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 تنمية االبتكار وميارات االتصال المادة/ رياض األطفال قسم /  
 ر 614 كود المادة/  9191 – 9102العام الدراسى 

  ساعتان  / الزمن الفصل الدراسى الثانى
 41  درجة االمتحان/  الرابعة  الفرقة/

 01/7/9191 تاريخ االمتحان/ أستاذ المادة/أ.م.د/ أمل عبيد مصطفى
                                                                             عن االسئلة التالية :اجيبى 

 (2نموذج )

كبنت العببرة  إذا(  Aول: ظللي دائرة ) ألالسؤال ا

كبنت العببرة  إذا(  Bوظللي دائرة ) الصحيحت

 الخبطئت

  ناصر الرئيسية لمتعمم التعاونى  االعتماد اإليجابى المتبادل من أفراد المجموعة من الع .0
  تعتبر طريقة العصف الذىنى من األساليب الجماعية لتنمية اإلبداع                   .9
                                                                          1القدرات العقمية البسيطة التى تنظميا عممية اإلبداع تبًعا لما يراه جيمفورد ىى الطالقة والمرونة فقط .3
  من عوامل إعاقة اإلبداع فقدان الثقة فى النفس                                 .6
المرونة التمقائية تتمثل فى قدرة الفرد عمى إنتاج أكبر عدد من االستجابات المتنوعة التى ال تنتمى  .5

                                                                 .إلى فئة واحدة 
 

  1اإلبداع ىو عممية ال يمكن دراستيا عممًيا الختالف المعيار الذى يمكن أن تقاس بو .4
ترى النظرية السموكية أن اإلبداع يظير لدى الفرد نتيجة الصراع بين رغباتو ودوافعو من جية وضوابط  .7

             المجتمع ومطالبة من جية أخرى                           
 

                                 األطفال الصغار لدييم المقدرة عمى استيعاب الخبرات التى تستدعى مستوى أعمى من التفكير                                            .1
  تستند نظرية جيمفورد فى اإلبداع بشكل أساسى إلى العقل                             .2

                                       1كان العالم بموم يؤمن بالخبرة غير المباشرة .01
                                      1خريطة الجسر تيدف إلى تنمية التفكير التقويمى .00
                                                     1تمر عممية اإلبداع بخمس مراحل .09
يقصد بيا قدرة الفرد عمى إنتاج جديد وأصيل وغير شائع ألفكار غير عادية وبعدية عن المرونة  .03

 المألوف                                                                   
 

المبدع ىو الشخص المتفوق دراسًيا ويحتاج إلى برامج إثرائية ومميزة فوق ما يقدمو البرنامج  .06
                                                                   1المدرسى

 

                              1التعمم التعاونى ينمى ميارات التفكير العميا لمطفل .05
  تعتبر طريقة ذكر الخصائص من األساليب الفردية لتنمية اإلبداع                     .04
                           1ام األفكارة المجردةمستوى التحميل ىو القدرة عمى استخد .07
                          1ميارة التحميل والتركيب والتقويم من ميارات التفكير العميا .01
                                                             1تنقسم الدراسات المرتبطة بالمستويات المعرفية إلى مجموعة من العمميات العقمية واألىداف المعرفية .02
إدراك التفاصيل تعتبر قدرة الفرد عمى تحديد مواطن الضعف أو النقص فى المواقف المثارة مما يحفز  .91

                                    1الفرد إلى إيجاد الحمول المناسبة
 

  ية نظر أخرى بسرعة وسيولة                                                                    المرونة التكيفية تعنى قدرة الفرد عمى االنتقال من وجية نظر إلى وج .90
المتفوق ىو الشخص الذى يكون قادر عمى إيجاد عالقات جديدة ال يعرفيا من ىم فى مستواه  .99

                                           1ويتصف بالطالقة والمرونة واألصالة
 

  ئمة ماذا يحدث لو تدفع بمستوى إيداع الطفل                               أس .93
                      1الطالقة تشير إلى القدرة عمى تغير الحالة الذىنية بتغير الموقف .96
                           1الخوف من الخطأ أو النقد من معقبات حركة اإلبداع .95
  ى وطالقة الرموز                                     من أشكال الطالقة التداع .94
  1تيدف خريطة الشجرة إلى تنمية التفكير اليرمى المسمسل .97
الحساسية لممشكالت تعبر عن قدرة الفرد عمى تحديد كافة التفاصيل الضرورية الالزمة إلنجاز عمل ما  .91

                                                           1أو خطة ما
 

        1تعرف خرائط التفكير بأنيا أدوات تفكير فعالة ذات كفاءة وتمثل تمثيل بصرى .92
  1لعب الدور –المعب التخيمى  –من األساليب التعبير اإلبداعية لألطفال المعب اإلنشائى  .31
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 اإلجاباتالصحيحة من بين  اإلجابةالسؤال الثانى: ظللي 

 (D)-(C)-(B)-(A)  األربع

 1تيدف خريطة الشجرة إلى تنمية التفكير ..................  -30
A  الدينامكى : B المجازى : 
C المتسمسل :  Dالتقويمى : 

يعتبر ............. ىو الشخص الذى يكون قادر عمى إيجاد عالقات جديدة ال يعرفيا من ىم  -39
 1فى مستواه ويتصف بالطالقة والمرونة وأصالة التفكير

A  :العبقرى B المبدع : 
C المخترع :  Dالموىوب : 

صمم ............. ثمانية أشكال من الخرائط التخطيطية البصرية كأدوات يستخدميا كل من  -33
 1المعمم والمتعمم لمتدريس والتعميم 

A  فروبل : B ديفيد ىيرل : 
C  بنيامين بموم :  Dجودا انف ىاريس : 

 1من  ميارات التفكير ..... لطفل الروضة تعتبر ميارة االستدالل -36
A  التأممى : B الناقد : 
C  اإليجابى :  Dالعممى : 

 1تعد القبعة الصفراء ىى قبعة التفكير ..........  -35
A السمبى : B اإليجابى : 
C الشمولى :  Dالحيادى : 

محددة لكل عضو ومكافأة تقوم ىذه االستراتيجية عمى مبدأين العمل الجماعى مع وجود ميمة  -34
 1المجموعة عمى إنتاجيا الجماعى

A استراتيجية التجمع الشبكى : B استراتيجية الجماعة الصغيرة : 
C استراتيجية جماعة البحث :  Dاسترايتيجية المباريات والمعب الجامعى : 

 1تعد القبعة البيضاء ىى قبعة التفكير ............  -37
A العاطفى : B داعى: اإلب 
C الشمولى :  Dالحيادى : 

تعرف أنيا استراتيجية تعمم تقوم عمى تقسيم األطفال إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة  -31
 1يتعاونون مع بعضيم البعض فى تنفيذ األنشطة لتحقيق ميمة ما

A  الحل االبتكارى لممشكمة : B استراتيجية التعمم التعاونى : 
C قبعات التفكير الستة :  Dاستراتيجية العصف الذىنى : 

 1ىى القدرة عمى سرعة إنتاج أكبر قدر ممكن من األلفاظ التى تنتمى لنوع معين -32
A  طالقة فكرية : B طالقة لفظية : 
C  طالقة تعبيرية :  Dطالقة ترابطية : 

 تيدف خريطة ........... إلى تنمية التفكير المجازى  -61
A   التدفق : B الجسر : 
C   الدائرة :  Dالفقاعة : 
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 ىى القدرة عمى اإلنتاج أكبر قدر ممكن من الحركات التى تنتمى من نوع معين   -60
A  طالقة تعبيرية : B  طالقة لفظية : 
C  طالقة فكرية :  D طالقة حركية : 

 1من ميارات التفكير االبتكارى -69
A  تحميل المشكالت المفتوحة : B يجة : ربط السبب بالنت 
C  األصالة :  D :A , B  مًعا 

يؤكد أصحاب النظرية ............ عمى مفيوم الصراع بين رغبات الفرد ودوافعيم من جية  -63
 وضوابط المجتمع ومطالبو من جية أخرى 

A  الترابطية : B  السموكية : 
C  التحميل النفسى :  Dالجشطالتية : 

 1ياء وتنميتيا ووزنيا والحكم عمييايعرف بأنو القدرة عمى وصف األش -66
A  التقويم : B التحميل : 
C التطبيق :  Dالتركيب : 

عرف ............. قبعات التفكير الست عمى أنيا إحدى الفنيات التى تجعل من التفكير  -65
 1االبتكارى جزًءا أساسًيا من تفكيرنا المعتاد

A  أدوراد دى بونو : B ستنافوردبنيو : 
C يمفورد: ج  Dفرويد : 

 ترمز ىذه القبعة ................ إلى التفكير العاطفى.   -64
A الحمراء : B الخضراء : 
C  الزرقاء :  Dالسوداء : 

 1. من األساليب الفردية التى تساعد عمى تنمية اإلبداع وتعتمد عمى إنتاج األفكار تعتبر طريقة ....-67
A تأليف االشتات : B ائص: ذكر الخص 
C  العصف الذىنى :  Dالتجريب : 

 1تعتبر ميارة التفسير من ميارات التفكير  -61
A االبتكارى : B الناقد : 
C التأممى :  Dاألساسى : 

 1تنمية التفكير ..................... لدى الطفل بعد مؤشرًا ىاًما لمذكاء  -62
A   التفكير العممى : B التفكير اإليجابى : 
C تفكير اإلبداعى : ال  Dالتفكير الناقد : 

 1...... ت من قدرات وميارات التفكيرتعتبر الطالقة والمرونة واألصالة والحساسية لممشكال -51
A الناقد : B التأممى : 
C االبتكارى :  Dاإليجابى : 

وم إلى أكدت الدراسات التربوية الحديثة أنو يمكن تصنيف المستويات العقمية المعرفية لبم -50
 تصنيفات منيا:

A  ميارات تفكير : B أىدف معرفية  : 
C عمميات عقمية :  Dكل ما سبق : 
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 ترمز ىذه القبعة إلى التفكير الحيادى أو الموضوعى  -59
A   الصفراء : B البيضاء : 

C  الخضراء :  Dالزرقاء : 
مى إنتاج أفكار جديدة عن طريق تعتبر طريقة ........... من األساليب الفردية التى تعتمد ع -53

 1افتعال عالقة بين موقفين
A العالقات القسرية : B المعب : 
C  تعمم تعاونى :  Dلعب األدوار : 

 تعتمد نظرية جيمفور فى اإلبداع عمى نموذج بناء العقل الذى يتكون من  -56
A  النواتج : B  العمميات والمحتوى : 
C  :B فقط  D :B, A 

 كل من اإلتساق والمرونة والتكامل من.............................  تعتبر -55
A  أىمية خرائط التفكير : B أنواع خرائط التفكير: 
C  مميزات خرائط التفكير :  Dمواصفات خرائط التفكير : 

نما تمر بعدة مراحل ىى: -54  عممية اإلبداع ال تتم فجأة وا 
A  األعداد واإلشراف : B  :C – B  

C  الحضانة والتحقق :  D :C, A 
 توجد عوامل أساسية يتوقف عمييا نجاح أو فشل التعميم التعاونى وىذه العناصر عددىا -57

A  سبعة : B  أربعة : 
C  خمسة :  Dثالثة : 

من تعريفات اإلبداع بإنو أحد أنماط  التفكير اإلنسانى المتولد من رغبة الفرد فى تجاوز البيئة  -51
 1ر ليا من التعريفات التى تركزوتطوي

A  سمات الشخص المبدع : B  العمميات العقمية  : 
C  الناتج اإلبداع :  D :B, A 

 1تعتبر ميارات العد والترتيب والتصنيف من ميارات التفكير .......... لطفل الروضة -52
A العممى : B االبتكارى : 
C  األساسى :  D الناقد : 

مية عقمية نستعين بالتذكر فى استرجاع الصور العقمية المختمفة ثم تمضى بعد يقصد بيا عم -41
 1ذلك لتؤلف منيا تنظيمات جديدة

A   التخيل  : B اإلفاضة : 
C األصالة :  Dالمرونة : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...؛ مع أطيب التمنيات بالتوفيق

 ( 4 /1)الورق  ترقيم الورق الجمالى عدد                                                  أمل عبيد مصطفى /  د .أ
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 (2نموذج رقم )  إجابة 
كبنت العببرة  إذا(  Aول: ظللي دائرة ) ألالسؤال ا

كبنت العببرة  إذا(  Bوظللي دائرة ) الصحيحت

 الخبطئت

 ()  االعتماد اإليجابى المتبادل من أفراد المجموعة من العناصر الرئيسية لمتعمم التعاونى   .0
 ()  تعتبر طريقة العصف الذىنى من األساليب الجماعية لتنمية اإلبداع                   .9
 (  )                                                                         1القدرات العقمية البسيطة التى تنظميا عممية اإلبداع تبًعا لما يراه جيمفورد ىى الطالقة والمرونة فقط .3

 
 ()  من عوامل إعاقة اإلبداع فقدان الثقة فى النفس                                 .6
المرونة التمقائية تتمثل فى قدرة الفرد عمى إنتاج أكبر عدد من االستجابات المتنوعة التى ال تنتمى  .5

                                                                 .إلى فئة واحدة 
 () 

 ( )  1اإلبداع ىو عممية ال يمكن دراستيا عممًيا الختالف المعيار الذى يمكن أن تقاس بو .4
ترى النظرية السموكية أن اإلبداع يظير لدى الفرد نتيجة الصراع بين رغباتو ودوافعو من جية وضوابط  .7

  المجتمع ومطالبة من جية أخرى                                      
() 

 ()                                 األطفال الصغار لدييم المقدرة عمى استيعاب الخبرات التى تستدعى مستوى أعمى من التفكير                                            .1
 ()  تستند نظرية جيمفورد فى اإلبداع بشكل أساسى إلى العقل                             .2

 ( )                                       1كان العالم بموم يؤمن بالخبرة غير المباشرة .01
 ( )                                      1خريطة الجسر تيدف إلى تنمية التفكير التقويمى .00
 ( )                                                     1تمر عممية اإلبداع بخمس مراحل .09
المرونة يقصد بيا قدرة الفرد عمى إنتاج جديد وأصيل وغير شائع ألفكار غير عادية وبعدية عن  .03

 المألوف                                                                   
() 

مج المبدع ىو الشخص المتفوق دراسًيا ويحتاج إلى برامج إثرائية ومميزة فوق ما يقدمو البرنا .06
                                                                   1المدرسى

 ( ) 
 

 ()                              1التعمم التعاونى ينمى ميارات التفكير العميا لمطفل .05
 ()  تعتبر طريقة ذكر الخصائص من األساليب الفردية لتنمية اإلبداع                     .04
 ()                          1ستوى التحميل ىو القدرة عمى استخدام األفكارة المجردةم .07
 ()                          1ميارة التحميل والتركيب والتقويم من ميارات التفكير العميا .01
 ()                                                             1لمعرفيةتنقسم الدراسات المرتبطة بالمستويات المعرفية إلى مجموعة من العمميات العقمية واألىداف ا .02
إدراك التفاصيل تعتبر قدرة الفرد عمى تحديد مواطن الضعف أو النقص فى المواقف المثارة مما يحفز  .91

                                    1الفرد إلى إيجاد الحمول المناسبة
() 

 ()               عنى قدرة الفرد عمى االنتقال من وجية نظر إلى وجية نظر أخرى بسرعة وسيولة                                                       المرونة التكيفية ت .90
المتفوق ىو الشخص الذى يكون قادر عمى إيجاد عالقات جديدة ال يعرفيا من ىم فى مستواه  .99

                                           1لةويتصف بالطالقة والمرونة واألصا
 () 

 ()  أسئمة ماذا يحدث لو تدفع بمستوى إيداع الطفل                                .93
 ( )                      1الطالقة تشير إلى القدرة عمى تغير الحالة الذىنية بتغير الموقف .96
 ()                           1ركة اإلبداعالخوف من الخطأ أو النقد من معقبات ح .95
 ()  من أشكال الطالقة التداعى وطالقة الرموز                                      .94
 ()  1تيدف خريطة الشجرة إلى تنمية التفكير اليرمى المسمسل .97
الزمة إلنجاز عمل ما الحساسية لممشكالت تعبر عن قدرة الفرد عمى تحديد كافة التفاصيل الضرورية ال .91

                                                           1أو خطة ما
() 

 ()        1تعرف خرائط التفكير بأنيا أدوات تفكير فعالة ذات كفاءة وتمثل تمثيل بصرى .92
 ( ) 1رلعب الدو  –المعب التخيمى  –من األساليب التعبير اإلبداعية لألطفال المعب اإلنشائى  .31
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 اإلجاباتالصحيحة من بين  اإلجابةالسؤال الثانى: ظللي 

 (D)-(C)-(B)-(A)  األربع

 1تيدف خريطة الشجرة إلى تنمية التفكير ..................  -30
A  الدينامكى : B المجازى : 
C المتسمسل :  Dالتقويمى : 

يجاد عالقات جديدة ال يعرفيا من ىم يعتبر ............. ىو الشخص الذى يكون قادر عمى إ -39
 1فى مستواه ويتصف بالطالقة والمرونة وأصالة التفكير

A العبقرى : B المبدع : 
C المخترع :  Dالموىوب : 

صمم ............. ثمانية أشكال من الخرائط التخطيطية البصرية كأدوات يستخدميا كل من  -33
 1المعمم والمتعمم لمتدريس والتعميم 

A  فروبل : B ديفيد ىيرل : 
C  بنيامين بموم :  Dجودا انف ىاريس : 

 1تعتبر ميارة االستدالل من  ميارات التفكير ..... لطفل الروضة -36
A  التأممى : B الناقد : 
C  اإليجابى :  Dالعممى : 

 1تعد القبعة الصفراء ىى قبعة التفكير ..........  -35
A السمبى : B اإليجابى : 
C الشمولى :  Dالحيادى : 

تقوم ىذه االستراتيجية عمى مبدأين العمل الجماعى مع وجود ميمة محددة لكل عضو ومكافأة  -34
 1المجموعة عمى إنتاجيا الجماعى

A استراتيجية التجمع الشبكى : B استراتيجية الجماعة الصغيرة : 
C استراتيجية جماعة البحث :  Dلمعب الجامعى: استرايتيجية المباريات وا 

 1تعد القبعة البيضاء ىى قبعة التفكير ............  -37
A العاطفى : B اإلبداعى : 
C الشمولى :  Dالحيادى : 

تعرف أنيا استراتيجية تعمم تقوم عمى تقسيم األطفال إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة  -31
 1ايتعاونون مع بعضيم البعض فى تنفيذ األنشطة لتحقيق ميمة م

A  الحل االبتكارى لممشكمة : B استراتيجية التعمم التعاونى : 
C قبعات التفكير الستة :  Dاستراتيجية العصف الذىنى : 

 1ىى القدرة عمى سرعة إنتاج أكبر قدر ممكن من األلفاظ التى تنتمى لنوع معين -32
A  طالقة فكرية : B طالقة لفظية : 
C  طالقة تعبيرية :  Dرابطية: طالقة ت 

 تيدف خريطة ........... إلى تنمية التفكير المجازى  -61
A   التدفق : B الجسر : 
C   الدائرة :  Dالفقاعة : 
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 ىى القدرة عمى اإلنتاج أكبر قدر ممكن من الحركات التى تنتمى من نوع معين   -60
A  طالقة تعبيرية : B  طالقة لفظية : 
C  طالقة فكرية :  Dركية : طالقة ح 

 1من ميارات التفكير االبتكارى -69
A  تحميل المشكالت المفتوحة : B  ربط السبب بالنتيجة : 
C  األصالة :  D :A , B  مًعا 

يؤكد أصحاب النظرية ............ عمى مفيوم الصراع بين رغبات الفرد ودوافعيم من جية  -63
 وضوابط المجتمع ومطالبو من جية أخرى 

A ية : الترابط B  السموكية : 
C  التحميل النفسى :  Dالجشطالتية : 

 1يعرف بأنو القدرة عمى وصف األشياء وتنميتيا ووزنيا والحكم عمييا -66
A  التقويم : B التحميل : 
C التطبيق :  Dالتركيب : 

 عرف ............. قبعات التفكير الست عمى أنيا إحدى الفنيات التى تجعل من التفكير -65
 1االبتكارى جزًءا أساسًيا من تفكيرنا المعتاد

A  أدوراد دى بونو : B ستنافوردبنيو : 
C جيمفورد :  Dفرويد : 

 ترمز ىذه القبعة ................ إلى التفكير العاطفى.   -64
A الحمراء : B الخضراء : 
C  الزرقاء :  Dالسوداء : 

 1ة التى تساعد عمى تنمية اإلبداع وتعتمد عمى إنتاج األفكار تعتبر طريقة ..... من األساليب الفردي-67
A تأليف االشتات : B ذكر الخصائص : 
C  العصف الذىنى :  Dالتجريب : 

 1تعتبر ميارة التفسير من ميارات التفكير  -61
A االبتكارى : B الناقد : 
C التأممى :  Dاألساسى : 

 1.. لدى الطفل بعد مؤشرًا ىاًما لمذكاء تنمية التفكير ................... -62
A   التفكير العممى : B التفكير اإليجابى : 
C  التفكير اإلبداعى :  Dالتفكير الناقد : 

 1تعتبر الطالقة والمرونة واألصالة والحساسية لممشكالت من قدرات وميارات التفكير......  -51
A الناقد : B التأممى : 
C االبتكارى :  Dيجابى: اإل 

أكدت الدراسات التربوية الحديثة أنو يمكن تصنيف المستويات العقمية المعرفية لبموم إلى  -50
 تصنيفات منيا:

A  ميارات تفكير : B أىدف معرفية  : 
C عمميات عقمية :  Dكل ما سبق : 
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 ترمز ىذه القبعة إلى التفكير الحيادى أو الموضوعى  -59
A   الصفراء : B البيضاء : 

C  الخضراء :  Dالزرقاء : 
تعتبر طريقة ........... من األساليب الفردية التى تعتمد عمى إنتاج أفكار جديدة عن طريق  -53

 1افتعال عالقة بين موقفين
A العالقات القسرية : B المعب : 
C  تعمم تعاونى :  Dلعب األدوار : 

 العقل الذى يتكون من تعتمد نظرية جيمفور فى اإلبداع عمى نموذج بناء  -56
A  النواتج : B  العمميات والمحتوى : 
C  :B فقط  D :B, A 

 تعتبر كل من اإلتساق والمرونة والتكامل من.............................  -55
A  أىمية خرائط التفكير : B أنواع خرائط التفكير: 
C  مميزات خرائط التفكير :  Dمواصفات خرائط التفكير : 

نما تمر بعدة مراحل ىى: -54  عممية اإلبداع ال تتم فجأة وا 
A  األعداد واإلشراف : B  :C – B  

C  الحضانة والتحقق :  D :C, A 
 توجد عوامل أساسية يتوقف عمييا نجاح أو فشل التعميم التعاونى وىذه العناصر عددىا -57

A  سبعة : B  أربعة : 
C  خمسة :  Dثالثة : 

ات اإلبداع بإنو أحد أنماط  التفكير اإلنسانى المتولد من رغبة الفرد فى تجاوز البيئة من تعريف -51
 1وتطوير ليا من التعريفات التى تركز

A  سمات الشخص المبدع : B  العمميات العقمية  : 
C  الناتج اإلبداع :  D :B, A 

 1...... لطفل الروضةتعتبر ميارات العد والترتيب والتصنيف من ميارات التفكير .... -52
A العممى : B االبتكارى : 
C  األساسى :  D الناقد : 

يقصد بيا عممية عقمية نستعين بالتذكر فى استرجاع الصور العقمية المختمفة ثم تمضى بعد  -41
 1ذلك لتؤلف منيا تنظيمات جديدة

A   التخيل  : B اإلفاضة : 
C األصالة :  Dالمرونة : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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