
 الحياة بقوة شكيمة لية تساعد في تقوية حس التفاؤل عند اإلنسان بحيث يستطيع التغلب على مشاكلالتا حظاتالمال

  .وبعزم اكبر

التفكير في المشاكل بل أبعدها  حاول محاربة األفكار السلبية والسوداوية، كذلك ال تكثر من : حارب األفكار السلبية. 1

  .اإليجابية األمورقدر اإلمكان عن تفكيرك و حاول دوما التفكير ب

دائمثا تقيثيم تجاربثك حتثى  ابحثث عثن األمثور اإليجابيثة فثي األولثاب السثلبية. حثاول : علم نفسك دروسا في التفاؤل. 2

  .كثر صالبةأمنها أن تكون  الفاشل منها على أنها خبرات تضاف لحياتك وأنها دروس تعلمت

وهثذا يثر ر سثلبا علثى  صثعبة دثدا فثان احتمثاالت الفشثل كبيثرةإذا قمثت بتحديثد أهثداف  : حدد أهدافا منطقيثة لحياتثك. 3

تفاؤلثك. لثيس هنثا المق ثود أن ال تتطلثع إلنجثااات  هدف ممكنة ألنك كلما حققت هثدفا ااد ذلثك مثنأنفسيتك. قم بولع 

  .مراحل بحيث ي بح تحقيقها يبدو ممكنا كبيرة بل أن تقوم بتقسيم أهدافك على

 .توادهها بل حاول أن تقلل من شأن المشكلة في وصف المشكلة التيال تبالغ  :عن المبالغة كف. 4
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    1في مقرر أسس الرياليات ثانيإرشادات حول االختبار ال

 2112\2112العام الجامعي  -ف ل الخريف 

 

 بمبنثى الكليثة 411بالقاعة رقثم  12/12/2112الموافق  الثال اء* االختبار سيكون إن شاء الله تعالى يوم 

 صباحاً. 11ساعة إلى ال 2331من الساعة 

 ق البرهان والمجموعات. ائ* االختبار يشمل ما تم دراسته في طر

يعتمثد علثى فهمثك للتعريفثات والقواعثد أسثللة ،كثل سثرال يحتثوى علثى فقثرتين و 4* االختبار مكون مثن 

االمتحانثثات بالتمثثارين واألسثثللة بعثأل األسثثللة الثثواردة  التثي درسثثتها بثثالمقرر وكثثذلك سثيكون مثثن لثثمن

 السابقة والمحالرات المعطاة بالقاعة الدراسية.

أسللة ال واب والخطثأ  –بعأل أسللة هذا االختبار ستكون من االنواب التالية من االسللة3 أسللة المقال  *

 أسللة التكميل.  –أسللة االختيار من متعدد  –

 

 جموعة من األشياء التي يجب عليك معرفتها لتكون من المتفوقين في االختبار3فيما يلي م 

ق البرهثثثان الريالثثثي واسثثثتخدامها فثثثي برهنثثثة بعثثثأل القثثثوانين ائثثثمعرفثثثة األنثثثواب المختلفثثثة لطر .1

 والقواعد. 

 أن تستطيع الحكم على أن برهان عبارة ما معطاة صحيح أو خاطئ . .2

 –المجموعثثات المتسثثاوية   -المجموعثثة الجزئيثثة  فهثثم التعريفثثات المهمثثة مثثثل تعريثثف كثثل مثثن3 .3

عائلثثة   -الفثثرا التمثثا لي  –مكملثثة مجموعثثة  –اتحثثاد وتقثثاطع المجموعثثات  –المجموعثثة الخاليثثة 

 الخ.......... -المجموعات 

 أن تعرف قوانين دبر المجموعات وكيفية استخدامها في إ بات أن مجموعتين متساويتين.   .4

 مجموعة أخرى.دزئية من تكون مجموعة ا بات أن مجموعة  .5

 ا بات أن مجموعتين متساويتين باستخدام طريقة فرض العن ر.  .6
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