من أهم النظريات المفسرة للعمليات العقلية وعمليات التفكير هي نظرية :

(أ) بافلوف

(ب) سكنر

(أ) صح

(ب) خطأ

(أ) صح

(ب) خطأ

(أ) صح

(ب) خطأ

تدخين األم أثناء الحمل قد يؤدي إلى أضرار بالجنين :

(د) بياجيه

(ج) واطسن

يسير النمو بشكل متغير في مراحله المختلفة ولكنه مستمر :
التمركز حول الذات وفقا لمراحل بياجيه هي ظاهرة تبرز في مرحلة ما قبل العمليات :
يستطيع الطفل أن يفكر دون أن يعتمد على حواسه حيث يفكر ويتصور ويستنتج داخل الدماغ وفقاً لبياجيه في مرحلة :

(أ) الحس حركية

(ب) العمليات المادية

(ج) ما قبل العمليات

(د) العمليات المجردة

(أ) صفر – سنتين

(ب) سنتين –  7سنوات

(ج)  11 – 7سنة

(د)  11سنة فما فوق

(أ) المرحلة الحسية الحركية

(ب) مرحلة ما قبل العمليات

مرحلة العمليات المجردة وفقاً لبياجيه تمتد من :

من المراحل الرئيسية في عملية النمو المعرفي في نظرية بياجيه :

(ج) مرحلة العمليات المادية

(د) جميع ما ذكر

(د) مرحلة التفكير المجرد (التصويرية و التحليلية)
الذاكرة التي تحفظ المعلومات لفترة وجيزة هي :

(أ) الحسية

(ب) قصيرة المدى

(ج) طويلة المدى

(د) العاملة

(أ) الحسية

(ب) قصيرة المدى

(ج) طويلة المدى

(د) العاملة

عندما يشم األ نف رائحة عطر معين وعند شم الرائحة مرة أخرى ومعرفة أنه نوع العطر الفالني  ،تسمى هذه الذاكرة بالذاكرة :
العالم الذي ركز على أساليب التفكير عند اإلنسان هو :

(أ) بياجيه

(ب) فيجوتسكي

(أ) بياجيه

(ب) فيجوتسكي

العالم الذي أشار إلي الحديث مع النفس أو الحديث الذاتي هو :

(ج) برونر

(د) واطسن

(ج) فرويد

(د) واطسن

إن لكل مرحلة نمو مطالب معينة يجب أن تؤخذ في حسبان المربي والمعلم :

(أ) صح

الهدف الجيد يحتوي على :

(أ) متعلم وسلوك

(ب) خطأ

(ب) متعلم وسلوك وشرط ومعيار

عند صياغة الغاية من المادة الدراسية نستخدم :

(أ) عبارات عامة شاملة لما يجب أن يتعلمه الطالب

(ج) الطريقة التي يتعلم بها الطالب

(د) ال شيء مما سبق

(ب) عبارات خاصة ودقيقة حول ما يجب أن يتعلمه الطالب

(ج) المعايير التالية :متعلم – سلوك – شرط – معيار (درجة)

(د) ال شيء مما سبق

(أ) السلوك الباطن للمتعلمين

(ب) سلوك خاص يمكن مالحظته وقياسه

الكتابة الجيدة للهدف يجب أن تتضمن :

(ج) طريقة تعليم التالميذ

(د) المجال الذي تراه مهماً

الصفحة  1من 3

ا لتغيير في السلوك الناتج عن التعليم يمكن أن يشمل النواحي الوجدانية والحركية :
(أ) صح

(ب) خطأ

(أ) صح

(ب) خطأ

اإلعداد المهني واألكاديمي الصحيح للمعلم من أهم خصائص المعلم الفعال :
واحدة مما يلي ليست من الخصائص السلوكية للمعلم الفعال :
(أ) االتزان والمودة

(ج) تفهم احتياجات الطالب ومشكالتهم

واحدة مما يلي ليست من الخصائص السلوكية للمعلم الفعال :

(أ) االتزان والمودة

(ج) الحرفية في العمل وربطه بالمجال التخصصي

(ب) تقليد معلم آخر أكثر خبره في التدريس

(د) التعاون مع الطالب ومبادلتهم المعلومات

(ب) تفهم احتياجات الطالب ومشاكلهم

أي أنماط السلوك اآلتية ال تدل على حدوث التعلم :
(أ) االرتعاد من شدة البرد

(ب) كتابة الدرس بخط جميل

أي مما يلي ناتج عن االشتراط البسيط :
(أ) تعلم صناعة الخزف
(ج) حفظ قصيدة شعر

(د) التعاون مع الطالب ومبادلتهم المعلومات
(ج) حب األصدقاء

(د) لعب كرة القدم

(ب) االستمتاع بالموسيقى الخفيفة

(د) كتابة االسم باستخدام الحاسب اآللي

كلما لطخ " أحمد" مالبسه أثناء تناوله الطعام كانت أمه تطرده من على السفرة ،لم يعد "أحمد" يلطخ مالبسه أثناء األكل ،هذا مثال على :
(ب) تعزيز سلبي

(أ) تعزيز إيجابي

(د) عقاب من النوع الثاني

(ج) عقاب من النوع األول

أتى أحد التالميذ سلوكاً غير الئق فطرده المعلم كنوع من العقاب ،الحظ المعلم أن هذا التلميذ ضاعف من سلوكه غير الالئق ،في هذه

الحال طرد المعلم التلميذ من الفصل بمثابة :

(أ) كف شرطي

(ب) تعزيز سلبي

(أ) صح

(ب) خطأ

(أ) القبلي

(ب) التكويني

الدافعية ليست شرطاً أساسياً للتعلم :

أي أنواع التقويم التالية يصلح لتحديد نجاح ورسوب التلميذ :

حتى نحقق الموضوعية في المقياس يجب أن تتوفر عدة عوامل هي :

(أ) عوامل خاصة باإلدارة فقط

(ج) عوامل خاصة بتطبيق االختبار وتصحيحه فقط

(ب) عقاب

(ج) الختامي

(د) تعزيز إيجابي

(د) البنائي

(ب) عوامل خاصة باألفراد فقط

(د) جميع ما ذكر صحيح

يجب أن يكون االختبارات هي الوسيلة الوحيدة للحكم على قدرات الطالب :

(أ) صح

(ب) خطأ

(أ) صح

(ب) خطأ

(أ) صح

(ب) خطأ

عند تصحيح االختبارات المقالية ال ينصح بوضع نموذج إجابة صحيحة لكل سؤال :
من سلبيات االختبارات الموضوعية صعوبة إعدادها :

الصفحة  2من 3

عند المقارنة بين اختبارات المقال واالختبارات الموضوعية من حيث الصدق نجد أن :
(أ) صدق االختبارين متماثل جداً
(ج) االختبارات الموضوعية أكثر صدقاً من االختبارات المقالية
االختبار الذي يوجد فيه أقل درجة تخمين هو :

(أ) االختيار من متعدد

(ب) التكميل

(أ) االختيار من متعدد

(ب) التكميل

(أ) صح

(ب) خطأ

(أ) صح

(ب) خطأ

االختبار الذي يحصل فيه المفحوص على أعلى درجة تخمين هو :

من مزايا أسئلة االختبار من متعدد أنها تحث الطالب على التفكير :

(ب) االختبارات الموضوعية اقل صدقاً من االختبارات المقالية
(د) ال عالقة بين نمط االختبار وصدقه
(ج) الصواب والخطأ

(د) المزاوجة

(ج) الصواب والخطأ

(د) المزاوجة

بعض الموضوعات ال يمكن تقويمها إال باالختبارات الشفهية :

الصفحة  3من 3

