
بويل بنك األسئلة  المرحلة الثانية / علم النفس التر

  
 
 الكورس الثان

 
 

ي أثرت عىل التعلم ومبادئه :  -1
 من أهم المدارس الت 

 الجشتلطية -التحليلية  - السلوكية -المعرفية 
 
 المعلم الناجح هو الذي يتمكن من القيام بما يىلي باستثناء :  -2

ي أساليب  -مراعاة خصائص التالميذ  -صياغة األهداف التعليمية 
 
تقليد معلم أخر  - ويمالتقالتنوع ف

 بالتدريس
 
 تؤكد البحوث الحديثة حول النمو عىل :  -3
ة فقط -أهمية الوراثة فقط  -  أهمية البيئة والخبر
 أهمية العوامل الثقافية والحضارية دون سواها.  - التأثبر المزدوج للوراثة والبيئة -
 
 من خصائص الدافعية باستثناء :  -4

 منع السلوك -استمرار السلوك  -السلوك توجيه  -دفع السلوك 
 
 يوصف النضج بأنه عملية :  -5

 مستمرة -ثابتة  -مرحلية  -منظمة 
 
بوي الحديثة عىل :  -6  تركز دراسات التقويم الب 

بوية بكافة أبعادها -أساليب التعلم  -تحصيل الطالب   جودة أداء المعلم - العملية الب 
 
ب -7  وية تعت  بها: الغايات القصوى للعملية الب 

بوية ء مما ذكر-األهداف السلوكية  -األهداف التعليمية  - األهداف الب  ي
 ال ش 

 
ي مرحلة :  -8

 
 التفكبر العلمي وفقا لمراحل بياجيه يحدث ف

 ما قبل العلمية العقلية - المرحلة المجردة -الحس حركية 
 
 من مزايا أسئلة االختيار من متعدد :  -9

 صعوبة وضعها - الموضوعية -سهولة الغش 
 
 يقل احتمال تكرار السلوك إذا :  -10

ة  -استمر المعزز  ء مما ذكر - تكرار المعزز -إعطاء المعزز بعد السلوك مباش  ي
 الش 



 
ي هو علم النفس :  -11

 العلم الذي يعد ضمن علم النفس التطبيق 
ي  -النمو  -االجتماعي  - اإلرشادي  الفسيولوجر

 
ي صياغة ا -12

 
ي وفقا لبلوم : المستوى األخبر ف

 
ي المجال المعرف

 
 ألهداف ف

كيب  -القياس  - التقويم  التحليل -الب 
 تتمبر  األهداف التعليمية الضمنية أو متوسطة المدى بأنها :  -13

 ـ درجه مرتفع من التجرد والعمومية
 ـ يتم وضعها من طرف هيئات وطنيه تضم علماء

 ور سنه أو سنتير  ـ تمثل السلوك المتوقع إحداثه عند المتعلم بعد مر 
 
تيب والتنظيم لألفكار :  -14  القدرة عىل التفسبر وإعادة الب 

 التفسبر  -التحليل  -التطبيق  - الفهم واالستيعاب
 
 الحديث مع النفس عنده تفكبر وليس مجرد تمركز مع الذات :  -17

 م –بلوم  -برونر  - فيجوتسكي 
 ات الشفهية : بعض الموضوعات ال يمكن تقويمها إال باالختبار  -18 

 خطأ - صح
 
ي )دراسة أثر الذكاء عىل التحصيل الدراشي للطالب ا لمرحلة االبتدائية ( هو :  -19

 
 المتغبر المستقل ف

 المرحلة االبتدائية -الدراشي التحصيل  - الذكاء -الطالب 
 
 :  أفضل طريقة لتصحيح ورقة االختبار هي تصحيحها دفعة واحدة -20

 خطأ -صح 
 
 الفردية مقسمة بير  الناس اعتدالًيا : الفروق  -21
 خطأ - صح
 
ي يتعلم فيه الطفل أن السائل يأخذ شكل القوالب سواء) األلوان -22

 السائل الحجم..( :  -المرحلة الت 
 المجردةالعمليات  - مرحلة العمليات المادية -مرحلة ما قبل العمليات 

 
ي جاءت بمصطلحات الشعور والالشعور وا -23

ها هي المدرسة الت   :  ألنا وغبر
 الجشتالت - التحليلية -الوظيفية  -البنائية 

 
 أول من أنشأ مختبر لعلم النفس هو العالم :  -24

 كوهلر  -واطسن  - فونت -سكب  
 



ي هو علم النفس :  -25
 العلم الذي يعد من ضمن علم النفس التطبيق 

ي  -النمو  -االجتماعي  بوي -الفسيولوجر  الب 
 
ي  -26

ي التدريس : من المشكالت الت 
 
  يواجهها المعلم ف

 تعدد طرق التدريس وكيفية المفاضلة فيها -
 الوسائل التعليمية المناسبة -
ي يمكن استخدامها للتأكد من صحة األهداف -

 طرق التقويم الت 
 جميع ما سبق صحيح -
 
ي تبت  عليها األهداف لدى الفئات :  -27

 مستوى التشخيص المركز من األسس الت 
ي الذكاءالخاصة كال

 
ة العمرية  - متطرفير  ف ة  -الصغبر ي تتحدث لغة أجنبية -العمرية الكببر

 الت 
 
ي وفقا لبلوم هو :  -28

 
ي المجال المعرف

 
ي صياغة األهداف ف

 
 المستوى األخبر ف

كيب  -التحليل    التطبيق - لتقويما -الب 
ي تجارب بافلوف يحدث االنطفاء إذا :  -29

 
 ف

طي د -
 ون تعزيزتكرر تقديم المثبر الش 

 تكرر تقديم المثبر الطبيعي عدة مرات -
ات -  إذا تشابهت المثبر
ات -  إذا اختلفت المثبر
 
 أن ينشأ الطالب مؤلفا جديدا لكتابة قصة أو موضوع تعببر هو هدف من مستوى :  -30

كيب -التطبيق   التقويم -التحليل  - الب 
 
 تتمبر  األهداف التعليمية بالعمومية بدرجة:  -31

ة  -محددة  -قليلة  - متوسطة  كببر
 
بوي الدراسات :  -32 ي علم النفس الب 

 
 من المناهج المستخدمة ف

  جميع ما ذكر صحيح -الطولية  -التجريبية  -اإلرتباطية 
 
 من أهم النظريات المفشة للعمليات العقلية وعمليات التفكبر هي نظرية :  -33

 بياجيه -واطسن  -سكب   -بافلوف 
 
 الطفل شيئا ما كالكأس من عىل الطاولة فإنه يهدف إىل :  عندما ُيسقط -34

 االنتباهلفت  - االستكشاف -والديه االنتقام من  -الشقاوة واإلزعاج 
 
ي مرحلة :  -35

 
 يستطيع الطفل أن يفكر بشكل مجرد ف

ء مما ذكر صحيح -العمليات ما قبل  -العمليات المادية  -الحس حركية  ي
 ال ش 



 
  : ركز فيجوتاسكي عىل -36

اضمحالل عمليات  - عمليات االكتساب من خالل اللغة -للطفل النمو الحركي  -النمو الجسمي للطفل 
 الذاكرة

 
ي وعمليات التمثل عند برونر هي :  -37

 
 ترتيب ظهور مراحل النمو المعرف

 الرمزي التصوري العمىلي 
 التصوري الرمزي العمىلي 
 العمىلي التصوري الرمزي
 العمىلي الرمزي التصوري

 
ي ننشدها من العملية التعليمية لتحقيقها هي األهداف:  -38

 األهداف واألغراض المحددة الت 
بوية  ء مما ذكر صحيح-السلوكية - التعليمية-الب  ي

 ال ش 
 
إذا قاس االختبار شيئا لم تهدف إىل قياسه من خالل ذلك االختبار فإن االختبار يمكن وصفه بأنه غبر  -39
 : 

 ثابت - صادق -يبر  التمقادر عىل  -موضوعي 
 
ي يمكن أن يطور فيها الطفل جهة نظر خاصة به هي مرحلة :  -40

 المرحلة الت 
 اإلحساس بالمبادأة مقابل اإلحساس بالذنب -
ي مقابل اإلحساس بالخجل -

 اإلحساس باالستقالل الذات 
 اإلحساس بالهوية مقابل اإلحساس بغموض الهوية -
 بالنقصاإلحساس بالجهد مقابل اإلحساس  -
 
 أي نوع من األسئلة اآلتية تتأثر إجابات الطالب عنها بدرجه أكبر بعامل التخمير  :  -41

 المقالية -من متعدد االختيار  - الصح والخطأ -أكمل الفراغ 
 
 واحدة مما يىلي ليس من الخصائص السلوكية للمعلم الفعال :  -42
 االتزان والمودة -
ي الت -

 
ه ف  خبر

 دريستقليد معلم آخر أكبر
 تفهم احتياجات الطالب ومشكالتهم -
 التعاون مع الطالب ومبادلتهم المعلومات -
 
 يسم الوقت بير  المثبر واالستجابة والذي يتم فيه اإلدراك للمعلومة :  -43

 التعزيز -االنطفاء  - زمن الرجع -الفارقة العقبة 
 
ي يتمثل :  -44  العقاب السلتر



 جميع ما ذكر صحيح - استبعاد مثبر جيد - مؤلم مؤثر سحب  -تقديم مؤثر مؤلم للطفل 
 
 للعملية التعليمية هي األهداف:  -45

ً
 أكبر األهداف إنجاحا

بوية- السلوكية-المتوسطة -العامة   الب 
 
ي عند األطفال مثال عىل :  -46

 المش 
ة  -التعلم  - النضج  جميع ما ذكر صحيح -الممارسة والخبر

 
 نات الكميه يطلق عىل : الحصول عىل المعلومات والبيا -47

 المحكات -المعايبر  -التقويم  - القياس
 
ي مراحله المختلفة من حياة الفرد :  -48

 
 يسبر النمو سبر ثابت ف

 خطأ -صحيح 
 
ي تمكنه من  -49

اتيجيات الت  بوي إىل تزويد المعلم بالمفاهيم والمعلومات واإلسب  يعرف علم النفس الب 
 تحسير  نوعية التعلم : 

 أخط - صحيح
 
ة والممارسة والتدريب :  -50 ي السلوك الناتج عن الخبر

 
 النضج هو التغبر ف

 وليس النضج((التعلم  الصحيح :  ))  خطأ -صحيح 
 
 العلم الذي يهتم بطرق البحث العلمي الحقيقية يسم:  -51

ي  ي -السيكولوجر ي - الميثودلوجر  اإلكلينكي -الفسيولوجر
 
ي تعتمد عىل المالحظة :  -52

 المدرسة الت 
 البنائية - السلوكية -الوظيفية  -التحليلة 

 
 مؤسس المدرسة السلوكية:  -53

 فردوليك -سكيب   - واطسون
 
ي يبت  عليها األهداف :  -54

 المستويات الت 
 جميع ما ذكر -المركز التشخيص  -التشخيص المحدد  -التشخيص المسحي 

 
 اف المعرفية : استطاعة الطالب تفسبر ظاهرة ما يعتبر من مستويات األهد -55

 التطبيق -المعرفة  -التحليل  - الفهم
 
ة بالحاجة إىل :  -56 ي هرمه بعد الحاجات الفسيولوجية مباش 

 
 اهتم ماسلو ف



 تحقيق الذات -تقدير الذات  -واالنتماء الحب  - األمن
 
 أكبر مراحل النمو حرجا عند اإلنسان :  -57

 الشيخوخة -المراهقة  -الطفولة  - الجينية ) مرحلة الحمل (
 
 أول مراحل النمو عند بياجيه :  -58

 العمليات المجردة ) التصويرية والتحليلية ( -العمليات المادية  -ما قبل العمليات  - الحشي الحركي 
 
ي تستخدم الدراسات :  -59

 
 من طرق البحث للنمو اللغوي للطالب عىل الجانب المعرف

 ذكر ما جميع  - الطولية -التجريبية  -االرتباطية 
 
ي نظرية بياجيه :  -60

 
ي ف

 
ي عملية النمو المعرف

 
 من المراحل الرئيسية ف
 مرحلة العمليات المادية -مرحلة ما قبل العمليات  -المرحلة الحسية الحركية 

 جميع ما ذكر -التحليلية ( مرحلة التفكبر المجرد ) التصويرية و 
 

 


