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 اٌزطثيخ إٌٛػيخوٍيخ 

 اٌزطثيخ اٌفٕيخاٌمؽـــُ : 

  اٌثبٔيخخ : ــــــطلــــاٌف

 2/1/2020د: ــبضيـــــاٌز

 (1نموذج )   
 

 ؼبػزبْٓ : ـاٌعِ

 د 202 : طضـــــماٌّٛز ـــــو

 ػٍُ ٔفػ ّٔٛ اٌّمطض: 

 زضخخ 40 يخ:ـــــاٌىٍخ ـــسضخـــــاٌ

 2019/2020اٌؼبَ اٌدبِؼي  - ِبيٛزٚض  – اٌثبٔٝاٌفظً اٌسضاؼي  -رحطيطٜ  اذزجبضّٔٛشج إخبثخ 

 (( ؼؤاي40، ػسز األؼئٍخ ) ( طفحبد3)ػسز اٌظفحبد: ) رؼٍيّبد االذزجبض:

 ، ٚاٌزظٍيً ػٍٝ ضلُ إٌّٛشج ثشىً طحيح. ثشىً طحيح اٌدٍٛغ وزبثخ االؼُ ٚاٌزظٍيً ػٍٝ ضلُ -

 ِٓ ضلُ اٌؽؤاي ػٕس اإلخبثخ اٌزظٍيً ثبٌمٍُ اٌططبص ، ٚاٌزأوس  -

 ٚػسَ اٌزظٍيً ػٍٝ اخبثزيٓ ،الحرف المناسب لإلجابة الصحيحة في ورقة االجابةاٌزظٍيً خيسا ػٍٝ  -

 أجب عمى جميع األسئمة التالية:
تظميل الحرف المناسب في ورقة اإلجابة ، و ر اإلجابة الصحيحة ياختالقطعة جيدا ثم أكمل النقط بإأقرأ  :السؤال األول

 المرفقة:
السموك ما ىو إال مجموعة من النشاطات التى يقوم بيا اإلنسان تخضع لمجموعة من التغيرات المتتابعة بشكل ال 

( ، وىو ليس مجرد تعبير يطمق عمى 1........... )إرادى بالمرور بمراحل زمنية متعاقبة يطمق عمى ىذه التغيرات 
( من التغير المتداخل الذى يشمل الجانب 2ظاىرة متغيرة من ظواىر الحياة النفسية لمفرد بل إنو عممية .............)

( وأحيانا 4تجاه ........)إوتمك التغييرات تتخذ إتجاىين أحيانا ( 3التشريحى والجانب الفسيولوجى والجانب ...........)
( الذى يمكن مالحظتو فى ظاىرة طبيعية دائمة الحدوث 5فى إتجاه اإلضمحالل ، ويستدل عمى ذلك من خالل ........)
باإلضافة الى اإلستدالل عمى تمك التغيرات أيضا من  ، آال وىى فقدان معظم األطفال وزنيم بعد عممية الوالدة مباشرة

وأيضا التغير فى النمو ، والتغير فى ساعات النوم ، لدم الذى يرتفع أثناء ( كالتغير فى ضغط ا6خالل..........)
تصل حجم بينما من الحمل ، ( حجم الجسم فى الشير الثانى 8( حيث تبمغ حجم الرأس .........)7............. )

خرى أى متوسط ما من مرحمة الى أ( حجم الجسم عند الراشد ، ونالحظ أيضا إختالف معدل النمو 9.......) الرأس 
يتم من تغير فى أى مقياس من المقاييس السابقة فى فترة زمنية معينة منسوبا الى ما كان عميو فى بداية الفترة 

 (.10ويعرف ىذا االختالف فى معدالت التغير ب.......)
 

1 A- حغيراث سهىكيت B- حغيراث ًَبئيت C – حغيراث إجخًبعيت D-  حغيراث إَفعبنيت 

2 A-  يسخقهت  B-  يخببيُت C – يخكبيهت  D-   يخُبقصت 

3 A-  ًانبيىنىج B-  ًاإلَفعبن C –  انشخصي D- انسهىكي 

4 A- اإلرحقبء  B- انخذهىر  C –   انخراجع  D- ًانُسب 

5 A-  انعذد B-  انخركيب C – انحجى  D-  انُسب 

6 
A-   انخغير فً سرعت

 انًُى  
B-   إخخفبء خصبئص قذيًت C –  ظهىر خصبئص جذيذة  D- انخغير فً انعذد 
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7 A-  انخركيب  B- انُسب   C –  انًعذل  D-  انحجى 

8 A- 1/8 B- 1/4 C – 1/2 D- 1/3 

9 A- 1/4  B-1/8 C – 1/3  D- 1/2 

10 A- نخغير فً انُسبا  B-  انخغير فً انحجى  C –  انخغير فً انسرعت D- انخغير فً انعذد 

11 
أ٘ساف زضاؼخ إٌّٛ فٝ فُٙ اٌظب٘طح ٌعيبزح اٌمسضح ػٍٝ اٌزٕجؤ ثحسٚثٙب ٚػجطٙب  ٌٍٛطٛي اٌٝ ثؼغ إٌزبئح رزحسز 

 اٌٙبِخ ن..............

 
A-  كخىقع حذوثهب B-   كبنخحكى  فيهب C –  فهًهب  D-  انعىايم انًؤثرة فيهب 

  ِٓ ػيٛة اٌططيمخ اٌّؽزؼطػخ فٝ زضاؼخ إٌّٛ ......... 12

 
A- عذو حكبفؤ انعيُبث  

B- طىل انفخرة انزيُيت

 نهبحث
C -   انشعىر ببنًهم D-  حثبيج انًخغيراث 

13 
ػٍٝ اٌزّييع ثيٓ اٌّثيطاد اٌحؽيخ اٌّرزٍفخ ٚؽطق يّىٓ االؼزسالي ػٍٝ إٌّٛ .............. ِٓ لسضح اٌطفً 

 اإلؼزدبثخ ػٍيٙب 

 
A-  ًاالَفعبن B-  ًانحس C -  ًانعقه D- انهغىي 

 إؼزدبثبد اٌطفً اٌغيط ِزؼٍّخ وبٌّض ٚاٌجظك ٚاإلثزؽبَ ٚاٌفعع فٝ ِطحٍخ اٌّٙس رؼزجط إؼزدبثبد ............. 14

 
A- شرطيت B- يُعكست   C -   إجرائيت D- يخُىعت 

15 
اٌظطاخ ٚاٌجىبء ٌٚطُ اٌٛخٗ ٚضوً األضع ثبٌمسَ ٚاٌزّطز ػٍٝ اٌىجبض ٚػظيبْ أٚاِطُ٘ ِظٙط ِٓ ِظب٘ط 

 إٔفؼبي......

 
A- انعجز B- اإلحببط C - انكراهيت D- انغضب 

16 
إؼزغطاق اٌطفً فٝ أحالَ اٌيمظخ ٌيحمك فيٙب وً ضغجبرٗ اٌصٜ ال يؽزطيغ رحميمٙب فٝ اٌٛالغ رؼزجط ِظٙط ِٓ 

 ِظب٘ط إٌّٛ اٌؼمٍٝ فٝ ِطحٍخ ...........

 
A- انطفىنت انًبكرة B- انطفىنت انًخىسطت C –  انطفىنت انًذرسيت  D- انًهذ 

17 
رزّيع أفؼبالد اٌطفً فٝ ِطحٍخ اٌطفٌٛخ اٌّجىطح ثشفبفيخ اٌحبٌخ االٔفؼبٌيخ ٚاٌزٕٛع فٝ االٔفؼبالد ثدبٔت اٌزحٛي 

  ِٓ اإلغطاق فٝ اٌؼحه اٌٝ اٌجىبء ٚأيؼب ............

 
A- هبانخق B- طرف فً انحذةانخ C – انغًىض D- حزاٌاأل 

  ِطاحً إٌّٛ ٌفطٚيس ػٍٝ أؼبغ ............لؽّذ  18

 
A-انخُشئت االجخًبعيت B- حكىيٍ انشخصيت  C –انُىاحً انًعرفيت 

D-  إشببع انذوافع

  انجُسيت

19 
لسضح اٌّطا٘ك ػٍٝ رىٛيٓ شىً ِؼيٓ ٌٍفطٚع ٚلسضرٗ ػٍٝ اٌزفىيط اٌّدطز ٚرؼٍُ اٌّفب٘يُ رؼزجط ِٓ ِظب٘ط إٌّٛ 

  ػٍيٗ اٌؼٍّيبد اٌشىٍيخ............اٌصٜ يطٍك 

 
A- ًانُفس B- ًاالجخًبع   C –ًانًعرف  D- ًانسهىك 

20 
 حيبح ربضيد ػٓ رفظيٍيخ ثيبٔبد خّغ ذالي ِٓ ٌألفطاز اٌشرظيخ اٌّشىالد زضاؼخ ػٍٝ............  إٌّٙح يؼزّس

 رٕشئزٗ ٚظطٚف اٌفطز

 
A- ًانخجريب B- ًاإلكهيُيك  C –  ًَانًيذا D- ًانخحهيه 

 حدد صحة او خطأ العبارات التالية السؤال الثانى:
 ( في حالة ان كانت اإلجابة )صح( Aمع التظميل عمى )                                     
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 إن كانت اإلجابة )خطأ(:في حالة ( Bوالتظميل عمى )                                     

 
                                                                                                                                                                          

 مع أطيب تمنياتى بالتوفيق 
 غادة عبدالحميد منتصرد/                    

21 
اٌفطق ثيٓ اٌططيمخ اٌطٌٛيخ ٚاٌططيمخ اٌّؽزؼطػخ أْ اٌططيمخ اٌّؽزؼطػخ رؼّٓ رثجيذ خّيغ اٌؼٛاًِ اٌزٝ 

 Bيّىٓ أْ رؤثط فٝ اٌؽٍٛن ِب ػسا إٌّٛ 

 Aيٕزح ػٓ اٌزسضيت اٌّجىط ٌٍطفً لجً االؼزؼساز ٌٍٕؼح ِشىالد إٔفؼبٌيخ  22

23 
فٝ ِطحٍخ اٌدٕيٓ اٌفيزٛؼٝ رجسأ وزٍخ اٌراليب ِٓ اٌجٛيؼخ فٝ اٌزّبيع اٌٝ ثالس ؽجمبد االوزٛزضَ ، ٚاٌّيعٚزضَ ، 

 Bاالٔسٚزضَ 

 Aثؼس ػسح أيبَ ِٓ اٌٛالزح  111فٝ اٌسليمخ ٚرٕرفغ اٌٝ 150اٌٝ  130رظً ؼطػخ إٌجغ ػٕس اٌٌٛيس ِٓ  24

 Bاٌزحٍيً إٌفؽٝ ٌفطٚيس ِٓ إٌظطيبد اٌزٝ ضوعد ػٍٝ ثؼغ اٌدٛأت األؼبؼيخ فٝ اٌؽٍٛن  25

 B   رؼزجط ِٕبغبح اٌطفً اٌزٍمبئيخ ِطحٍخ ِٓ ِطاحً إٌّٛ اٌحؽٝ  فٝ ِطحٍخ اٌّٙس 26

27 
اٌطفً اليؽزطيغ اٌّشٝ زفؼخ ٚاحسح ٌىٕٗ يزسضج فٝ إٌّٛ ثبٌدٍٛغ اٚال ثُ اٌحجٛ ثُ يّشٝ ثّؽبػسح االذطيٓ 

  Bحزٝ يؽزطيغ فٝ إٌٙبيخ اٌّشٝ ثّفطزٖ ٚيؼزجط ٘صا ِجسأ ِٓ ِجبزٜء إٌّٛ يطٍك ػٍيٗ االضرجبؽ ٚاٌزساذً 

 Bِٓ ِظب٘ط إٌّٛ االخزّبػٝ فٝ ِطحٍخ اٌطفٌٛخ اٌّجىطح اٌعػبِخ شطٚق رىٛيٓ طسالبد ٚإٌّبفؽخ  28

 Aإٌّٛ ػٍّيخ ِؽزّطح ِٚزساذٍخ فٝ خّيغ خٛأت اٌؽٍٛن اإلٔؽبٔٝ  29

30 
ِٓ ػيٛة ِٕٙح ربضيد اٌحيبح اٌربطخ أٔٙب رؼزّس فٝ خعء وجيط ِٓ اٌحمبئك ػٍٝ ؽطيمخ اٌزأًِ االؼزطخبػٝ 

 Aٚ٘ٝ ؽطيمخ ِرفٛلخ ثأذطبض إٌؽيبْ 

 Aاٌرٍيخ اٌزٝ رزىْٛ ثئرحبز ثٛيؼخ األَ ثبٌحيٛاْ إٌّٜٛ ٌألة يطٍك ػٍيٙب اٌعيدٛد 31

 Bاٌرٍك ٚاٌّؼبييط االخزّبػيخ ٚاٌميُ رؼزجط ِٓ اٌظفبد اٌّٛضٚثخ  32

 Aاٌّجبزأح ِمبثً اٌردً  اإلخزّبػٝ إلضيىؽِْٛٓ ِطاحً إٌّٛ  33

 Bيؼزّس ِٕٙح اٌميبغ إٌفؽٝ فٝ زضاؼخ إٌّٛ ػٍٝ ػعي اٌؼٛاًِ اٌسذيٍخ ٚرجيزٙب ِبػسا ِزغيط إٌّٛ  34

 Bوٍّب وبْ اٌفطز أوثط ٔؼدب وٍّب شاز ِمساض اٌزسضيت اٌالظَ ٌٍٛطٛي اٌٝ حس ِؼيٓ ِٓ اٌىفبيخ  35

36 
اٌفطٚق اٌفطزيخ ِٓ اٌّجبزٜء ٚاٌّّيعاد اٌؼبِخ ٌٍّٕٛ رٕض ػٍٝ أْ اٌزغيطاد اٌزٝ رحسس ػٕس فئخ اٌّطحٍخ 

 Bاٌٛاحسح رزؽبٜٚ ػٕس خّيغ األفطاز 

37 
ن ِغ اٌزمسَ فٝ اٌؽٓ يزُ فيٗ االٔزمبي ِٓ إٌٛاحٝ اٌؼبِخ إٌٝ إٌٛاحٝ اٌزغيط اٌصٜ يحسس فٝ خٛأت اٌؽٍٛ

 Aاٌربطخ ِٚٓ إٌٛاحٝ اٌىٍيخ اٌٝ اٌدٛأت اٌدعئيخ يطٍك ػٍيٗ اٌزّبيع

38 
ِٓ اإلٔزمبزاد اٌّٛخٙخ ٌٕظطيخ فطٚيس ٌٍّٕٛ إٌفؽٝ أٔٙب رؼعٜ اٌزطٛض اٌدٕؽٝ اٌٝ رطٛض ثيٌٛٛخٝ ٚرغفً أثط 

 Aاٌثمبفخ 

39 
يٙسف ػٍُ ٔفػ إٌّٛ أٌٝ ٚطف ٚرفؽيطٚأوزشبف ذظبئض اٌزغيطاد اٌزٝ رططأ ػٍٝ اٌؼٍّيبد إٌفؽيخ ػٕس 

 Aفٝ ِرزٍف أػّبضُ٘ األفطاز 

40 
اٌصوبء ٚاٌّٛا٘ت اٌؼمٍيخ اٌّرزٍفخ ٚؼّبد اٌشرظيخ ٚاٌمسضح ػٍٝ اٌزحظيً ٚٚظْ اٌدؽُ طفبد ٚضاثيخ ثيئيخ 

 Aأٜ اؼزؼسازاد فططيخ رؼزّس ػٍٝ اٌجيئخ فٝ ٔؼدٙب 


