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 هً الثانوٌة، المرحلة عن الجامعٌة الحٌاة تمٌز التً الخصائص من (1

A. ٌتعلمه ألن ٌحتاج مما واألهم األكبر الجزء ٌمثل المحاضرة أثناء الطالب ٌتلقاه ما كون . 

B.  والتكرار الحفظ على الطالب أداء وتقٌٌم االختبارات ارتكاز. 

C.  للمعلومة الطالب تلقً على والتدرٌس التعلم ارتكاز. 

D. واالستٌعاب الفهم على الطالب أداء وتقٌٌم االختبارات اعتماد. 

 

 

 والتفكٌر البحث مهارات مقرر موضوعات من (2

A. الفردي التخطٌط . 

B. المشروع تخطٌط. 

C. المشروع إدارة. 

D. للمشروع االستراتٌجً التخطٌط. 

 

 

 الفرد ومشاعر باتجاهات الذات إدارة تتعلق (3

A. نفسه عن . 

B. جامعته عن . 

C. بٌئته عن. 

D. زمالئه عن. 
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 ... العلٌا التفكٌر مهارات تهتم (1

A. الٌومٌة باألعمال . 

B. الروتٌنٌة باألعمال. 

C. األحكام بإصدار. 

D. المعرفة باكتساب. 

 

 

 ... هً الموسٌقً، الذكاء بوضوح تعكس ال التً الفئة (2

A. المنشدٌن فئة . 

B. المٌكانٌكٌٌن فئة. 

C. القلب اختصاصًٌ فئة. 

D. الخطاطٌن فئة. 

 

 

 ... للفرد األٌمن الدماغ نصف وظائف من (3

A. األسماء تذكر . 

B. التحلٌلٌة القراءة. 

C. والتذكر التفكٌر فً اللغة على االعتماد. 

D. والرمزٌة التمثٌلٌة للشروح االستجابة. 
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 ...هو االقتباس، طرق ضمن ٌدخل ال الذي العنصر (1

A. التلخٌص. 

B. التخصٌص. 

C. الصٌاغة إعادة. 

D. نصا   وردت كما العالقة ذات الموضوعات نقل. 

 

 

 ... بأنهم المبدعٌن وصف ٌمكن ال (2

A. مثالٌون. 

B. لدٌهم واضحة ألهداف ٌسعون. 

C. الفشل من ٌخافون. 

D. قوٌة إرادة ذووا . 

 

 

 ... هً ، اإلبداع عوائق ضمن من تصنف ال التً الفرد صفات إحدى (3

A. األحاسٌس فً التنوع. 

B. الغضب. 

C. باألعراف التمسك. 

D. العصبٌة . 

 

 

 ... هو العلمً، البحث خطوات ضمن ٌندرج الذي العنصر (4

A. المشكلة تجزئة . 

B. النهائً التقرٌر كتابة. 

C. مشكلة بوجود الغٌر إقناع. 

D. النهائً التقرٌر على المصادقة. 


