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 أمثمة لألسئمة الموضوعية في مادة الفروق الفردية والقياس النفسي
 رابعة عام جميع الشعب

 االختيار من متعدد أوال األسئمة من نوع   
 عممية تقدير أشياء مجيولة الكم باستعمال وحدات رقمية متفق عمييا  .1

a - التقويم b - التقييم 
c - القياس d - االختبار 
 التعديالت الواجب اجراؤىا في النظام التعميمي بناء عمى مؤشرات لمدى تحقق األىداف .2

a - المدخالت b - المخرجات 
c - العمميات d – التغذية المرتدة 
 غالبا ما يكون التقويم ........في نياية الفترة التعميمي .3

a - البنائي b - التحصيمي 
c - التشخيصي d – االنتقائي 
 التقويم الذي ييدف إلى تتبع النمو الحادث لدى المتعمم وتحسين عممية تعممو .4

a - البنائي b - التحصيمي 
c - التشخيصي d – االنتقائي 
 ....بعنوان المعادلة الشخصيةدرس الفمكيون  .5

a-  الجسميةالفروق  b- سعة االستجابة 
c- زمن الرجع  d- القدرة العقمية 
 يستفيد عمم النفس التعميمي من نتائج بحوث عمم النفس الفارق في جميع ما يمي ما عدا .6

a - توزيع الطالب عمى الشعب المختمفة b - اكتشاف الموهوبين وضعاف العقول 
c - قياس الشخصية  وتشخيص السموك الشاذ  d - تنويع طرق التدريس لتالئم كافة المستويات  
 اذا كان الفرد في الذكاء االجتماعي أفضل من الذكاء المغوي فإن ىذه الفروق تنتمي إلى .7

a - الفروق بين األفراد b - الفروق بين الجماعات 
c - الفروق داخل الفرد d - الفروق بين األعمار 
 بين ذكاء الفرد وابتكاريتة ىو فرق  قالفر .8

a - في الدرجة b - بين األفراد 
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c - في النوع  d - في النوع والدرجة 
 يزيد مدى الفروق الفردية  .9

a -  بالتدريب b - بسهولة المهارة 
c - في مرحمة الطفولة المبكرة d - بتأثير الوراثة 
 األفراد في مواقف يشعر فييا بالضغطالمقابمة التي تيدف لمعرفة كيفية تصرف  .11
 المقابمة غير المقننة - b المقابمة المنهكة  -أ
c - المقابمة المقننة d - المقابمة العالجية 
 من االختبارات االسقاطية  .11
a -  اختبار التات b - اختبار ايزنك 
c - اختبار جولمان d - اختبار كاتل 
              ( يكون ىذا القياس تحت مستوى القياس2الرقم )( والبنات 1عند اعطاء البنين الرقم ) .12
a - النسبي b - الترتيبي 
c - الفتري d -  االسمي 
عندما توجد صعوبة لدى بعض الطالب في حل نوعية من المشكالت الحسابية فالتقويم المطموب لفيم  .13

 أسباب المشكمة ىو:
a - المبدئي b - الختامي 
c - التكويني d - التشخيصي  
من أغراض التقويم التي تستيدف التاكد من ان العممية التربوية ومخرجاتيا تتم في ضوء المعايير وتحقق  .14

 المواصفات المطموبة
a - التقويم لممساءلة والمحاسبية b - التقويم لمفاعمية االقتصادية 
c - التقويم لترشيد القرار d - التقويم لضمان الجودة  
 النظام المرجعي في التقويم ىو الفرد نفسو يكون التقويمحينما يكون  .15
a - محكي المرجع b -  ذاتي المرجع 
c - موضوعي d - جماعي المرجع  
 تركز أدوات التقويم المرتكز عمى األداء عمى .16
a -  ما يستطيع المتعمم القيام به b - ما يحفظه المتعمم 
c - ما يعرفه المعمم d - ما يعرفه المتعمم 
 الطفل الذي يحب العزلة ويصعب انخراطو مع اآلخرين .17
a - االنبساطي b - االنطوائي 
c - المزاجي d - المرن 
 تيدف إلى اضعاف دفاعات الفرد وأية أقنعة يكون الفرد قد وضعيا في بداية المقابمة .18



 
 

a – المقابمة المقننة b – المقابمة غير المقننة 
c –  المقابمة المنهكة d – المقابمة المنتظمة 

 ثانيا األسئمة من نوع الصواب والخطأ
 معظم االختالفات  بين األفراد اختالفات في النوع. .1
 تنتمي اختبارات الذكاء لسمات األداء الممّيز. .2
          .يستفيد عمم النفس الفارق من عمم النفس االجتماعي في اختيار العمال وتدريبهم .3
 قياسها نادرة فيكون التوزيع عمى شكل منحنى اعتدالي.إذا كانت السمة المراد  .4
 لعمم النفس. النظريةيعتبر عمم النفس الفارق أحد الميادين  .5
 .السمات ذات القطب الواحد الممتدة من الصفر ألعمى درجة تسمى سمات أداء أقصى .6
 كمما زادت العينة وكانت عشوائية كمما كان المنحنى أكثر اعتدالية. .7
 أثر بالبيئة بصورة كبيرة يكون المدى فيها واسعا.الصفات التي تت .8
 تتأثر اعتدالية التوزيع بطبيعة اداة القياس. .9

 من تعريفات الشخصية كاستجابة أنها التأثير الذي يتركه الشخص في اآلخرين. .11
 من شروط االختبارات االسقاطية أن يكون الموقف المثير واضح وغير غامض. .11
 الفروق الجسمية.يظهر أوسع مدى لمفردية في  .12
 المعمم الذي يراعي الفروق الفردية يعود طالبه عمى التعمم الذاتي. .13
 يصنف غالبية األفراد تحت نمط محدد من السمات المزاجية واألقمية لديهم صفات مختمطة. .14
 .واصدار الحكم عممية التقييم ال تتجاوز معنى تحديد القيمة .15
 الصفر المطمق. تتميز مقاييس المسافة)القياس الفتري( بوجود .16
  في التقويم محكي المرجع يتم مقارنة أداء الفرد بأداء أقرانه في الفصل الدراسي. .17
 يهدف التقويم البنائي إلى تتبع نمو المتعمم وامكانية االستفادة من نتائجه في تحسين عممية التدريس. .18
 نتائج تقويم الفرد لنفسه أكثر قبوال لديه من تقويم اآلخرين له. .19
التقويم التربوي مراجعة الجهات المسئولة لتعزيز االيجابيات وتعديل  السمبيات ومحاسبة  من أهداف .21

 المسئولين.
 .يتميز األفراد ذوي الطاقة االنفعالية الكبيرة بالهدوء واالتزان .21
 يتكون اختبار بقع الحبر من عشرين صورة يكمف المفحوص بكتابة قصة كاممة حولها. .22
 مقاييس نسبة.معظم المقاييس النفسية  .23
 التقويم الوجداني هو األكثر شيوعا في مؤسساتنا التعميمية. .24
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     يفيد ممف االنجاز في تقييم ومراقبة المعمم لطالبة وفي تأمل الطالب حول تعممهم. .25
 يعتمد التقويم الكمي عمى نتائج رقمية لالختبارات واالستفتاءات وغيرها. .26
 المرجع. محكيالتقويم الواقعي  .27
 ل القصصي عمى تقييم المتعمم لنفسه حيث يسجل فيه مالحظاته حول مهاراته وخبراته.يعتمد السج .28
 تعتبر السجالت القصصية اداة موضوعية سهل استخدامها. .29
 عند اجراء التقويم التربوي ينبغي التركيز عمى كل من المخرجات )النواتج النهائية( و العمميات . .31


