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 (  6102 -6102) علم النفس الفصل الدراسي األول  مراجعة عامة

 عرف المفاهيم التالية :  السؤال االول :

 : أنه الدراسة العلمية للسلوك والعمليات العقلية علم النفس-0

 : هي تلك التي تقوم علي المنهج العلمي وال تعتمد علي الحدس أو التخمين  العلميةالدراسة -6

 كل ما يصدر عن الفرد من استجابات ونشاط يقوم به السلوك :  -3

 االستجابة : هي كل نشاط يثيره منبه أو مثير -4

 المنبه : هو أي عامل خاجي او داخلي يثير نشاط الكائن الحي او نشاط عضو من اعضائه -5

 قاتهم وتأمين احتياجاتهم ن التعامل مع اآلخرين وتنظيم عالالسياسه : هي ف-2

 : هي الوحده االساسية في الجهاز العصبي  عصبيةالالخليه -2

الغددد الصددما  : عبدداره عدن جهدداز مددنظم يقددوم بضدبط وتنظدديم وتنسدديا كثيدر مددن االنشددطة المختلفددة -8

 ألعضا  الجسم 

 الهرمون : هو منشط عبارة عن مواد كيميائية معقدة التركيب -9

ؤثر فددي السددلوك مباشددرة وفددي توجيهدده الدافعيددة : مجموعددة العوامددل الداخليددة والخارجيددة التددي تدد-01

 ودرجة شدته واستمراريته 

 الباعث : هو الهدف الموجود في البيئة الخارجية والذي يسعي الكائن الحي الي الوصول اليه -00

 الحافز : حالة من النشاط الدافعة المرتبطة بإشباع حاجات جسمية المنشأ فقط -06

و االضددطراب الجسددمي او انفسددي تسددبب تددوتر عنددد عدددم الحاجددة : حالدده مددن الددنقا واالفتقددار أ-03

 االشباع 

الدوافع الفطرية ) االولية ( : هي التي تنشأ أساساً عن حاجات فطرية ضرورية لحفظ حياة الكدائن -04

 الحي وبقا  النوع 

 رد الحاجات الثانويه االجتماعية : هي الدوافع المكتسبة من البيئة االجتماعية التي يعيش فيها الف-05

حاد يشمل الفرد كله ويؤثر في سدلوكه وخبرتده الشدعورية ووظائفده الحشدوية  اضطراباالنفعال : -02

 الداخلية 
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 الغيرة : عبارة عن مزيج من انفعاالت الخوف والغضب والقلا والكآبة والحزن والشعور بالنقا -02

 العاطفة : شعور ذو صبغة انفعالية خفيفة -08

 عور بالحالة االنفعالية سوا  كانت حبا او خوف او غضب الخبرة الشعورية : الش-09

التدي يقدوم بهدا الفدرد فدي مواجهدة المواقدف  االنفعاليدةهو االسدتجابة التوافا للموقف االنفعالي :  -61

 االنفعالية 

 مخاوف غريبة وغير معقولة ال يستطيع الفرد تعليل أسبابها  الخوف المرضي :-60

ت الثابتدة نسددبيا التددي تحددث نتيجددة مددرور االنسدان بخبددرة او تكددرار تلددك مجموعددة التغيددرا الدتعلم :-66

 الخبرة 

هددو عمليددة تغيددر أو نمددو تدددريجي داخددل الكددائن الحددي ولكددن تحدددث دون تدددريب أو جهددد  النضددج :-63

 خاا كالتعلم

 التعلم الشرطي : -64

جديددة لموقدف جديدد بندا  علدي اكثر صور التعلم تعقيداً يتعلم فيها الفرد استجابة التعلم المعرفي : -65

 خبراته

 إدراك العالقات الرئيسية  التي يتوقف عليها حل مشكلة مااالستبصار : -62

 السؤال الثاني :

 االستجابات مع ذكر أمثله عليها ؟ أنواعاذكر -0

 أمثلة عليها نوع االستجابة

 كتحريك الذراع للرد علي تحية شخا حركيه -0

 وجه إليهللرد علي سؤال ي لفظيه -6

 كتصبب العرا عضويه -3

 حل مسألة حسابية عقلية -4
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 المنبهات ؟ أنواععدد -6

 الضو  (  –فيزيائية ) الصوت  -أ        منبهات خارجي :            

 اجتماعية ) سماع صوت صديا وهو قادم إليك (  -ب                                      

 جسميه ) كالشعور بالجوع (  -أ         ة :منبهات داخلي            

 نفسية ) كاألفكار (  -ب                                      

 صنف مشتمالت السلوك؟-3

  التفكير والتذكر  -3كل ما يصدر من الفرد            -6يفعله الفرد           كل ما - 0

 علم النفس ؟ أهميه /علل-4

 ان بأبعاده الثالث ) فهم وتفسير السلوك والتنبؤ به وضبطه والتحكم فيه (يقوم بفهم سلوك اإلنس  

 حد كبير ؟ إليثابت  اإلنسانعلل سلوك -5

سددلوك  أنالن سددلوك اإلنسددان يصدددر مددن الشخصددية التددي تتميددز بالثبددات النسددبي كمددا دلددت الدراسددات 

 اإلنسان ثابت عند تكرار المواقف المتشابهة

 نفس ؟علل تنوع ميادين علم ال-2

 علم النفس يهتم بدراسة السلوك والسلوك يتنوع بتنوع األنشطة التي يقوم بها اإلنسان في الحياة    

 فرا بين علم النفس العام وعلم النفس االجتماعي من حيث االهتمامات والموضوعات ؟-2

 

 

 

 

 علم النفس االجتماعي علم النفس العام وجه المقارنة

 االهتمامات
 ئ العامة لسلوك يهتم بدارسة المباد

 االنسان الراشد السوي 

 يهتم بدراسة عالقة الفرد بالجماعة التي 

 يعيش فيها

 الموضوعات
 التذكر  -العمليات العقلية ) اإلدراك

 الذكا  (  –الشخصية  –االنفعال  –
 التفاعل  –التعصب 
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 ؟فرا بين علم النفس االكلينكي وعلم النفس الصناعي -8

 علم النفس الصناعي م النفس اإلكلينيكي عل وجه المقارنة

 االهتمامات
 يهتم بمساعدة اإلفراد 

 المضطربين نفسيا علي التوافا
  سلوك الفرد في العمل يهتم بدراسة 

 الموضوعات
 تشخيا وعالج اإلمراض 

 النفسية واإلدمان 
 أسباب التعب وأسباب الحوادث وأنماط القيادة  

 

 االعضا  وعلم النفس النمو؟ فرا بين علم النفس وظائف -9

 النموعلم النفس  علم النفس وظائف األعضا    وجه المقارنة

 االهتمامات

يهدف الي اكتشاف االسس 

الفسيولوجية للسلوك البشري 

 والحيواني 

يدرس نمو الطفل منذ أن يكون جنيناً إلي وقت 

  الشيخوخة

 الموضوعات
  –الغدد الصما   –الحواس 

  الجهاز العصبي 

 يتناول مظاهر النمو المتخلفة ) النمو الحركي 

   واالجتماعي (  –واالنفعالي –والعقلي  –

 

 .عدد مراحل النمو المختلفة؟-01

 الطفولة المتأخرة    -4الطفولة المبكرة   -3مرحلة المهد  -6مرحله ما قبل الوالدة   -ا         

  الشيخوخة  -2          الرشد  -2               المراهقة   -5         

 علل يلعب علم النفس دوراً كبيراً في مجال االقتصاد ؟-00

عددن طريددا علددم الددنفس نسددطيع ان نرقددي بمسددتوي االنتدداج عددن طريددا اختيددار االكفددا  مددن االشددخاا 

 المهره في هذا المجال بنا اً علي قدراتهم ومهاراتهم 
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 االقتصاد؟ عدد الخدمات التي يقدمها علم النفس في مجال-06

 العنصر الجمالي في السلعة  إدخالج(      ب( االختيار والتوجيه في العمل         أ( تحليل العمل      

عن السلعة واستغالل الددوافع فدي ذلدك   هدح( تحقيدا الرضدا المهندي    و( قيدام اداره العمدل  اإلعالند( 

 النفسية  األسسعلي 

 لعلم النفس نصيب كبير في مجال السياسة ؟ /علل-03

وايضداً اختيدار الوقدت المناسدب وتهيئدة ات المهمدة فدي اتخداذ القدرار السياسدةفس رجدال يساعد علم الن

 الجو المناسب ودراسة اآلثار النفسية المترتبة علي اتخاذ القرارات 

 ؟العصبية حدد مكونات الخلية -04

 د( السيتوبالزم   هح( الكروموزمات   ( زوائد شجيريه قصيرهج  أ( جسم الخليه    ب( المحور   

 للجهاز العصبي اهمية كبيرة الشأن في حياة االنسان؟ /علل-05

بدوندده اليسددتطيع االنسددان ان يعدديش وال يشددعر وال يقددوم بددأي نشدداط او مهددارة عضددوية وايضدداً يقددوم 

 تام  بالتنسيا بين جميع انواع االنشطة المختلفة لكي تعمل في تألف 

 تسمية الغدد الصما  بهذا االسم ؟ /علل-02

 النها تصب افرازاتها بالدم مباشراً         

 ما النتائج المترتبة علي : زياة افراز هرمون  الغدة النخامية ؟-02

 في الطفوله والمراهقة يؤدي الي العملقة اما بعد المراهقة يؤدي الي كبر حجم االعضا  الطرفية  

 الغدة النخامية في جسم االنسان ؟ اهمية/ علل -08

 فهي تتحكم في كثير من وظائف الجسم وفي لفراز الغدد االخري وايضا في توقيت ومقدار نمو الجسم 

 ما النتائج المترتبة علي : نقا افراز هرمون الغدة النخامية ؟-09

 يؤدي الي القزامة         

 الغدد الدرقية ؟ما لنتائج المترتبة علي : زيادة افراز هرمون -61

 سرعة النمو وارتفاع ضغط الدم ونقا الوزن واالرا 
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 ماالنتائج المترتبة علي : نقا افراز هرمون الغده الدرقية ؟-60

 بط عمليه االيض والتخلف العقلي والتعب وزيادة الوزن وكثرة النوم 

 ما النتائج المترتبة علي : نقا افراز هرمون االنسولين ؟-66

 دة السكر في الدم والبول ويسبب مرض السكر يؤدي الي زيا

 علل اهمية البنكرياس في جسم االنسان ؟ -63

هي غددة مزدزجدة االفدراز ) افدراز خدارجي يسداعد فدي عمليدة الهضدم د وافدراز داخلدي وهدو هرمدون 

 االنسولين الذي يعمل علي حفظ التوازن في نسبة السكر في الدم ( 

 هرمون الطوارئ؟علل يسمي هرمون االدرينالين ب-64

 يهييأ الفرد ويزوده بالطاقة لمواجهة الخطر.                    

 عدد النظريات المفسرة للدافعية ؟  -65

 النظرية المعرفية النظرية اإلنسانية النظرية السلوكية

 من خالل مفهومي

 المكافأة والحوافز

 من خالل العوامل الداخلية

 مثل تحقيا الذات
 والمعتقدات من خالل األفكار

 قارن بين الدوافع األولية الفطرية والدوافع االجتماعية الثانوية من حيث األهمية واالمثلة؟  -62

 الدوافع االجتماعية الثانوية  الدوافع األولية الفطرية  وجه المقارنة

 االهمية
 تعمل علي حفظ حياة 

 الكائن الحي وبقا  النوع 

النفسي  تعمل علي تحقيا السعادة والتوافا

  واالجتماعي 

 دافع السيطرة  –دافع التملك   دافع العطش  –دافع الجوع  امثلة

 عدد تقسيمات االنفعاالت كما قسمها علما  النفس ؟  -62

 الحب ( –انفعاالت سارة ) الفرح -0

 القلا (   –الغضب  –انفعاالت مكدرة غير سارة ) الخوف -6

 ( انفعاالت مركبة ) انفعال الغيرة  -3
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 عدد مكونات االنفعال ؟ -68

 ادراك الموقف االنفعالي  -0

 التغيرات في وظائف الجسم الداخلية -6

 التغيرات البدنية الخارجية -3

 الخبرة الشعورية -4

 التوافا للموقف االنفعالي  -5

 فرا بين التغيرات الداخلية والتغيرات الخارجية المصاحبة لالنفعال ؟  –69

 التغيرات الخارجية ةالتغيرات الداخلي

 خفقان او زيادة في ضربات القلب  -

 عسر الهضم  -

 احمرار الوجه  -

 تصلب القدمين  -

 التكشير  -

 تغير في نبرات الصوت  -

 ؟  عناصر التعلم األساسيةحدد  -31

الذي يحدث في سدلوك اإلنسدان بعدد مدروره بخبدرة معيندة  وفدي فتدرة زمنيدة  التغير:  يقصد به  التغير-

 معينة .

سلوك : التعلم عن طريا تغير في سلوك معدين ويكدون هدذا التغييدر ثابدت نسدبيا أي أنده يسدتمر مددة ال-

 طويلة .

 الخبرة : المقصود بها هي موقف التعلم الذي يمر على الفرد .-

 ولكن يجب على الفرد أن يكون واعي لموقف التعلم لحدوث التعلم .

 وضح العالقة بين النضج والتعلم ؟  -30

 النضج لعوامل داخلية والتعلم لعوامل خارجية يرجع -0

 النضج شرط من شروط التعلم  -6

 النضج وحده ال يكفي لحدوث التعلم  -3

 كلما زاد النضج قل الوقت الالزم للتعلم  -4

 

WWW.KweduFiles.Com



 محمد عبد الفتاح وزارة التربية                                                 مراجعة عامة                                      اعداد األستاذ 

 اشراف رئيس القسم األستاذ احمد شاكر       منطقة الفروانية التعليمية                      علم نفس ) الصف الحادي عشر االدبي(       

 6102-6102بنين                              الفصل الدراسي األول                                   العام الدراسي  –مدرسة ابن العميد 

 علم نفس (  –قسم االجتماعيات ) فلسفة 

 

 قارن بين تجربة بافلوف وتجربة كوهلر من خالل الجدول الذي امامك ؟  -36

 ر تجربة كوهل تجربة بافلوف  وجه المقارنة

 كوهلر الماني الجنسية  ايفان بافلوف روسي الجنسية  اسم العالم الذي قام بها 

    شرح التجربة 

 عدد قواعد التعلم باالشراط االستجابي ؟  -33

 االسترجاع التلقائي  -االنطفا     -التدعيم       -التميز        -التعميم        -التكرار       -

 جيد  ؟ عدد مبادئ التعلم ال -34

 ال يتعلم االنسان بال دافع  -

 المكافأة تثبت التعلم  -

 معرفة  النتيجة تساعد في سرعة التعلم  -

 التدريب الموزع افضل من التدريب المركز  -

 تقسيم الدرس الي وحداته الطبيعية  -

 المشاركة اإليجابية  -

 الحرا علي بد  التدريب بالطريقة الصحيحة  -

 أهمية الفهم في التدريب  -
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 األطفال الشباب لسنا
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 حتي ال يصبح الفرد اعتمادياً 

 اتنهت األسئلة

 مع خالا تمنياتي بالنجاج

 هللا الموفا،،،و
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