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م والتفكري والبحثالتعل ادة مهاراتملسابقة  أسئلة مناذج  
 
 

 الوحدة األوىل: مهارات البحث:
 

 جوهر البحث العلمي يكمن يف 
البحثأداة   أن الباحث لديه أسئلة محددة يريد البحث عنها 

الباحث لديه منهجية علميةأن  البحثنتائج    
 

إىل طريقة عرضه للدراسات السابقةقام أحد الباحثني بعرض الدراسات السابقة يف بحثه بالبدء بالدراسات األقدم ثم األحدث، هذا يشري   
 زمانيًا تصاعديًا تنازليًا توافقيًا

 
منها ليست من أدوات البحث العلمي هي التالية، وواحدة.أدوات البحث العلمي ٣  

والوثائقاملراجع   املالحظة املقابلة تحليل البيانات 
 

من أنواع املقابلة تتطلب أسئلتها إجابات غري محددة، متتاز بغزارة بياناتها، لكن يصعب تصنيف إجاباتها، ينطبق هذا الوصف عىل نوع 
بلة وهيإحدى أنواع املقا  

املغلقةاملقابلة  املقابلة املفتوحة املفتوحة\املغلقةاملقابلة   غري املبارشةاملقابلة    
 

  هو أحد الباحثني بإجراء دراسة بعنوان مدى إقبال الشباب السعودي عىل مراكز اللياقة البدنية، منهج البحث املستخدميقوم 
ريخيتا تجريبي وصفي  مقارن 

 
..الشكر٥.  .................. .٤.  .................. .٣.أهمية املوضوع ٢.التمهيد ١مقدمة البحث عنارص   

واملشكلةالخطة  واملنهجالخطة   واألسئلةالصعوبات    الخطة والصعوبات 
 

أحد الطالب أن يبحث يف محرك البحث قوقل عن موضوع ما يف ملف بصيغة بوربوينت، عليه أن يختار االمتداد التايل أراد   
Ppt Ppot Ppst Ppd 

  
من اآليت ليست من االعتبارات األولية الختيار موضوع البحث واحدة   

الجوانب األخالقيةمراعاة  استخدام مجموعة متنوعة من  
 أدوات البحث العلمي

وضوع من ما يحتاجه املمعرفة 
 وقت

يكون املوضوع مهاًم أن 
 وواضًحا وحديثًا

 
 عنرص املقدمة الذي يحتوي عىل تقسيم البحث وأبرز محتوياته هو

 األهمية التمهيد الصعوبات خطة البحث 
 

كتابة البحث، ينطبق هذا الوصف عىل إحدى فنيات كتابة البحث وهي العامية أثناء الغريبة واألساليب الباحث أن يتجنب األلفاظعىل   
املحتوىتنسيق  الصياغة األفكارعرض   األفكارترابط    

 
هو الصحيح لوضع اسم معد البحث يف صفحة الغالفالرتتيب   

اليمني أعىل الصفحةعىل  يف منتصف الصفحة تحت  
 العنوان

منتصف البحث تحت اسم يف 
 املرشف

منتصف الصفحة تحت يف 
 الجهة الراعية

 
 صح أو خطأ:

 
 -نوع االقتباس الذي يقوم عىل نقل الفكرة أو املعلومة من مصدرها األصيل معنى وليس نًصا هوع اقتباس غري مبارش (صح)

 
 -املقابلة أفضل أداة ال ختبار وتقويم الصفات الشخصية (صح)
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 -يكمن جوهر البحث يف أنه لدى الباحث أسئلة محددة يحاول اإلجابة عنها إجابة علمية دقيقة (صح)

 
-يف أثناء صياغة البحث يفضل أن يقول الباحث "أنا أرى، ومن وجهة نظري" بدًال من أن يقول "يرى الباحث، ومن وجهة نظر الباحث". 

 (خطأ)
 

 -االستبانة هي األداة الوحيدة لجمع املعلومات من األفراد األميني (خطأ)
 

 -يف البحث العلمي يتم توثيق املراجع واملصادر يف املالحق (خطأ)
 

 الوحدة الثانية: مهارات التعلم:
 

بأقرص فرتة ممكنة، هذا يشري إىل امتالكه ملشكلة معينة ميتاز أحد طالب السنة التحضريية بقدرته عىل توليد أكرب عدد من األفكار والبدائل 
 إحدى مهارات التفكري اإلبداعي وهي مهارة

للمشكالتالحساسية  االبتكار  الطالقة املرونة 
 

ان الذاكرة هو أحد أسامء الذاكرةخز يف مهارة النتائج املنطقية   
املدىقصرية   الحسية اللحظية طويلة املدى 

 
:نواف برسم خريطة ذهنية ألحد الكتب واتبع الخطوات اآلتيةقام   
..حدد األفكار الرئيسية والفرعية التي يشتمل عليها املحتوى1  

.مسطرة ووضعها يف وضع أفقي غري .أحرض ورقة بيضاء2  
..بدأ الرسم من املركز يف أعىل الورقة3  
.ثناء الرسم.استخدم األلوان والصور أ 4  

..وّصل الحروف عىل شكل منحنيات بحيث بدأت عريضة عند املركز وقلت تدريجيًا5  
  ..استخدم كلامت قليلة6

  .جاه عقارب الساعة.عرض املعلومات بات7
..أكمل رسم الخريطة يف صفحة واحدة8  

ها نواف هي بحكم تدربك عىل خطوات رسم الخريطة الذهنية فإن الخطوة التي أخطأ في  
جاه عقارب عرض املعلومات بات
 الساعة

بدأ الرسم من املركز يف أعىل 
 الورقة

مسطرة  غري أحرض ورقة بيضاء
 ووضعها يف وضع أفقي

أكمل رسم الخريطة يف صفحة 
 واحدة

 
من اآليت ليست من خصائص االستذكار الفعال واحدة   

مع اآلخرين بفعاليةالتعلم  املناسبة للتعلمالبيئة   االستذكار بعد وجبات الطعام  
 مبارشة

املعلومات ومعالجتهاترميز   

 
مهارات التذكر ينطلق إمر استدعاء املعلومات من الذاكرة يف   

املدىطويلة  الحسية  قصرية املدى اللحظية 
 

من اآليت ليست من خطوات اسرتاتيجية تدوين املعلومات املهمة مع املحارضواحدة   
األدوات الالزمة اصطحاب 

 لتدوين املعلومات
االستامع االنتقايئمامرسة  أسلوب األستاذمعرفة   القراءة املتأنية بهدف تحديد  

 األفكار الرئيسية
 

فإنه يطبق أحد الخصائص الفعالة للعادات الجيدة لالستذكار  يحقق املتعلم مبدأ تذويت املعرفة بأن تصبح املعلومة جزًءا من ذاته،حني 
 وهي

املناسبة للتعلمالبيئة  حب التعلم والتمتع به بإمكانية التعلماالعتقاد   الفيزيائية املؤهلة الحالة  
 للتعلم
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اللحظية هي إحدى مسميات الذاكرةالذاكرة   
املدىقصرية  املدىطويلة    العاملة الحسية   

 
أفقيا وعموديا لتحقيق قراءة رسيعة بدال من  العيننياسرتاتيجيات القراءة الرسيعة التي يتم فيها االعتامد عىل املجال الواسع لرؤية إحدى 

 االعتامد عىل الرؤية األمامية املتمركزة عىل الكلامت هي
الكنغرقفزة   االقتناص 3PAS اسرتاتيجية  توسيع مجال الرؤية 

 
ة الذهنية أنهافوائد استخدام الكلامت يف الخريطمن   

للنظر مريحة  كلامت مفتاحية للرتميز الشق األمين للدماغتحفز    
 

ملهمة من املحارض من التايل تعترب من إحدى خطوات اسرتاتيجية تدوين املعلومات اواحدة   
عىل التسلسلاملحافظة  والتقيد بالنصاملوضوعية   معاين للمثريات الحسيةإعطاء  مامرسة االستامع االنتقايئ   

 
ينطبق هذا الوصف عىل مفهومالطرق الخاصة التي يتبعها الطالب يف استيعاب املواد التي درسها أو التي سوف يقوم بدراستها، ي ه  

للتعلمالدافعية  املعلوماتتدوين   التلخيصمهارة    مهارة االستذكار 
 

ة ذا يتوافق مع أحد الخصائص الفعالسامل عىل املذاكرة يف الوقت الذي يزيد فيه نشاط الدماغ وذلك بعد صالة الفجر مبارشة، هاعتاد 
 للعادات الجيدة لالستذكار وهي 

بإمكانية التعلماالعتقاد  كل اإلمكانات العقليةاستخدام   الحالة الفيزيائية املمكنة  
 للتعلم

التعلم والتمتع بهحب   

 
من اآليت ليست من مهارات التذكر واحدة   

 التخزين الرتميز االسرتجاع املثريات الحسية
 

الرسيعةللقراءة   3PAS   اسرتاتيجية مراحل 
. ............................ .5. ....................... 4 التصفح .3االستعراض .2.االستعداد 1  

االنتقائية واالستيعابالقراءة  والقراءة النشطةالتنظيم   والكلامت املفتاحيةاالستيعاب   القراءة النشطة والقراءة  
 االنتقائية

 
من اآليت من املعلومات الخاطئة حول القراءة الرسيعة واحدة   

الرسيعة تزيد مستوى القراءة 
 االستيعاب

الكلامت أثناء القراءة إسقاط 
 عادة إيجابية

كلمة كلمة ال تساعد القراءة 
 عىل الفهم

ليك أفهم أكرث البد أن أقرأ 
 ببطئ وعناية

 
لتعلم قصرية املدى وهذا يعني أنهمبعض الطلبة بأن أهدافه يف ايصف   

مهارة تذويت املعرفةميتلكون  تصبح املعلومة ليك يدرسون  
 جزًءا من ذاتهم

يدرسون بغية الحصول عىل 
 الشهادة

الدافعية للتعلمميتلكون   

 
يف التخليص، تشري مرحلة الكلامت املفتاحية إىل   SRKW اسرتاتيجية يف    

النص األصيل قراءة قراءة 
 رسيعة

تحديد الكلامت األساسية التي 
 يدور حولها النص

املتأنية للنصالقراءة  ملخص للنص األصيل مع كتابة  
 الرتكيز عىل األُفكار الرئيسية

 
الخريطة الذهنية عنارص ة من اآليت ليست من واحد  

والرسومالصور  املسح  األلوان  الوصالت 
 

، هذا التعريف يشري إىلمجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي تحفز الفرد من أجل تحقيق حاجاته بغية الحصول عىل هدف معنيهي   
الرسيعةالقراءة  االستذكار الدافعية للتعلم االختبارأداة    
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 صح أو خطأ:
 

 -املعادلة الصحيحة لقياس رسعة القراءة هي (عدد كلامت النص / مدة القراءة بالثانية) * 60 = ( .............) كلمة يف الدقيقة (صح)
 

 -يحتوي الدماغ عىل عدد هائل من الكلامت العصبية تسمى املنيورونات (خطأ)
 

 -يف اسرتاتيجة توسيع مجال الرؤية للقراءة الرسيعة يتم الرتكيز عىل الرؤية الجانبية ألنها تستحوذ عىل 80٪ من الرتكيز (صح)
 

 -يف خطوات رسم الخريطة الذهنية يتم عرض املعلومات عكس عقارب الساعة (خطأ)
 

 الوحدة الثالثة: مهارات التفكري:
 
يعتمد نارص يف تفكريه عىل أن يكون محايًدا، ويفضل أن يكون مستمًعا جيًدا لوجهات نظر اآلخرين حول املشكلة املطروحة، هذا يعني أنه 

 يستخدم قبعة التفكري
 الصفراء الخرضاء البيضاء الزرقاء

 
 التمييز بني الحقائق واآلراء هو إحدى مهارات 

كورتبرنامج  اإلبداعيالتفكري  التفكري الناقد  العلميالتفكري    
 

بق هذا التعريف عىل إحدى املشكالت يف اليشء عن طريق فصل املكونات التي تؤدي إىل حدوث األرضار أو انتقاء األشياء املفيدة، ينطحل 
 مبادئ تريز وهو

والتجريبالتقسيم  التناسقإخالل   افعالضار إىل نتحويل    الفصل واالستخالص 
 

من اآليت من رشوط تنفيذ القبعات الست يف التفكريواحدة   
الرمز بالدور الذي معرفة 

 ميارسه كل شخص
يشرتط املرور بالقبعات ال 

دون إغفال أي  الست جميعها
نهام  

الرتكيز يف كل محطة من 
املحطات من الجانب املحدد 

 لها

ملزم يف املواقف الرتتيب 
 جميعها

 
عن الصح والخطأ يف االستنتاج إحدى مهاراتالكشف   

اإلبداعيالتفكري  كورتبرنامج  التفكري الناقد  التفكري الستقبعات    
 

من اآليت ليست من مهارات توسعة مجاالت اإلدراك يف برنامج كورت وهيواحدة   
سلبي/مثري لالهتاممإيجايب/ الحساسية للمشكالت جميع العواملاعتبار   واالحتامالت والخياراتالبدائل    

 
زاء برنامج كورت الستةمام يأيت ليست من مكونات أجواحدة   

 التفاعل اإلبداع  الفعل القرار 
 

الكثري من العلامء السري يف تفكريهم من الخاص إىل العام ومن الجزء إىل الكل ومن املثال إىل القاعدة التي تقودهم إىل معرفة ينتهج 
 الحقائق واملعرفة العامة، بذلك يطبقون إحدى مهارات التفكري الناقد وهي

بني الحقائق واآلراءيز التمي عىل االفرتاضاتالتعرف  االستنباط االستقراء   
 

  م إحدى مهارات التفكري الناقد وهيأو التعميم من خالل صياغة املقدمة الصغرى واملقدمة الكربى فإننا نستخد حني نصل إىل النتيجة
ستقراءاال  عىل االفرتاضاتالتعرف    االستنباط االستنتاج 

  
عىل إحدى االفرتاضات األساسية يف نظرية تريز وهي النهائية التي يتم السعي إليها وتحقيقها، ينطبق هذا الوصف النتيجة   

عملية منهجية منظمةاإلبداع  التصميم املثايل النهايئ التناقضات اإلبداعيةاملبادى    
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من اآليت ليست من مهارات التفكري اإلبداعي واحدة   
للمشكالتالحساسية  الطالقة  التفاصيل التمييز بني اآلراء والحقائق 

 
من اآليت ال تعترب من عنارص مفهوم مهارة وجهات نظر اآلخرين يف برنامج كورت واحدة   

وجهات نظر اآلخرين بعني االعتبار أخذ   ال عالقة لآلخرين بالقرار أو الفكرة 
نةتنفيذها عن التفكري يف قرار أو فكرة معييتم  استشعار ردود فعل اآلخرين بالخربة الشخصيةميكن    

 
 واحدة من اآليت ليست من رشوط تطبيق القبعات الست 

بالقبعات الست جميعها املرور   ترتيب القبعات غري ملزم يف املواقف جميعها  
التداخل بني القبعاتمنع  يف كل محطة عىل أكرث من جانبالرتكيز    

 
عض األشخاص النظر إىل كل ما له عالقة بالقرار أو الفكرة أو املوضوع ألخذها بعني االعتبار قبل التنفيذ، هذا اتخاذ القرارات يتعمد بعند 

  توسعة املجال اإلدرايك يف برنامج كورت وهي مهارة يشري إىل إحدى مهارات
املنطقيةالنتائج  نظر اآلخرينوجهات  اعتبار جميع العوامل   واالحتامالت البدائل    

 
الحمراء يف التفكري ترمز إىل القبعة   

اإلبداعيالتفكري  التفكري العاطفي املتفائلالتفكري   املطروحةاألفكار    
 
 

األوىل من خطوات صياغة مشكلة البحث هيالخطوة   
املشكلةتحديد  اإلحساس باملشكلة عن املشكلةالتعبري   األسئلةصياغة    

 
إحدى جانب سلبي يف النظام أو أحد أجزاءه، هذا الوصف ينطبق عىل أي حل ملشكلة معينة يف أي نظام أو جزًءا منه ينتج عنه إن 

ريز هياالفرتاضات األساسية يف نظرية ت  
عملية منهجية منظمةاإلبداع  النهايئالتصميم   اإلبداعيةاملبادئ  التناقضات   

 
من الكل إىل الجزء، أي استخالص نتائج جزئية يف ضوء قاعدة عامة أو مبدأ عام، يشري املفهوم السابق إىل إحدى مهارات التفكري االنتقال 

 الناقد وهي
عىل االفرتاضاتالتعرف  االستقراء يف  عن الصح والخطأالكشف  

  االستنتاج
 االستنباط

 
من اآليت ليست من أجزاء برنامج كورت واحدة   

 الفعل التفاعل األصالة التنظيم 
 

يف برنامج كورت  عة مجال اإلدراكمن اآليت ليست من مهارات توسواحدة   
جميع العواملاعتبار  استعامل نسخة مشابهة املنطقية وما يتبعهاالنتائج   نظر اآلخرينوجهات    

 
طبي لعالج بعض األمراض فإننا بذلك نطبق إحدى مبادئ نظرية تريز وهي مبدأ لنستخدم سم األفعى كمصحني   

والربطمج الد  العمومية التقسيم تحويل الضار إىل نافع 
 

تريزمن اآليت من املعلومات الخاطئة حول نظرية واحدة   
تعرف باسم نظرية الحل 
 االبتكاري للمشكالت

 يف املستخدمة بداعيةاإل املبادئ 
 االخرتاعات تتشابه كثريًا.

عملية االخرتاع واالبتكار عملية 
 عشوائية

 ٤٠املبادئ اإلبداعية يف تنحرص 
 مبدأ

 
القبعة الخرضاء إىل التفكري القبعات الست ترمز يف   

 اإلبداعي العاطفي املتفائل املوضوعي
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أو خطأ:صح   
 

 اختار إ دوارد دي بونو القبعة لتصنيف التفكري إىل ستة أنواع ألن القبعة ترتدى عىل الرأس والرأس مكان التفكري (صح)
  

 -يعترب حب االستطالع والتخيل من املكونات الرضورية للتفكري اإلبداعي (صح)
 

 -تنسب نظرية تريز للعامل الرويس هرني آلترش (صح)
 

 -يف مهارة النتائج املنطقية وما يتبعها يف برنامج كورت ال يتم الرتكيز عىل النتائج املستقبلية الالحقة ألن النتائج الفورية أهم (خطأ)
 

 -يف مهارات التفكري اإلبداعي تشري املرونة إىل القدرة عىل توليد أكرب عدد من األفكار والبدائل والتصورات يف أقرص مدة ممكنة (خطأ)
 
 
 
 

 أخريًا...
يحتمل الصواب والخطأ هذا عمل بسيط وضع عىل عجالة  

 إن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفيس ومن الشيطان.
  بدعوة طيبةاكرموين 
.بُرشى  
.ه1437  


