  . أنواع  ٣سنقتصرها بـ 

  احلساسية للمشكالت / التباعدي / التفكري التقاريب  - أ
 الطالقة / التباعدي / التفكري االبتكاري  -  ب

  املرونة/ الطالقة / األصالة  -ج
  التباعدي/ التقاريب / التفكري االبتكاري  -د

  ؟..تعريف لـ < .سهولة توليد األفكار  كمية األفكار اليت ميكن على الفرد إنتاجها يف وحدة زمنية معينة أي/ ٥٠
  الطالقة - أ

 املرونة -  ب
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  التفكري األبتكاري  -ج
  التفكري التباعدي -د

  ؟..تعريف لـ < .التفكري يف مشكلة وفق أكثر من إطار وعدم التصلب يف طريقة حمددة يف التفكري / ٥١
  الطالقة  - أ

 املرونة -  ب

  احلساسية للمشكالت -ج
  التفكري التباعدي -د

فهو أقرب إىل التفكري ، رة على توليد بدائل منطقية أو معقولة من املعلومات املعطاة للوصول إىل حلول هو القد/ ٥٢
  ؟...تعريف لــ < .االبتكاري 

  التفكري التقاريب  - أ
 .إجياد احللول : فهو يركز على  التفكري التباعدي -  ب

 احلساسية للمشكالت  - ج

   األصالة  -د
  *مهارات الكتابة ) * لخص امل( أسئلة مراجعة احملاضرة السابعة 

أختر اإلجابة املتعلقة بالكتابة ) قسم قراءة ( و ) قسم كتابة ( بعض املهارات املتعلقة بالتعليم تنقسم إىل قسمني / ٥٣
  فقط ؟

  ملخص - أ
 املقال -  ب

 املالحظات و توثيق املراجع  - ج

  مجيع ما ذكر صحيح  -د
حملتوى ملقالة أو فصل من الكتاب أو لكتاب أو أي عمل يشري إىل عبارات موضوعية حتقق اهلدف و خمتصرة من ا/  ٥٤

  ؟....تعريف لــ <.كتايب 
  القراءة - أ

 امللخص -  ب

  تدوين املالحظات -ج
  التوثيق -د

  هي ؟) النقاط الرئيسية لكتابة امللخص ( من شروط كتابة امللخص أي / ٥٥
  كتابة العبارات اليت حتقق اهلدف) // بعيد عن الذاتية ( موضوعية  - أ

 يع األفكار و تسلسل األفكار جيب أن تكون نفس تسلسل الكتاب األصلي شامل جلم -  ب

  )من النص األصلي %  ٢٠معناها جيب أن يكون ملخص ( أن يكون خمتصر  -ج
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  مجيع ما سبق صحيح -د
بعيد عن الذاتية ال تدخل آرائك الشخصية أو ميولك يف امللخص وهو _______ من شروط كتابة امللخص ؛ / ٥٦

  .ن تكون أمني يف التلخيصوجيب عليك أ
  موضوعية - أ

 حتقيق اهلدف -  ب

  اختصار الكالم -ج
  االقتباس -د

  .هو قطعة نثرية قصرية تعاجل موضوع حمدد بشكل متكامل _______ مصطلح / ٥٧
  التوثيق - أ

 املقال  -  ب

  تدوين املالحظات  -ج
  القراءة -د

مات أو العبارات املفتاحية األساسية قرائه معمقة عن املوضوع الذي نريد أن نكتب فيه ووضع خطوط حتت الكل/ ٥٨
  ؟...........هي من خطوات كتابة < .

  املقال - أ
 امللخص -  ب

  تدوين املالحظات  -ج
  التوثيق -د

عملية تساعد على البقاء على اإلنتباة والتركيز الذي يقود إىل الفهم وبالتايل يساعد على حفظ املعلومة وتذكرها / ٥٩
  ؟...تعريف لـ < .

  التوثيق - أ
 االقتباس -  ب

  تدوين املالحظات  -ج
  القراءة -د

  :أثناء تدوين املالحظات جيب مراعاة التايل / ٦٠
  ركز فقط على املعلومات والبيانات اجلديدة بالنسبة لك - أ

 والنقاط الرئيسية/ أحبث على األفكار الرئيسية  -  ب

 حاول تدوين املالحظات بصورة متسلسلة أي حبسب تسلسل احملتوى للمادة - ج

  ح مجيع ما سبق صحي -د
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  )التوثيق ( أسئلة احملاضرة الثامنة والتاسعة 
  ؟) التوثيق ( ماذا نقصد مبصطلح / ٦١

  .عبارة عن معلومات يتم أخذها من مصادر خمتلفة ونشرها مع اإلشارة إىل مؤلفيها من باب األمانة العلمية - أ
 .وهو أخذ نفس الكالم عن الكاتب ونشرة من دون أي تغيري فيه  -  ب

  .مييز و إصدار األحكام مع توليد أفكار إبداعية ملعاجلة املوقف القدرة على الت -ج
  .مجيع ما سبق صحيح  -د

  :ينقسم التوثيق إىل قسمني مها / ٦٢
  داخل النص و االقتباس - أ

 داخل النص ويف قائمة املراجع الرئيسية -  ب

  يف قائمة املراجع الرئيسية و فكرة الكاتب -ج
  سيف قائمة املراجع الرئيسية و االقتبا -د

  :إىل قسمني مها ) داخل النص ( تنقسم فقرة / ٦٣
  التبديل يف األلفاظ و االقتباس - أ

 االقتباس و التبديل يف األلفاظ  -  ب

  االقتباس و فكرة الكاتب مع صياغتها بأسلويب اخلاص -ج
  فكرة الكاتب و التبديل باأللفاظ -د

جيب كتابة االسم  اللغة العربيةيف ) احلميد النعيم  عبد( عند كتابة أسم املؤلف لتوثيق الفكرة للكاتب احلقيقي مثل / ٦٤
  ؟....

  ) .عبد احلميد النعيم ( االسم كامل   -أ
 .فقط ) عبد احلميد ( االسم األول  -  ت

  .فقط ) النعيم ( االسم األخري  -ج
  ) .النعيم ( أو االسم األخري ) عبد احلميد ( االسم األول  - د

جيب كتابة  اللغة اإلجنليزيةيف ) عبد احلميد النعيم ( للكاتب احلقيقي مثل عند كتابة أسم املؤلف لتوثيق الفكرة / ٦٥
  ؟..االسم 

  ) .عبد احلميد النعيم ( االسم كامل  - أ
 *  First name.* فقط ) عبد احلميد ( االسم األول  -  ب

  *  Last name.* فقط ) النعيم ( االسم األخري  - ج
  ) .النعيم ( أو االسم األخري ) عبد احلميد ( االسم األول  -د
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فيكون ، عندما تكون هناك فكرتني ملؤلف واحد وبنفس التاريخ : من األمثلة على توثيق الفكرة داخل النص / ٦٦
  :التوثيق كالتايل 

  )م ٢٠٠٨، عبد احلميد ( ، ) م ٢٠٠٨، عبد احلميد (  - أ
 ٢) م ٢٠٠٨، عبد احلميد ( ،  ١) م ٢٠٠٨، عبد احلميد (  -  ب

  ١) م  ٢٠٠٨، عبد احلميد (  - ج
  ٢) م ٢٠٠٨، عبد احلميد (  -د

  :فيكون التوثيق كالتايل ، إذا كان املؤلفني متشاني باسم املؤلف وخمتلفني بالتاريخ / ٦٧
  ٢)م ٢٠١٠، عبد احلميد (  ١)م ٢٠٠٨، عبد احلميد (  - أ

 )م ٢٠١٠، عبد احلميد ) ( م ٢٠٠٨، عبد احلميد (  -  ب

  )م ٢٠١٠م و ٢٠٠٨، عبد احلميد (  - ج
  )م ٢٠١٠عبد احلميد ، م ٢٠٠٨عبد احلميد (  -د

  :فيكون التوثيق كالتايل : إذا كان املؤلفني االثنني متشاني باسم املؤلف ومتشاني بالتاريخ / ٦٨
  )م ٢٠٠٨، عبد احلميد ب ) ( م ٢٠٠٨، عبد احلميد أ (  - أ

 ٢) م ٢٠٠٨، عبد احلميد ب ( ١) م ٢٠٠٨، عبد احلميد أ (  -  ب

  )م ٢٠٠٨، عبد احلميد أ و ب (  -  ث
  ١) م ٢٠٠٨، عبد احلميد  ( -د

٦٩ / فيكون التوثيق كالتايل ،  بدون تاريخإذا كان هناك مؤلف لكنه:  
  )              عبد احلميد (  -أ

  )             عبد احلميد أ (  - ب
               ١)عبد احلميد (  -ج
  )بدون ، عبد احلميد (  -د

  :يكون التوثيق كالتايل  :إذا كان الكتاب واحد لكن له مؤلفني اثنني / ٧٠
  )م ٢٠٠٨، عبد احلميد ) ( م ٢٠٠٨، عادل (  - أ

 )م ٢٠٠٨، عبد احلميد ، عادل (  -  ب

 ١)عبد احلميد ، عادل (  - ج

  )م ٢٠٠٨، عادل أ و عبد احلميد ب (  -د
  :فيكون التوثيق كالتايل ، يف حالة التشابه يف التاريخ واالختالف يف املؤلفني االثنني / ٧١

  ١)م ٢٠٠٨، عبد احلميد (  ١)م ٢٠٠٨، عادل (  - أ
 )م ٢٠٠٨، عبد احلميد ، عادل (  -  ب

  )م ٢٠٠٨، عبد احلميد ب ، عادل أ ( - ج
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  ١)م ٢٠٠٨، عبد احلميد ب ، عادل أ (  -د
  :فيكون التوثيق كالتايل ، يف حالة االختالف يف أمساء املؤلفني و التاريخ نفسه / ٧٢

  )م ٢٠٠٨، عبد احلميد ) ( م ٢٠٠٨، عادل ( - أ
 )م ٢٠٠٨، عبد احلميد ، عادل (  -  ت

  )م ٢٠٠٨، عبد احلميد ب ، عادل أ ( -  ث
  ١)م ٢٠٠٨، عبد احلميد ب ، عادل أ (  -د

  :فيكون التوثيق كالتايل : إذا كان مؤلف الكتاب أكثر من أثنني نبدأ يف كتابة األمساء على حسب الكتاب / ٧٣
  )م ٢٠٠٨، و آخرون ، عادل (  - أ

 )م ٢٠٠٨، صاحل ) ( م ٢٠٠٨، عبد احلميد ) ( م ٢٠٠٨، عادل (  -  ب

  م٢٠٠٨) وآخرون ، عبد احلميد ، عادل (  - ج
  نكتفي باسم مؤلف واحد) *عادل (  -د

  سوف أستعني يف صورة الكتاب حلل األسئلة اآلتية ؛؛
  :فنختار  باللغة العربيةإذا كان لدينا كتاب وله أكثر من مؤلف وأردنا كتابة أسم واحد فقط / ٧٤

 ) ٢( من اليسار رقم ) * م ٢٠٠٨، وآخرون ، النعيم (  - أ

 ) ١( من اليمني رقم ) * م ٢٠٠٨، وآخرون ، عادل (  -  ب

  ) م ٢٠٠٨، وآخرون ، عادل و عبد احلميد (  -ج
  .ليس مما سبق  - د

  :فنختار  اللغة االجنليزيةإذا كان لدينا كتاب له أكثر من مؤلف وأردنا كتابة أسم واحد فقط بـ/ ٧٥
 ) ٢( رقم * ن اليسار م) * م ٢٠٠٨، وآخرون ، النعيم (  - أ

 ) ١( رقم * من اليمني ) * م ٢٠٠٨، وآخرون ، عادل (  -  ب

  ) م ٢٠٠٨، وآخرون ، عادل و عبد احلميد (  -ج
  .ليس مما سبق  -د
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أنت كطالب تريد أن تكتب حبث كُلفْت فيه وعند قراءتك لكتاب معني للدكتور عبد احلميد النعيم قرأت عبارة / ٧٦
عبد احلميد من كتاب أخر ملؤلف أخر أمسة الدكتور مفلح وأرت التأكد من االقتباس لكتاب  مجيلة أقتبسها الدكتور

  وماذا يسمى مرجعك ؟، فماذا تكتب يف هذه احلالة ، وأنت تريد أن تستفيد منه يف حبثك ، مفلح ومل جتده باملكتبات 
  مرجع أساسي) / هـ ١٤٣١، يف النعيم ، املفلح ( ذَكَر  - أ

 مرجع أساسي) / هـ ١٤٣١( يف النعيم ذَكَر املفلح  -  ب

  مرجع ثانوي) / هـ ١٤٣١، يف النعيم ( ذَكَر املفلح  -ج
  مرجع ثانوي) / هـ ١٤٣١، يف املفلح ( ذَكَر النعيم  -د

لدي فكرة وأريد أن أكتبها فوجدت أا مكتوبة يف أكثر من كتاب ملؤلفني خمتلفني وكل مؤلف يف كتابة تكلم / ٧٧
  ؟...فكيف توثق هؤالء مجيعاً ) املؤلفني ( خلاصة وأردت أن أوثق مجيع هؤالء الكتاب عنها بطريقته ا

  .مع بعضها البعض وأرتبها حسب األقدم يف الطباعة ) أمساء املؤلفني ( أكتب مجيع املراجع  - أ
 .مع بعضها البعض وأرتبها حسب األجدد يف الطباعة ) أمساء املؤلفني ( أكتب مجيع املراجع  -  ب

  .سم املؤلف األول حسب األقدم وأكتب الفكرة بصيغته أكتب ا -ج
  .أكتب مجيع املراجع مع بعضها البعض دون ترتيب  - د

  / ٧٦تابع س ...مثال على كيفية توثيق مجيع املؤلفني لفكرة واحدة *** 
، الفارسي ، هـ ١٤٢٠، القادري ، هـ ١٤١٥، احلاجي ، هـ ١٤١٢،البدر ، هـ ١٤١٠،النعيم ( أشار  

هذه النقاط لكتابة ................... )هـ ١٤٣٠
  ............................................................................................الفكرة

  . التوثيق لالقتباس والتوثيق للفكرة متشاان يف كل شيء / ٧٨
  .صحيحة  - أ

اان فقط يف كتابة االسم والتاريخ أما االختالف وذلك ألن التوثيق لالقتباس والتوثيق للفكرة متش.خاطئة  -  ب
فيكون أن االقتباس تنقل كالم الكاتب بدون زيادة أو نقصان كما هو حىت الفاصلة والنقطة وحىت لو كان هناك خطأ 

 .إمالئي 

  :أختر اإلجابة الصحيحة منها ، هناك بعض النصائح عند كتابة قائمة املراجع / ٧٩
 .والعكس صحيح ، السم األول فيجب كتابة املرجع باالسم األول عند البدء داخل النص با - أ

 .أن ال يكون مطابق يف االسم داخل النص ويف قائمة املراجع  -  ب

ترتيب األمساء يكون يف احلروف األجبدية و عدد املراجع داخل النص جيب أن يكون مطابق لعدده يف قائمة  - ج
  .املراجع 

  .ج صحيحتان +أ - د
  .الكتاب و الة العلمية و االنترنت : هم )  أنواع ٣املرجع له / ( ٨٠

  صحيحة - أ
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 خاطئة   -  ب

  
  
  
  

  )مهارات القراءة (  ١١و  ١٠أسئلة احملاضرة 
وهي فن ممكن حتسينه وممكن تطويره لكن ، عملية عقلية تفاعلية بني القارئ والنص : يقصد به _____ مصطلح / ٨١

  .باملمارسة واملران 
  القراءة - أ

 السلوك -  ب

  القراءة السريعة - ج
 القراءة االنتقائية  - د

  .وميكن القول بأا وسيلة وليست غاية ، ) الفهم و االستيعاب : ( القراءة تعتمد على عمليتني أساسيتني مها / ٨٢
  العبارة صحيحة - أ

 العبارة خاطئة  -  ب

  :من العوامل املؤثرة على القراءة هي / ٨٣
  ثقافة القارئ وخرباته وطريقة تفكريه - أ

 ا من خالل تلك القراءةاألهداف اليت يسعى لتحقيقه -  ب

  حمتوى املادة املقروءة  - ج
 مجيع ما ذكر صحيح  - د

  :ماهي أنواع القراءة / ٨٤
  القراءة السريعة املاسحة و التصفحية - أ

 )الناقدة ( القراءة االنتقائية والتحليلية أو  -  ب

  و الدراسية ) الفعالة ( القراءة الفاعلة أو -ج
 مجيع ما ذكر صحيح  -د

وهي القراءة اليت ال تتطلب التركيز الدقيق ويكون اهلدف األول هو ) ______ القراءة (  :من أنواع القراءة / ٨٥
  .الفهم العام ملا يقرأ دون االهتمام بدقائق األمور وتفصيالا 

  القراءة السريعة  - أ
 القراءة االنتقائية  -  ب

  القراءة املاسحة -ج
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  القراءة التصفحية -د
  :إىل قسمني مها ) القراءة السريعة ( قسموا العلماء / ٨٦

  القراءة الدراسية والقراءة املاسحة - أ
 القراءة املاسحة والقراءة االنتقائية  -  ب

  القراءة املاسحة والقراءة التصفحية-ج
  القراءة الناقدة و القراءة الفاعلة  -د

  .وهي قراءة متأنية لغرض التقومي ) ______ القراءة : ( من أنواع القراءة / ٨٧
  القراءة االنتقائية - أ

 )الناقدة ( القراءة التحليلية أو  -  ب

  )الفعالة ( القراءة الفاعلة أو -ج
  القراءة املاسحة  -د

وهي اليت تتمتع بالسرعة واالنتقائية مع معدالت فهم واستيعاب كبريين ) ______ القراءة : ( من أنواع القراءة / ٨٨
  .باإلضافة إىل اعتبار الوقت املستخدم 

  القراءة االنتقائية - أ
 )الناقدة ( التحليلية أو  القراءة -  ب

  )الفعالة ( القراءة الفاعلة أو -ج
  القراءة املاسحة  -د

  :العناصر املكونة للقراءة الفعالة هي / ٨٩
  عامل الوقت مهم<< ) سريعة ( الفهم واالستيعاب ، وأيضاً جيب أن تكون  - أ

 تستطيع أن حتفظها وتسترجع هذه املعلومة أو اخلربة  -  ب

  تستطيع أن تطبقها-ج
  مجيع ما ذكر صحيح -د

  .وهي قراءة سريعة حول مادة أو كتاب لغرض حتديد املعلومة بداخلها ) _____ القراءة : ( من أنواع القراءة / ٩٠
  القراءة الدراسية  - أ

 القراءة االنتقائية  -  ب

  القراءة املاسحة -ج
  القراءة التحليلية  -د

ه الغرض منهم وهو الفهم العام للفكرة وال يتطلب هي تعترب من ضمن القراءة السريعة لتشاب_____ القراءة / ٩١
  .التدقيق بالتفاصيل 

  القراءة الفاعلة   - أ
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 القراءة االنتقائية  -  ب

  القراءة التحليلية  -ج
  القراءة التصفحية -د

هي قراءة ترتبط باهلدف حيثُ ينتقي القارئ ما يفيده يف دراسته من الكتب و املراجع ذات الصلة _____ القراءة / ٩٢
  .دف باهل

  القراءة السريعة  - أ
 القراءة االنتقائية  -  ب

  القراءة املاسحة -ج
  القراءة الدراسية  -د

( خطوات توضيحها يكون من قبل هذه الرموز  ٥القراءة الدراسية هي نفسها القراءة الفاعلة ووضعوا املختصني هلا / ٩٣
SQ3Rs  : ( فـالرمز األول )S  ( << هي ؛Survey ومعناها ؟  

  ئلة حول املوضوعحدد لنفسك أس - أ
 أقرأ بشكل سريع وفعال لتجيب على أسئلتك -  ب

  )ماسحه ( قم بقراءة املوضوع بطريقه  -ج
  راجع بإعادة صياغة ما فهمته بالكتابة بطريقة خمتصرة  -د

  ومعناها ؟ Questionهي ؛ >> )  Q( الرمز الثاين * 
  حدد لنفسك أسئلة حول املوضوع - أ

 لتكأقرأ بشكل سريع وفعال لتجيب على أسئ -  ب

  )ماسحه ( قم بقراءة املوضوع بطريقه  -ج
  راجع بإعادة صياغة ما فهمته بالكتابة بطريقة خمتصرة  -د

  .... كلمات   ٣هلا >> )  R( الرمز الثالث واألخري * 
  ومعناها ؟ Readاألوىل ؛ 

  حدد لنفسك أسئلة حول املوضوع - أ
 أقرأ بشكل سريع وفعال لتجيب على أسئلتك -  ب

  )ماسحه ( ع بطريقه قم بقراءة املوضو -ج
  راجع بإعادة صياغة ما فهمته بالكتابة بطريقة خمتصرة  -د

  ومعناها ؟ Reciteالكلمة الثانية ؛ 
  من أجل التذكر واالسترجاع للمعلومة  - أ

 راجع بإعادة صياغة ما فهمته بالكتابة بطريقة خمتصرة  -  ب

  قم بقراءة ماسحة -ج
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  حدد أسئلة لنفسك حول املوضوع  -د
  

  ومعناها ؟ Reviewلثة ؛ الكلمة الثا
  من أجل التذكر واالسترجاع للمعلومة  - أ

 راجع بإعادة صياغة ما فهمته بالكتابة بطريقة خمتصرة  -  ب

  قم بقراءة ماسحة-ج
  حدد أسئلة لنفسك حول املوضوع  -د

  :من النصائح لتحسني القراءة من أجل الدراسة / ٩٤
  تصفح املادة وستخرج الفكرة أو األفكار الرئيسية فيها - أ

 أقرأ األسئلة املطروحة حول هذه املادة  -  ب

  و أربط املعلومات اليت تقرأها مبا متلك من املعلومات ، دون جمموعة من األفكار اليت قرأا بقلمك وصياغتك -ج
  مجيع ما ذكر صحيح -د

  ) .نتاجية الطريقة االستقرائية و الطريقة اإلست( هناك طريقتني من طرق اكتساب املعلومة أو املعرفة ومها / ٩٥
  العبارة صحيحة  - أ

 العبارة خاطئة -  ب

جيب فهم النقاط املقروءة وال أنتقل من النقطة األويل إىل الثانية إال إذا كنت : ( العبارة التالية إىل أي طريقة تشري / ٩٦
  ) .فاهم النقطة األوىل 

  الطريقة اإلستنتاجية - أ
 الطريقة االستقرائية  -  ب

إىل أي ) فكار العامة و الوصول إىل أوجه الشبة و االختالف بني املوضوعات شخص يهتم بالشمولية ويهتم باأل/ ( ٩٧
  طريقة تشري هذه العبارة ؟

  الطريقة اإلستنتاجية  - أ
 الطريقة االستقرائية -  ب

  :يشري إىل الطريقة ) شخص يفسر السورة آية آيه و كلمة كلمه / ( ٩٨
  الطريقة اإلستنتاجية - أ

 الطريقة االستقرائية  -  ب

  :يشري إىل الطريقة ) األحكام ويكشف عن اجلو العام للسورة وفيما تتحدث عنة  شخص يستنبط/ ( ٩٩
  الطريقة اإلستنتاجية  - أ

 الطريقة االستقرائية -  ب

  :هناك نقاط مهمة ملهارات االستعداد لالختبارات وهي / ١٠٠
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  االستعداد املبكر وأعط نفسك وقت كافياً للمراجعة قبل االختبار - أ
 )الوسطية مطلوبة ( كون متوسط ال مرتفع جداً وال معدوم انفعال القلق لديك جيب أن ي -  ب

  جيب التعرف على طبيعة األسئلة لالختبار و قبل النوم أحاول أن استرجع املعلومات بشكل سريع يف الذاكرة-ج
  مجيع ما ذكر صحيح  -د

  
  
  
  
  

  )السلوك (  ١٢أسئلة مراجعة للمحاضرة 
يصدر من اإلنسان نتيجة )اخل .... اجتماعي  –انفعايل  – عقلي –جسمي ( هو أي نشاط ______ مصطلح / ١٠١

  لعالقة وتفاعل بينه وبني البيئة احمليطة به
                    السلوك -أ
  "             الوجداين " اجلانب االنفعايل  -ب 

  التفكري الناقد                   -ج
  اجلانب احلركي  -د

  ) .و اجلانب احلركي ، " العقلي"اجلانب املعريف : ( ط مها السلوك له جانبني أثنني فق/ ١٠٢
  العبارة صحيحة - أ

واجلانب ، و اجلانب احلركي ، " العقلي " اجلانب املعريف : ( جوانب رئيسية هم  ٣؛؛ السلوك له  العبارة خاطئة -  ب
 " )الوجداين " االنفعايل 

ومتييز ، التفكري يف املستقبل : ؛؛ أمثلة ) التخيل  –التصور  –التمييز  –اإلدراك ( يتناول ______ اجلانب / ١٠٣
  .الطفل بني األشخاص الغرباء ووالديه 

  "الوجداين " اجلانب االنفعايل  - أ
 اجلانب احلركي -  ب

  "العقلي " اجلانب املعريف -ج
  مرونة السلوك اإلنساين  -د

الكتابة على اآللة الكاتبة  –ور االستجابة إلشارات املر –فتح الباب  –ضرب الباب : ( مثل ______ اجلانب / ١٠٤
  )ركوب السيارة  –

  "الوجداين " اجلانب االنفعايل  - أ
 اجلانب احلركي -  ب
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  "العقلي " اجلانب املعريف -ج
  مرونة السلوك اإلنساين  -د

  ).الغضب  –احملبة  –الكره  –احلزن  –الضحك : ( مثل _____ اجلانب / ١٠٥
  "الوجداين " اجلانب االنفعايل   - أ

 كياجلانب احلر -  ب

  "العقلي " اجلانب املعريف -ج
  مرونة السلوك اإلنساين  -د
  

  :من خصائص السلوك اإلنساين / ١٠٦
  )أي قابل للتغيري و التعديل ( مرن  - أ

 الثبات النسيب  -  ب

  إمكانية التنبؤ به-ج
  مجيع ما سبق  -د
  
  

  )مهارات التفكري (  ١٣أسئلة احملاضرة 
  .و إصدار األحكام مع توليد أفكار إبداعية ملعاجلة املوقف أو حل املشكلة التفكري الناقد هو القدرة على التمييز / ١٠٧

  صحيحة - أ
 خاطئة -  ب

مهارات للتفكري  ٣عملية معقدة ونشاط عقلي مهم فإذا تعود عليها الشخص سوف يكسب ) التفكري الناقد / ( ١٠٨
  :الناقد وهي 

  التمييز  - أ
 عقلية لديه هي أعقد عملية " بلوم " إصدار األحكام وهذه النقطة عند  -  ب

  توليد أفكار إبداعية حلل املوقف أو املشكلة فكأن التفكري الناقد يتضمن التفكري االبتكاري -ج
  مجيع ما سبق  -د

  :فالتمييز حيتاج إىل ، هناك بعض النقاط اليت جيب توفرها يف الفرد /  ١٠٩
  .اقد توفر قدرة التمييز بدرجة عالية للموقف أو املشكلة لكي ميارس التفكري الن - أ

 .حيتاج إىل تعريف واضح للمشكلة أو املوقف  -  ب

  .إذا كان هناك أمور ال أعرف عنها شيئاً جيب علي أن ال أحاول يف النقد -ج
  .مجيع ما سبق  -د
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  :بالنسبة إلصدار األحكام فالفرد حيتاج إىل / ١١٠
  .حياول أن يفصل بني التفكري العاطفي و التفكري املنطقي  - أ

 .رة على استخدام املنطق و االستدالل األمور للوصول إىل احلكم جيب أن يكون لدية القد -  ب

  .يستخدم معايري علمية موثوقة ويشري إليها لتقوية حكمة -ج
  .مجيعها صحيحة  -د

  :بالنسبة لتوليد أفكار إبداعية ملعاجلة املوقف أو حل املشكلة فال بد للفرد أن تتوفر فيه ما يلي / ١١١
  . القدرة على إعطاء حلول  -أ

  .القدرة على البحث عن األسباب ويكون منفتح على أفكار جديدة  - ب
  .قد يتمسك مبوقف ما أو يتخلى عن موقف آخر إذا تبني له الدليل  -ج
  .مجيعها صحيحة  -د

  ما هي معايري التفكري الناقد ؟/ ١١٢
  الصحة // الوضوح  - أ

 الدقة// العمق واالتساع  -  ب

  املنطق// الربط  -ج
  صحيح مجيع ما ذكر  -د

  .يعترب من أهم مواصفات أو معايري التفكري الناقد وهو املدخل الرئيسي لباقي املعايري / ١١٣
  الصحة - أ

 الدقة -  ب

  الوضوح -ج
  املنطق -د

  .أن تكون العبارات صحيحة وموثوق ا فقد تكون هذه العبارات واضحة لكنها غري صحيحة / ١١٤
  الصحة - أ

 الدقة -  ب

  العمق واالتساع -ج
  املنطق -د

تنظيم األفكار وتسلسلها وترابطها : ي من الصفات املهمة للتفكري الناقد وخاصةً يف إصدار احلكم ؛؛ ومعناها ه/ ١١٥
  .بطريقة تؤدي إىل معىن واضح 

  الصحة - أ
 الدقة -  ب

  العمق واالتساع -ج
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  املنطق -د
  .هو استيفاء املوضوع حقه من املعاجلة و التعبري عنه بدون زيادة أو نقصان / ١١٦

  الوضوح -العمق واالتساع                   د -ج                 الدقة  -ب               الربط -أ
  .لكي تفهم املوضوع ويتضح النقد حيتاج أن يكون املوضوع شامالً وليس موجزاً / ١١٧

  الربط                  -أ
  الدقة                         - ب
            العمق واالتساع                 -ج
  الوضوح -د

إذا كانت املعلومات يف املوضوع واضحة وصحيحة وصادقة ولكنها ال تدور حول فكرة املوضوع الرئيسي ؛ / ١١٨
  :فهذا املعيار نسميه بـ 

  الربط                  -أ
  الدقة                         - ب
  العمق واالتساع                           -ج
  الوضوح -د

  :هناك إستراتيجية تلخص خطوات حل املشكالت >> أسلوب حل املشكالت / ١١٩
  .اقتراح حلول مناسبة للمشكلة // حتديد املشكلة املراد حلها  - أ

 .نقوم بتطبيق احلل الذي مت اختياره // جيب أن خنتار أنسب حل للمشكلة  -  ب

  .تقييم نتائج هذا احلل -ج
  .مجيع ما ذكر صحيح  -د

  
  

  ) تابع مهارات التفكري (  ٤١أسئلة احملاضرة 
  من مواضيع مهارات التفكري ؟/ ١٢٠

  .حل املشكالت // التفكري الناقد  - أ
 .تنظيم املعلومات // مهارة التصنيف // مهارة املقارنة  -  ب

  .إدراك العالقات اللفظية // تفسري البيانات // التطبيق // الترتيب -ج
  .مجيعها صحيحة  -د

فهي التعرف على أوجهه الشبه و االختالف بني شيئني أو ، املعلومات وتطوير املعرفة  هي مهارة أساسية لتنظيم/ ١٢١
  .أكثر 

  مهارات املقارنة  - أ
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 مهارات التصنيف  -  ب

  تنظيم املعلومات  -ج
  تفسري البيانات  -د

  من مميزات مهارة املقارنة ؟/ ١٢٢
  .تعطي فرصة للطالب أو الفرد لكي يفكر مبرونة ودقة يف شيئني أو أكثر  - أ

 .تضيف عنصر التشويق واإلثارة للموقف التعليمي  -  ب

  ) .الذكر و األنثى ( جيب أن تتناسب هذه األنشطة مع قدرات األوالد  -ج
  .مجيعها صحيحة  -د

  .أن املقارنة ليست فقط عملية تنظيم املعلومات وإمنا عملية توليد وتراكم معارف اإلنسان / ١٢٣
  العبارة صحيحة - أ

 العبارة خاطئة  -  ب

مهارة أساسية وعملية تساعد على تنظيم املعلومات و العمليات وأيضاً تساعد على التكييف يف عاملنا املعقد هي / ١٢٤
  .ومن أمثلتها ترتيب الكتب يف املكتبات 

  تنظيم املعلومات  - أ
 إدراك العالقات اللفظية  -  ب

  مهارة التصنيف  -ج
  التطبيق  -د

  :يلي  هناك بعض النقاط إلستراتيجية للتصنيف منها ما/ ١٢٥
  استعراض البيانات//  حتديد اهلدف   - أ

 حتديد املفردات  -  ب

  حتديد ماهية القاسم املشترك  -ج
  مجيعها صحيحة  -د

  :شروط ومواصفات عملية التصنيف اجليد / ١٢٦
  .التطبيق // الترتيب // الشمولية  - أ

 .الترتيب // اعتماد اخلصائص األساسية واملشتركة اليت تتفق مع اهلدف // الشمولية  -  ب

استنفاذ الفروق املميزة لبيانات التصنيف // اعتماد اخلصائص األساسية واملشتركة اليت تتفق مع اهلدف // الشمولية  -ج
.  
  .إدراك العالقات // التطبيق // التفسري  -د

وضوع حبوب اللقاح ؛؛ هذا امل –الفطريات  –الغبار ) : املواد اليت تثري احلساسية باالستنشاق ( عنوان رئيسي / ١٢٧
  ..شامل 
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  صحيحة - أ
أي انه مل ... ألن هذا املوضوع غري شامل ؛ فمن املواد اليت تثري احلساسية أيضاً مثل العطور و التدخني ( خاطئة  -  ب

 .يشمل مجيع املفردات اخلاصة باملوضوع املطروح 

أو غريها من  عند عملك جدول حلساب عدد الوفيات من حوادث املرور أو حلساب نسبة الطالق يف اململكة/ ١٢٨
  ._________األمور فهذه الطريقة تستخدم عن طريق 

  .تفسري البيانات  - أ
 .الترتيب  -  ب

  .التطبيق  -ج
  .تنظيم املعلومات  -د

  .هو عملية تنظيم املعلومات حسب حدوثها ______ مصطلح / ١٢٩
  .الترتيب  - أ

 .تنظيم املعلومات  -  ب

  .التطبيق  -ج
  .إدراك العالقات  -د

  .استخدام اخلربات و املعارف السابقة يف مواقف جديدة  هو_____ مصطلح / ١٣٠
  .الترتيب  - أ

 .التطبيق  -  ب

  .تفسري البيانات -ج
  .املقارنة  -د

أختر اإلجابة اليت " طيور  –نسر " مثال للتناظر ؛ ، أي املترادفات أو عالقات التناظر ) إدراك العالقات اللفظية / ( ١٣١
  تناظرها من اخليارات املتاحة ؟

  .منقار  –خملب  - أ
 .نعجة : كبش  -  ب

أسم مع " أن الثعبان تصنيفها يكون من الزواحف ؛ وهو يطلب يف السؤال : سبب االختيار هو  .زواحف : ثعبان  -ج
 تصنيفه. "  

  .ضعف : قوة  -د
  .قطيع : بقرة  -هـ

  
  

  // أنتهت األسئلة 
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  .أسئل اهللا عز وجل يل ولكم التوفيق والنجاح الدائم 

  FOOFOO: إعداد أختكم 

 والتنسونا من صاحل الدعاء... منقول من قبل اذكى حفراوي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  واجبات الرتم املاضي  مهارات التعلم والتفكري

  ١الواجب 
  ـ من العوامل اليت تساعد على بقاء املعلومة مدة أطول -

   أ ـ الفهم والوضوح للمعلومة
  ب ـ تشتت االنتباه

  ج ـ عدم التفاعل مع املثري 
  ل املعلومة حباسة من احلواسد ـ استقبا

  
يعترب نوع من اخلربة املنظمة نسبيا ويشري إىل تكرار حدوث نفس االستجابات أو ........... ـ إن مصطلح  ٢

  ما يشاها
  أ ـ التدريب 
  ب ـ النضج
   ج ـ املمارسة
  د ـ التعلم
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  يف أغلب األحيانإىل التغريات الفسيولوجية نتيجة للعوامل الوراثية ...... ـ يشري مصطلح  ٣

  أ ـ املمارسة 
  ب ـ التعلم 
   ج ـ النضج

 د ـ االنفعاالت
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  ٢الواجب
  بأنه عبارات موضوعيه خمتصره حتقق اهلدف........................يعرف

  امللخص-أ
  الدقه-ب
  التحليل-ج
  التصنيف-د

  ظر اىل املوضوع بطريقه مشوليهاملتعلم ين.............................يف الطريقه
  االستنتاجيه-أ

  االستقرائيه-ب
  النقديه-ج

  
  من عناصر التفكري االبتكاري

  التدريب -أ
  النقد-ب
  التفسري-ج
 الطالقه-د

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣الواجب

  من العوامل اليت تساعد على بقاء املعلومة مدة أطول
  مةأـ الفهم والوضوح للمعلو

  د ـ استقبال املعلومة حباسة من احلواس
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  ج ـ عدم التفاعل مع املثري
 ب ـ تشتت االنتباه

  إىل التغريات الفسيولوجية نتيجة للعوامل الوراثية يف أغلب األحيان...... يشري مصطلح  - ٢
  املمارسة
  التعلم
  النضج

  االنفعاالت
  

  التفكري يف قضية أو موضوع من وجهات نظر خمتلفة يعترب/ ٣
  طالقه
  أصالة
  مرونة

  حساسية للمشكالت
  ة اليت تتصف بالسرعة مع فهم واستيعاب واهتمام بالوقت هي القراءةنوع القراء/ ٤

  الفاعلة
   ..♪رعبوب.. ،،   واجب مهارات التعلم والتفكري  الرتم احلايل 

  
  /االول 

 : التغريات الفسيولوجية نتيجة للعوامل الوراثية يف أغلب األحيانإ إىل... ...ـ يشري مصطلح /١
  املمارسة -أ

 التعلم -ب
 النضج -ج

  االنفعاالت -د
 على بقاء املعلومة مدة أطول من العوامل اليت تساعد/ ٢

 حباسة من احلواس أ ـ استقبال املعلومة
 املثري ب ـ عدم التفاعل مع

 االنتباه ج ـ تشتت
 للمعلومة لفهم والوضوحا - د 
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االستجابات أو ما  يعترب نوع من اخلربة املنظمة نسبيا ويشري إىل تكرار حدوث نفس ........... إن مصطلح/ ٣
 :يشاها

 املمارسة أ ـ
 النضج ب ـ
 التدريب ج ـ

  د ـ التعلم
  
  /الثاين 

 بأنه عبارات موضوعية خمتصرة حتقق اهلدف ........ عرفي/ ١
 الدقة -د     التصنيف - ج   التحليل - ب   امللخص -أ

 
 مشولية املتعلم ينظر إىل املوضوع بطريقة........ يف الطريقة / ٢

 االستقرائية -د     التحليلية - ج     النقدية/ ب     االستنتاجية/ أ
 

 االبتكاري من عناصر التفكري/ ٣
 الطالقة/ د       اتدريب/ ج      التفسري/ ب     النقد/ أ

 /لث الثا
 أطول من العوامل اليت تساعد على بقاء املعلومة مدة/ ١

 الفهم والوضوح للمعلومة/ أ
 تشتت االنتباه/ ب

 املثري عدم التفاعل مع/ ج
 احلواس استقبال املعلومة حباسة من/ د

 الوراثية يف أغلب األحيان إىل التغريات الفسيولوجية نتيجة للعوامل...... يشري مصطلح  /٢
 ةاملمارس/ أ

 التعلم/ ب
 النضج/ ج

 االنفعاالت/ د
 يعترب التفكري يف قضية أو موضوع من وجهات نظر خمتلفة/ ٣

 طالقة/ أ
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 أصالة/ ب
 مرونة/ ج

 حساسية للمشكالت/ د
 :بالوقت هي القراءة نوع القراءة اليت تتصف بالسرعة مع فهم واستيعاب واهتمام/ ٤

     الفاعلة/ أ
   التصفحية/ ب 

  
  
  

  ثالث مرات  امللزمةئله طلعت دبل واالس املراجعة
  واملادة يىب هلا شويه فهم وتابعو احملاضرات املسجلة.. لكن بإذن اهللا اا شامله 

  

  والنجاحمتنياتي للجميع بالتوفيق 
  دعواتكم أخوكم هتان


