
 

المسیلة –جامعة محمد بوضیاف   

 كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة

علم النفس: قسم   

سنة ثانیة علم النفس: المستوى   

 

 

)ن  06(السؤال األول   

یھتم المعرفیون بعمل المرشح على مستوى االنتباه، على افتراض بان وسع جھازنا العصبي في : النص 

.معالجة الكم الھائل من المدخالت محكوم بفاعلیة ھذه العملیة  

مدعما إجابتك بالسیاق وضح كیف یعمل المرشح ؟ وحدد موقعھ في منحى معالجة المعلومات : المطلوب

:النظري المناسب  

أمین مرورھا الى المعالجة و عزل یعمل المرشح من خالل التركیز على المثیرات المھمة وت: اإلجابة
المثیرات غیر المھمة من خالل الفلترة و التصفیة و الرقابة النفسیة وفق خصائص األنا و خصائص 

)ن  3(المثیر أو المجال   

)ن 2(ین اإلحساس و اإلدراك یقع المرشح وسطا ب  

  )ن Brodbent )1السیاق النظري المناسب       نظریة المرشح أو عنق الزجاجة للمنظر 

 )ن 08: (السؤال الثاني 

یمكننا اختزال المعالجة المعرفیة في تكوین نمط عقلي للمنبھ الحسي، یتم تخزینھ كأثر ذاكري : النص 

  .ةیستدعي في المواقف السلوكیة المختلف

  : المطلوب 

  : حدد بدقة العملیات المعرفیة المسؤولة عن تكوین النمط ـ1

 )ن 2.5)  (نمط(قولبة + إدراك + مرشح + ذاكرة حسیة + إحساس : اإلجابة 

  

 علم النفس المعرفي: اإلجابة النموذجیة المتحان السداسي الثالث في مساق 

 اقلب الورقة



 

الشعور،ما قبل الشعور، ( وضح مستویات األثر الذاكري بإسقاطھا على القطاعات النفسیة الثالثة  ـ2

  )والالشعور

  : اإلجابة 
  ما قبل الشعور+ ذاكـرة الحسیـة       قطاع الشعور ال

  )ن 3(ما قبل الشعور          + المدى       قطاع الشعور .الذاكرة ق

  ال شعور+ المدى       قطاع شعور .الذاكرة ط
  

  :قد نفشل في استدعاء األثر الذاكري بسبب الكف الالحق ، وضح ذلك ـ3

 2.5(المعلومات الجدیدة تكون قویة و أكثر إقناعا من المعلومات القدیمة فتسبب التداخل ألن : اإلجابة 

  )ن
  

  )ن 06: (السؤال الثالث

  :قدم المصطلح المناسب للقضایا المعرفیة اآلتیة 

  :اإلجابة 

  )ن 1(تفكیر: ـ إنتاج المعلومات في أشكال جدیدة1

  )ن 1(مھارة األصالة: ـ إنتاج استجابات غیر مألوفة2

  )ن 1(الصدویات: ـ المالمح الصوتیة المتبقیة من المثیر3

  )ن 1(المیتامعرفیة: ـ الوعي بالتفكیر إدارتھ4

  )ن 1(النظم الخبیرة: ـ البرامج المصممة لحل المشكالت5

 التصور الذھني: ـ استحضار المثیر في صورة بصریة و منطوقة 6

 

 

 

 

 

 

 وفقكم هللا جمیعا

  بن زطة: استاذة المادة 


