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      أجب األسئلة اآلتية:

 ( درجة54( أمام العبارة الخاطئة:  )X( أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ )√السؤال األول: ضع عالمة صواب )

 الـعـــبــارة م
 اٌّؼوف١خ ٟ٘ ػ١ٍّبد رقؼغ ٌمٛا١ٔٓ ٠ّىٓ اوزَبثٙب.أْ اٌؼ١ٍّبد  إٌفٌ اٌّؼوفٟػٍُ ٠فزوع ػٍّبء  1

 اٌقبهع١خ ٌٍناووح اٍزوار١غ١خ أفن اٌّالؽظبد. ِٓ اٌّؼ١ٕبد 2

 رزظً ا٤ٍب١ٌت اٌّؼوف١خ ثقبط١خ ا٤ؽىبَ اٌم١ّ١خ. 3

 ١ّ٠ً اٌّؼزّلْٚ ئكهاو١بً ئٌٝ رغٕت ٔمل ا٢فو٠ٓ. 4

 اٌؼجؾ اٌلافٍٟ ثأُٔٙ أوضو ِٛكح ٚطلالخ ٣ٌفو٠ٓ.٠ز١ّي ا٤فواك مٚٚ  5

 قلِٙب ػٓ لظل فٟ ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد.ِٙبهاد اٌزفى١و ٟ٘ ػ١ٍّبد ِؾلكح ّٔبهٍٙب َٚٔز 6

 )اٌؼًّ( أؽل ٚؽلاد ثؤبِظ ك٠جٛٔٛ ٌزؼ١ٍُ اٌزفى١و ٚرٙزُ ثزمل٠ُ ئؽبه ػبَ ٌّؼبٌغخ اٌّشىالد. 7

 اٍزّبع اٌّؼٍُ ٌطالثٗ ٠ّىٕٗ ِٓ اٌزؼوف ػٍٝ أفىبهُ٘. 8

 إٌشبؽ.و٘ب فٟ اٌظف اٌّض١و ٌٍزفى١و أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٘ٛ ِؾٛه فِٓ اٌقظبئض اٌزٟ ٠ٕجغٟ رٛا 9

 ػٛاًِ ِٕٙب : اٌؾبٌخ اٌّياع١خ.ػلح رزٛلف كلخ اٌناووح ؽ٠ٍٛخ اٌّلٜ ػٍٝ  11

 ٠زطٛه اٌزفى١و ػٕل ا٤ؽفبي ثزأص١و اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ فمؾ. 11

 اٌزج١َؾ اٌيائل ٌّشىالد ِؼملح ٠ش١و ئٌٝ ؽج١ؼخ اٌزفى١و اٌفؼبي. 12

 وؽٍخ اٌغبِؼ١خ فمؾ.٠مزظو اٍزقلاَ ثؤبِظ ك٠جٛٔٛ ٌزؼ١ٍُ اٌزفى١و ػٍٝ اٌّ 13

 ٠ٍؼت إٌّبؿ اٌظفٟ كٚهاً صب٠ٛٔبً فٟ ٔغبػ ثواِظ رؼ١ٍُ اٌزفى١و. 14

 اٍزقلاَ أٍٍٛة اٌزله٠ت اٌّووي ٠مًٍ ِٓ ا١ٌَٕبْ. 15

 ٠ز١ّي اٌزفى١و اٌّووت ثأٔٗ ٠َزقلَ ِؼ١بهاً أٚ ِؾىبً ٚاؽلاً. 16

 اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ. رؼ١ٍُ ِٙبهاد اٌزفى١و ٠ٕجغٟ أْ ٠ىْٛ ٘لفبً صب٠ٛٔبً ٌّإٍَبد 17

 اٌزفى١و.رؼ١ٍُ ٠ٍؼت اٌّؼٍُ كٚهاً صب٠ٛٔبً فٟ ٔغبػ ثواِظ  18

 ِٓ ٚؽلاد ثؤبِظ ك٠جٛٔٛ اٌزٟ رٙزُ ثبٌؼٛاًِ االٔفؼب١ٌخ اٌّإصوح ػٍٝ اٌزفى١و ٚؽلح ر١ٍٛغ اإلكهان. 19

 ظٙٛه ػٍُ إٌفٌ اٌّؼوفٟ وفبءح اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ.فٟ ِٓ اٌشوٚؽ اٌزٟ ٍبػلد  21

 االٔلفبع. –شو ٚاإلؽبه ٌم١بً أٍٍٛة اٌزوٚٞ إَزقلَ افزجبه ا٠ٌّ 21

 اٌىّبي فٟ اٌزفى١و أِو ِّىٓ فٟ اٌٛالغ. 22

استرشادي الختبار مقرر) علم النفس المعرفي( لطالب الفرقة الرابعة، شعبة علم النفس ، الفصل نموذج 

 م.9191-9102الدراسي الثاني للعام الجامعي 
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 كلية التربية
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 إٌفٌ  لَُ ػٍُ
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 رؼ١ٍُ ِٙبهاد اٌزفى١و ٠مظل ثٗ : "ري٠ٚل اٌطالة ثبٌفوص اٌّالئّخ ٌّّبهٍخ اٌزفى١و". 23

 ِٓ فظبئض اٌزفى١و أٔٗ ٠ؾلس ثأشىبي ٚأّٔبؽ ِزشبثٙخ. 24

 ٍذ أْ رٛافو اٌزٕظ١ُ فٟ اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍّخ ٠إكٞ ئٌٝ ٍوػخ ١َٔبٔٙب.٠وٜ ػٍّبء اٌغشط 25

 ٠ّزٍه مٚٚ اٌمٍك إٌّقفغ ٍؼخ رنوو٠خ ألً ِٓ مٚٞ اٌمٍك اٌّورفغ. 26

 اٌزفى١و اٌؾبمق ٠ّٕٛ ثشىً رٍمبئٟ. 27

 ئْ اٌناووح اٌجظو٠خ ألً ٍؼخ ِٓ اٌناووح اٌَّؼ١خ. 28

 ٌزفى١و ئٌٝ رغن٠خ هاعؼخ ئ٠غبث١خ.٠ؾزبط اٌطالة ػٕل ِّبهٍزُٙ ٔشبؽبد ا 29

 ٠َزقلَ ك٠جٛٔٛ ئؽبهاً ِٛؽلاً ٌزطج١ك ع١ّغ اٌلهًٚ اٌزٟ رؼّٕٙب ثؤبِغٗ ٌزؼ١ٍُ اٌزفى١و. 31

 ِٓ فظبئض اٌلٚعّبر١خ أٔٙب رمً ِغ اٌزملَ فٟ اٌؼّو. 31

 رؼزجو ا٤ٍب١ٌت اٌّؼوف١خ ِٓ ا٤ثؼبك اٌَّزؼوػخ ٚاٌشبٍِخ فٟ اٌشقظ١خ. 32

 ى١و اٌفؼبي رٛافو ػلك ِٓ اٌزٛعٙبد اٌشقظ١خ اٌزٟ ٠ّىٓ رط٠ٛو٘ب ثبٌزله٠ت.٠زطٍت اٌزف 33

 االٍزمالي ػٓ اٌّغبي اإلكهاوٟ. –ة االػزّبك ٛافزجبه ا٤شىبي اٌّزؼّٕخ ٠َزقلَ ٌم١بً أٍٍ 34

 ْٚ ئٌٝ رأًِ اٌجلائً اٌّزبؽخ ٌٍؾً.١ّ٠ً اٌّزوٚ 35

 اٌّٛلف أٚ اٌقجوح.اٌزفى١و ثّؼٕبٖ اٌٛاٍغ ٘ٛ ػ١ٍّخ ثؾش ػٓ ِؼٕٝ فٟ  36

 ٠َزٙلف اٌزؼٍُ ِٓ أعً اٌزفى١و ئكِبط اٌطالة فٟ ػ١ٍّخ اٌزفى١و. 37

 ٠ظؼت ل١بً ٔزبئظ اٌّّٙبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رزطٍت ِٙبهاد اٌزفى١و اٌؼ١ٍب ػٍٝ ؽو٠مخ ) طؼ ٚفطأ (. 38

 اٌزفى١و اٌفؼبي غب٠خ ٠ّىٓ رؾم١مٙب ِٓ فالي اٌزله٠ت ٚاٌّواْ. 39

 زفى١و رشغ١غ اٌزؼٍُ إٌشؾ.٠زطٍت رؼ١ٍُ اٌ 41

 ِٙبهاد اٌزفى١و ؽجمبً ٌـ : ك٠جٛٔٛ ٠ّىٓ أْ رزؾَٓ ثبٌزله٠ت ٚاٌّّبهٍخ ٚاٌزؼٍُ. 41

 ٠زنوو ا٤فواك مٚٚ اٌفئبد اٌّزَؼخ ػؼف ػلك اٌوِٛى اٌزٟ ٠زنوو٘ب ىِالؤُ٘ مٚٚ اٌفئبد اٌؼ١مخ. 42

 ا٤ٍب١ٌت اٌّؼوف١خ ٟ٘ اٌَّئٌٛخ ػٓ اٌفوٚق اٌفوك٠خ فٟ ػ١ٍّبد اإلكهان ٚاٌزفى١و ٚاٌزنوو. 43

 رش١و اٌناووح اٌؾ١َخ اٌَّؼ١خ ئٌٝ االٔطجبػبد اٌَّؼ١خ اٌَو٠ؼخ اٌزٟ رظً لبئّخ ثؼل أْ ٠قزفٟ اٌّض١و اٌَّؼٟ 44

 اٌزظٛه االهرجبؽٟ.ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ أكد ئٌٝ ظٙٛه ػٍُ إٌفٌ اٌّؼوفٟ اٌٍَب١ٔبد ٚؽلٚك  45

 ( درجة94)                                       : اإلجابة الصحيحة مما يلي اختر السؤال الثاني: 

1 

٠ش١و اٌزؼو٠ف اٌزبٌٟ :"اٌغٙٛك اٌزغو٠ج١خ اٌّؼبطوح ٌإلعبثخ ػٍٝ ا٤ٍئٍخ اٌّٛعٛكح ِٕن ا٤ىي ٚاٌّزؼٍمخ 

 ثى١ف١خ ؽظٛي اإلَٔبْ ػٍٝ اٌّؼوفخ" ئٌٝ: 

 ػٍُ إٌفٌ اٌزطج١مٟ ط ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ ة ػٍُ إٌفٌ اٌّؼوفٟ أ

2 
 رّضً اٌناووح .... ماد اإلَٔبْ ِٚبػ١ٗ ١ٍٚورٗ اٌنار١خ.

 اٌؾ١َخ ط لظ١وح اٌّلٜ ة ؽ٠ٍٛخ اٌّلٜ أ

3 
 أصٕبء ػ١ٍّخ االٍزوعبع.رزأصو اٌناووح ؽ٠ٍٛخ اٌّلٜ ثّملاه ..... ث١ٓ اٌؾبٌخ اٌّياع١خ فالي ػ١ٍّخ اٌزقي٠ٓ ٚث١ٓ اٌؾبٌخ اٌّياع١خ 

 اٌزؼبك ط اٌزجبػل ة اٌزمبهة أ

4 
 رمَٛ اٍزوار١غ١خ ....ػٍٝ اال٘زّبَ ثبٌظوٚف اٌف١ي٠م١خ ٚاٌؼم١ٍخ.

 ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد ط أفن اٌّالؽظبد ة اٌّلفً اٌّزؼلك أ

5 
 ٠وٜ ...... أْ اٌٍغخ ١ٌَذ شوؽبً ػوٚه٠بً ٌٍّٕٛ اٌّؼوفٟ.

 ثوٚٔو ط ٚاؽَٓ ة ث١بع١ٗ أ

6 
 اٌشقض اٌنٞ ٠َؼٝ ئٌٝ فوع آهائٗ ثبٌمٛح ٘ٛ شقض .....

 ٌل٠ٗ ػجؾ كافٍٟ ط ِٕلفغ ة كٚعّبرٟ أ

7 
 ٠زىْٛ ثؤبِظ ك٠جٛٔٛ ِٓ ..... ٚؽلاد رؼ١ّ١ٍخ.

 7 ط 9 ة 6 أ
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8 
 اٌّؼٍِٛبد. ؽجـػٍُ إٌفٌ ..... ٠ز١ّي ثز١ٍَّٗ ثأْ اٌّؼوفخ اإلَٔب١ٔخ ٟ٘ ٔٛع ِز١ّي ِٓ 

 اٌزوثٛٞ ط ٍٟاٌّله ة اٌّؼوفٟ أ

9 
 رش١و ....... ئٌٝ و١ف١خ ئكهان اٌفوك ٌٍّٛالف اٌّقزٍفخ ٚؽو٠مزٗ فٟ ؽً اٌّشىالد ٚأٍٍٛثٗ فٟ اٌزؼٍُ.

 أٍب١ٌت اٌزله٠ٌ ط أٍب١ٌت اٌزؼٍُ ة ا٤ٍب١ٌت اٌّؼوف١خ أ

11 
 ٠ز١ّي مٚٚ اٌؼجؾ ..... ثأُٔٙ أوضو ٔشبؽبً ٚثنالً ٌٍّغٙٛك فٟ ٍج١ً رؾم١ك أ٘لافُٙ.

 اٌّؾب٠ل ط اٌقبهعٟ ة ٍٟاٌلاف أ

11 
 ِؾلٚك اٌم١ّخ ف١ّب ٠زؼٍك ثزؾ١ًٍ اٌؼ١ٍّبد اٌّؼوف١خ"........  " أٍٍٛة 

 االٍزلالي ط االٍزجطبْ ة االٍزٕزبط أ

12 
 رزؼّٓ اٌناووح .... ل١َّٓ ّ٘ب : اٌناووح اٌجظو٠خ ٚاٌناووح اٌَّؼ١خ.

 لظ١وح اٌّلٜ ط اٌؾ١َخ ة ؽ٠ٍٛخ اٌّلٜ أ

13 
 لظ١وح اٌّلٜ ٠زواٚػ ث١ٓ ... فمواد. ؽغُ اٌناووح

  13 – 11 ط  9 – 5 ة 4 – 2 أ

14 
 ِٙبهاد اٌزفى١و ..... ٟ٘ ِٙبهاد ػم١ٍخ ِؼملح ٚرؼل ِٓ أُ٘ ِىٛٔبد اٌٍَٛن اٌنوٟ فٟ ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد .

 اٌّؼوف١خ ط فٛق اٌّؼوف١خ ة اٌزمبهثٟ أ

15 
 .ثلأ ػٍُ إٌفٌ اٌّؼوفٟ ِغ ثلا٠بد اٌموْ .........

 ٠ٓاٌٛاؽل ٚاٌؼشو ط اٌؼشو٠ٓ ة اٌزبٍغ ػشو أ

16 
 ٍبػلد .....ػٍٝ ؽً ِشىٍخ رى٠ٛل اٌوٍبئً ثىفبءح.

 اٌٍَب١ٔبد ط ٔظو٠خ اٌّؼٍِٛبد ة ٕ٘لٍخ االرظبالد أ

17 
 أٞ طٛهح أٚ شىً ٠ظٙو ػٍٝ شبشخ اٌىّج١ٛرو ٘ٛ فٟ ا٤طً ػلك ِٓ .........

 اٌّؼبٌغبد ط ا٠٤مٛٔبد ة  اٌوِٛى أ

18 
 ٠ش١و ........... ئٌٝ أطجبع ثظوٞ ِؼ١ٓ ٌٍّض١و ِٛػٛع اٌّؼبٌغخ.

 اٌزنوو ط ا٠٤مْٛ ة اإلكهان أ

19 
 رزأصو اٌناووح ........ ثؼٛاًِ ِٕٙب : ىِٓ إٌطك ٚاٌمٍك ٍٚؼخ اٌناووح.

 ؽ٠ٍٛخ اٌّلٜ ط لظ١وح اٌّلٜ ة اٌؾ١َخ أ

21 
 ؼوفٟ.رٛافو شوٚؽ ِضً ..... ٍبػل ػٍٝ ظٙٛه ػٍُ إٌفٌ اٌّ

 أزمبي أصو اٌزله٠ت ط ظٙٛه اٌىّج١ٛرو ة وفب٠خ إٌّٙظ اٌٍَٛوٟ أ

21 
 رٙزُ ٚؽلح ..... )ٟٚ٘ ِٓ ٚؽلاد ثؤبِظ ك٠جٛٔٛ( ثزٛع١ٗ أزجبٖ اٌطالة ثفبػ١ٍخ ٚثظٛهح ِٕزظّخ.

 اٌزٕظ١ُ ط اٌزفبػً ة اإلثلاع أ

22 
 رَزٕل ٔظو٠خ ........ ئٌٝ ِلهٍخ اٌزؾ١ًٍ إٌفَٟ .

 اٌىجذ ط اٌزالشٟ ة ًاٌزلاف أ

23 
 رز١ّي اٌناووح ...... ثي٠بكح ىِٓ االؽزفبظ ػٓ اٌناووح اٌجظو٠خ.

 .اٌَّؼ١خ ط اٌؾ١َخ ة اٌّؼوف١خ أ

24 
 ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ أكد ئٌٝ ظٙٛه ػٍُ إٌفٌ اٌّؼوفٟ.....

 إٌٙلٍخ اٌجشو٠خ ط إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ ة ا١ٌّىب١ٔى١خٕٙلٍخ اٌ أ

25 
 بد اٌّؼوف١خ كهاٍخ .......... كْٚ اٌٍغٛء ئٌٝ اٌَّزٜٛ اٌف١ٌَٛٛعٟ.٠ّىٓ كهاٍخ اٌؼ١ٍّ

 ِجبشوح ط غ١و ِجبشوح ة اٍزطالػ١خ أ

  ،،،،بالتوفيق األمنياتمع خالص  انتهت األسئلة،،
 ناصر دسوقي د.              


