1

أقام أحد المعلمين مسابقة بين طالبه ،حيث يستخدم الطالب المِ ْلقاط لينقل به (  150حبة أرز) من طبق إلى طبق أخر بأقصى
سرعة دون سقوط أية حبة من األرز ،والفائز بالمركز األول من ينقلها في أقل زمن ممكن

يشير القول السابق إلى سمات أحد الذكاءات وهو الذكاء
• .الحركى
• .البصرى
• .الشخصى
• .المنطقى

2
":يقول "شولر
إبذل قصارى جهدك ،وإبدأ صغيراً ،ولكن فكر على مستوى كبير ،عليك باجتياز العواقب واستثمر كل ما عندك ،وكن دائما ً
مستعدا ً للتصرف ،وتوقع العقبات ولكن ال تسمح لها بمنعك عن التقدم”
يجسد قول "شولر" إحدى طرق تنمية الذكاء
• .الشخصى
• .االجتماعى
• .المنطقى
• .البصرى

3
قام أحد الطالب المتميزين بكلية الطب في جميع السنوات الدراسية بتحويل جدران الكلية إلى لوحات فنية معبرة عن تخصصه
يدل الموقف السابق على أن هذا الطالب يتمتع بنوعين من الذكاءات وهما
• .بصرى /شخصى
• .شخصى  /اجتماعى
• .بصرى  /اجتماعى
• .شخصى  /حركى

4
":يقول "روجر فريتيس
".ليس التعلم أن تحفظ الحقائق عن ظهر قلب بل أن تعرف ماذا تفعل بها"
القول السابق يعكس إحدى محددات نظريات التعلم وهى نظرية
• .تجهيز المعلومات
• .الفهم واالستبصار
• .المحاولة والخطأ
• .الشرطى الكالسيكى

5
ترويض الحيوانات في السيرك ،كتعلم (الدب) أن يرقص عند سماعه الموسيقى ،يبدأ المدرب بوضع لوحة معدنية ساخنة تحت
قدميه ،فيقوم الدب برفع قدميه واحدة بعد األخرى لتجنب حرارة اللوحة التي تلسعه ،وفي هذه األثناء تُعزف الموسيقى ،وعند
تكرار الموقف عدة مرات يرفع (الدب) قدميه على التتالي بمجرد سماعه الموسيقى
..يجسد ما تحته خط في الموقف السابق أحد المفاهيم المرتبطة بالتعلم الشرطى الكالسيكى وهو-
• .مثير محايد
• .مثيرشرطى
• .مثير طبيعي
• .استجابة طبيعية

6
يقول "راسل"" :لحظات من الخلوة والتأمل تحقق لي الهدوء والتوازن والتركيز ،وتدفع في نفسي قوة لمواصلة الطريق
يعكس قول "راسل" أحد أسس اإلستذكار الفعال وهو
• .االنتباه
• .المشاركة النشطة
• .التعزيز
• .الفهم الجيد

7
يقول أحد العلماء" :إن اإلنسان على نحو ما يشبه كل الناس ،وعلى نحو أخر يشبه بعض الناس ،وعلى نحو" ثالث ال يشبه
أحداًمن الناس
تعكس المقولة السابقة أحد المبادئ العامة للنمو وهو
• .الفروق الفردية في النمو
• .النمو يسير من العام إلى الخاص
• .النمو تغير مستمر
• .االرتباط بين جوانب النمو

8

.يقول "فولتير" :التربية ت ً
طور المواهب ولكنها ال تخلقها

تشير المقولة السابقة إلى أحد العوامل المؤثرة في النمو وهى
• .الوراثة
• .األسرة
• .المدرسة
• .األصدقاء

9
ربما يبدو لك أن إبنك المراهق يقضي يومه على اإلنترنت ،وحجرته أصبحت منطقة محظورة ،ولكن هذا ال
يعني بالنسبة له أنه كسول ،بل يرى أنه سيصبح يوما ً من األيام مثل "مارك زوكر برج" ويمتلك المليارات من األموال
وسوف تشكره على كونه كسول
نستخلص من الموقف السابق أحد التحديات األساسية لمرحلة المراهقة وهي.......
• .إتخاذ القرارات للمستقبل المهني
• .تحقيق هوية الجنس
• .تنمية القيم والمعايير ال ُخلقية
• .تحقيق عالقة ناضجة مع الرفاق

10

دائما ً ما تسمع من والدك (يجب أن تكون قد عرفت مصلحتك) ولكنك دائما ً ما تنظر إليهم على أنه من واجبهم أن يمدوا إليك يد
العون
يمكن عالج موقف الصراع السابق بين المراهق ووالديه من خالل
• .الحوار البناء مع الوالدين
• .إبداء المشاعر األبوية تجاهه
• .إشعاره أن وجوده ال يسبب مشكلة في الحياة
• .التشجيع على المشاركة في األنشطة الموجهه

11
يؤكد بعض علماء الشخصية :أن الشخصية السوية في المجتمع هى التي تسلك المواقف وتتخذ القرارات بنا ًء على المنطق
والموضوعية دون انفعاالت ،وتكون العالقة بينهم وبين اآلخرين ناضجة وتقوم على التفاهم وتسعى نحو تحقيق األهداف
يعكس القول السابق المحددات األساسية إلحدى نظريات الشخصية ،وهى النظرية....
• .اإلنسانية
• .التحليل النفسي
• .األنماط
• .السلوكية

12
 :يقول الكسندر بوب
".بعض الناس يمدحون في الصباح ما يذمونه في المساء"
نستخلص من القول السابق إحدى سمات الشخصية الهستيرية وهى....
• .تقلب المزاج
• .حب الذات
• .القابلية للمبالغة
• .جذب االنتباه

13
كشفت نتائج بعض الدراسات أن بعض الزوجات البيض في أمريكا الالئي ِ إضطررنا إلى السكن في مشروعات إسكانية عامة
جنبا ً إلى جنب مع زوجات زنجيات ،أدى إلى تغير اتجاههن نحو الزنوج بحيث أصبحن أقل عداوة وأكثر ودا ً
يجسد الموقف السابق أحد عوامل تغير االتجاه وهو
• .وجود اتجاهات متوازنة
• .سطحية وهامشية االتجاه
• .عدم رسوخ االتجاه
• .وجود خبرات مباشرة

14

"يقول الشافعى رضى هللا عنه" .نحن رجالً على األهوال جلدا ً  -وشيمتك السماحة والوفاء
يجسد القول السابق إحدى خصائص القيم وهى.....
• .تفضيلية أخالقية
• .قابلة للتنبؤ
• .ثبات مطلق
• .تولد مع الفرد

15
يقول المستشار عبد الرازق السنهوري" :كلما تقدمت بي السن رأيتنى أحوج إلى األخالق منى إلى العلم والذكاء"
يشير قول السنهوري السابق إلى أحد العوامل التي تؤثر في القيم وهي
• .الخلفية الثقافية
• .الخبرات التعليمية
• .الوضع االجتماعى
• .الوضع السياسي

16
أكد علماء االجتماع أن القوانين توفر لنا الوقت والجهد عند دراسة الحقائق والمفاهيم العلمية واإلطالع على تطورها وبلورتها
يجسد هذا القول إحدى وظائف النظرية االجتماعية ،وهى.....
• .تلخيص الوقائع
• .التنبؤ بالوقائع
• .تحديد االتجاه
• .ترشيد التطبيق

17

يعتبره "سروكين" حدث يؤثر فيه أحد األطراف تأثيرا ً ملموسا ً على األفعال الظاهرة أو الحالة العقلية للطرف اآلخر
يجسد هذا القول السابق أحد مفاهيم علم االجتماع ،وهو....
• .التفاعل االجتماعي
• .العالقات االجتماعية
• .العمليات االجتماعية
• .التنظيمات االجتماعية

18

نشاهد في الروحة والغدوة يوميا ً عُماالً يشاركون في تشييد الجسور والمحاور والعمارات في مصرنا الحبيبة وهم ينشدون
ويغنون وهم يعملون
يمثل الموقف الحياتي السابق للعمال أحد أنماط التفاعل االجتماعي ،وهو....
• .البناء
• .العرضي
• .التلقائي
• .المؤقت

19
يقول "هومانسHomans" :-
كلما زاد التفاعل بين األشخاص كلما زاد احتمال مشاركتهم في المشاعر وفي العواطف واالتجاهات ،كما أنهم ينزعون إلى
تكوين عالقات اجتماعية موجبة من التقبل والصداقة ،وزاد احتمال سلوكهم كجماعة تعمل في سبيل هدف مشترك
استخلص من القول السابق العالقة بين التفاعل االجتماعي والعالقات االجتماعية ،وهى أنها عالقة.....
• .طردية
• .عكسية
• .تناقضية
• .افتراضية

20
قال شاعر النيل "حافظ إبراهيم"
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فَما الكِنانَةُ إالَ الشا ُم عا َج َ
ُربوعِها مِ ْن َبنيها سا َدة نُجُبُ
تعكس األبيات السابقة إحدى العمليات االجتماعية ،وهى.......
• .التعاون االجتماعي
• .التكيف االجتماعي
• .التنافس االجتماعي
• .الصراع االجتماعي

21

تعمد بطل الجودو العالمي "محمد رشوان" المصري الخسارة أمام الياباني "ياسوهيرو يامشيتا" بطل العالم الذي كان مصابا ً
في المباراة النهائية في أولمبياد "لوس أنجلوس" عام  1984م ورفض "رشوان" أن يستغل إصابة خصمه وفضل أن يخسر
الميداليه الذهبية بشرف على أن يفوز بالمركز األول بالخسة لينال "محمد رشوان" إحترام وتقدير العالم ،وتشيد بموقفه النبيل
جميع وسائل اإلعالم العالمية
يجسد موقف "محمد رشوان" السابق إحدى أنماط العمليات االجتماعية ،وهى....
• .التنافس االجتماعي
• .الصراع االجتماعي
• .التعاون االجتماعي
• .التكيف االجتماعي

22
إن طريقة انتقال أساليب تربية األباء لألبناء ،والتقاليد والعادات الغذائية ،والسلوكيات المتعلقة بالصحة العامة ،تجعلنا ال نشعر
بها سواء ونحن نستقبلها أو عندما ندرب أبناءنا عليها
ينطبق هذا الموقف الحياتي على إحدى سمات الظاهرة االجتماعية ،وهي أنها....
• .تلقائية
• .شيئية
• .إلزامية
• .ترابطية

23
تؤكد "ليبست " Libstأن إحدى العلوم االجتماعية يهتم باإلدارة العامة وكيفية رفع كفاءة األجهزة الحكومية ،في حين يهتم
علم آخر من العلوم االجتماعية "بالبيروقراطية" والضغوط المتصلة بها
يعكس هذا القول العالقة بين علمين من العلوم االجتماعية ،وهما.....
• .علم االجتماع  /علم السياسة
• .علم االجتماع  /التاريخ
• .علم االجتماع  /علم االقتصاد
• .علم االجتماع  /علم النفس

24
رصد أحد الباحثين االجتماعيين ظاهرة جديدة على المجتمع المصري ،حيث يستخدم بعض الشباب المصري "اللغة الفرانكية"
في التواصل اإللكتروني عبر اإلنترنت مع أقرانه دون إستخدام اللغة العربية
يعتبر مارصده الباحث أحد عناصر الثقافة في المجتمع ،وهو.....
• .المتغيرات البديلة
• .البدائل العامة
• .الخصوصية
• .العمومية

25
تعبر الثقافة عن أفضل تجربة اجتماعية حياتية لعدة أجيال في المجتمع أدت إلى تراكم ثروة من المعرفة المتعددة ،مما خلق
إحساسا ً لدى أفراد المجتمع بالوجود واالندماج والتجانس داخل المجتمع
استخلص من الفقرة السابقة إحدى وظائف الثقافة ،وهى الوظيفة......
• .التكيفية
• .التنظيمية
• .التعليمية
• .االفتراضية

26
":قال اإلمام الشافعي "رضي هللا عنه
الناس بالناس مادام الحياء بهم
والسعد الشك تارات َوهِبات
وأفضل الناس ما بين الورى ر ُجل
تُقضي على يده للناس حاجات
قد مات قوم وما ماتت مكارمهم
وعاش قوم وهم في الناس أ ُموات
يعكس قول الشافعي"رضي هللا عنه" إحدى أشكال العمل التطوعي وهو......
• .الفعل القصدي
• .الفعل غير القصدي
• .الممارسة غير القصدية
• .الممارسة الوقتية

27
وقف الوقت" أسلوب تربوي يستخدمه بعض اآلباء لغرس قيم المشاركة واإليثار في نفوس أبنائهم ،وذلك" باإلتفاق مع إحدى
الجمعيات الخيرية يتم بموجبه إشتراك األطفال بالدوام أربع ساعات أسبوعيا ً في مقر الجمعية للمشاركة في بعض أنشطتها
وخدماتها
استخلص من الموقف الحياتي السابق إحدى المشاركات في العمل التطوعي ،وهي المشاركة.....
• .العضوية
• .المعنوية
• .المادية
• .المالية

28
تعاقد أحد الشباب المبرمجين مع إحدى الشركات الكبرى في التعمير ،للعمل على إعداد برنامج لنظم المحاسبة اإللكتروني
للشركة ،وتقديمه وتدريب العاملين عليه بالشركة خالل شهرين من التعاقد
يعد عمل الشاب في الموقف السابق ،عمل.....
• .حر
• .حكومي
• .خاص
• .تطوعي

29
توصل أحد الباحثين في دراسة لعلم االجتماع أن اتجاهات طالب التعليم الفني نحو العمل الحر كانت مرتفعة ،ويعود ذلك إلى
أن الطالب لديهم الوعي أهمية العمل الحر ودوره في إستقاللية الفرد وتحقيق االكتفاء الذاتي لهم .....
نستخلص من هذه الدراسة أن اقبال طالب التعليم الفني على العمل الحر يرجع إلى
• .انتشار ثقافة العمل الحر
• .تيسير القروض للشباب
• .سهولة الحصول على التكنولوجيا
• .التشريعات الميسرة لترخيص المشروع

30
"من المأثورات " :إن لم تقم ببناء أحالمك ،سيقوم أحدهم بتوظيفك لتحقيق أحالمه
يعكس هذا القول أحد مزايا العمل الحر ،وهو......
• .تنفيذ الطموح
• .متعة المسئولية
• .تعاون األصدقاء
• .حرية التصرف__

