
  )ن  06: (السؤال األول
إن أحد االفتراضات األساسیة التي قام علیها علم النفس المعرفي هو االهتمام بدراسة العملیات الداخلیة لفهم : النص

  .السلوك االنساني وهذا ما یتعارض مع المنحى الذي كان سائدا طیلة خمسین سنة في مجال البحث في علم النفس
  حى المعارض له؟وضح هذا االفتراض مع تحدید المن: المطلوب

  
ألن االستجابة . یهتم علم النفس المعرفي  بدراسة العملیات الداخلیة ، المتمثلة في السیرورة العقلیة 

و لن السلوك . النهائیة هي محصلة للمعالجات المعرفیة من احساس و ادراك و انتباه و تذكر و غیرها
مستجیبا ألیا للمنبهات ، بل هو مفكر و الصریح یخضع لمبدأ الفروق الفردیة ، و اإلنسان لیس فقط 

  ....نشط
وهذا ما یتعارض مع المنحى السلوكي الذي یهتم بالعالقة بین المثیر و االستجابة ویهمل الحیاة  

 .الداخلیة للفرد
  

  )ن  08: ( السؤال الثاني
باألحداث الحاضرة، واستدعاء تعتمد معالجتنا المعرفیة للمعلومات على الوظیفة الرمزیة، التي تشمل الوعي : النص

  .األحداث الماضیة
  :المطلوب

 :وضح المقصود بالوظیفة الرمزیة - 1

 .هي اعطاء وجود ذهني أو بدیل عقلي للمثیر األصلي یمكننا من استدعائه حتى في غیابه عن عالمنا الحسي

  .رین لكل عملیةحدد بدقة العملیات المعرفیة المسؤولة عن الوعي باألحداث الحاضرة مع تقدیم مؤش -2  - 2
  

  )التقاط، استقبال ( اإلحساس 
  )تخزین أیقوني، تخزین صدوي ( الذاكرة الحسیة 

  )الوعي ، الرقابة النفسیة ( االنتباه 
  )تفسیر ، ترجمة ( االدراك 

  )القولبة ، الكل ( التعرف على النمط 
  )التسمیع الذاتي ، التكرار ( الذاكرة قصیرة المدى 

 
في إستدعاء األحداث الماضیة بالمخططات الالواعیة وضح ذلك مع تحدید مستوى المعالجة قد یرتبط الفشل  - 3

  :المسؤول
  



ألن المخططات الالواعیة مرتبطة بعمل الكبت كمیكانیزم  دفاعي  یحفظ  استقرار الشخصیة  من خالل  
  .ابعاد بعض الخبرات إلى ساحة الالشعور التي تطابق الذاكرة طویلة المدى

  
  )ن  06: ( الثالثالسؤال 

  .مثاال عن المعطیات المعرفیة اآلتیةقدم 
  
  ...تحلیل ، استنتاج ، مقارنة، تركیب،  محاكمة: مهارة للتفكیر المعرفي  - 1
  ...جنس ،سن ، قیم ، ثقافة ، تخصص أكادیمي: محدد لإلدراك من خصائص األنا - 2
  أصالة ، طالقة ، مرونة: مهارة للتفكیر اإلبداعي - 3
  ...وجه ، شجرة ، أواني ، حیوان: بصرينمط  - 4
  .تخطیط ، مراقبة ، تقییم: مهارة للتفكیر المیتا معرفي - 5
  ...تجمیع ، ربط، تلخیص: إستراتیجیة في الترمیز - 6
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