
 هـ 4141أسئلة الفصل الدراسي األول لعام 

 مهارات البحث والتفكير

 
 تتمثل أولى خطوات البحث العلمي في ... -4

 صياغة فرضيات البحثأ: 
 ب: تحديد أو إختيار مشكلة البحث

 ج: تصميم خطة البحث ومنهجيته
 د: تحديد القراءات اإلستطالعية

 
 ى أنه ...المباشر عل اإلقتباس يعرف -2

 أ: نقل الموضوعات ذات العالقة بموضوع البحث حرفيًا كما وردت في النص
 ب: نقل المعلومة من مصدرها األصلي معنى النصًا

 ج: التعبير عن مدلول المنقول بصياغة الكاتب وأسلوبة مع اإلشارة للمصدر
 اإلشارة للمصدردون عن مدلول المنقول بصياغة الكاتب وأسلوبة التعبيرد: 

 
 من القواعد الهامة في التوثيق واإلقتباس... -4

 قاب العلمية دون األلقاب المهنية للمؤلفينلأ: ذكر األ
 ذكر األلقاب العلمية واأللقاب المهنية للمؤلفينب: 

 األلقاب العلمية والمهنية للمؤلفينج: عدم ذكر 
 د: اإلكثار من اإلقتباس المباشر

 

 



تعرف مهارة حل المشكله التي يتصور بموجبها الشخص نفسه مثال عاطاًل عن العمل دون  -1
 تمويل وعليه الحصول على عمل وإال بقي عالة على أسرتة بمهارة ..

 أ: تحديد المشكلة
 ب: تمثل الشكلة

 ج: تخطيط الحل
 تنفيذ الحلد: 
 

 تتم عملية تنمية حل المشكالت من خالل التدريب على عدة إستراتجيات , من أهمها .. -5

 أ: إستراتيجية تحليل الغايات والوسائل
 ب: إستراتيجية العصف الذهني

 ج: إستراتيجية اإلستعماالت
 د: إستراتيجية التحسينات

 
 " أو "يتركب من" ضمن الخريطة المفاهيمية على ...تدل عبارة "ينقسم -6

 أ: كلمات الربط
 ب: الوصالت العرضية

 ج: األمثلة
 د: المفهوم العلمي

 
 يتوصل الطالب سريعًا إلى حس الكاتب وإتجاهه العام في الكتابة من خالل ... -7

 أ: القراءة األساسية
 ب: القراءة التمهيديه

 القراءة المتصفحه ج:
 د: القراءة السريعه

 
 



 اكرة في...تتمثل المرحلة األولى من المراحل المميزه للذ -8

 أ: اإلسترجاع
 ب: االحتفاظ

 ج: الترميز
 د: االستدعاء

 
 مما ينصح به الطالب بخصوص اإلختبارات -9

 أ: تركيز المذاكرة في ليلة اإلختبار
 ب: اإلفراط في المذاكرة

 ج: عدم القلق نهائيا بشأن اإلختبارات
 د: اإلكتفاء بمذاكرة خفيفه للمادة في ليلة اإلختبار

 
معين أو حل وصفي لمسألة ما مفهوم إلجابة فيها كتابة لشرح معنى أو األسئلة التي تكون ا -41

 هي...

 أ: األسئلة التحريرية
 ب: األسئلة الموضوعية

 ج: أسئلة الصح والخطأ
 د: أسئلة اإلختيار من متعدد

 
 أحد أنواع التفكير اإلبداعي العملي في..يتمثل  -44

 أ: اإلبداع الشعري
 ب: تقديم أفكار مبدعة

 ج: تقديم نظريات غير مسبوقة
 د: التوصل لمعادلة رياضية جديدة

 



حينما ُيشخص إختصاصيوا القلب مرضاهم بناءًأ على السمع الدقيق لنماذج األصوات , فهم  -42
 يتمتعون ...

 كاء المنطقي الرياضيأ: بالذ
 ب: بالذكاء الحسي الحركي

 ج: بالذكاء الموسيقي
 د: بالذكاء الطبيعي

 
 

 إحدى مهارات التفكير اإلبداعي الفرعية , هي ... -44

 أ: الحساسية للمشكالت 
 ب: الطاقة اللفظيه

 ج: المرونة التلقائية 
 د: األصالة

 
 يتطلب نجاح إستراتيجية العصف الذهني ... -41

 أ: االقتصار على كتابة أهم األفكار المطروحه
 البعد عن األفكار التي تبدو غير عملية وسخيفةب: 

 ج: التركيز على نوعية األفكار أثناء العصف
 د: جعل الجلسة مريحة ومرحه

 
 هي ..اإلستراتيجية التي تفيد في التخلص من معيقات اإلبداع  -45

 أ: إستراتيجية التحسينات
 ب: إستراتيجية اإلستعالمات

 ج: إستراتيجية العصف الذهني
 د: إستراتيجية )ماذا لو كان( أو )إذا فإن(

 



 من أبرز العوامل الكامنة وراء إضاعة الوقت ... -46

 أ: وضع حدود قصوى آلجال التنفيذ
 ب: وضوع أهداف وأولويات ثابتة غير متغيرة 

 التحسين المبالغ فيه ج: محاوالت
 د: وضع أهداف تحمل روح التحدي

 
 الهدف من إدارة الوقت بالنسبة للطالب الجامعي هو .. -47

 أ: تنظيم وتوزيع كامل وقته على إلتزاماته الدراسية 
 وتخصيصه للدراسة والمذاكرة ب: تنظيم وتوزيع جزء يسير من وقته

 ج: تنظيم وقته وتوزيعه بما يتناسب ومتطلبات المواد المدرسية والحياة اليومية
 د: تخصيص الجزء األكبر من وقته إللتزاماته العائلية والباقي لمتطلباته الدراسية

 
 األمر الذي اليتوافق مع مضمون التركيز , هو وصفه بأنه .. -48

 حواسأ: عملية مرتبطه ال
 ب: عملية الشعورية

 ج: عملية واعية
 د: عملية مرتبطة باالهتمام واالنتباه للمثيرات 

 
 المؤثرات التي تعمل على إعاقة عملية التركيز هي مؤثرات .. -49

 أ: تكمن فقط خارج نطاق الفرد
 ب: تكمن فقط داخل نطاق الفرد

 ج: تكمن داخل وخارج نطاق الفرد
 العالقة لها بمحيط الفرد د:
 
 
 



 يقصد بقابلية اإلنسان لإلحتفاظ بالتجربة ومالعرفة وإستدعائها عند اللزوم ... -21

 أ: التركيز
 ب: الذاكرة 

 ج: التذكر
 د: المذاكرة

 
 ..طالب المستجد ة الجامعية من الماتحتاج إليه المرحلفي مقدمة  -24

 عدم اإلكتراث بتحديات الواقع الجديدأ: 
 لجديدب: فهم وتشخيص الواقع ا

 ج: مقاومة ومحاربة الواقع الجديد
 د: التعامل مع الواقع الجديد بنفس أساليب المرحلة الثانوية

 
 لجامعية والثانوية نجد أن ...قارنة مابين المرحلة ابالم -22

 أ: المرحلة الجامعية تعتمد على األنظمة والتعليمات الواجب اإللتزام بها 
 بدور المتلقي للمعلومهب: الطالب الجامعي يقوم 

 ج: الطالب الثانوي يقوم بدور الباحث عن المعلومه
 د: اإلختبارات في الثانوية تعتمد على الفهم واإلستيعاب , وليس على الحفظ والتكرار

 
 علومات التي يتلقاها الطالب الجامعي أثناء المحاضرةالم تمثل -24

 أ: كل مايجب أن يتعلمه الطالب
 صى مايمكن أن يتعلمه الطالبب: أق

 ج: أغلب مايجب أن يتعلمه الطالب
 د: جزءًا يسيرا مما يحتاج أن يتعلمه الطالب

 
 
 



 يتطلب التكيف اإليجابي مع الحياة الجامعية  -21

 أ: االستغناء عن مساعدة اآلخرين
 ب: اإلعتداد بالرأي

 ج: تجاهل األنظمة واإلجراءات 
 د: اإلنخراط في النشاط

 
تشير معرفة الفرد لقدراته وإستخدامه االمثل لهذه القدرات التي يسعى إلى الوصول إليها  -25

 إلى ....

 أ: فهم الذات
 ب: إدارة الذات

 ج: تقييم الذات 
 د: مراقبة الذات 

 
 يتم التعريف بأهم مصطلحات الدراسة ضمن ... -26

 أ: مقدمة البحث
 ب: منهجية البحث

 ج: مصادر البحث
 ئج البحثد: نتا

 
 ..من أهم ماتشتمل عليه منهجية الدراسة  -27

 مقدمة نظرية عن الموضوع أ: 
 ب: طرح مشكلة الدراسة 

 ج: وصف مجتمع وعينة الدراسة 
 د: ملخصات ألهم الدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة 

 
 



 
تعبر الدراسات المستخدمه لدراسة العالقات الموجودة بين متغيرين أو اكثر في ظاهرة ما  -28

 ,تهتم بسبب وجود الظاهرة عن ..

 ت المسحيهأ: الدراسا
 ب: الدراسات التاريخيه
 ج: الدراسات االرتباطيه

 د: دراسة الحاله
 

 القبعه التي تتلعق باالحاسيس والمشاعر ضمن استراتيجيات القبعات السته , هي... -29

 أ: القبعة البيضاء
 ب: القبعة السوداء

 ج: القبعه الحمراء
 د: القبعه الصفراء

 
 ة " التفكير حول التفكير" , إلى ...تشير عبار -41

 أ: مهارات التفكير الناقد
 ب: مهارات التفكير ماوراء المعرفي

 ج: مهارات حل المشكالت 
 د: مهارات اتخاذ القرارات

 
 تندرج مهارة حل المشكالت ضمن .. -44

 التعلمأ: مهارات 
 البحث ب: مهارات

 مهارات التفكيرج: 
 د: مهارات االتصال

 



 
 تتطلب سرعة القراءة ... -42

  أ: حصر وتركيز مدى العين في عدد محدد من الكلمات
 ب: التركيز الذهني على األفكار الفرعية 

 ج: القراءة تحت ضغط الوقت 
 د: توقف العين من حين آلخر ورجوعها للعبارات المهمه

 
 القدرة على إدراك معاني الكلمات وترتيبها هي تعبير عن .... -44

 أ: الذكاء الموسيقي
 ب: الذكاء اللغوي
 ي الرياضيج: الذكاء المنطق

 د: الذكاء اإلجتماعي
 

 تتمثل إحدى وظائف النصف األيمن للدماغ في كونه ... -41

 أ: يستجيب للتعليمات والرسوميات اللغويه
 ب: يخطط ويبني

 ج: يتحكم بمشاعره 
 د: يعتمد على الصور في التفكير والتذكر

 
 نمط التعلم الذي يعتمد المتعلم فيه على اإلدراك اللمسي لتعلم األفكار والمعاني هو .. -45

 أ: نمط التعلم القرائي
 ب: نمط التعلم العملي

 ج: نمط التعلم الكتابي
 د: نمط التعلم البصري

 
 



 
ر عن لضمان جودة أكبر في المخرجات يعبالخطة الدراسية محتوى إجراء تعديالت على مستوى  -46

 منهجيا.

 أ: استراتيجيه حل المشكالت
 التحسينات استراتيجيهب: 
 االستعماالت استراتيجيهج: 
 تقويم صحة المعلومات استراتيجيهد: 
 

 يتمثل أحد المجاالت الهامة لمقرر مهارات البحث والتفكير في .. -47

 أ: اإلدارة العليا
 ب:اإلدارة المركزيه

 ج: إدارة المشاريع
 د: إدارة الذات

 
 تتمثل إحدى عوامل التشتت الخارجيه عن نطاق الفرد المعيقه للتركيز في... -48

 أ: نقص عدد ساعات النوم
 ب: الضوضاء واإلزعاج

 ج: الخالفات مع العائلة واألصدقاء
 د: المرض واإلصابات الجسدية

 
 تشير األبحاث إلى  أن القراءة  -49

 أ: مجرد عملية عقليه تتعلق بتفسير الرموز
 رد براعة بصريةب: مج

 ج: عملية عقلية أكثر منها براعه بصرية
 د: براعة بصرية أكثر منها عملية عقلية

             



التي تمكن الفرد من إعالن نتائج تفكيره المنطقي وتبرير هذا  مهارة التفكير الناقد -11
 التفكير هي...

 أ: مهارة التفسير
 ة الشرحرب: مها

 ارةاالستداللج: مه
 د: مهارة تنظيم الذات

 
 

 يقصد بالتفكير الناقد .. -14

 مع األخذ في اإلعتبار وجهات النظر في موضوع الدراسة األرآء  أ: القدرة على فحص 
 ي موضوع الدراسةب: القدرة على فحص األرآء دون األخذ في اإلعتبار وجهات النظر ف

ج: القدرة على فحص األرآء مع ضرورة إثبات بطالن وجهات النظر األخرى في موضوع 
 الدراسة

 د: استخدام مهارات التفكير الدنيا في طرح األفكار
 
 

مهارة التفكير الناقد التي تتعلق  بفحص الدليل , وتخمين البدائل, والتوصل  -12
 الستنتاجات , يطلق عليها ...

 أ: التفسير
 ب: الشرح

 ج: االستدالل
 د: التقييم

 
 
 



 ر ضمن استراتيجيات القبعات السته هي...القبعه التي يمتاز صاحبها بالحيطه والحذ -14

 بعة البيضاءأ: الق
 ب: القبعة السوداء
 ج: القبعة الخضراء
 د: القبعة الزرقاء

 
 يركز أصحاب القبعة الصفراء  ضمن استراتيجات القبعات السته عاده على .... -11

 أ: احتماالت النجاح وتقليل احتماالت الفشل
 ب: التشاؤم وعدم التفاؤل باحتماالت النجاح 

 هتمام بالوقائع واالرقام واالحصائيات ج: اال
 د: تلخيص األراء وتجميعها وبلورتها وإعطاء اإلقتراحات المناسبة 

 
 تمثل الدراسات االرتباطيه أحد األنواع التي يتكون منها ... -15

 أ:  البحث التاريخي
 ب: البحث الوصفي
 ج: البحث النوعي

 د: البحث التجريبي
 

 تعبر القدرة على األداء التفكيري بشكل فعال في ظروف معينه عن مفهوم ... -16

 أ: مهارات التفكير
 ب: التفكير

 ج: المهاره
 د: الموهبه

 
 



 من خصائص القارئ الماهر.. -17

 أ: توقف عينه أثناء القراءة بإستمرار
 ب: اليوجد اتجاه واحد لحركات عينه 

 سرعة القراءة بغض النظر عما تم استيعابهج: يركز على 
 د: لديه مجال بصري كبير في السطر الواحد

 
 يقصد بالذكاء الشخصي ... -18

 أ: إدراك اإلنسان لنفسه وللعالم الذي يعيش فيه 
 ب: القدرة على تمييز وتصنيف الكائنات الحية في المحيط

 نآلخرييمتلكها الفرد على التواصل مع ا ج: القدرة التي
 د: القدرة على تصور األشياء وتصور األشكال في الفضاء

 
يعبر امتالك القدره على القيام بعمل ما على أساس الفهم والسرعة والدقة , عن  -19

 مفهوم ...

 أ: التفكير
 ب: اإلبداع
 ج: المهارة

 د: االستراتيجيه
 

يتدرج اكتساب المعرفه وتذكرها واالستيعاب والتطبيق والمالحظه ضمن مهارات  -51
 التفكير ...

 أ: ماوراء المعرفي
 ب: الدنيا

 ج: اإلبداعي 
 د: الناقد 



نجاح السكرتير المتقدم لوظيفة في طباعة الصفحة دون أخطاء إمالئية هو معيار  -54
 لتحديد ....

 قة االداء أ: مستوى د
 ب: نوعيه االداء

 ج: جودة االداء
 د: فتره االداء

 
 تدخل األعمال اليومية التي يقوم بها الطالب لخدمه هدف الحصول على درجة "أ" ضمن ... -52

 أ: االهداف القصيره
 ب: االهداف المتوسطه

 ج: االهداف اللحظيه
 د: االهداف االستراتيجيه

 
 سرة وفقا لهرم "ماسلو" ضمن ...تندرج حاجة االنسان لتكوين أ -54

 أ: الحاجة لتحقيق الذات 
 ب: حاجات األمن والسالمة 

 ج: حاجات البقاء
 د: حاجات االنتماء 

 
 من العوامل المؤدية للنجاح مستقباًل... -51

 أ: عزو الفشل ألسباب خارجية غير قابله للسيطره 
 ب: تعليق الفشل على االخرين

 ج: ارجاع الفشل السباب داخليه قابله للسيطره 
 د: عزو الفشل وارجاعه للحظ العاثر

 



الرابعه في نموذج كل من "هاري أدلر" و"بريل هذر"  لمواجهه الفشل تتمثل المرحله  -55
 في ..

 أ: التطبيق
 ب: تقييم ومالحظه ماحدث

 : احداث التغيير الالزم للوصول للهدفج
 د: أخذ قرار بشأن ماتريد

 
 ...ون على وعي بها هوالتي يجب ان يك المفهوم المعبر عن حقيقة االنسان -56

 أ: الذات المثاليه
 ب: الذات االجتماعيه

 ج: الذات االنسانيه الخاصه
 د: الذات الواعيه

 
 تعبر عمليه وضع االهداف وتحديد الوسائل الالزمه لتحقيقها عن مفهوم ... -57

 أ: التخطيط
 ب: التنظيم

 ج: الرقابه على الذات 
 د: إداره الذات

 
 من العناصر المكونه للهدف لدى صياغته .... -58

 أ: التوجيه
 ب: االداء

 ج: التنسيق
 د: الرقابه 

 



 حتى يكون الهدف فعااًل فإنه يجب... -59

 أ: أن يكون طموحًا إلى أبعد الحدود
  مفتوحهب: أن يمنح آجااًل

 ج: أال يكون موسومًا بطابع التحدي
 د: أن يكون قابال للقياس

 
يشير وجود وصف لما ينبغي القيام به إجرائيا بحيث يكون قابال للتطبيق والقياس  -61

 إلى مصطلح ...

 أ: الظرف 
 ب: المعيار

 ج: التوجه
 د: األداء

 
ء الكلمات والعبارات المهمه وقتا القراءة التي خاللها النظر لكل الكلمات مع إعطا -64

 أكثر هي ...

 االساسيه أ: القراءة
 ب: القراءة السريعه 

 المتصفحه ج: القراءة
 مهيديهالقراءة التد: 
 

 " هو ..ماسلو"نوع الحاجات الذي يمثل قمه الهرم في تصنيف  -62

 أ: الحاجة لتحقيق الذات 
 ب: الحاجه للتقدير

 ج: حاجات االنتماء
 د: الحاجات الجماليه



 بعكس مايبدو لالخرين ويتفاعل معهم نوع الذات ... -64

 أ: االنساسيه الخاصه
 ب: االجتماعيه 

 ج: المثاليه
 د: الحقيقه 

 
 المبدأ  الذي يعبر عن إحراز التقدم يوميا , ضمن مبادئ  النجاح , هو ... -61

 أ: مبدأ المثابره
 ب: مبدأ العمل بشغف 

 ج: مبدأ كيزن 
 د: مبدأ هاري وبيرل

 
 كرهامن العوامل المؤثره طرديا على الذ -65

 أ: تأثير االختالف
 ب: تأثير االنفعاالت 

 ج: تأثير البعد 
 د: تأثير الملعومات األقدم زمنيًا

 
 يعرف االبداع على أنه .. -66

 أ: القدره على الخروج بأفكار تتسم باألصاله والجده للتغلب على التحديات 
 ب: القدره التي يمتلكها الفرد على التواصل مع اآلخرين 

 ماغ عندما يتعرض لمثير ماج: سلسله من النشاطات العقليه التي يقوم بها الد
 د: القدره على االداء التفكيري بشكل فعال في ظروف معينه 

 
 



 أكثر المستويات وأعالها تجريدًا ..في  نوع االبداع الذي يتضمن تصور مبدأ جديد تمامًا -67

 أ: االبداع االنتاجي
 ب: االبداع التجريدي
 ج: االبداع االختراعي
 د: االبداع االنبثاقي

 
تشير مهاره التفكير االبداعي التي تعني التفرد من خالل القدره على انتاج االفكار  -68

 إلى ...الغير مألوفه  

 أ: الطالقة
 ب: األصالة

 ج: المرونه
 د: المرونه التكيفيه

 
 من خصائص المبدعين  -69

 أ: الرضا بالواقع
 ب: الخوف من الفشل

 ج: التمسك باألعراف
 د: التنوع في األحاسيس

 
لقلق والخوف الالشعوري والبحث عن مرحلة التفكير اإلبداعي التي تصاحبها حالة من ا -71

 الحلول هي ...

 أ: مرحلة اإلعداد
 ب: مرحلة اإلشراق

 ج: مرحلة التحقيق
 د: مرحلة الكمون



 

 نجاحتمنياتي للجميع بالتوفيق وال
 

 أخوكم بورضا
 


