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ملزمة طالبنإ
 -1إإلستتقإا إلعإدل و إا يعدل إلمعلل ىبب طالبب يػ:
. 1عدد إألنشطة
. 2نوع إألعدإد
. 3نوع إلمصإدر
. 4إلمصإدر

 -2ملف إإلنجإز من أدوإت:
. 1إلمعلم
. 2إلمتعلم
. 3إلقيإس
. 4إلتقويم

إللفظ و أسلوب .
وػ قدرإت إإلستدإلل
 -3إإلسلوب إلذي يسإعد إلطإلب إلذين لديهل عجز يػ إلنمو إللغة ي
ي
. 1إإلستنتإج
. 2إلقرإءة إلمكثفة
معإن إلكلمإت
 .3ي
. 4تدريس مفإهيم إلكلمإت

يشت إىل معدل درجإت إلتالميذ و :
 -4إلمتيإس
إإلحقإئ إلذي ى
ي
إلحسإن
. 1إلمتوسط
ي
. 2إلوسيط
. 3إإلنحرإف إلمعيإري
. 4إلدرجة إلمعيإرية
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يشت إىل درجة تشتت درجإت إلتالميذ
 -5إلمتيإس إلذي ى
إلحسإن
. 1إلمتوسط
ي
. 2إإلنحرإف إلمعيإري
. 3إلوسيط
. 4إلدرجة إلمعيإرية

إلمثت وإإلستجإبة وإلذي يتل فيهإ إإلدرإك للمعلومة و :
 -6يسىم إلوقت ىبب
ى
. 1إلعقبة إلفإرغة
. 2زمن إلرجع
. 3إإلنصفإد
. 4إلتعزيز

 -7إلكلمإت إلتإلية أسمإا ؤإل :
. 1نحن
. 2إلذي
. 3هذإ
. 4ثم

 -8إلجملة إإلسمية يػ إلجمل إلتإلية :
. 1إلظلم مرتعه وخيم
. 2خإلق إلنإس بخلق حسن
. 3ينعم إلمحسنون يف إلجنة
. 4إتق هللا حيثمإ كنت
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ر
يأئ :
 -9إلكتإبة إلقحيحة ممإ ي
. 1سإئقوإ إلشإحنإت مإهرون
. 2سإئقو إلشإحنإت مإهرون
. 3سإئقون إلشإحنإت مإهرون
. 4سإئقي إلشإحنإت مإهرون

 -10يػ أي مرحلة يحدد إلطإلب ميولب :
أبتدإن
.1
ي
. 2متوسط
. 3ثإنوي
جإمع
.4
ي

 -11يػ أي مرحلة يستتر فيهإ إلطإلب  :إختلفوإ بإألجإبة ىبب  3و 4
إبتدإن
.1
ي
. 2متوسط
. 3ثإنوي
جإمع
.4
ي

 -12إبتعإد إلمعلل عن إستخدإم إإللفإظ إلتتريعية يسهل يػ :
. 1زيإدة إلتحصيل لدى إلطإلب
. 2عدم إهتمإم إلطإلب بإلدرس
. 3مبإدرة إلطإلب يف إلنقإش
. 4زيإدة إلفوض يف إلدرس
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تعي قدرتب عىل
 -13توظيف إلطإلب لخطوإت حل إلمشكلة يػ معإلجة تحديإت إلحيإة إليومية ي
. 1إلمقإرنة
. 2إإلكتشإف
إلنمط
. 3إلتفكي
ي
إن
. 4إلتفكي إإلستقر ي

 -14ألل تسإفر إىل مكة ؟ إإلجإبة من إلسؤإل إلسإبق يػ حإلة إإلثبإت :
. 1نعم ,سإفرت إىل مكة
. 2بىل ,سإفرت إىل مكة
. 3نعم ,لم إسإفر إىل مكة
. 4بىل لم إسإفر إىل مكة

 -15ترسل كلمة إلوإلد عند دخول إلكإف عليهإ ؟
. 1كوإلد
. 2كلوإلد
. 3كإلوإلد
. 4كإإلوإلد

بإلتفكت وإلتحرر من أي قيود إو
 -16تستخدم إلمعلمة إسلوب إلعقف إلذ يي يػ تعليل طإلبإتهإ بإستمرإر وتشجيعهل عىل إإلنطالق
ى
محدودإت تشجع طإلبإتهإ عىل عدم ر
إلتفكت يتوقع إا تسهل إلمعلمة يػ تطويره طإلبإتهإ ؟
إلتدد يػ توليد إفكإر غريبة مإنوع
ى
. 1إلنإقد
إبدإع
.2
ي
تأمىل
 .3ي
تعليم
.4
ي
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 -17أي إإل دإف إلتإلية إليقنف ضمن إإل دإف إلمعرفية :
. 1أن يمي إلممتكإت إلعإمة عن إلخإصة
. 2إن يقدر إهمية حمإية إلممتلكإت إلعإمة
. 3إن يعدد إسإليب حمإية إلممتلكإت إلعإمة
. 4إن يذكر شوإهد وإمثلة عىل حمإية إلممتلكإت إلعإمة

ر
إلي إتبعهإ إلمعلل "أحمد" للتخطيط لتدريس موضوعإت مإدتب صحيحة عدإ وإحدة :
 -18جميع إلعمليإت ي
. 1بنإء إهدإف إلتعلم إلعإمة
. 2إختيإر ر
إسيإتيجيإت إلتدريس
. 3تحديد إسإليب إلتقويم إلمنإسب
. 4إلتعرف عىل إلخيإت إلسإبقة لدى إلطإلب

 -19قدم إلمعلل لطإلبب نشإطإ يشتمل عىل مجموعة مثلثإت مختلفة إلزوإيإ وإيجإد مجموعهإ ومالحظة إلنتإئج ومنب توصل إلطالب إىل
حتيتة مجموع إلزوإيإ إلمثلث  180درجة فإا طريتة إلتدريس إلمطبتة :
. 1إإلستنبإط
. 2إإلستقرإء
إلعلم
. 3إلبحث
ي
 . 4جميع مإسبق

ر
إإلئ إىل إلمستوى إلذي ينتىم إلية أا يبدي إلطإلب موقفة من مرض كورونإ :
 -20صنف إلهدف ي
إلمعرف
.1
ي
إلعقىل
.2
ي
إلوجدإن
.3
ي
حرك
. 4إلنفس
ي
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 -21طبق إلعإلل ( جإا بيإجيب ) مإقبل إلعمليإت " "7-2سنوإت فأعطإ ل من إلكرإت إلخشبية إلبيضإا وإلخضإا وسأل إإلطفإل أيهل
أكت فأجإبوإ أا إلكرإت إلخضإا ر
ر
أكت وعندمإ سألهل ل نإك كرإت خشبية ؟ لل يتمكن إإلطفإل من إإلجإبة ومن نإ إستدل إا
إإلطفإل؟
. 1ينمو تفكيهم حول ذوإتهم
ر
منطق رييكز إدرإكهم عىل بعد وإحد
. 2إلتفكي إلغي
ي
. 3يستطيعون فهم وجهة إلنظر إلبديلة
. 4يدركون إن إإلشيإء تتدإخل ف ر
إكي من عالقة
ي

ر
إلفلك يػ مدينة إلملك عبد إلعزيز
إلخبت
إلختإا .حيث دعإ وإلد إلطإلب "خإلد"
ى
 - 22يطبق إلمعلل "إحمد " إستإتيجية إستضإفة ر
ي
للعلوم وإلتتنية وربط ذلك يػ موضوع درسة يػ إلعلوم حول إلزإلزل يػ إلمنطتة إلغربية يػ إلمملكة إلعربية إلسعودية ذإ إلعمل يسهل
يػ :
إلفلك وسيته إلعلمية
. 1إلتعرف عىل إلخبي
ي
وىل إمره بإلدرس
. 2دعم إلطإلب خإلد بمشإركة ي
. 3ربط مإتعلمة إلطإلب يف إلدرس بإلخيإت إلحيإتية
ر
إلت يتنإولهإ إلخبي
. 4تدريب إلطإلب عىل تسجيل إلمعلومإت ي

مض " " 15دقيتة من زمن إلحقة وإنطإلتإ من
 -23رأى إلمعلل ؤا طالبب ليس لديهل متدرة يػ إستيعإب مإ يطرح من معلومإت بعد
ي
غت يػ
يشت أا إلمعلل ى
شعوره يتحمل نتيجة فشل تعلل إلطإلب جرب بدإئل إخرى للتعلل للوصول إىل نتإئج إلتعلل إلمرجوه  ,مإ طبتب ى
 :إألجإبة إختلفوإ فيهإ ىبب رقل  2ورقل 4
. 1مبإدئ إلتدريس
. 2طريقة إلتدريس
. 3مدإخل إلتدريس
 .4ر
إسيإتيجية إلتدريس

تشجت شإرع إلمدرسة يهدف إلمعلل من ذلك :
 -24بمنإسبة إسبوع إلشجرة عمل إلمعلل مع طالبب عىل
ى
. 1تقديم خدمة للمجتمع يف هذه إلمنإسبة
. 2تطبيق مإ درسوه حول إلحفإظ عىل إلبيئة
. 3تدريب إلطإلب عىل كيفية زرع إإلشجإر
. 4إلحصول عىل شهإدة شكر من إمإنة إلمنطقة
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ر
 - 25من إسإليب إلتنمية إلمهنية للمعلل ر
إلذإئ ي :
وإلي إ دإفهإ إكسإب إلمعلل مهإرإت إلتعلل
ي
ي
. 1إلتعليم إلمصغر
. 2إلقرإءة إلموجهه
. 3إلدروس إلتطبيقية
. 4إإلجتمإعإت إلدورية

يعت عن ذإ إلفهل
يىل ر
إئ عىل فهل رئيس لعملية إلتعليل يػ إدوإر إلمعلل أي ممإ ي
 -26يعتمد منهج إلبحث إألجر ي
. 1يصعب عىل إلمعلم إلقيإم بإإلبحإث إإلجرإئية يف إلتعليم
. 2يجري إلمعلم إبحإثإ إجرإئية ر
لنشهإ بهدف كسب نقإط وظيفية
. 3تقترص حإجة إلمعلم للبحث إإلجرإن ف موإجهة إلمشكالت ر
إليبوية
ي ي
إن يف تطوير ممإرسإت إلمعلم وحل إلمشكالت
. 4يسهم إلبحث إإلجر ي

 - 27وفتإ لوثيتة سيإسة إلتعليل يػ إلمملكة إلعربية إلسعودية فؤا إإل تمتل بذوي إإلحتيإجإت إلخإصة يكوا .
. 1توىل إلرعإية إإلكي للطلبة إلموهوبي وإلنإبغي
تعط إلجهإت إلمختصة إإلولوية للمعإقي ذهنيإ
 .2ي
. 3توضع سيإسة شإملة لرعإية ذوي إإلحتيإجإت إلخإصة
 . 4رتيك رعإية ذوي إإلحتيإجإت إلخإصة للمؤسسإت إإلهليه

 -28قإم إلمعلل بعمل ندوة ألوليإا إألمور لمنإقشة كيفية إلوقإيب من إإلصإبة بمرض إنفلونزإ إلخنإزير فهذإ يؤدي خدمة ؟
. 1تربوية
. 2مجتمعية
. 3إخالقية
. 4صحية
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 - 29يميل إلطإلب "حمود" للقمت وإلنظر إلمركز خإرج غرفة إلقف ويتإبع رشح إلمعلل وعندمإ يسألة إلمعلل حول مإ يدور يػ إلقف
ر
ويخش إلمعلل أا يؤثر ذإ إلترسب إلفكري عىل تعلمب وتحقيلب لذلك يجب عىل إلمعلل :
يتعذر بأنب لل يسمع أو يجيب إجإبإت مبهمة
. 1درإسة حإلة إلطإلب وإلتعرف عىل مشكالته
 . 2رؤشإكه يف مجموعة إلعمل مع إإلقرإن
ر
إلت يطبقهإ إلمعلم
. 3تنويع إسإليب إلتدريس ي
. 4تحسي ظروف إلبيئة إلصفية كإلتهوية وإإلضإءة

 - 31يختلف إإلتقإل إلتديل عن إإلتقإل إلجديد بؤضإفة عنض جديد
. 1إلمرسل
. 2إلمستقبل
. 3إلتغذية إلرإجعة
. 4قنإة إإلتصإل

إلمإص من "يدعو ويهدي" ي :
 - 32إلكتإبة إلقحيحة للفعل
ي
. 1دعإ وهدإ
. 2دعإ وهدى
. 3دع وهدى
. 4دع وهدإ

ر
إإلئ يمثل إجرإاإ صحيحإ :
 - 33شإ د إلمعلل "فهد" إحد طلبتب يدخن خإرج إسوإر إلمدرسة أي ي
. 1يتجإهل إلطإلب إلمدخن حي إلشأن له خإرج إلمدرسة
. 2يتصل بوإلد إلطإلب هإتفيإ ويخي بسلوك إبنه
. 3يبلغ مدير إلمدرسة ليوقع إلعقوبة إلمنإسبة
إلطإلت ومدير إلمدرسة بسلوك إلطإلب
. 4يبلغ إلمرشد
ي
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ً
 -34إلكلمة إلقحيحة إمالئيإ :
. 1ألئك
. 2إولئك
. 3أإللئك
. 4أوإلئك

ر
وئ ؤلصدإر تتإرير توضح تحقيل إلطإلب مإ ي إإلدإة إإلنسب فيمإ
 - 35يحرص إلمعلل خإلد عىل رصد درجإت إلطإلب يػ نظإم إلكت ي
يىل:
ي
. 1معإلج إلنصوص
. 2تطبيقإت إلنمإذج
. 3برنإمج قوإعد إلبيإنإت
. 4برنإمج إلجدإول إلريإضية

 - 36و إبسط إلمستويإت يػ تقنيف بلوم لأل دإف إلمعرفية
. 1إلفهم
. 2إلتذكر
. 3إلتطبيق
 .4ر
إليكيب

إلعتىل عند بيإجب :
 -37مرإحل إلتطور
ي
 . 1إلحس حركية مإ قبل إلعمليإت إلمحسوسة إلعمليإت إلمحسوسة إلعمليإت إلمجردة
 . 2إلحس حركية إلعمليإت إلمحسوسة إلعمليإت إلمجردة مإ قبل إلعمليإت
. 3إلعمليإت إلمحسوسة مإ قبل إلعمليإت إلحسحركية إلعمليإت إلمجردة
. 4إلعمليإت إلمحسوسة إلحسحركية إلعمليإت إلمجردة مإ قبل إلعمليإت
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إلي إستخدمهإ إلمعلموا ػ إلحتل ر
ر
إلتبوي :
ي
 -38من إقدم طرق إلتدريس ي
. 1إلطريقة إلحوإرية
. 2إلطريقة إإلخبإرية وتسم بإإللقإء
. 3إلمنإقشة
. 4حل إلمشكالت

ر
إإلكت فإعلية ر
وإلي تركز عىل نشإط إلمتعلل ؟
 -39طرق إلتدريس
ي
. 1إإللقإء
. 2إلمحإضة
. 3إلمنإقشة
. 4حل إلمشكالت

 - 40إإلفعإل "تدوم تتأكد تهوا ر
تست" ي كلهإ إفعإل :
. 1جميعهإ إفعإل مإضية
. 2جميعهإ إفعإل مضإرعة
مإض وإلبقية مضإرعه
. 3إإلول
ي
ر
وإلبإف مإضية
. 4إإلخي مضإرع
ي

 -41من ذإ إلذي حسنت إخالقب إشتملت ذه إلجملة ر
بإلتتيب عىل إسمإا
. 1إستفهإم  ,موصول ,إستفهإم
. 2إستفهإم  ,موصول  ,إشإرة
. 3إستفهإم  ,إشإرة ,موصول
. 4إشإرة ,إستفهإم  ,موصول
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إلمتعلمب وفق قدرإتهل إلذ نية يعد إحد مبإدئ إلتعلل :
 - 42إلتعإمل مع
ى
إإلستقصإن
.1
ي
إلتعإون
.2
ي
. 3إلمتمإيز
ر
إلمبإش
.4

 -43إلكتإبة إلقحيحة لفعل إلمضإرع "إدى"
ي

. 1يأدي
. 2يودي
. 3يؤدي
ر
إلش صحيح
 .4ي

إإلجتمإع حول إمتب كلهإ  ,إإل إنسإا ضيق مجتمع حول نفسب بهذه إلمنإفع
إفغ "إلمسلل ؤنسإا ممتد بمنإفعب يػ معنإه
ي
 - 44قإل إلر ي
متإا أخيك"
لمتإنك إؤل أا يقدقب ى
غته يػ صدق إلمعإملة إإلجتمإعية كإلتإجر من إلتإجر  :تتول إإلمإنة لكليهمإ  :إلقيمة ى
,و و من ى
ر
إلي يدور حولهإ إلنص ؟
مإلفكرة إلرئيسية ي
. 1إجتمإعية إإلسالم
. 2إلصدق يف إلمعإملة
. 3إإلمإنة يف إلتجإرة
. 4إلعدإلة إإلجتمإعية

 - 45جميع إلممإرسإت إإلتيب صحيحة ؤلثإرة دإفعية إلطلبة للتعلل مإعدإ وإحده ي :
إلتعإون
. 1تهيئة إلفرص إمإم إلطلبة للتعلم
ي
. 2إلسمإح للطبلة أن يشإركوإ يف وضع إإلهدإف
. 3تنويع إلوسإئل إلحسية إلمستخدمة أثنإء إلتعلم
. 4رفع درجة إلقلق لحث إلطلبة عىل مضإعفة إلجهد
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 -46إقوى حإسب من حوإس إلخمس لدى إلطفل عند إلميالد  :إختلفوإ بإألجإبة ىبب  2و  3و 4
. 1إلبرص
. 2إلتذوق
. 3إلسمع
. 4إلشم

غت منإسبة لتحتيق مشإركة جميع إلتالميذ :
 - 47أي من إلبدإئل إلتإلية ى
. 1إلتمهيد للدرس لجذب إنتبإه إلتالميذ
. 2تنظيم إلتالميذ يف مجموعإت عمل إلتعلم
. 3إخذ إرإء إلتالميذ وإفكإرهم بعي إإلعتبإر
. 4إستخدإم إسلوب إلمحإضه وإلعروض إلعلمية

 - 48جميع إلممإرسإت إلتإلية يػ رفع دإفعية إلطلبة للتعلل تنطلق من مفإ يل إلنظرية إلمعرفية مإعدإ وإحده ي :
. 1زيإدة مستوى مشإركة إلطلبة يف إختيإر موضوعإت إلتعلم
. 2تزويد إلطلبة بأدلة حول إهمية إلتعلم وإثره يف حيإتهم
. 3إيجإد عالقة ر
مبإشة بي مإ يتعلمه إلطلبه وحيإتهم إلوإقعية
. 4وضع جدول للمكإفأت وإلحوإفز ينطلق من تحديد مإيحبه إلطلبه

كبتة إإلختبإرإت إلتحقيلية :
 - 49أي إنوإع إلقدق إإلتيب ينإسب بدرجة ى
. 1إلمحتوى
. 2إلمحك
إلتالزم
.3
ي
. 4إلتنبؤي
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 - 50أي إلممإرسإت ر
إكت فإعلية يػ تعريف إلطلبة بإلتوإعد وإلتعليمإت إلقفية :
. 1مشإركتهم إلمبكرة وإلفإعلة يف وضعهإ وصيإغتهإ
. 2إعالنهإ عي تثبيتهإ عىل لوحة إلغرفة إلصفية
. 3تضمينهإ يف كتيب خإص بتعليمإت إإلنضبإط
إلصبإح عي إإلذإعية إلمدرسية
. 4إلتذكي بهإ يف إلطإبور
ي

ر
إلي أثرت عىل إلتعليل ومبإدئب ؟
 -51إلمدرسة ي
. 1إلمعرفية
. 2إلسلوكية
. 3إلتحليلية
 . 4إلتقريرية

 -52إإلجرإا إلقحيح إإلستمرإر تجإوب إلطإلب يػ إستدرإر إفكإر إلعقف إلذ يي إا يعلق إلمعلل عىل إإلجإبإت بتولة:
. 1هل هنإك ؤجإبة إخرى ؟
. 2هل هنإك ؤجإبة أفضل ؟
. 3إحسنت ممتإز
. 4ؤجإبة إبدإعية

إس :
 - 53يتقد بإلمنهج إلدر ي
إلمدرش
. 1إلكتإب
ي
. 2إلخطة إلدرإسية إلمكونة من مجموع إلمقررإت إلدرإسية
. 3طريقة إلتدريس
ر
إلت تقدمهإ إلمدرسة للطإلب
. 4كل إإلنشطة وإلخيإت ي
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إلمترإت إإلتيب مإعدإ :
 - 54تستخدم إلوسيلة إلتعليمية لجميع ر
. 1إختصإر إلوقت
. 2توفي إلجهد
. 3توفي خيإت ر
مبإشة
. 4تيسي فرص إلتعلم

ر
إلي فيهإ وإو زإئدة ي :
 -55إلكلمة ي
. 1أولئك
. 2مسؤول
. 3جإزوإ
. 4دإوود

إلمعرػ يركز بنإا إلمنإ ج إإلبتدإئية عىل :
 - 56وفتإ لنظرية "بيإجيب" يػ إلنو
ي
. 1مفإهيم وإقعية قريبة من بيئة إلطفل
. 2تجزئة إلنصوص إلدرإسية إىل فقرإت كبية
. 3دعم إلنصوص إلدرإسية بإلصور وإإلشكإل وإلجدإول
. 4تنمية قدرة إلطإلب عىل إجرإء إلعمليإت إلمعرفية

 -57عند إلتخطيط للمإدة إلدرإسية إلبد من مرإعإة :
. 1إلفروق إلفردية بي إلطإلب
. 2إلدروس ذإت إلعالقة بإلدرس
. 3إلخلفية إلثقإفية لكل طإلب
ر
إلش ممإ ذكر
 .4ي
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وغت إلقفية ويكوم
 -58إلتعلل إلذي يشإرك إلمتعلل بفإعلية من خالل قيإمب بإلترإاة وإلبحث وإإلطالع وإلمشإركة يػ إإلنشطة إلقفية ى
إلمعلل فيب مرشدإ وموجهإ وميرسإ و إلتعلل :
. 1إلنشط
إلمرن
.2
ي
. 3إلمفتوح
. 4إلفردي

ر
إلي تتوم عىل :
 - 59خإرطة إلمفإ يل ي إحدى طرإئق إلتدريس ي
ر
إلمبإش مع ر
وإلعمىل للمإدة
إلشح إلنظري
. 1إإللقإء
ي
تخطيط بي إلعالقإت بي عنإض إلدرس
. 2إعإدة تنظيم إلمإدة إلعلمية يف شكل
ي
. 3إعإدة صيإغة محتوى إلمإدة إلعلمية يف مشكالت للطلب من إلمتعلم إلتوصل يف حلهإ
. 4إلحوإر وطرح إإلسئلة بي إلمعلم وإلمتعلمي لتحفي إإلهدإف إلتعليميه للمإدة إلدرإسية

ر
ممتإت طريتة ر
إلمرسوعإت مإعدإ :
 -60جميع
مإيإئ من ى
ي
. 1إل تحتإج إىل رإشإف ر
مبإش من إلمعلم
. 2تكسب إلطإلب خية عملية منإسبة
ر
وإلوإقع
إلتطبيق
. 3تسإعد عىل إلتعلم
ي
ي
تنم شخصية إلطإلب وتزيد من ثقته بنفسه وقدرإته
 .4ي

 - 61إجإب  30طإلبإ إجإبة صحيحة من إحد إإلسئلة إلموضوعية  .فؤذإ كإا مجموع إلطالب  50طإلبإ فأا معإمل إلقعوبة يسإوي
0,30 . 1
0,40 . 2
0,50 . 3
0,60 . 4
طريتة إلحل :
 30إجإبوإ إجإبة صحيحة و  20إجإبتهم خإطئة
إلكىل (تقسيم) عدد إإلجإبإت إلخإطئة ( يسإوي ) معإمل إلصعوبة
إلعدد
ي
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0,40=20/50
ينبغ إثإرة دإفعية إلتعلل لديهل و ذإ يمكن تحتيتة من خالل:
إلتعليىم
 - 62لضمإا مشإركة إلطإلب يػ إلموقف
ي
ي
إلتدريس
. 1توزيع إلطإلب يف مجموعإت صغية لتنفيذ إلنشإط
ي
إلتعليم بوإقع حيإتهم إليومية
. 2ربط محتوى إلنشإط
ي
. 3إختيإر إإلهدإف إلتعليمية إلسهلة إلغي مركبة
. 4تكليفهم بوإجبإت ميلية إسبوعية

 - 63كإا "أحمد" معلمإ ممتإ ػ إلتإا إلدروس لطالبب ر
إلعرئ مع إلثتة إلعإلية يػ حديثة إلذي يحإفظ فية عىل رنتة
إلتإمب بتوإعد إلنحو
ى ي
ري
صوت وإحد مرتفعب ر
يكت من ؤيرإد إإلدلة إلعلمية لفكرتب مإ وجب إلتقور يػ مهإرإت إحمد يػ حديثب ؟
. 1إلثقة إلعإلية إثنإء إلحديث
. 2إإلكثإر من إيرإد إإلدلة إلعلمية
. 3إلرصإمة ف ر
إلعرن
إليإم قوإعد إلنحو
ي
ي
. 4إلمحإفظة عىل نية صوت وإحدة مرتفعة

إلتإىل "أا يفرس إلطإلب سبب غليإا إلمإا عىل درجة  "100يػ مستوى :
 - 64يتع إلهدف
ي
. 1إلتحليل
. 2إلفهم
. 3إلتطبيق
. 4إلمعرفة

إلتحقيىل ويمكن للمعلل تحتق ذلك من خالل
 -65أا معرفة إلطإلب بنتإط إلتوة وإلضعف يػ تعلمب تسإعده عىل تنمية مستوإه
ي
إستعمإل :
. 1إلتعلم إلنشط
إلتعإون
. 2إلتعلم
ي
. 3إلتغذية إلرإجعة
. 4إإلختبإرإت إلمقننة
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 -66إلتإلية مقإدر إشتتإق إإل دإف ر
إلتبوية مإعدإ :
ي
. 1فلسفة وثقإفة إلمجتمع
. 2طموحإت إلمجتمع وتحديإته
. 3إلمنإهج إلدرإسية
. 4طبيعة إلمعرفة وإلتطورإت إلتكنولوجية

ر
إإلكت عمومية ي :
 - 67إإل دإف
. 1إلسلوكية
. 2إلتعليمية
. 3إلتدريسية
 .4ر
إليبوية

 - 68قإل إلمعلل "أحمد" بتتسيل محتويإت إلمنهج إىل وحدإت صغتة صمل لهإ برمجيإت تفإعلية ر
إلكتونية توضع يػ شكل صفحإت
ى
ر
ر
عت مإتتدمب لب من معلومإت ومعإرف يػ كل وحدة
إلكتونية متتإبعة ومتإبطة مع بعض بحيث يتفإعل إلمتعلل مع تلك إلقفحإت ر
ر
ر
إإلستإتيجية يػ
إلي تليهإ ذة
لموضوع در ي
إس وعند إإلجإبة بنجإح مع إسئلة إلوحدة بعد درإستهإ يمكنب إإلنتتإل إىل إلوحدة إلدرإسية ي
إلتعلل تسىم :
. 1إلتعليم إلميمج
. 2إلتعليم إلمدمج
. 3إلوحدإت إلدرإسية
. 4إلمخرجإت إلتعليمية

حرؽ و :
إلمشتغلب يػ تقنيف إإل دإف يػ إلمجإل إلنفس
 -69من أشهر
ى
ي
. 1بلوم
. 2ميل
. 3كرإثول
. 4هإرو
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 - 70يسىم إلتتويل إلذي يهتل بتتدم نمو إلتعلل للطإلب :
إلقبىل
.1
ي
إلبنإن
.2
ي
إلختإم
.3
ي
إلتشخيص
.4
ي

تعت عن تشتت درجإت إختبإر إللغة إلعربية :
 - 71أي إلمتإييس إإلتيب ر
. 1إلوسيط
. 2إلمنوإل
. 3إلتبإين
إلحسإن
. 4إلمتوسط
ي

 - 72إحدى طرق إلتدريس إلذي تشتت إنتبإه إلطإلب إلذي لديب صعوبإت تعلل وإإلفضل تطبيتهإ ي :
. 1إإللقإء
. 2إإلسئلة
. 3إإلستكشإف
. 4حل إلمشكالت

ر
ر
ر
مشتك ليسهل
إلي تعتمد عىل تتسيل إلمهإرإت إلمطلوبة مجموعإت أو ربطهإ بعإمل
 - 73إستإتيجية إلتدريس ي
ر
إستإتيجية :
إستدعإؤ إ ي
. 1إلتذكي
 .2ر
إليديد
. 3إلتنظيم
. 4إلمرإقبة
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 -74أي من إإلدوإت إلتإلية تفيد ر
إكت من إإلخرى يػ إإلستدإلل عىل صعوبإت إلتعلل إلمعرفية لدى إلمتعلل :
تحصيىل
. 1إختبإر
ي
. 2مقيإس إتجإه
. 3قإئمة مالحظإت
ر
إلش ممإ ذكر
 .4ي

مإيىل عدإ :
 - 75من خقإئص إلتغذية إلرإجعة جميع
ي
. 1فورية
. 2مكتوبة
. 3متقطعة
. 4موجهة

 - 76من حتوق إلمعلل إلمهنية :
. 1إإلطالع عىل تقويم إإلدإء
. 2درإسة إلمنإهج وتقويمهإ
. 3إلمشإركة يف برإمج إلنشإط
. 4حضور إإلجتمإعإت إلمدرسية

 - 77أي من إلعبإرإت إلتإلية تمثل إلمرحلة إإلوىل لتعإمل إلمعلل مع مشكلة محتملة :
. 1تحديد إبعإد إلمشكلة وعنإضهإ
ر
وإإلعيإف بهإ
. 2إلشعور بإلمشكلة
. 3حرص إإلسبإب إلرئيسية للمشكلة
. 4توضيح دور إلمعلم يف حل إلمشكلة

20

ملزمة طالبنإ
 -78تدريب إلتالميذ عىل إلممإرسة إلقحيحة للعبإدإت أي إإل دإف إلخإصة إإلتيب يمكن إشتتإقب من إلهدف إلعإم إلسإبق لتحتيتة :
ً
. 1أن يعرف إلطإلب إلوضوء تعريفإ كإمال
. 2أن يعدد إلطإلب إركإن إلوضوء ر
وشوطه
. 3إن يؤدي إلطإلب إلوضوء بصورة صحيحة
. 4أن يذكر إلطإلب شوإهد من إلقرآن وإلسنة عىل فرض إلوضوء

 - 79قسل إلمعلل إلقف إىل إركإا مختلفة "ركن إلفنوا ,ركن إلعلوم  ,ركن إلريإضيإت ,ركن إلترإاة " وجهز إ بجميع إلمستلزمإت إلالزمة
من حيث" إلعدد  ,إإللوإا ,سالمة إإلجهزة" ثل بدأ بتدريسهل ذه إلبيئة إلقفية ي إإلنسب للتدريس يػ مرحلة :
. 1ريإض إإلطفإل
. 2إإلبتدإئية
. 3إلمتوسطة
. 4إلثإنوية

إس
 -80إلحظت معلمة إلقف إإلول
إإلبتدإئ إا معظل طإلبإتهإ يوإجهن صعوبة يػ إلجلوس بهدوا بعد دخول إلقف صبإح كل يوم در ي
ي
ر
إس منظل :
أي إإلجرإاإت إإلتية إكت مالئمة لضمإا بدإية يوم در ي
إلت ستطبقهإ إلمعلمة عىل إلطإلبإت غي ر
ر
إلمليمإت
. 1وضع إإلئحة من إلعقوبإت ي
روتيت ممتع تنهمك فيه إلطإلبإت فور وصولهن صبإح كل يوم
. 2تحديد نشإط
ي
. 3ؤعدإد إختبإر قصي توزعه إلمعلمة عىل كل طإلبة بمجرد دخولهإ غرفة إلصف
. 4إلبدء ر
بإلشح فورإورفض ؤعإدة مإيفوت أي طإلبة بسبب سلوكهإ غي إلمقبول

إلتكويي :
إلبنإئ أو
 - 82أي إلعبإرإت إإلتيب ترتبط بأسإليب مإ ُيعرف بإلتتويل
ي
ي
إلحإىل بنإءإ عىل تحليل نتإئج تعلمهم إلسإبق
. 1فيإس تعلم إلطلبة
ي
 . 2تقويم تعلم إلطلبة لتكوين تصورهم من خصإئصهم وقدرإتهم إلعقلية
ً
. 3جمع ر
مؤشإت حول تعلم إلطلبة أوإل بأول وبأسلوب دوري
إلفعىل
. 4منح إلطلبة درجإت دقيقة تنإسب مستوى تحصيلهم
ي
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ر
تعي أا :
 - 83من شوط إلتتويل إلجيد "إلموضوعية" و ي
ي
. 1ييز إلفوإرق بي إلمتعلمي
. 2يقيس إلتقويم مإ إعد قيإسه
يعط نتيجة وإحدة مهمإ إختلف إلمطبقون له
 .3ي
يعط نتيجة وإحدة مهمإ إختلف زمن إلتطبيق
 .4ي

تتمت إلدإفعية بمجموعة من إلخقإئص  ,ذه إلخقإئص تتضمن إربعة عنإرص إسإسية منهإ :
 - 84ى
. 1تحقيق إلذإت
. 2إلفهم وإلمعرفة
. 3تحقيق إلهدف
. 4تلبية إلحإجإت

مإيىل من إنوإع إلتعلل عند أوزبل عدإ :
 -85جميع
ي
ر
بإلتلق إلقإئم عىل إإلكتشإف
. 1إلتعلم
ي
ر
بإلتلق إلقإئم عىل إإلستظهإر
. 2إلتعلم
ي
. 3إلتعلم بإإلكتشإف إلقإئم عىل إلمعت إلعإم
. 4إلتعلم بإإلكتشإف إلقإئم عىل إإلستظهإر

ر
ر
مإيإئ:
نإجحب من خالل
متعلمب
إلذإئ ليكونوإ
 - 86يحرص إلمعلل "جمإل"عىل تدريب طالبب عىل مهإرإت إلتتويل
ى
ى
ي
ي
. 1تدريبهم عىل إلنقإش وإلحوإر
. 2تقويم إلمعلم للطالب بإستمرإر
. 3تعريفهم بأهدإف إلتعلم ومعإيي إلنجإح
. 4ؤعطإؤهم توجيهإت محددة يف حل إلوإجبإت إلميلية
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 - 87يستخدم إسلوب تمثيل إإلدوإر بقورة إفضل عندمإ
. 1ييز بصوره عفويه
. 2يلقن إلمدرب إلمتعلمي إدوإرهم
. 3يبحث مشكلة خإصة بإلمتدربي ر
مبإش
. 4يحدد إلمدرب للمتعلمي دوره يف إلتمثيلية

تأثت يػ تحتيق إلتعلل لدى إلطالب مدى إلحيإة :
 -88أي إإلسإليب إإلتية قد تكوا إفضل ى
ر
إلذإن
. 1إستخدإم إسلوب إلتعلم
ي
. 2إستخدإم مهإرإت إلتفكي إلنإقد
. 3إستخدإم إلكتب وإلمذكرإت إلدرإسية
. 4إستخدإم إلوسإئل إلتعليمية يف إلتدريس

إلمرسف ر
إلي يعتد إ لهل ر
ر
إلتبوي عديمة إلفإئدة  :أي إلتضف
 -89يعتتد إإلستإذ "سلمإا" إا إإلجتمإعإت ي
ر
إإلئ يمثل تضفإ صحيحإ للمعلل يػ ذه إلحإلة :
ي
. 1يعتذر عن حضور إإلجتمإعإت
. 2يشإرك بفإعلية يف إإلجتمإعية لجعلهإ مفيدة للجميع
. 3يحرص إإلجتمإع وينشغل بؤدإء مهإم ضورية ر
وإكي فإئدة
. 4يحرص إإلجتمإع ويرصح ر
للمشف بأنه يضيع وقته ووقت زمالئه

 -90قإعة تعليمية تنإقش فيهإ موإد تعليمية :
. 1مصإدر
. 2قإعة إلتعلم
إلويك
.3
ي
ر
إلش ممإ سبق
 .4ي
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ر
ر
إلي يمثل
 - 91دعت إلمعلمة " ى
إلي ستنفذ إ ألول مره  ,أي من ي
منتة"زميلتهإ "جوإ ر"لحضور حقة تتضمن بعض إإلنشطة إلجديدة ي
إلممإرسة إلقحيحة للمعلمة "جوإ ر"
. 1رصد جوإنب إلقوة وإلضعف لدى زميلتهإ
 .2ر
إليكي عىل نقإط ضعف زميلتهإ لتطوير إإلدإء
ر
إلمقيحإت إلبديلة
. 3إلتدخل إثنإء إلحصة وتقديم بعض
. 4مرإقبة مإيجري ومقإرنته بإدإئهإ لتحكم أيهمإ أفضل

 - 92إستخدإم إلتغذية إلرإجعة إىل عمليإت إلتعلل تؤدي إىل :
. 1ؤحبإط إلطإلب بمعرفة نقإط إلضعف
إلنهإن لتحصيل إلطإلب
. 2تحديد إلمستوى
ي
. 3تشجيع إلطإلب بعد معرفته بنقإط إلقوة
. 4معرفة إلطإلب بطبيعة معإرفه وتقويمهإ

تحفت طلبتب ودفعهل حول إلتعلل وإإلعدإد إلجيد لالختبإرإت أي إلعبإرإت إإلتيب يفضل يتولهإ للطلبة :
 -93يريد إإلستإذ "عمرإا"
ى
. 1سوف نحذف إلموضوعإت إلصعبة من إلمقرر
. 2قد تكون إلوحدة صعبة ولكنكم قإدرون عىل إستيعإبهإ
. 3إحذركم من صعوبة إإلختبإر فقد إخفق فيه معظم زمالئكم إإلخرين
. 4إنتبهوإ جيدإ هذه إلوحدة معقدإ جدإ وعإدة مإ يصعب عىل إلطلبة فهمهإ

 - 94من خقإئص إلتعلل إلفعإل إلخقإئص إإلتيب مإعدإ :
 .1ر
إليكي عىل عملية إلتعلم وكيف يحصل إلتعلم
 .2ر
إليكي عىل تقديم إلمحتوى وإلحقإئق وإلمعلومإت
. 3توزع إهدإف وإضحة ومحددة قإئمة عىل حإجإت
. 4إإلعتمإد عىل إلتعلم بوإسطة إإلستقصإء وإإلكتشإف وحل إلمشكالت
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 -95وفتإ إلئحة تتويل إلطإلب فؤا تتويل إلطإلب يػ إلمرحلة إإلبتدإئية يعد نإجحإ إذإ إتتن بنهإية إلعإم يػ كل مإدة :
. 1جميع مهإرإت إلحد إإلدن
 %75 . 2من مهإرإت إلحد إإلدن
 %75 . 3من قإئمة إلمهإرإت وإلمعإرف
. 4قإئمة إلمهإرإت وإلمعإرف إلمحددة للمإدة

رسىم لهذإ إلغرض و إستخدإم :
 -96من طرق توثيق ومعإلجة نتإئج إلطالب رقميإ يػ حإلة عدم وجود نظإم
ي
. 1بوربوينت
 .2ر
إلنإش
. 3إلوورد
. 4إكسل

 -97كلف معلل طإلبب بؤنجإز عمل جمإع دإخل إلفقل وقدم لهل نشإطإ وطلب منهل إنجإزه ػ ر
عرس دقإئق إإل إا إحد إلطإلب إنجزه
ي
ي
ر
إلجإني مع زمالئب يػ إلمجموعة لذإ إإلسلوب إإلنسب يػ إلتعإمل معب :
إلمتبؼ من إلزمن يػ إلحديث
يػ  5دقإئق ثل إستغل إلجزا
ير
ي
. 1معإقبة إلطإلب وفق إلنظإم
. 2تكليف إلطإلب بأنشطة إضإفية
. 3ؤحإلة إلطإلب إىل أدإرة إلمدرسة
. 4تجإهل إلطإلب وعدم ر
إإلكيإث بمإ يعمل

ر
ر
يأئ ي
إلي كل مفردإتهإ مقإدر ممإ ي
- 98إلمجموعة ي
. 1هروب ,نشإط
. 2إتسإق ,إندفع
. 3إرتفع ,رجوع
. 4إشتقإق ,إستعمإل
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إيجإئ مع طلبة إلمرحلة إإلبتدإئية :
صؼ
إإلكت يػ تهيئة منإخ
 - 99أي إلممإرسإت إإلتيب لهإ إإلسهإم
ر
ري
ي
إلتعإون
. 1إلسمإح لهم بؤنتقإء زمالئهم يف مجموعإت إلتعلم
ي
إش بإلتقليل من إلوإجبإت إلميلية
. 2تخفيف إلعبء إلدر ي
سع إلمعلم ؤلقإمة عالقة إيجإبية مع كل وإحد منهم
 .3ي
. 4تكليف جميع إلطلبة بمهإم من مستوى صعوبة وإحده

ر
كمؤش عىل :
عت عدة سنوإت وذلك لالستفإدة منهإ
 -100يتإرا معلل ىبب بيإنإت إلتتويل لطالبب ر
إلتدريس للمعلم
. 1مستوى إإلدإء
ي
. 2تطوير إلمنإهج يف عرض إلمفإهيم
. 3صدق إإلختبإرإت فيمإ تقيسه
. 4ثبإت إختبإرإت إلمعلم

إلمعلمب بإإلنزعإج نتيجة
 -101يحرص إلمعلل "أحمد" عىل إقإمة عالقة إيجإبية مع إلطالب يػ إلقف إلثإلث إلمتوسط وقد شعر بعض
ى
يىل :
إلمعلمب
ذإ إلتضف معتتدين إا ذإ سيسبب يػ تجإوز إلطإلب حدود ل يمكن إلرد عىل تخوف
ى
فيمإ ي
. 1من غي إلتوقع تجإوز إلطالب حدودهم
 . 2يف حإل إلتجإوز فؤنه يقترص عىل إلمعلم فقط
. 3هذه مسألة تخص إلمعلم "أحمد" وإلشأن لهم بهإ
. 4عالقة إلمعلم إإليجإبيه طالبه سبيل مهم لتعإونهم معه

" -102وحمدك إلمرا مإلل تبلب خطأ  ...وذمك إلمرا بعد إلحمد تكذيب" معي كلمة "تبلب" يػ إلبيت إلسإبق:
. 1تمدحه
. 2تخ تيه
. 3تنصحه
. 4تحدثه
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 -103للمتحدث إلجيد مهإرإت أسإسية وإليعد منهإ :
. 1إلثقة بإلنفس
. 2حضور إلبديهه
. 3حسن إإلستمإع
. 4إلثبإت عىل إلرأي

غت إلنظإمية ر
وإلي يمكن إا يتوم بهإ إلمعلل وإلحكل عىل إدإا إلمتعلل ؟
 - 104ي من أدوإت إلتتييل ى
ي
. 1درإسة إلحإلة
. 2إختبإرإت إلتحصيل
. 3إختبإرإت إلقدرة إلعقلية
. 4إإلختبإرإت محكية إلمرجع

تسمعي إقو فيهل  ...قإل سبحإا هللا  ...مإسمعتك
ؤئ ألرحمك ممإ يتول إلنإس فيك  ,قإل  :فمإ
 - 105قإل ًرجل لعمرو بن عبيد  ...ي
ي
ر
ر
ختإ  ,قإل  :ؤيإ ل فإرحل  ,عالمإت إلتقيل إلمالئمة للفترإت ي عىل إلتتيب :
تتول ؤإل ى
,(.1؟).
) ,!:(.2
:(.3؟!)
:(.4؟).

ً
 - 106إعد معلل إختبإرإ من عدد من إإلسئلة ذإت درجإت متسإوية  ,ؤذإ كإنت إلدرجة إلكلية  30وخقص  6درجإت لكل سؤإل فكل عدد
إإلسئلة يػ إإلختبإر ؟
3.1
5.2
6.3
11 . 4
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 -107يستخدم إلمعلموا إلخرإئط إلمفإ يمية لدعل تعلل طلبتهل أي إلعبإرإت إإلتيب تمكن إلفإئدة إإل ل لهذه إلممإرسة :
. 1تزيد من جإذبية ر
إلشح وتحسن مستوى إنتبإه إلطلبة
. 2تزيد من فرض توظيف إلطلبة لمهإرإت إلتفكي إلنإقد
ر
إإلسيجإع
. 3تسإعد إلطلبة عىل إلحفظ وتسهل مهمتهم يف
. 4تحسن قدرة إلطلبة عىل إدرإك إلعالقإت وإلروإبط بي إلمفإهيم

ر
كت عىل :
إلحرؽ إختبإرإت إإلدإا
إلنفش
 -108من إدوإت تتويل إلمجإل
وتتمت بإلت ى
ى
ي
ي
إلمعرف
. 1إإلدإء
ي
إلوجدإن
. 2إإلدإء
ي
. 3إلمهإرإت إلعلمية
. 4إلمهإرإت إلحيإتية

ر
بقيغيتب "إلفرق ىبب إلمنهج إلتديل وإلمنهج إلحديث | إلفرق ىبب إإلتقإل إلتديل وإإلتقإل إلحديث" وتكملة
يأئ
ى
 - 109سؤإل ي
إلسؤإلب
إلسؤإلب بؤضإفة عنض جديد إإلختبإرإت  -إإلجإبة وإحدة يػ
ى
ى
. 1إلمرسل
. 2إلمستقبل
. 3قنإة إإلتصإل
. 4إلتغذية إلرإجعة

وإلتإ ىب:
 - 110أي إإلسإليب إلتعلل إإلتيب لهإ إإلسهإم
إإلكت يػ تنية مهإرإت إلطلبة يػ عرض إإلفكإر ودعمهإ بإلحجج ر
ر
. 1إلمنإظرة
إلذهت
. 2إلعصف
ي
. 3إإللعإب وإلمنإقشإت
. 4إلعمل يف مجموعإت
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 -111جميع إإلجرإاإت إإلتيب تسإعد إلمعلل يػ إلتحتيق من مدى تعلل إلطلبة قبل إإلنتتإل لموضوع أخر مإعدإ إجرإاإ وإحدإ و :
. 1طرح إسئلة عىل إلطلبة أثنإء ر
إلشح وبعد إإلنتهإء منه
. 2منح مهلة زمنية للطلبة ليطرحوإ إسئلتهم حول إلموضوع
ر
بمشوع ر
. 3تكليف إلطلبة ر
إلذإن
بحت يعتمد عىل إإلكتشإف وإلتعلم
ي
ي
. 4تحليل نتإئج إإلختبإر إلذي عقد بعد إإلنتهإء من موضوعإت إلوحدة

 - 112من إلذي يحدد مستوى صعوبة إلتعلل للتلميذ بشكل دقيق :
إلنفس
إإلخصإن
.1
ي
ي
إلطالن
. 2إلمرشد
ي
. 3إلمدير
. 4إلمعلم

 -113من إلذي يكتشف صعوبة إلتعلل للتلميذ :
إلنفس
إإلخصإن
.1
ي
ي
إلطالن
. 2إلمرشد
ي
. 3إلمدير
. 4إلمعلم

خبت يػ عملية إإلحتبإس إلحرإري يتيل يػ إلتإ رة وقد تعذر ذإ إإلمر
 - 114لدعل تعلل طلبتب يرغب إإلستإذ " شإم" يػ إستضإفة ى
ر
إلمتتحإت إإلتيب يمثل بديال مالئمإ يسإعد إلمعلل يػ تحتيق دفب :
بسبب إلكلفة إلمإلية إلعإلية أي
. 1دعوة إلمعلم للخبي إن ينظم إىل صفحة عىل "إلفيس بوك "
سكإيت
. 2تنظيم لقإء بإلفديو بي إلطلبة وإلخبي بإستخدإم برنإمج
ي
ر
ون
. 3إإلستئذإن من إلخبي بأن يتوإصل إلطلبه معه عي إلييد إإللكي ي
. 4إلطلب من إلخبي إلمسإهمة ف تقويم مشإريع إلطلبة ر
إلكيونيإ
ي
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وإلي ينبغ إا ر
 -115مجموعة من إلضوإبط إلمستمدة من ثتإفة إلمجتمع وعتيدتب ر
يلتم بهإ إلعإملوا يػ إلتعليل وتكوا بمثإبة إلمرجع
ي
ي
إلذي يحتكل إلية يػ إلتتويل ممإرسإتهل إلسلوكية وإلمهنية يتدم إلنص إلسإبق تعريفإ لـ :
. 1قإنون ر
إليبية وإلتعليم يف إلسعودية
إلمدرش يف إلسعودية
. 2نظإم إإلنضبإط
ي
. 3ؤطإر فلسفة ر
إليبية وإلتعليم يف إلسعودية
. 4ميثإق إخالقيإت مهنة إلتعليم يف إلسعودية

إلتحقيىل ي :
 - 116إلخطوة إإلوىل يػ إعدإد إإلختبإر
ي
. 1صيإغة إإلسئلة
. 2إعدإد تعليمإت إإلختبإر
. 3تحديد إإلهدإف إلتعليمية إلمرإد قيإسهإ
. 4تحليل محتوى إلمإدة إلدرإسية إلمستهدفة

 " 60 , 40 , 25 , 15 , 10 " - 117إلعدد إلمكمل للنمط إلسإبق و :
70 . 1
75 . 2
80 . 3
85 . 4

إلثإئ يمثل
 - 118قإم مدرس إحدى إلموإد بوضع  30سؤإل من  3فقول ؤذإ كإا عدد إإلسئلة من إلفقل إإلول يمثل  %20ومن إلفقل
ي
 %40وإلبتية من إلفقل إلثإلث فكل سؤإل من إلفقل إلثإلث ؟
9.1
12 . 2
15 . 3
18 . 4
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 - 119إلعملية ر
إلتبوية تؤدي إىل إلحقول عىل قيمة كمية " إرقإم " ؟
. 1إلقيإس
. 2إلتنبؤ
. 3إلتقويم
. 4إلتقدير

 " -120إخفق نإرص ػ إإلمتحإا ....ؤلنب أ مل " عالمإت ر
إلتقيل إلمنإسبة
ي
),(.1
(.2؟)
)!(.3
(.4؛)

ينبغ درإسة إلحإلة
إلمتفوقب قد إنخفضت درجإتب لذإ
 - 121من خالل متإبعتك ؤلدإا طالبك يػ إحدى إلموإد وجدت أا إحد إلطالب
ى
ي
مع :
إلطالن
. 1إلمرشد
ي
معلم إلطإلب
.2
ي
. 3ؤدإرة إلمدرسة
وىل إألمر
 .4ي

 - 122إلحظ إلمعلل ؤا إلعالقإت إإلجتمإعية بب طالب صفة تحتإج إىل تعزيز ودعل كمإ أا بعض إلطالب ر
يحتم وجهإت إلنظر
ى
ر
إلي ستسإعده يػ إلتغلب
إلمختلفة وبعضهل خجول وليس لديب إلتدرة عىل إلتوإصل بفعإلية مع إإلخرين لذإ فكر يػ طريتة إلتدريس ي
عىل معظل تلك إلمشكالت :
. 1إلتعلم إلميمج
إلتعإون
. 2إلتعلم
ي
ر
إلذإن
. 3إلتعلم
ي
. 4إلمنإقشة
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 - 123مشإركة إلطإلب يػ إنشطة إلدرس تؤدي ؤىل :
. 1إضعإف إهمية إلمعلم يف إلعملية إلتعليمة
. 2تحقيق إلهدوء وتقليل إزعإج إلطالب
. 3تقليل فرص إهدإف إلتعلم
. 4تعزيز دور إلطإلب يف ؤدإرة تعلمه

إلقؼ إلذي يعده إلمعلل و :
إإلسإس من إإلختبإر
 - 124إلغرض
ي
ي
. 1إستثإرة قدرإت إلطالب عىل تطبيق إلمعإرف وإلمهإرإت بطرق جديده
. 2بيإن إلفروق بي إلطالب فيمإ يخص إلمهإرإت وإلمعإرف إلمستهدفه
. 3معرفة جوإنب إلقوة عند إلطالب وإحتيإجإتهم يف ضوء إإلهدإف إلتدريسية
إلحإىل
. 4توفي معلومإت حول إلقدرإت إلعإمة للطالب وإلمستوى تحصيلهم
ي

ر
إإلستإتيجيإت إلتإلية قد
إس إا طالب فقلب يتحدثوا بأصوإت عإلية فأي
 - 125إلحظ إحد
معلىم إلقفوف إلمبكرة يػ بدإية إلعإم ًإلدر ي
ي
ر
ر
إإلكت فإعلية يػ مسإعدتب يػ جعل فقلب إكت دواإ:
تكوا
إش
. 1عمل نظإم مكإفإت يحصل عليهإ إلطإلب إلمتفوق يف تحصيله إلدر ي
. 2تعيي مرإقب من إلطالب عىل إلفصل يقوم بكتإبة إسمإء إلمزعجي
ر
إلت سيخشهإ إلفصل يف كل مره يرتفع فيهإ مستوى إإلزعإج وتعليقهإ عىل حإئط
. 3عمل قإئمة بإلميإت ي
عإل جدإ .
. 4إإلتفإق مع إلطالب عىل إشإرة يستطيع إلمعلم إستخدإمهإ ؤذإ حس أن مستوى إإلزعإج قد إرتفع بشكل ٍ

ر
إس
إلي يبطبتهإ إلمعلل يػ تتبع إلتطور يػ ؤدإا طالبب أثنإا إلعإم إلدر ي
 -126أي إإلدوإت إلتإلية تعد إفضل إدوإت إلتتويل ي
. 1إختبإرإت مقإلية قصية
. 2ملف إإلعمإل إلبورتفوليو
. 3إختبإرإت إلموضوعية إلكثية إلفقرإت
. 4إسئلة شفهية منوعة أثنإء إلدرس
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إلمرحلتب إلمتوسط وإلثإنوية لعإم  1434فإا دور إلمعلل إتجإه
 - 127وفتإ لألئحة إلتوإعد إلسلوك وإلوإقعية للطالب وطإلبإت
ى
ر
إلي يرتكبهإ إلطإلب من إلدرجة إلتإلية فأعىل يتمثل يػ :
إلمخإلفإت إلسلوكية ي
إلثقإف
إلجإن
. 1مشإركة مع إلمدرسة يف تفعيل
ي
ي
. 2إرصد إلمخإلفإت إلمرتكبة وتسليم إسمإء مرتكبيهإ إلدإرة إلمدرسة
. 3درإسة إلمخإلفإت إلسلوكية إلمرتكبة وإلتوصية بأتخإذ إإلجرإءإت
. 4تحفي إلطالب عىل تجنب إلمخإلفإت إلسلوكية ر
وإليإمة بإلسلوكيإت إإليجإبيه

 -128عندمإ يتتدم إلطإلب إجإبة صحيحة يػ سؤإل طرحب إلمعلل فمإ إألفضل للمعلل
. 1يصمت بعض إلوقت بعد سمإع إإلجإبة من إلطإلب
. 2يعزز إجإبته ر
مبإشة بكلمإت مثل إحسنت ممتإز
. 3يدخل معه طإلب لتحسي إإلجإبة ومشإركته معه
. 4وقف إجإبته قبل إن تكتمل ويطلب من زميل إخر إكمإل إإلجإبة .

ر
إلمهي للمعلل :
وإلمبإشة يػ جهود إلنمو
 -129أي إإلطرإف إإلتيب تتع علية إلمسؤولية إلرئيسية
ي
. 1إلمعلم نفسه
. 2مدير إلمدرسة
إلمشف ر
 .3ر
إليبوي
. 4وزإرة ر
إليبية وإلتعليم

 -130أي من إلعبإرإت إلتإلية تتدم وصفإ صحيحإ للعالقة ىبب مستوى توقعإت إلمعلل من إلطلبب وتحقيلهل :
سلت عىل تحصيل طلبة إلمرحلة إلثإنوية
. 1إلتوقعإت إلعإلية تأثي ي
. 2إلتوقعإت إلمعلم من إلعوإمل إلمهمة وإلرئيسية يف تحصيل إلطلبة
. 3ينحرص إثر إلتوقعإت إلمعلم عىل تحصيل إلطلبة أضعإف
. 4تربطهإ عالقة ضعيفة ليس لهإ تإثي يف إلتحصيل
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 - 131إرإد إلمعلل خإلد تحديد إسبإب ضعف طالبب يػ إلمهإرإت إإلمالئية فحض إإلخطإا إلمتكررة ثل وجهب إستبإنب إىل إلطإلب وأوليإا
إإلمور وبعض زمالئب ودرس نتإئجهإ ووصل إىل توصيإت سيطلبهإ من ذه إلفئة :
. 1تقويم ذإتهإ
. 2إستبإنة إلتقويم
. 3بحثإ إجرإئيإ
. 4موقفإ تعليميإ

إلموإطنب يػ ذإ
تعإئ إلمملكة إلعربية إلسعودية من شح وإضح يػ مقإدر إلميإه وينتج من ذه إلوإقع حإجة مإسة لتوعية
-132
ى
ي
ر
ر
إلمجإل أي إلممإرسإت إإلتيب أكت مالئمة لتعزيز قيمة إلتشيد يػ إستعمإل إلمإا لدى إلطلبب :
. 1وضع إلئحة عقإبية للحد من إإلشإف يف إستعمإل إلمإء
. 2عمل مسإبقة ألفضل موضوع تعبي حول أهمية إلمإء
. 3ربط عالقة إلسلوك بمدى ر
إليإم إلطإلب ربيشيد إلمإء
. 4تنفيذ إنشطة يسلك فيهإ إلمعلمون نموذجإ يمثل قيمة ر
إليشيد

إلجمإع دوا إستئذإا وعىل إلرغل
 -133إلحظت إلمعلمة سحر أا طإلبإت إلقف إألول متوسط يجيبوا من إإلسئلة يػ موقف إلنتإش
ي
إلي تفرض إإلستئذإا قبل إإلجإبة إإل إنهل إل ر
ر
يلتمن  ,أي إلعبإرإت إإلتيب تمثل إلخطوة
من تذكر إلمعلمة لطإلبإت بإلتإعدة إلسلوكية ي
إلتإدمة للمعلمة لمعإلجة ذه إلحإلة :
. 1خصم درجإت إلسلوك عىل كل طإلبة تجيب دون أذن
. 2منع إلطإلبإت إلمخإلفإت من إلمشإركة وإخرإجهن من إلفصل
. 3منإقشة طريقة مقبوله لألجإبة ثم تعديل إلتعليمإت بنإء عىل ذإلك
. 4إلتوقف عن إستخدإم إسلوب إلنقإش إلجمإع لحسن ر
إليإم إلطإلبإت
ي

إلسلوؽ ؟
يعت عن إلهدف
يىل ر
ي
 -134أي ممإ ي
ينبع إكتسإبة من درإسة إلموضوع
 . 1عبإرة عإمة تصف مإ
ي
 . 2عبإرة محددة تصف مإيجب أن يكسبه إلمتعلم بعد ممإرسة نشإط معي
 . 3عبإرة تصف مإيجب إكتسإبة من وحدة تعليمية معينة
 . 4عبإرة تصف مإيجب إكتسإبه من مإدة درإسية محدده
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 – 135جميع ر
إلتعإوئ مإعدإ وإحد و
ينبغ تحتيتهإ عند توزيع إلطلبة ضمن مجموعإت إلتعلل
إلرسوط إإلتيب
ي
ي
. 1تكون مجموعإت متبإعدة عن بعضهإ بمسإفة مالئمة
. 2ترتيب إلمجموعإت بشكل يسي تجول معلم بينهم
. 3جلوس إعضإء إلمجموعة عىل مقربة كإفيه من بعضهم
. 4توزيع إلطلبه عىل إلمجموعة وفقإ إلختبإرإتهم إلخإصة

ر
إلي إلتتطت فيهإ إلقورة ر
ر
ونرس إ عىل
 -136يػ درس عند تلوث إلبيئة للنبإت طلب إلمعلل من كل طإلب أا يقور نبإتإت مع شح للبيئة ي
إلشبكة إلعنكبوتية لمنإقشة ذه إلقور مع زمالئب إلطالب يفضل أا يستخدم إلمعلل وإلطالب:
ر
إإللكيونية
. 1برإمج إلمحإدثة
ر
إإللكيونية
. 2إلمدونإت
ر
ون
. 3إلييد إإللكي ي
إلويك
. 4صفحإت
ي

ر
ر
إلي كإا يسغ إىل تحتيتهإ يسىم :
إلي يتوم بهإ إلمعلل لتحتيق وصول إلطالب إىل إإل دإف إلمرجوة ي
 - 137إلطريتة وإإلجرإاإت ي
. 1إلتقويم
. 2إلتنفيذ
. 3إلتخطيط
. 4إلتغذية إلرإجعة

يىل :
 -138إلهمزة مكتوبة خطإ فيمإ ي
. 1أنطلق
. 2أعط
. 3ؤهتم
. 4إستخدم
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نموذج وفتإ للنظرية إلبنإئية فأي إلجوإنب إلتإلية
 - 139ضمن برنإمج تبإدل إلزيإرإت مع زمالئب يرغب إلمعلل إحمد يػ إعطإا درس
ر ي
إلتكت عليهإ ر
ينبغ ر
أكت ألبرإز نموذجب :
ى
ي
. 1إإلرتبإط بي إإلهدإف وإلمحتوى
. 2إلخيإت إلسإبقة للطإلب
. 3إإلرتبإط بي إلدروس
. 4إهدإف إلدرس

إلتفكت يػ إلمرحلة إإلوىل للطفولة من وجهة نظر بيإجيب أنب:
مإيمت
 -140إ ل
ى
ى
لفط
سمع
.1
ي
ي
مكإن
سمع
.2
ي
ي
حرك
. 3برصي
ي
حرك تجريدي
 .4ي

 -141إلمكونإت إإلتيب  :إ دإف إلدرس ,إسإليب إلتتويل  ,طرق إلتدريس,إنشطة إلتعلل ,جميعهإ تمثل عنإرص إسإسية يػ عملية :
. 1إلتخطيط لدروس إليومية
إش
. 2تقويم إلتحصيل إلدر ي
إلتدريس
. 3إلعمليإت إلتتإبعية للعمل
ي
. 4إلتخطيط إلبعيد إلمدى للعملية ر
إليبوية

ر
يأئ إلطإلب معتقل متأخرإ عن نوعد بدا إلدوإم ػ معظل إإليإم نإقشب رإئد إلفقل ونبهب ر
أكت من مره دوا نتيجب  ,أي إإلجرإاإت
ي
 -142ي
إإلتيب يلزم إتبإعهإ إإلا :
. 1عقإب إلطإلب إمإم إقرإنه لردعه
. 2إإلستمرإر يف إلحديث إىل إلطإلب
. 3تجإهل سلوكه إىل إن يتوقف تلقإئيإ
. 4إلتوإصل مع وإلده لمنإقشة إلمشكلة
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ر
ر
إإلكت مالئمة لمسإعدة
إلتعليىم
إلذإئ إلمستمر إإلسلوب
 -143يسغ إإلستإذ "سلمإا" نحو إكسإب طلبتب مهإرإت وإتجإ إت إلتعلل
ي
ي
إلمعلل يػ تحتيق دفب :
إلتعإون
. 1إلتعلم
ي
إلذهت
. 2إلعصف
ي
. 3إلتعلم بحل إلمشكالت
ر
بإلمشوعإت
. 4إلتعلم

 -144طلب إلمعلل "خإلد" من طالبب أا يضعوإ أفكإر ر
إلتفكت ؟
لمرسوع " إلسمنة تهدد حيإتك " ذإ يتيس مهإرة
ى
. 1إلنإقد
إإلبدإع
.2
ي
. 3إلقيإس
إإلستدإلىل
.4
ي

 -145عندمإ يطلب إلمعلل من إلطإلب أا يتبإدلوإ إلكرإسإت بينهل لتقحيح إإلجإبإت عن إإلسئلة فؤا ذإ إإلسلوب يعرف بـ :
. 1تقويم إإلقرإن
ر
ذإن
. 2تقويم ي
إلمحك
. 3تقويم
ي
ر
إلمشيك
. 4تقويم

نوإج إلتوة وإلضعف يػ إدإئة يؤدي إىل :
 -146وفتإ لنموذج نإفذة جو إري إلمبينة أدنإه فؤا تزويد إلطإلب بتغذية رإجعة عن
ي
إلمنطتة إلعميإا
معلومة عن إإلخرين
غت معلومة للذإت
ى
غت معلومة
منطتة إإلنشطة ى
غت معلومة إإلخرين
ى
غت معلومة للذإت
ى

إلمنطتة إلعإمة
معلومة إإلخرين
معلومة للذإت
إلمنطتة إلمخفية
غت معلومة إإلخرين
ى
معلومة للذإت

. 1خفض إلمنطقة إلعميإء وزيإدة إلمنطقة إلعإمة
. 2زيإدة إلمنطقة إلمخفية وخفض إلمنطقة إلعميإء
. 3زيإدة إلمنطقة إلعميإء وخفض إلمنطقة إلمخفية
. 4خفض إلمنطقة إلعإمة وزيإدة منطقة إإلنشطة إلغي معلومة
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ً
ر
نوعب من تتنيإت إلتعليل :
إإلئ يمثل معيإرإ ً رئيسإ عىل إلمعلل إإلستنإد عليب عند إنتتإئب ىبب
ى
 -147أي ي
. 1إإلحدإث ليظهر إنه عرصي ويتإبع كل جديد
. 2إإلرخص حيث عليه إإل يرهق ميإنية إلمدرسة
 .3ر
إإلكي فإعلية إلن إلتقنية وسيط لتحقيق إإلهدإف
. 4إإلسهل إستعمإإلت ليدخر جهده ووقته لمهإم أخرى

ر
وإستإتيجتب إلتعليمة يػ ضوا
 -148يرإجع إلمعلل خطط
. 1إتجإهإت إلطالب نحو إسإليب إلتقويم
إش
. 2نسبة نجإح إلطالب يف إختبإر إلتحصيل إلدر ي
إش للطالب وتفسيهإ
. 3تحليل نتإئج إلتحصيل إلدر ي
إش
. 4أرإء أوليإء إإلمور يف نتإئج إلتحصيل إلدر ي

 -149عندمإ يعد إلمعلل أدإة للمالحظة بهدف وصف سلوك مإ أو تحليلب إو تتويمب فؤا عملية إلتحليل تختلف
عن إلعمليإت إإلخرى من حيث :
. 1إلحكم عىل إلسلوك ومؤثرإته
. 2إلربط بي إلسلوك ومؤثرإته
. 3تجديد إلسلوك ومؤثرإته
. 4ضبط إلسلوك ومؤثرإته

تمكب إلطإلب من إلحكل عىل إدإئهل يػ إلموإقف إلتعليمية يعد مشإركتهل يػ :
-150
ى
. 1إلتنبؤ يف أدإئهم
. 2وضع محكإت إلتقويم
. 3تنمية مهإرإت إإلقنإع
. 4تصميم إلخطط إلعالجية
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إلتفكت إلنإقد :
 -151إي موإقف إلتعلل إإلتيب يشتمل عىل عمليإت
ى
. 1مشإري وعمر يتحإورإن يف منطقة تفسيإتهمإ لنتإئج تجربة إلكيميإء
. 2يونس ودإوود يكتبإن إكي عدد ممكن من إإلمثله حول مفهوم إإللفقإريإت
ذهت للنتإئج إلمحتملة لألحتبإس إلحرإري
. 3خإلد ومصطق يقومإن بعصف
ي
لمعإن إلكلمإت بإإلنجليي
. 4إحمد وجمإل يختيإن بإلتبإدل حفظ كل منهمإ
ي

إلتإىل:
إلتدريي
إلمعلمب يفضل إلنمط
إلميدإئ ؤلعدإد
 -152يػ إسلوب إلتدريب
ى
ي
ي
ري
إلفعىل إلمستمر
. 1يبدأ بمرحلة إلمالحظة وإلنقد ثم ينتقل إىل مرحلة إلتدريس
ي
إلفعىل إلمستمر
إلتدريج إلموزع ينتقل إىل مرحلة إلتدريب
. 2يبدأ بإلتدريب
ي
ي
وإلمشف ر
ر
إليبوي ثم يتبع بعد ذلك ؤعطإء بعض إلدروس
إإلصىل وينإقشهإ مع إلمعلم
. 3يالحظ دروس للمعلم
ي
ر
إلش ممإ سبق
 .4ي

يمت إدوإر إلمعلل تجإه إلمتعلل وفق إلمدرسة إلسلوكية:
 -153ممإ ى
. 1نقل إلمعلومإت
. 2تسهيل إلتعلم
. 3إعدإد إنشطة تفإعلية
. 4تهيئة بيئة تعإونية للتعلم

إع خقإئص إلطالب :
إلتعليىم
 -154إحمد معلل إلمرحلة إلثإنوية إرإد أا يوجب طالبب نحو مستتبلهل
وإلمهي لذإ عليب إا ير ي
ي
ي
. 1إلعقلية
. 2إإلجتمإعية
. 3إلطبيعية
. 4إإلنفعإلية
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ر
إلمثت وإإلستجإبة ي إلنظرية :
إلي تقف عتل إلمتعلل بأنب صندق إلتتضح عمليإتب إلدإخلية ويتعلل من خالل
ى
 -155نظرية إلتعلل ي
. 1إلبنإئية
. 2إلسلوكية
. 3إؤلدرإكية
. 4إإلجتمإعية

يتمت إلطفل يػ مرحلة إلعمليإت إلحسية من إلمرإحل إإلخرى :
 -156ى
. 1بإلقدرة عىل إلتصنيف ر
وإليتيب
إلحرك
إلحس
. 2بإلنمو
ي
ي
. 3بإلتفكي إلمجرد
. 4بإلنمو إللغوي

 - 157يتوقع من إلمعلل إا ر
يرسح إ دإف إلتعلل لطالبب قبل بدا عملية إلتعليل يسغ إلمعلل ورإا ذه إلممإرسة إىل تحتيق دف
رئيش :
ي
ر
إلت سيقومهم ويختيهم فيهإ
. 1تعريف إلطلبة بإلموضوعإت ي
. 2توعية إلطلبة بمإ يتوقع إن يحققوه من إلتعلم ليكزوإ علية
ر
إلت يتبعهإ إلمعلم يف تحقيق هذه إإلهدإف
. 3توعية إلطلبة بإلطريقة ي
. 4تزويد إلطلبة بمإ يلزمهم من معلومإت تسإعدهم يف إختبإرهم طريقة إلمذإكرة

ر
ر
إكت عدد من إلحلول إلممكنب لمعإلجة مشكلة إلنفإيإت
إإلئ  :إقتح ر
 -158طرح إلمعلل إلسؤإل ي
ر
إستإتيجية :

ذإ إلسؤإل إلمطروح يدل عىل تطبيق

إلذهت
. 1إلعصف
ي
. 2إلقيإس
. 3إإلستقصإء
. 4إإلكتشإف
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 -159يمثل ملف إعمإل إلطإلب :
ر
إلت يقوم بهإ إلطإلب
. 1إلوإجبإت إلميلية ي
. 2نتإئج إختبإرإت دورية وفصلية للطإلب
ر
إلت تمي بهإ إلطإلب عن إقرإنه
. 3جميع إإلعمإل ي
ر
إلت تعطس تطور إدإئه
. 4إنتقإء هإدف ألعمإل إلطإلب ي

 - 160أي إلوسإئل إإلتيب إإلنسب يػ إلتوإصل مع إوليإا إمور إلطإلب بشإا غيإب إبنإئهل ؟
 .1ر
تويي
ر
ون
. 2إلييد إإللكي ي
 . 3رسإئل sms
. 4إلفيس بوك

إلتدريش:
للمتعلمب يعد ذإ إلمدخل
إلمعلمب إا يطبق نظرية سكت يػ عمليإتب إلتدريسية فكإا يطبق إلتعزيز
 -161حإول إحد
ى
ى
ي
إلمعرف
.1
ي
. 2إلفردي
إلسلوك
.3
ي
إإلجتمإع
.4
ي

 -162إلمتعلل إلذي يفضل إا ر
يتلؼ إلمعلومإت عن طريق إلترإاة أو إلرسوم إلتوضيحية أو إإلشكإل و :
. 1إلبرصي
إلتأمىل
.2
ي
إلسمع
.3
ي
إلعمىل
.4
ي
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 -163أي إإلسإليب إلتإلية إفضل لضمإا إستيعإب جميع إلطالب للدرس :
. 1إلتنويع يف طرق إلتدريس إلمتبعه
. 2توجيه مجموعة من إإلسئلة للطالب
. 3إلبدء بعرض إلمفإهيم إلرئيسية
. 4ؤعإدة رشح إلدرس يف إلحصة عدة مرإت

ر
ر
إلي يمكن من خاللهإ حل
 -164إختلف ثالثة من
ى
إلمعلمب يػ مدى حإجتهل لاللتإم إلممإرسإت إإلخالقية يػ مهنة إلتعليل أي إإلسإليب ي
إلمعلمب :
إلخالف ىبب ؤإلا
ى
. 1إلرجوع لمدير إلمدرسة للحكم بينهم
 . 2رييك إإلمر لكل منهم ليقرر مإ يقتنع فيه
. 3يرإجعون ميثإق مهنة إلتعليم بإلمملكة
. 4يرإجعون إلموإثيق إلعإلمية يف إخالقيإت مهنة إلتعليم

يىل يمثل رأيإ خإطئإ للمعلمة
إلكبت إلنإتج عن إلجزا
 -165تشكو إلمعلمة "أسمإا" من إلعبا
ى
إلكتإئ من عملية إلتخطيط للتعلل أي ممإ ي
ري
يػ ذه إلحإلة :
ر
إللوإن يعلمن إلمرحلة نفسهإ
إلتعإون مع إلمعلمإت
. 1إلتخطيط
ي
ي
. 2إإلستعإنة بإلحإسوب لحفظ إلنمإذج وإلخطط وتطويرهإ إلمستمر
ر
إلمإض وتغيي إلتإريخ
إلت وضعتهإ إلعإم
ي
. 3إإلعتمإد عىل إلخطط ي
ر
إلت وضعتهإ إلوزإرة
. 4إإلطالع عىل إمثلة من إلنمإذج ي

ر
إإلئ للمشإركة إلفعإلة ىبب إلمدرسة وإلبيت :
 - 166أي عبإرإت إإلتيب يمثل إلوصف ي
. 1يقترص دور إلبيت عىل متإبعة إلوإجبإت
. 2يعد إلبيت إلجهة إإلنسب يف ضبط سلوك إلطلبة
ينبع مشإركة إإلهل يف تخطيط إلتعليم ومتإبعته وتقويمة
 .3ي
. 4يفضل عدم تدخل إلبيت يف تعلم إبنإءهم
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 - 167أي إإلسإليب إنوإع إلتتويل إلتإلية ر
أكت فعإلية يػ تعريف عىل تتديل تعلل إلطلبة نحو تحتيق إإل دإف :
إلختإم
.1
ي
إلتكويت
.2
ي
إلتشخيص
.3
ي
. 4إلمعيإر إلمرجع

 -169يرغب إلمعلل خإلد يػ إلتحدث مع أوليإا إمور طالبب ومنإقشتهل وتبإدل إإلدإا معهل حول تتدم إلطالب يػ إإلدإا فمإ إفضل طريتة
ليحتق إلمعلل دفب :
. 1عقد إجتمإع لمنإقشة إإلهدإف ر
إلمشكة مع إوليإء إإلمور حول أدإء إبنإئهم
. 2كتإبة مالحظإت إيجإبية وإرسإلهم إلوليإء إإلمور حول تقدم طإلبهم
. 3إلحصول عىل توقيعإت إوليإء إإلمور لضمإن إستالم تقإرير إدإء إبنإءهم
. 4إلزإم إلطإلب بتسجيل إلملحوظإت يف سجل إلمتإبعة إليومية وتوقيعه من أوليإء إإلمور

يعت عن إلقوره إلذ نية للعالقة ىبب إلمعلومإت فهو
 - 170يحإول إحد
إلمعلمب إستعمإل أسلوب تمثيل إلمعلومإت بضيإ بحيث ر
ى
بذإلك يوجهل إىل إستعمإل :
. 1طريقة ر
إلمشوع
. 2مقإيس إلتقدير
. 3إلمدونإت إليومية
. 4إلخريطة إلمفإهمية

يعتت:
 - 171معلمب طلبت من طإلبإتهإ زرإعة نبتب يػ وعإا دإخل إلفقل عىل حسب مخروط ديل ر
ر
إلمبإشه
. 1إلخيه
. 2إلخيإت إلمعدلة
. 3إلمحسوس إلمالحظ
. 4توقع إلرمزية
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ر
إلي إشإرإت عىل إلتعلل ومبإدئب :
 - 172من إ ل إلمدإرس ي
. 1إلمعرفية
. 2إلسلوكية
. 3إلتحليلة
 . 4إإلجتمإعية

إلمعلمب ودرجإتهل يػ إدوإت إلتتويل إإلدإا
إلمتتدمب عىل إختبإرإت
 -173إظهرت إحدى إلدرإسإت إرتفإع معإمل إإلرتبإط ىبب درجإت
ى
ى
إلتعب فأي إنوإع إلقدق لدإفعية إلنتإئج :
يعد
ى
. 1صدق إلمفهوم
. 2صدق إلمحك
إلعإمىل
. 3صدق
ي
. 4صدق إلتنبوئ

وػ كل إسبوع يطلب من إلطالب مرإجعة إعمإلهل إلسإبتة ثل
 -174طلب إلمعلل من كل طإلب إا يجمع إعمإلب بإنتظإم يػ حتيبة ي
يسغ إليب من ذإ إلطلب :
إعإدتهإ إىل مكإنهإ دإخل إلفقل فمإ إلهدف إلذي
ي
. 1مشإركة إلطالب زمالئه يف عملية إلتقويم
. 2إتإحة إلنقإش بي إلطالب للمقإرنة بي إعمإلهم
. 3تقويم مستوى إلطالب يف إلمحإفظة عىل مقتنيإتهم
. 4تشجيع إلطإلب عىل إلتأمل يف إعمإله ومدى تقدمه

فؤني :
 -175لتحتيق صدق إلمحتوى لالختبإر ي
. 1أخذ إلمحتوى ر
إلمدرش
مبإشة من إلكتإب
ي
. 2أضمن فقرإت أسئلة متبإينة إلصعوبة
. 3أربط نتإئج إإلختبإرإت مع نتإئج إختبإر موثوق
. 4أعدهإ وفق جدول موإصفإت
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 -176أي إلفوإئد إليؤدي تتويل إإلقرإا إليهإ :
إإلجتمإع
. 1تطوير حسن إلمسؤولية وإلتفإعل
ي
. 2زيإدة قدرة إلمتعلم عىل إإلستقاللية
. 3تنمية بعض مهإرإت إلحيإة إلمهنية
إإلبدإع
. 4تطوير مهإرإت إلتفكي
ي

إلمعلمب يػ إختبإر إسلوب إلتتويل إإلنسب لتتويل أدإا طالبب يػ مهإرة إلتحليل فأي إإلسإليب إلتإلية تكوا إنسب
 -177تردد إحد
ى
ر
إلي حدد إ :
لتتويل إلمهإرة ي
مقإىل مفتوح يف نهإية إإلختبإر
. 1إضإفة سؤإل
ي
. 2زيإدة عدد فقرإت إإلختبإر من متعدد يف إإلختبإر
. 3وضع إلفرإغ يف نهإية إلفقرة ليستطيع فهم إلسؤإل
. 4وضع فقرإت إلصوإب وإلخطأ بإلتنإوب يف ورقة إإلختبإر

ر
إلذإئ لجميع إلتالميذ :
 - 178لتنمية إلتعلل
ي
. 1أحفز إلتالميذ إإلقويإء عىل إلتعلم ف ضوء إإلهدإف ر
إليبوية
ي
 . 2إتيح إلفرصة لجميع إلتالميذ لوصف عملية تعلمهم وأشجعهم عىل ذلك
. 3إستخدم مصإدر تعلم محددة وإل أشتت إنتبإه إلتالميذ
 . 4أشغل إلتالميذ يف تقويم أعمإل زمالئهم

ر
يستمت وقت إلتدريس بقورة فإعلة ومتوزنة ؤذإ رصف يػ :
-179
 . 1رشح موضوع إلتعلم
. 2توجيه إلتالميذ
. 3ضبط إلفصل
 .4ر
إليبية وإلتعليم
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إلنهإئ للمجموعة بنإا عىل مدى جودة أدإا كل فرد يػ إلمجموعة وإتتإنب لمإ كلفب من عمل عىل
 -180عندمإ يتوم إلمعلل بتتدير إلعمل
ي
إلتعإوئ و :
يشت إىل مكوا مهل من مكونإت إلتعلل
حده فؤا ذإ ى
ي
. 1عمليإت إدإء إلمجموعة
إإليجإن
. 2إإلعتمإد إلمتبإدل
ي
. 3إلتنإفس إلموجه بي إلطالب
. 4إلمحإسبة إلفورية

إإلبتدإئ يترأ إلكلمإت بقورة خإطئة وغإلبإ مإ يعكس ترتيب إألحرف يػ إلكلمإت يمكن وصف ذإ طالب
 -181إحد طالب إلقف إلثإلث
ي
من فئة :
. 1ضعإف إلنظر
. 2صعوبإت إلتعلم
. 3إلمتخلفي عقليإ
. 4إلمتإخرين درإسيإ

ر
ر
ط يحدث إلتعلل من خالل :
إإلئ إليوإفق مع نظرية إلتعلل إلرس ي
 -182أي ي
ر
إلمبإش للسلوك
. 1إلتعزيز
. 2إرتبإط إلمثي بإإلستجإبة
. 3دعم إلسلوك بإلمعززإت إلخإرجية
. 4إستثإرة إلدإفعية للتعلم بمعززإت دإخلية

 -183أي إألسإليب إألتية تستهدف كيفية تعلل إلطإلب وتحميل مسؤولية إلتعلل وإلتحكل يػ سلوكب :
. 1إلمعرفية
. 2إلسلوكية
إلمعرف
. 3تعديل إلسلوك
ي
إإلجتمإع
. 4إلمنية عىل نظرية إلتعلم
ي
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ر
معب :
إلي ترتبط بموقف ى
 -184إلتدرة عىل شعة إنتإج إفكإر ي
تنىم إىل إنوإع مختلفة من إإلفكإر ي
. 1طالقة فكرية
. 2طالقة لفظية
. 3مرونه
. 4إصإله

 -185أيهمإ إصح :
. 1مدرإء مدإرس
. 2مديرو مدإرس
. 3مديرين مدإرس
. 4مديرون مدإرس

ً
ً
يعي أا
 -186قدمت إلمدرسة إلثإنوية إختبإرإ موحدإ للطالب وبعد تقحيحب لوحظ تفإوت تتدير
ي
معلىم إلفقول لدرجإت إلطالب ممإ ي
ذإ إإلختبإر يفتتر إىل :
. 1إلصدق
. 2إلثبإت
. 3إلشمولية
. 4إلموضوعية

 -187قبل إلبدا بتنفيذ ر
إلمرسوعإت إلبحثية تزود إلمعلمة "آمنب" طإلبإتهإ بـ سلل تتدير يوضح مستويإت إإلدإا إلمختلفة ومإيتإبلهإ من
معإيت إلتقحيح يتوقع لهذه إلممإرسة أا يؤدي :
درجإت
ى
. 1إنخفإض مصدإقية إلتصحيح بسبب إلمعرفة إلمسبقة بإلمعإيي
. 2زيإدة مقدإر إلوقت إلالزم إلنجإز ر
مشوعإت تستجيب إلمعإيي
. 3شعور إلطإلبإت بإإلحبإط نتيجة إرتفإع مستوى معإيي إلتصحيح
. 4إرتفإع مستوى جودة ر
إلمشوعإت ودرجة تقيدهإ بإلمعإيي إلموضوعية
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 -188قإم إحد إلطالب بإإلستهزإا بؤجإبة إحد زمالئب فإإلجرإا إإلنسب تربويإ إلذي ر
يفتض إا يمإرسب إلمعلل :
. 1تأنيبه إمإم زمالئه
. 2تحويل إلسؤإل إليه ر
مبإشة
. 3إيقإفه وطلب إإلعتذإر منه لزميله فورإ
. 4إستدعإؤه عىل إنفرإد بعد إلحصة وتوضيح خطئه

 -189تنمية مهإرإت إلطإلب يػ ؤدإرة إلوقت تكوا من خالل :
. 1إكسإبه إلمهإرإت إلمعرفية إلمتعلقة بأهمية إلوقت
. 2تدريبه عىل وضع خطه زمنية يف وضع إإلنشطة
. 3مسإعدته عىل إنهإء إلنشإط يف إلوقت إلمحدد
. 4منحه إلحرية يف تحديد وقت تنفيذ إإلنشطة

 -190إثنإا رشحك ألحد إلدروس بدأت تشعر بأا إلطإلب قإموإ يتضفوا بطريتة قد تفتدك إلتدرة عىل ضبط إلقف  ,فمإ إإلسلوب
إلمنإسب إلذي ستتبعب يػ ذه إلحإلة :
لك يرتدع إلطإلب جميعإ
. 1خصم عدد من إلدرجإت ي
. 2توجيه إلطالب إىل إنشطة صفية متعلقة يف إلدرس
. 3إشعإر إلطالب بؤنك لن تعيد رشح درس إليوم
. 4إلتوقف عن ر
إلشح وإشعإرة إدإرة إلمدرسة

وػ كل مره يالحظ إستجإبة بعض إلطالب وعدم دإفعية بعضهل
-191
يعظ إلمعلل "دمحم" نشإطإ ومهمة موحدة لجميع إلطالب ي
ي
إلتدريي إلمالئل إلذي ينإسب إلمعلل دمحم ويسإعده عىل حل إلمشكلة إلسإبتة :
إلتنإمج
لتنفيذ مإ ر
ري
إلمبت عىل نظرية إلذكإء إلمتعدد
. 1إلتعليم إلتمإيزي
ي
. 2مهإرإت إلحوإر يف إإلتصإل مع إإلخرين
. 3مهإرإت إلعرض وإإللقإء إلمؤثر
. 4دمج إلتقنية يف إلتعليم
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يعإئ طإلب ذوي صعوبإت إلتعلل يػ مجإل إللغة إإلستتبإلية من :
- 192
ي
. 1إتبإع إلتعليمإت
. 2منإقشة إلمفإهيم إلمجردة
. 3إستخدإم قوإعد إللغة إلصحيحة
. 4إلحفإظ عىل نفس إلموضوع عند إلمنإقشة

ر
وإشتإط عىل إلطالب يػ مشإركإتهل أا يترأ كل
تعليىم إضإف إلمعلل سؤإل يػ منتدى إلمترر
 -193يػ تدريس مترر بؤستخدإم منتدى
ي
طإلب إجإبة زميلب إلذي سبتب ويحلل إإلجإبة ويؤيد إ أو ينتد إ عىل إسس علمية إستخدإم إلمعلل للتتنية يػ ذإ إلسؤإل يسإعد عىل :
. 1تقليل تكرإر إجإبإت إلطإلب إلمتشإبهه
. 2تنمية مهإرإت إلتفكي إلعليإ لدى إلمتعلم
. 3إلتقليل من إإلحتمإإلت إلغش يف إإلجإبة
. 4تشتت إلطإلب وإلحد من تحقيق إهدإف إلتعلم

نرسه ػ ر
إإلنتنت ضمن إنظمة ؤدإرة إلتعليل ويمكن ر
 - 194أحد بيئإت إلتتنية ؤلنشإا محتوى تعليىم تفإعىل يمكن ر
نرسه ضمن إإلقرإص
ي
ي
ي
إلمدمجة وإلمشغالت :
. 1إلمفضالت
. 2إلدروب بكس
. 3إلكورس إلب
إلتعليم
. 4إلجوإل
ي

إلتعإوئ يػ مجموعإت :
 - 195أي إلمهإم إإلتيب تتع عىل عإتق إلطإلب إلذي يتوىل مهمة إلمشجع إثنإا إلتعلل
ي
ً
. 1إلتأكد من تحمل كل عضو جزءإ من مسؤولية تأدية إلمهمة إلتعليمية
. 2تقويم أدإء إإلعضإء وكتإبة تقرير لتقديمه للمعلم بعد إنتهإء إلنشإط
. 3تقدير جهود إإلعضإء وإسهإمإتهم يف تحقيق إهدإف إلنشإط
إلمستقبىل
. 4تسجيل إلمالحظإت إلتأملية لتوظيفهإ يف تطوير إإلدإء
ي
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 -196يعد تبإدل إلزيإرإت ىبب إلزمالا إثنإا إلتدريس من وسإئل إلمسإعدة عىل :
. 1تقويم طرإئق إلتدريس
. 2تطوير إلمنإهج
إلمهت
. 3إلنمو
ي
. 4تقويم إلمعلم

ر
إلرر"
إلرر ,إؤل ؤا إلتوة ي
إلرر  ,إؤل ؤا إلتوة ي
إلني صىل لال عليب وسلل " إؤل ؤا إلتوة ي
 - 197بإدر معلل إلعلوم إلرسعية طالبب بحديث ر ي
إلرر ,يتيس إلطلب إلسإبق مهإرة :
روإه مسلل .وطلب من إلطالب ذكر ر
إكت عدد مكن من إلفوإئد لتعلل ي
. 1إلجدة
. 2إلمرونة
. 3إلطالقه
. 4إإلصإلة

إلتإىل  :أا يتبل إلطإلب عىل حل إإللغإز يػ إلمسإبتإت إلمدرسية ضمن إ دإف إلمجإل:
إلتعليىم
 -198يقنف إلهدف
ي
ي
حرك
. 1إلنفس
ي
إلوجدإن
.2
ي
إلسلوك
.3
ي
إلمعرف
.4
ي

ر
ر
إلمهي :
إلئ تسإعد عىل تحديد وتحتيق إ دإف نموه
إإلئ إليعد من إلعوإمل ي
 -199إي ي
ي
إإليجإن
. 1إإلتجإه
ي
. 2إلدإفعية إلدإخلية
. 3إلممإرسة وإلتدريب
. 4إليإعإت إلشخصية
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ر
بويب للمعلل بعد زيإرتب ر
 -200قإل أحد ر
إلمهي عليب إلمعلل قإئال :
إإلشإفية تحتإج إىل إإل تمإم بإلنمو
فب إلت ى
إلمرس ى
ي
. 1حث إلطإلب عىل إلتعليم إلمستمر
. 2تكوين عإلقإت جيدة مع إلمعلمي
إلذهت لحل إلمشكالت
. 3إلعصف
ي
ر
إلذإن
. 4إلتعلم إلمستمر وإلتوجهه
ي

تبب إلعالقإت إلرأسية وإإلفتيب ىبب ذه إلمفإ يل
 -201إلبدا بإلمفإ يل إلعإمة وإإلنتتإل إىل إلمفإ يل إإلقل عمومية مع ربطهإ بطريتة ى
ذإ إلعمل يمثل إإلنتتإل من :
. 1إلكل إىل إلجزء
. 2إلبسيط إىل إلمعقد
. 3إلمعلوم إىل إلمجهول
. 4إلمحسوس إىل إلمجرد

كإلتإىل  :فؤا""2,2,3,6,6,5,4,3,3
ي
 -202ؤذإ كإنت درجإت مجموعة طالب يػ إختبإر ي
إلحسإن أقل من إلوسيط وإعىل من إلمنوإل
. 1إلوسط
ي
إلحسإن إعىل من إلوسيط وإقل من إلمنوإل
. 2إلوسط
ي
إلحسإن إعىل من إلوسيط وإلمنوإل
. 3إلوسط
ي
إلحسإن إقل من إلوسيط وإلمنوإل
. 4إلوسط
ي

 -203تتوم عملية إلتتويل ر
إلتبوي عىل إسإس :
. 1معرفة مدى إلمركزية يف بنإء إلمنهج
. 2مقإرنة إلنتإئج بأهدإف إلتعلم
. 3معرفة مدى مرونة إلمنهج
. 4مقإرنة إلوسإئل بإلنتإئج
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ر
إإلستإتيجيإت
إلمعلمب إلجدد يػ ورش تدريبية لتنمية إستخدإم إلتتنية يػ إلتدريس فأي من
 -204يشإرك إحد
ى
إإلفضل لالستفإدة إلتقوى من تلك إلورش :
إلت يجب عليه ر
ر
إليكي عليهإ عند حضور إلورش
. 1إطالع عىل إرإء زمالئه من إهم إإلشيإء ي
ر
إلت قدمت يف إلورش
. 2إلبدء بؤدرإج موإد تقنية إضإفية يف خطط إلتدريس لتطبيق إلمعلومإت ي
. 3مرإجعة إفكإره إلخإصة حول مزإيإ وعيوب إستخدإمإت إلتقنية يف إلتدريس قبل حضور إلورش
. 4توفي فرص تدريسية يف صفة لتطبيق مهإرإت مكتسبة إلجديدة ومنإقشة مإ يستجد من صعوبإت مع إلزمالء

 -205سبعة أيإم إلعإرضة ينتهوإ :
. 1إنتهإء إلسنة إلميالدية
. 2إنتهإء إإلمتحإنإت
. 3إنتهإء إلسنة إلدرإسية
. 4إنتهإء إإلجإزة إلصيفية

غت متعإرضة فؤنب يستخدم إإلسئلة من نوع عالقة :
 -206إذإ طلب إلمعلل من طلبتب جعل إإلفكإر متطإبتة أو متشإبهة أو مختلفة أو ى
. 1إلسبب بإلنتيجة
. 2إلمقإرنة
. 3إلتضمي
. 4إلتفسي

تشت إلعبإرة إىل :
 -207فئإت متدرجة ومنظمة بشكل متسلسل وتستخدم يػ تحديد خقإئص إإلخرين أو إلذإت ى
. 1إلمذكرإت إليومية
. 2قوإئم إلرصد
. 3ساللم إلتقدير
ر
إكم
. 4إلسجل إلي ي
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 -208سميت إإلسئلة إلموضوعية بهذإ إإلسل :
. 1موضوعية وضعهإ من قبل إلمعلم
. 2موضوعية تصحيحهإ
. 3موضوعية تغطيتهإ للمحتوى
. 4موضوعيتهإ يف مرإعإة مستويإت إلطلبة

 -209إإلختبإر إلذي يتيس إلتدرة إؤلدرإكية و :
. 1إختبإر لوح إإلشكإل
. 2إختبإر شعة إلتميي
. 3إختبإر إإلشكإل إلمقلوبة
. 4إختبإر سالسل إلحروف

ر
إإلئ يعد
 -210منً إلمهل ً إستخدإم إلحركإت وإإلشإرإت إثنإا إإللتإا لشد إنتبإه إلطإلب ولهذإ إإلستخدإم ضوإبط ومهإرإت فأي ي
إستخدإمإ خإطئإ :
. 1توظيف إشإرإت إليد وإلرأس
. 2إلتحريك إلدإئم لليدين وإلرأس
. 3إلموإءمة بي إإلشإرإت و إإللفإظ وإلعبإرإت
. 4إلتحريك إحيإنإ يمنة ويشة وإىل إإلمإم وإلخلف

 -211ترغب إلمعلمة "صفية" إإلعتمإد عىل إلنظرية إلمعرفية يػ توجيب سلوك طإلبإتهإ أي إلممإرسإت إإلتية تستجيب لرغبة إلمعلمة :
. 1تلجأ إلمعلمة ؤجرإء إلعقإب وإلتجإهل ضعإف إلسلوك إلغي مقبول
وإلسلت
إإليجإن
نوع إلتعزيز
ي
ي
. 2تعزيز إلمعلمة سلوك إلطإلبإت بتطبيق ي
ر
إلذإن لسلوكيإتهن بعيدإ عن إلرقإبة إلخإرجية
. 3تدريب إلطإلبإت عىل إلضبط
ي
. 4تنظيم إلبيئة إلمإدية للتعلم بطريقة تقلل إإلحتمإإلت ظهور إلسلوك غي إلمقبول
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 -212من خالل مفهومك إلحديث للذكإا فؤا :
ذك
. 1إلموهوب ي
إلذك موهوب
 .2ي
إلذك متفوق
 .3ي
ذك
. 4إلمتفوق ي

 -213ندب مدرس إىل مدرسة إخرى لمدة إسبوع وغإب يوم يرجع إىل :
. 1إؤلدإرة إلتعليمية
. 2إلشئون إلقإنونية
. 3وكإلة إلوزإرة
. 4إلمدرسة إإلصلية

 -214يتقد بمفهوم إدإرة إلقف :
. 1تنظيم إلبيئة إلتعليمية عىل نحو يسإعد عىل إلتعلم
. 2إستيعإب إلقوإعد وإإلنظمة إلصفية
. 3توظيف مإ لدى إلمعلم من خيإت
. 4إإلهتمإم بحل إلمشكالت إإلتيه بحزم

ً
 -215يكوا إإلختبإر صإدقإ إذإ:
. 1قإس مإ وضع لقيإسه
. 2كإنت درجإت إلطلبة مرتفعه
. 3كإنت إلنتإئج مستقرة بتكرإر إلقيإس
. 4حصل إلطإلب عىل نفس إلدرجة مهمإ إختلف إلمصححون
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 -216يمكن إلتول بأا إإلختبإر يعد موضوعيإ إذإ :
إعط إلدرجة مختلفة عن غيه بغض إلنظر عمن يصححه
 .1ي
إعط نفس إلدرجة مع إإلخذ بعي إإلعتبإر عمن يصححه
 .2ي
إعط نفس إلدرجة بغض إلنظر عمن يصححه
 .3ي
. 4إلعالقة للدرجإت بإإلختبإرإت إلموضوعية

ر
درجي إلحرإرة ؟
 -217ؤذإ كإنت درجة إلحرإرة إلعظىم يػ إحدى إلمدا  6.5درجة وإلقغرى  1.25تحت إلقفر فكل إلفرق ىبب
ي
5.25 . 1
5.75 . 2
7.25 . 3
7,75 . 4

 -218مإ و إإلسلوب إإلنجح من إإلسإليب إلتإلية يػ إلكشف عن وجهإت إلنظر إلمتبإينب :
. 1إلمحإضإت
. 2إلتسجيالت
. 3إلقيإس
. 4إلندوإت

ر
إلي تؤدي إىل فشل إلندوة كأسلوب من إسإليب إلتدريس :
 -219من إ ل إإلسبإب ي
. 1إإلهتمإم بدوإفع إلتالميذ
. 2شدة إقبإل إلتالميذ عىل إلمشإركة يف إلنقإش
. 3مرإعإة حإجإت إلتالميذ
. 4سيطرة بعض إلتالميذ عىل إوقإت إلمنإقشة
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ر
ر
كت عىل :
إلي تسإعد عىل نجإح إلندوة كأسلوب من إسإليب إلتدريس إلت ى
 -220من إلعوإمل ي
. 1إلقرإءإت إلوإسعة إلمفصله
. 2توضيح إلمفإهيم فقط
إإليجإن
. 3زيإدة جو إلتفإعل
ي
. 4تقديم معلومة حديثة

 - 221إختبإرإت إلقوإب وإلخطأ عدة مزإيإ أ مهإ :
. 1تغطيتهإ لعينه كبية من مفردإت محتوى إلمإدة إلدرإسية
. 2إرتفإع معإمل إلثبإت فيهإ
. 3تشجيع إلتالميذ عىل إلحفظ وإإلستظهإر
. 4إرتفإع درجة موضوعيتهإ

 - 222من إبرز عيوب إختبإرإت إإلختيإر من متعدد :
. 1إرتفإع نسبة إللجوء إىل إلتخمي يف إإلجإبة عن إسئلتهإ
. 2إنخفإض معإمل صدقهإ
. 3قصورهإ عن قيإس إلقدرة إلتعبيية
. 4إنخفإض معإمل ثبإتهإ

 - 223إدإرة إلقف إدإرة جيدة تتطلب من إلمعلل إا :
. 1يتصف بإلشدة يف تعإمله مع إلتالميذ لئال ينرصفو عن موضوع إلتعلم
. 2يتصف بإللي يف تعإمله مع إلتالميذ لئال يعوقهم عن إلمشإركة
ر
وإإلحيإم يف إلصف
وإإلنفعإىل إلذي يحقق إلعدل
إإلجتمإع
. 3يوفر إلجو
ي
ي
. 4يتصف بقوة إلقرإرإت ضد إلطالب يف إلصف
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ر
إلي كتبت خطأ:
 -224إلكلمة ي
. 1فشك
. 2يشكو
. 3أوىل
فأدهشت
.4
ي
ر
إلختإت إلشعورية وإلمدخالت إلشعورية وإإلستبطإا ي :
إلي تعتمد عىل ر
 - 225إلمدرسة ي
. 1إلوظيفية
. 2إلبنإئية
. 3إلتحليلة
. 4إلسلوكية
 -226علل إلنفس ر
إلتبوي و إلعلل إلذي يدرس :
. 1إلذكإء
. 2إلفروق إلفردية
. 3إلذإكرة
. 4جميع مإسبق
ر
وغت إ :
إلي جإات بمقطلحإت إلشعور وإلالشعور وإإلنإ ى
 -227إلمدرسة ي
. 1إلبنإئية
. 2إلوظيفية
. 3إلتحليلة
. 4إلجشتالت
ر
إلي تهتل بوظيفة إلشعور ودوره ي إلمدرسة :
 - 228إلمدرسة ي
. 1إلمعرفية
. 2إلوظيفية
. 3إلسلوكية
. 4إلتحلية
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ر
إلي إشإرت عىل إلتعلل ومبإدئب :
 -229إلمدرسة ي
. 1إلمعرفية
. 2إلسلوكية
. 3إلتحليله
. 4إلبنإئية

 -230يػ إإلستتقإا إلعإدل يعدل إلمعلل ىبب إلمجموعإت يػ :
. 1عدم تقديم إجإبإت نهإئية
. 2تزويد إلطالب بإإلدوإت
. 3منإقشة إإلدوإر وتوزيعهإ
. 4جميع مإذكر

ً
 - 231يستضيف إلمعلل ضيفإ للتحدث إىل إلطلبة حول إسبإب إلسمنة أي إإلجرإاإت إلتإلية منإسبة :
. 1يشجع إلمعلم إلطلبة عىل إلمشإركة
. 2يختإر إلمعلم إلطلبة إلذي يثق بهم
. 3يتجإهل إلمعلم ضعإف إلتحصيل
يكتق إلمعلم بإلطلبة إلمتطوعي بإلمشإركة
 .4ي

إلحش :
 -232أي إلعبإرإت إلتإلية تقف طإلب نمطب إلمفضل بإلتعلل
ي
. 1يدرك إإلنمإط وإلعالقإت
. 2لديه إهتمإم وإضح بإلكتإبة
. 3يستمتع يف تركيب إلمجسمإت
 . 4جميع مإسبق
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ر
ر
إلي تدل عىل موإصفإت إإلستمإع إلجيد :
 - 233من إلمؤشإت ي
. 1إلسؤإل عن قضإيإ إلمشكلة يوقتهإ
. 2تصحيح إفكإر إلمتحدث إثنإء إلحديث
. 3تسجيل إلمالحظإت وإلتعليقإت وإإلسئلة
ر
إلش ممإ ذكر
 .4ي

 - 234من أمثلة إلتعليل بإلنمذجة حب يريد إلمعلل تعليل سلوك ر
إحتإم رأي إإلخرين فؤنب :
ى
. 1يمإرسه
 .2ر
يشح معنإه
. 3يحث عىل فعله
. 4يكإف من يمإرسه

 -235من إختقإصإت إللجنة إلعليإ لسيإسة إلتعليل :
. 1إعدإد إلمعلمي
. 2إقرإر إلخطة إلتعليمية
. 3بنإء إلمقررإت إلدرإسية
. 4تدريب إلمعلمي إثنإء إلخدمة

 -236إلحظ معلل إلنشإط طإلب إل يشإرك يػ إإلنشطة :
. 1يتجإهل إإلمر
. 2يخي زمالئه إلطإلب ليستحثوه عىل إلمشإركة
 . 3رييك إإلمر حسب حريته
. 4يتصنع موإقف عفوية تجيه عىل إلمشإركة
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مثإلب عىل أظهإر إلنوا إلسإكنة يقنف ذإ إلهدف ضمن إإل دإف :
 - 237أا يستخرج إلتلميذ من إآلية إلكريمة
ى
. 1إلوجدإنية
. 2إلتطبيقية
. 3إلضمنية
. 4إلمهإرية

 -238إلطريتة إإلنسب للمعلل لتعلل إلطإلب طريتة إلوضوا عندمإ :
. 1يقرأئهإ بشكل صحيح
. 2يعرف إلوضوء بشكل كإمل
. 3يكتب طريقة إلوضوء
. 4يطبقهإ إمإمه بشكل صحيح

 -239معلل علوم رشح نمو إلنبإتإت وطلب من إلطالب بذر نبتة من إلمتل ومرإقبتهإ كل يوم مإ و دف إلمعلل :
. 1أستقرإء
. 2إستقصإء
. 3تعزيز
. 4نمذجة

ُ
يىل :
 -240إلجملة إلقحيحة نحويإ وإمالئيإ ممإ ي
. 1إلصحرإء سمإئهإ صإفية
. 2إلصحرإء سمإؤهإ صإفية
. 3إلصحرإء سمإءهإ صإفية
. 4إلصحرإء سمألهإ صإفية
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ً
ً
إلتقيل إلقحيحتب ػ إلفرإغيب إلسإبتب مإ عىل ر
طإلبإ ...عالمتإ ر
إلتتيب :
وأج مإزإل
ى
ى
ى ي
 -241أنإ أعمل معلمإ ...ي
).,(.1
),.(.2
(.3؛).
!(.4؟)

ً
 - 242ؤذإ كإا ثمن  5كتب  52ريإإل  ,فكل ثمن  25كتإبإ:
 250 . 1ريإإل
 255 . 2ريإإل
 260 . 3ريإإل
 265 . 4ريإإل

ً
إفغ مشبهإ إإلنسإا يػ ذه إلحيإة بإلسفينة يػ إلبحر....... " :مت إشبب إإلنسإا يػ إلحيإة بإلسفينة يػ
 -243يتول مقطؼ صإدق إلر ي
يعتب إإلنسإا عىل إلدنيإ وإحكإمهإ ,
إموإج إلبحر  .....إرتفعت إلسفينة أو إنخفضت فليس ذلك منهإ وحد إ  ......ممإ حولهإ فإل ر
و......فليجتهد أا يحكل نفسب "
. 1أإل ,ؤن ,بل  ,لكن
. 2أإل,بل ,لكن ,ؤن
. 3بل ,ؤن ,أإل ,لكن
. 4لكن ,بل ,ؤن ,أإل

 - 244طإلب يسأل إسئلة متعددة وغريبة مإ إلحل معب :
. 1تجإهله
خإرح
. 2جعله يبحث عن إإلجإبة كبحث
ي
. 3تأجيل إسئلته لمإ بعد إلدرس
. 4إإلجإبة عىل إسئلته وتشجيعه
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يخظ إلمعلل أثنإا إلكتإبة عىل إلسبورة  ,إلموقف إإلمثل يػ ذه إلحإلة :
 - 245عندمإ
ي
 .1ر
يعيف بإلخطأ ويصححه
. 2يتغإض عن إلخطأ وإإليحرج نفسه
. 3يقول للطلبة أنه يختيهم
. 4يصحح إلخطأ يف إلدرس إلقإدم

 - 246أفإدت إلدرإسإت أا ر
مإيىل عدإ :
مإيتإوح ىبب " "%50 - %30من وقت إلحقة يضيع من دوا فإئدة بسبب
ي
. 1قيإم إلتالميذ بنشإطإت غي صحيحة دون متإبعة من إلمعلم
. 2إلتنويع يف إإلنشطة وإلخيإت
. 3نقل بعض إإلدوإت وإلموإد
. 4تقديم إلمعلم إرشإدإت كثية

 - 247إلتتويل إلذي يجريب إلمعلل عند إإلنتهإا من جميع إإل دإف :
تشخيص
.1
ي
قبىل
 .2ي
ختإم
.3
ي
تكويت
.4
ي

 - 248يهتل إلمعلل بإإلدإرة إلقفية ليحتق:
. 1إلكفإية إلتعليمية وإلمعرفية
. 2إلنمو إلمتكإمل للطإلب
. 3قوإعد إلسلوك إلجيد
. 4ضبط إلنظإم دإخل إلفصل
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 - 249لتنمية إإلستتاللية وإلتدرة عىل إتخإذ إلترإرت عند إلتالميذ :
. 1أطلب منهم إلتقيد بإلتعليمإت إلصفية وإلكتإب إلمقرر
. 2إنظم إلتالميذ يف مجموعإت عمل صغية
ينبع عليهم عمله بإلتفصيل
. 3أحدد لهم وإجبإتهم ومإ
ي
. 4جميع مإذكر

تعي إمتالكب لعنض :
 -250قدرة إلمتعلل عىل إيرإد إفكإر عديدة ومتنوعة ي
. 1إلطالقه
. 2إلمرونة
. 3إإلصإلة
. 4إلتنبؤ

وإلتحسب يػ نوعية إلتالميذ :
 -251تستخدم إإلغرإض محددة ولغإيإت إلعالج
ى
. 1إإلختبإرإت إإلدإئية
. 2إإلختبإرإت إلتشخيصية
. 3إإلمتحإنإت إلمفتوحة
. 4قوإئم إلرصد

إلهإتؼ مع معلل من نفس إلمدرسة يدرس مستوى إعىل منك يعد إتقإل :
 -252إإلتقإل
ي
إش
. 1ر ي
. 2تصإعدي
ر
أفق
 .3ي
ٌ
. 4قطري
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ر
إلي تسبب فجوإت يػ إإلتقإل وإلتوإصل :
 -253من إإلمور ي
. 1إلسن
. 2إلجنس
. 3ثقإفة إلفرد
. 4كل مإذكر

بعب إإلعتبإر :
إس عىل مدإر إلسنة عىل إلمعلل أا يأخذ ى
 -254عند توزيع محتوى إلمترر إلدر ي
. 1إحتيإجإت إلطلبة
. 2طبيعة إلمإدة إلتعليمية ومحتوإهإ
. 3أ -ب
. 4إلتغذية إلرإجعة إلتطويرية

إلتإىل  " :أا يستعمل إلطإلب جدول إلضب يػ عمليإت إلبيع
 -255يػ درس عمليإت إلضب صيغ إلهدف
ي
ر
وإلرسإا إليومية " ذإ إلهدف حسب تقنيف بلوم إإل دإف إلمعرفية تحت :
. 1إلفهم
. 2إلتقويم
. 3إلتطبيق
 .4ر
إليكيب

 -256معلل طلب من أحد طالبب بإلتيإم بدور إلطبيب وإإلخر بدور إلمريض مإ ي إلطريتة إلمستخدمة :
. 1حل إلمشكالت
تعإون
. 2تعلم
ي
. 3تمثيل إإلدوإر
 . 4إلعصف
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كبتة قومب  :أختلفو بإألجإبة إيهإ إلقح رقل  1أو 2
 -257ؤذإ إردت أا تقف شخص بأنب كذإب بدرجة ى
. 1أكذب إلقوم
. 2كذإب إلقوم
ُ
 .3ر
إكيهم كذبإ
ُ
. 4إقلهم صدقإ

وإلتعبت عن أنفسهل  ,فأا إفضل إنوإع إإلسئلة إلتحريرية ي إسئلة :
 - 258عند رغبة إلمعلل يػ تنمية قدرة طالبب عىل طرح إإلفكإر
ى
. 1إإلختبإر من متعدد
. 2إإلجإبة إلقصية
. 3إلمقإل إلمفتوح
. 4حسإب إلمتوسطإت

ر
إإلئ ليس من طرق حسإب إلثبإت :
 -259أي ي
. 1أعإدة إلتطبيق
. 2إلصور إلمتكإفئة
. 3إلتجزئة إلنصفية
. 4حسإب إلمتوسطإت

ر
إكىم
 -260أشإرت بعض إلدرإسإت إىل إرتفإع إرتبإط درجإت
ر ي
خريج إلثإنوية إلعإمة يػ إختبإر إلتدرإت بدرجإتهل عىل مستوى إلمعدل إلت ي
يػ إلسنة إلثإنية بإلجإمعة و ذإ مإيعرف بإلقدق :
. 1إلتنبؤي
إلتالزم
.2
ي
. 3إلتكإفؤي
إلمفإهيم
.4
ي
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بيإئ يجب عىل إلمعلل يوجههل إلستخدإم برنإمج:
 - 261طلب إلمعلل من إلتالميذ وإجب يتطلب نسب مئوية ورسل ي
. 1بإوربوينت
. 2أكسل
. 3أكسس
. 4وورد

إلتفكت إلمتمإيز عىل إإلسلئة :
 -262تطلق عبإرة إسئلة
ى
. 1إلسإبرة
 . 2إلمغلقة
عب
 . 3إلمتش ة
. 4إجإبة  1و 2

 -263يعرف إلطإلب "خلدوا" ؤا إحضإر إلهإتف إلجوإل يػ إلمدرسة ممنوع وعىل إلرغل من ذإلك إحضه معب ورا إثنإا إلحقة أي
إلمنإسبإت إلتإلية منإسبة للتعإمل مع إلطإلب :
. 1تأديب إلمعلم له عىل هذإ إلسلوك
. 2مصإدرة إلجهإز لمدة من إلوقت بإلتنسيق مع إلمدير
. 3تذكي إلطإلب برصورة إغإلق إلهإتف عند سمإع ر
إلشح
. 4إخرإج إلطإلب من غرفة إلصف وحرمإنه من سمإح ر
إلشح

ر
غت إلمتبولة من إلطإلب:
 -264أي
إلمعإيت إإلتيب إكت مالئمة لتحديد إلتوقيت إلمنإسب للتعإمل مع إلسلوكيإت ى
ى
. 1إلتعإمل مع إلسلوك يف إقرب فرصة ممكنة
ر
وإلمبإش مع جميع إلسلوكيإت
. 2إلتعإمل إلفوري
. 3تأجيل إلتعإمل مع إلسلوك لتلقي إلطإلب درسة
. 4إنتظإر ترإكم عدد إلسلوكيإت ثم إلتعإمل معهإ دفعة وإحدة
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- 265يتدم إلمعلل عبإرإت " إعتتد إنك تعرف  ,إثق يػ قدرإتك " ذه إلعبإرإت تسإعد إلطإلب يػ تعزيز :
. 1إلميول
. 2إإلتجإه
. 3إلدإفعية
. 4إإلستعدإد

ً
ً
 -266إثنإا قيإمك ر
غت إيجإبيإ إلتضف إلالزم إلتيإم بب :
برسح إحد إلدروس وجدت من بعض طالبك سلوكإ ى
. 1إعرفهم بمسؤوليإتهم دإخل غرفة إلدرإسة
ر
إلذإن
. 2إقوم بإلتوجيه
ي
. 3إغي موضوع إلدرس
إعط إلموضوع إهمية
. 4إإل
ي
ً
ُ
ً
ُ
ر
ممتإ ر
إلبيي كإا قد إعده
يرسح إسبإب إلتلوث
 -267إثنإا بحثب عىل شبكة إإلنتنت وجد إإلستإذ مشعل موقعإ يتضمن عرضإ تتديميإ ى
ي
إلتتديىم أي إلممإرسإت إلتإلية صحيحة يػ ذإ إإلطإر :
معلل من دولة عربية شتيتة يرغب إإلستإذ مشعل إؤلفإدة من ذإ إلعرض
ي
إلتقديم وينسبه لنفسه
. 1تعديالت طفيفة عىل هذإ إلعرض
ي
إلتقديم
. 2يشي للموقع ويذكر إسم إلمعلم ُمعد إلعرض
ي
إلتقديم
. 3يتجإهل إسم إلموقع وإسم إلمعلم ُمعد إلعرض
ي
. 4يضع إسمه وإسم زميله معد إلعرض عىل ر
إلشيحة إإلوىل

ر
إلتإىل :
إئ للفقل عىل إإلسإس
ي
 -268تتوم إدر ي
. 1مسإعدة إلتالميذ عىل رؤية إلعالقإت بي إلموإد إلدرإسية إلمختلفة
. 2تعلم إلمإدة إلدرإسية برصف إلنظر عن إإلرإء ر
إليبوية
. 3تشجيع إلتنإفس إلال محدود بي إلتالميذ
ر
إلش ممإ يذكر
 .4ي
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 -269إذإ إلمدرس إلحظ إنخفإض يػ درجإت إلطالب وكلفهل بعمل إبحإث ذإ إإلجرإا :
معرف
.1
ي
سلوك
.2
ي
. 3تعزيز
عالح
.4
ي

 -270إستإذ خرج برحلة مع طالبب ثل ستط إحدى إلتالميذ مإذإ يفعل يػ إلمرة إلتإدمة :
يلع إلرحالت
 .1ي
. 2يختإر طالب معي إلرحالت
. 3يخطط لتنفيذ وتنظيم إلرحالت
ر
شء للطالب يف إلرحالت
. 4يوقع إوليإء إإلمور عىل إخالء مسؤوليإت إلمعلم عند حدوث ي

إلعلىم
يتمتوا عن بتية زمالئهل برسعة فهمهل وزيإدة تحقيلهل
تبب لك إا مجموعة منهل ى
 -271إثنإا تدريسك مجموعة من إلطلبة ى
ي
إلتمجإت إلتعليمية من نوع :
وتشجع إلمهإرإت إلعتلية إلعليإ لهذه إلمجموعة وتنميتهإ يفضل أا
تستعب يػ تعليمهل بأحد إنمإط ر
ى
. 1إلمحإكإة
. 2حل إلمشكالت
. 3إإللعإب إلتعليمية
إلخصوض
. 4إلتعليم
ي

يشت مقطلح إلفروق إلفردية ىبب إلطالب إىل إإلختالفإت إلنإتجة عن :
 -272ى
. 1إلعمر أو إلجنس
. 2إلوضع إإلقتصإدي
. 3إلخصإئص إلنفسية
. 4إلتغيإت إإلجتمإعيه
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 -273عندمإ يزيد  ..........عن إلطلب يتل : ...........
. 1إلموجود – إإلنتإج
. 2إلسعر – إلتوزيع
. 3إلعرض – إلسعر
. 4إإلنتإج _ إلسعر

 -274يتل جمع إلمعلومإت عن تتدم إلتالميذ بوإسطة ؟
. 1تطبيق إإلختبإرإت إلفصلية
. 2تطبيق إإلختبإرإت وإلمقإييس إلتحصيلية إلمقننة
. 3إستخدإم إلمقإبلة إلعلمية
. 4درإسة إلحإلة وتحليل إلبيإنإت

إلنسي عند إعدإد جدول إلموإصفإت لالختبإرإت إلتحقيلية :
إلمعإيت إإلتيب يرجع بهإ لتحديد إلوزا
 -275أي
ى
ري
. 1زمن إإلختبإر
. 2عدد إسئلة إإلختبإر
. 3نوع إسئلة إإلختبإر
. 4إهمية إلموضوع

 -276عملية تنظيل لموإقف إلتعلل يػ غرفة إلقف بمإ يمكن إلمتعلل من بنإا معرفتب بنفسب مع توجيب وؤرشإد من قبل إلمعلل " يمثل
إلتعريف إلسإبق مفهوم إلتدريس من وجهة نظر إلمدرسة :
. 1إإلجتمإعية
. 2إلمعرفية
. 3إلسلوكية
. 4إلبنإئية
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ً
إلطالئ بنإاإ عىل :
 -277يوجب إلطإلب للنشإط
ري
. 1رغبة إلطإلب وميوله
. 2توجيهإت مدير إلمدرسة
إلطالن
. 3نوع إلنشإط
ي
. 4قدرإت إلطإلب

ً
إكت من فعإلية إلمعلل :
 -278أي طرق إلتدريس إإلتيب تتطلب إنشطتهإ قدرإ ر
. 1إلعرض
. 2إلمحإضه
. 3إإلستنتإجية
. 4إإلكتشإف إلحر

ُ
ُ
ً
 -279يكوا إلتمر بدرإ كل  30يوم فؤذإ ظهر إلتمر بدرإ يوم إلجمعة فبعد كل يوم يعود بدرإ مره أخرى :
 20 . 1يوم
 25 . 2يوم
 30 . 3يوم
 37 . 4يوم

 - 280قبل أا يبدأ إإلستإذ "أحمد" درسب إلجديد رإجع مع إلطلبة مإتعلموه يػ إلدرس إلسإبق ونإقشهل عن عالقة ذلك بموضوع إلتعلل
ر
إلي سيسإعد ل عىل تحتيتهإ يػ إلدرس إلجديد مإقإم بب إلمعلل يتع تحت إجرإا :
ي
إلحإىل  ,كمإ حدد لهل إإل دإف ي
 .1ر
إلشح
. 2إلتهيئة
. 3إلتوضيح
. 4إلمرإجعة
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 -281صممت ر
نرسة علمية يػ جهإزك إلخإص بإلمتل ثل حفظتهإ وعندمإ قمت بنتل ذإ إلملف وتشغيلب عىل جهإز إلحإسب بإلمدرسة
لل يظهر تنسق إلخط ر
للنرسة إلعلمية كمإ حفظتهإ يػ جهإزك إلمت يىل  ,أي إإلسبإب إإلتيب إدى إىل لحدوث إلمشكلة :
. 1خطأ إثنإء عملية إلنسخ
. 2خطأ إثنإء عملية إللصق
. 3إختالف إعدإدت إلخط بي إلجهإزين
. 4إختالف ؤعدإدت شإشة إلعرض بي إلجهإزين

 -282يػ إلجدول إدنإه أي إلتحوإلت يػ إلممإرسإت إلتدريسية إلموضحة كإا إألستخدإم :
إلتحول

ممإرسة تدريسية قديمة

ممإرسة تدريسية حديثة

إإلول

إلجمإع بي
إيجإد فرص يف إلعمل
ي
إلطإلب
إإلعتمإد عىل إإللقإء وإسلوب إلمحإضة
إستخدإم ر
إلبنإن
إسيإتيجيإت إلتعلم
ي
فصل طرق إلتدريس عن إسإليب
إلتقويم

تشجيع إلتنإفس بي إلطإلب عىل تحقيق مستويإت
تحصيلية عإلية
إلتوسع يف تفعيل دور إلطإلب وزيإدة تفريد إلتعليم
تطبيق نموذج دورة إلتعلم وخإرطة إلمفإهيم
إلربط بي إلمنهج وطرق إلتدريس وإسإليب
إلتقويم

إلثإئ
ي
إلثإلث
إلرإبع
. 1إألول
إلثإن
 .2ي
. 3إلثإلث
. 4إلرإبع

إلتعليىم بطريتة فعإلة فؤا عليب إا ؟
لك يستثمر إلمعلل إلوقت
ي
 -283ي
نوإح إلنشإط
. 1يكون قإئد إلفصل يف جميع
ي
. 2يقوم بتلقي إلطالب موإد درإسية
. 3يرشد إلطالب لتوجيه نشإطهم
. 4يعتمد عىل إلشعة يف إإللقإء
 -284إإلختبإر فأنب يرتكز عىل تتييل إدإا إلطفل نفسب ر
أكت من مره ومتإرنة إلنتإئج بعضهإ ببعض ؟
. 1معيإري إلمرجع
محك إلمرجع
 .2ي
 . 3جميع مإسبق
. 4ليس ممإ سبق
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 - 285حيث يتوم عىل فحص أدإا إلطإلب ومتإرنة إلنتإئج بنتإئج سإبتة لنفس إإلختبإر وذلك لتحديد إلفروق ىبب إلنتإئج:
. 1إختبإرإت محكية إلمرجع
. 2إختبإرإت معيإرية إلمرجع
. 3إختبإرإت قيإس إلذكإء
. 4ليس ممإ سبق

إإلنسإئ غإلبإ مإيحتإج إىل :
 - 286إلتعلل
ي
. 1وسإئل وتقنيإت يستعي بهإ إلمتعلم للقيإم بإنشإط إلتعليم
. 2إىل إدإرة ر
إليبية وإلتعليم وطإقهمإ فقط
. 3تحريك إلعقل وتنشيطه وإإلصغإء إلتإم
ر
ر
يإن بإلفطره
ش فهو ي
. 4إليحتإج إىل ي

فأني :
دوىل
 -287عند بدا فعإليإت معرض ي
ي
. 1إحرص عىل زيإرته مع مجموعة من إلتالميذ
. 2إحث إلتالميذ عىل زيإرته
. 3إحث إلتالميذ عىل رشإء إلمنتجإت إلوطنية
. 4جميع مإذكر

 - 288من طرق عرض إلتغذية إلرإجعة :
. 1تغذية رإجعة متقطعة
. 2تغذية رإجعة بإلمدى
. 3تغذية رإجعة بإلملخص
. 4جميع مإذكر
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ُ
ر
صديؼ إتفيإ
 - 289إتقلت .......
ي
 . 1بـ
 . 2عىل
 . 3يف
 . 4لـ

ً
 - 290حدد إلمعلل لطالبب مستوى أكإديميإ معينإ وطإلبهل إا يقلو إليب ويحتتوه بعد مرور ل بعدة موإقف تعليمية  ,ذإ إلنوع من
إلتعلل يعتمد عىل مفهوم إلتعلل :
. 1بإلممإرسة
إلتكإمىل
.2
ي
إلتعإون
.3
ي
. 4بإإلتقإن

ُ
ر
إلمشتكة عليب فؤا إلمعلل يسإعد
 -291بدأ إلمعلل درسب بتتسيل مجموعة من إإلشكإل إلهندسية وطلب تقنفيهإ وفتإ لخقإئقهإ
طالبب عىل تعلل :
. 1إلمفإهيم
. 2إلحقإئق
. 3إلمهإرإت
. 4إلتعميمإت

 - 292لضبط ؤدإرة إلقف كدخول إلطلبة وخروجهل من إلفقل ,ومشإركتهل إثنإا إلدرس ينقح إلمعلل :
. 1بتعويد إلطالب عىل عدم دخول إلفصل بعده إو إلمشإركة بدون إذنه .
. 2يمنح إلطلبة إلحرية يف إلدخول وإلخروج وإلمشإركة يف إلفصل بهدوء
. 3بوضع مبإدئ وقوإعد ينإقشهإ مع إلطالب ويلزمهم بؤتبإعهإ
 . 4رييك إلمور تسي عىل طبيعتهإ ووقت حدوثهإ
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إلمعلمب إا إدإا طالبب يػ إإلختبإر منخفض فعليب إا :
 - 293من منظموا إلتتويل من إجل إلتعلل  :ؤذإ وجد إحد
ى
ر
وإسيإتيجيإت إلتدريس إلمستخدمة يف ضوء نتإئج إإلختبإر
. 1يرإجع خطط
إلت ر
ر
تعيضهم
. 2يسأل إلطلبة حول إلصعوبإت وإلمشكالت إإلجتمإعية ي
. 3يحفز إلطالب لبذل مجهود أكي يف إإلختبإرإت إلتإلية
. 4يعيد إإلختبإر بعد وضع إسئلة سهلة

إلمدرس إلهإدف إا يكوا :
 - 294من أ ل خقإئص إلنشإط
ي
. 1مركزإ عىل إلطلبة ر
إإلكي إهتمإمإ بتنمية قدرإتهم
. 2غي محدد بحيث يحقق إكي عد من إإلهدإف
ً
ً
. 3متنوعإ ومالئمإ للفروق إلفردية بي إلطالب
. 4أعىل من قدرإت إلطالب ومهإرإتهم

 - 295أثنإا ر
ينبغ إا تتخذه ؟
إلرسح نبهك إحد إلطلبة إىل خطإ وقعت فيب فمإ إإلجرإا إإلنسب إلذي
ي
ر
مقإطعت
. 1إحذر إلطإلب من
ي
ر
ح
. 2إعدل إلخطأ وإستكمل ش ي
ر
ح
. 3إل ألتفت لرأي إلطإلب وأكمل ش ي
. 4إشكره وأعدل إلخطأ إلذي وقعت فيه

إلثإئ أي إلطرق إلتإلية تنقحب بتطبيتهإ لمعرفة
إس
ي
 - 296إرإد معلل إا يتإكد من ثبإت إختبإر إلذي قدمب لطالب يػ نهإية إلفقل إلدر ي
درجة إلثبإت ؟
. 1حسإب متوسط إلدرجإت للطالب
. 2حسإب درجة إإلرتبإط بي إلفقرإت
. 3إخذ رأي زمالء متخصصي يف إلمإدة
 . 4جميع مإسبق
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وغت إلقفية للطلبة :
 - 297من إلمهل إا تتإح إإلنشطة إلقفية ى
. 1بجميع مستويإتهم
. 2إلمتميين درإسيإ
. 3إلمتأخرين درإسيإ
ً
ً
 .4ر
إإلكي تعإونإ وإنضبإطإ

ً
 - 298من إإلسإليب إلعملية إلنإجحة يػ توزيع طلبة إلقف عىل برإمج إلنشإط إا يتل توزيعهل وفتإ
. 1لخلفيإتهم إإلجتمإعية
. 2لمستويإتهم إلدرإسية
. 3لميولهم ورغبإتهم
. 4ألعمإرهم

ختة حسية يػ مزإولة مهنة إلنجإرة ي :
 - 299إلوسيلة إلتعليمية إلمنإسبة ليكسب إلطالب ر
. 1ممإرسة مهنة إلنجإرة يف ورشة متخصصة
. 2مشإهدة نجإر ر
محيف أثنإء مزوإلة مهنته
. 3إستعرإض فيلم فيديو عن مهنة إلنجإرة
مرجع
. 4قرإءة مهإرإت إلمهنة من كتإب
ي

بإلتإىل :
ع إا يتوم إلمعلل
كإمتإ إلتقوير
لك يتمكن إلطإلب من إستخدإم ى
ي
إلرقىم بمهإرة ي
ي
 - 300إلوسيلة إلمنإسبة ي
. 1إلسمإح للطالب بتشغيل إلكإميإ بأنفسهم تحت رإشإفه
. 2ؤتإحة إلفرصة للطالب للتعرف عىل خصإئصهإ بإلتجربة
 . 3رشح تعليمإت إستخدإم إلكإميإ حسب دليل إإلستخدإم
. 4تدريبهم عىل إستخدإم مجسم شبيه للكإميإ قبل إستخدإمهإ
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 - 301إلتفإعل إلوإع مع إلتطورإت إلحضإرية إلعإلمية ػ ميإدين وإلعلوم وإلثتإفة وإإلدإب و من بإإلسس إلفلسفية ر
للتبية و و مرتبط
ي
ي
بأسس :
. 1إلبحث وحفظ إلحقوق
إإلسالم
. 2إلتضإمن
ي
. 3إإلصإلة وإلمعإضة
. 4إللغة وإلفكر

 - 302من عيوب إإلسئلة إلمتإليب :
. 1صعوبة ؤعدإدهإ
. 2إلذإتية
. 3سهولة إلغش
. 4إرتفإع مستوى إلتخمي

 - 303إلفرق ىبب إلمنهج وإلمترر:
. 1إلمنهج إعم وإشمل من إلمقرر
. 2إلمقرر إعم وإشمل من إلمنهج
. 3ليس لهم صلة يف بعض
. 4إلمنهج هو إلمقرر

 - 304معي نيف من إلزمإا :
. 1مإيعإدل قرن
. 2مإيقإرب قرن
. 3مإيزيد قرن
ر
ثلت قرن
. 4مإيسإوي ي
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ر
إإلئ يعد من رشوط صيإغة إ دإف إلتعلل :
 -305أي من ي
. 1أن تصف إلعبإرة سلوكإ قبل إلمالحظة
إلمبت للمجهول
. 2أن تصإغ إلعبإرة بصيغة
ي
. 3أن تتنإول إلعبإرة طريقة إلمعلم يف إلتدريس
إع إلعبإرة إلفروق إلفردية بي إلطإلب
. 4ن تر ي

إلتفكت فعلية إا :
ختإت تعليمية لتنمية مهإرإت
ى
 -306أذإ إرإد معلل أا يوفر ر
. 1يطبق مهإرإت إلتفكي إمإم طالبه
. 2يستخدم ر
إسيإتيجية خريطة إلمفإهيم
إلعلم وكيفية تطبيقه
. 3يبي لهم أهمية إلتفكي
ي
. 4يقيم ورشة عمل لطالبه يمإرسون خاللهإ إلتفكي

ر
ر
ر
إلي تتمثل يػ قيإم إلمعلل بـ:
 - 307بعد تتديل إلمرسوع من قبل إلطلبة ي
تأئ عملية إلتتويل ي
. 1إإلطالع عىل مإ إنجزه إلطالب وتقديم إلتغذية إلرإجعة لهم
ر
إلت تنإسب مع إلجهد إلمبذول
. 2إإلطالع عىل مإ إنجزه إلطالب ورصد إلدرجة ي
. 3جمع إلمشإريع وتخزينهإ يف غرفة إلمصإدر
. 4جمع إلمشإريع وعرضهإ عىل مدير إلمدرسة ليتم تكريم أصحإب إلمشإريع إلممية

 - 308إنتتإل إلعتل من قوإعد وأحكإم عإمب مسلل بقحتهإ إىل حكل خإص يمثل مضموا إلطريتة :
. 1إإلستقصإئية
. 2إإلستقرإئية
. 3إلتكإملية
. 4إإلستنتإجية
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 - 309إلطريتة إإلستتقإئية منإسبة يػ تدريس :
. 1إلمرإحل إلدرإسية إلمتقدمة كإلمتوسط وإلثإنوي
وإإلبتدإن
. 2إلمرإحل إلدرإسية إإلولية كإلروضة
ي
. 3جميع إلمرإحل إلدرإسية
. 4إلمرإحل إلجإمعية فقط

 - 310إلتعلل بإإلكتشإف يعتمد عىل إستخدإم إلمقإدر :
. 1إلعقلية "توظيف إلمهإرإت إلعقلية "
. 2إلفييإئية "إإلمكإنيإت وإلتجهيإت إلمتإحة – إإلشيإء إلحسيه "
. 3إلعقلية وإلفييإئية
. 4إلنفسية " إلتنبؤ بإلحل "

 - 311يػ مرحلة فحص إلفرضيإت إلطريتة إإلستتقإئية يتوم :
. 1إلمعلم بتقديم إلبإنإت إلالزمة للطإلب لتحديد إلفرض إلصحيح
. 2إلمعلم ببيإن إلفرض إلصحيح من خالل ر
إلشح سيقدمه
. 3إلمتعلم بإلحصول عىل إلبيإنإت إلالزمة من مصإدر مختلفة لتحديد إلفرض إلصحيح
. 4إلتوجد ؤجإبة صحيحة

 - 312إلطريتة إإلستتقإئية تستلزم :
 . 1تدريب إلطلبة عىل بعض إلمهإرإت إلقبلية كإلمالحظة وتنظيم إلمعلومإت
. 2تدريب إلمعلم عىل مهإرإت عرض إلمعلومإت وترتيبهإ يف صورة جدإول ورسوم بيإنية
. 3تدريب إلمتعلم عىل شعة ؤنجإز إلمهمة وبنسبة مقبولة من إإلخطإء
. 4إلتوجد ؤجإبه صحيحه

78

ملزمة طالبنإ
 - 313إلتدريس بإللعب وتمثيل إإلدوإر يتلخص يػ إلمرإحل إلتإلية :
. 1كتإبة دور إلمتعلم قيإم إلمتعلم بأدإء إلدور
. 2ؤعدإد دور إلمتعلم تمثل إلمتعلم للدور تقويم نإتج إلتعلم
تمثيىل تقويم نإتج إلتعلم
. 3تحديد إلميول إلمرإد تنميتهإ مشإهدة عرض
ي
. 4إلتوجد إجإبة صحيحة

إلممتإت إلتإلية إلتطبق عىل طريتة إلتدريس بإللعب تمثيل إإلدوإر :
 - 314أي من
ى
. 1عالج إلمظإهر إإلنطوإئية لدى إلطإلب
. 2ؤكسإب إلطالب إلطالقة يف إلكالم
إلتعليم
. 3إضفإء روح إلمرح عىل إلموقف
ي
. 4تحقيق إإلهدإف إلمعرفية بصورة فإعلة

إلتإىل :
 -315تتدرج خطوإت إإلستتقإا وفق إلتسلسل
ي
. 1إإلحسإس بإلمشكلة  ,تحديد إلمشكلة  ,وضع إلفرضيإت ,فحص إلفرضيإت  ,إلنتيجة  ,إلمنإقشة
. 2إإلحسإس بإلمشكلة  ,وضع إلفرضيإت  ,تحديد إلمشكلة  ,فحص إلفرضيإت  ,إلنتيجه  ,إلمنإقشة
. 3تحديد إلمشكلة  ,إإلحسإس بإلمشكلة  ,وضع إلفرضيإت  ,فحص إلفرضيإت  ,إلنتيجة  ,إلمنإقشة
. 4إلتوجد ؤجإبة صحيحة

 -316لنجإح إلعملية إإلستتقإئية  ,يجب إا يكوا إلموقف :
ً
. 1مثيإ
ً
. 2معتإدإ
ً
. 3خيإليإ
. 4إلتوجد إجإبة صحيحة
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ر
إلي تؤكد عىل أ مية
 - 317تعتمد إلطريتة إإلستتقإئية يػ إلتدريس عىل إلفلسفة ر
إلتجمإتيب جوا ديوي ي
صيإغة إلتدريس يػ صورة إنشطة لتحتيق مضموا ذه إلفلسفة و و:
. 1إلتعلم بإلمشإهده
. 2إلتعلم بإإلستمإع
. 3إلتعلم بإلعمل
. 4إلتعلم بإلتكرإر

 -318تستخدم طريتة إإلثإرة إلعشوإئية لتدريس :
. 1إلمفإهيم مثل مفهوم إلجذور
. 2إلمهإرإت إلعلمية مثل خطوإت تشغيل إلكمبيوتر
إلغذإن
. 3حل إلمشكالت مثل إإلمن
ي
. 4جميع مإسبق

 -319أي من ذه إلعبإرإت إلتنطبق عىل طريتة إإلثإرة إلعشوإئية :
لفط
. 1ؤكسإب إلطإلب مهإرإت إلتوإصل إلغي
ي
. 2ؤثإرة إلتفكي للطلبه
. 3تفعيل دور إلمتعلم
. 4إختصإر إلوقت لكونهإ إل تستلزم وقت مفتوح لتحقيق إلهدف

 -320يستخدم إلمعلل طريتة إإلثإرة إلعشوإئية لتدريس مفهوم " إلخلية " من خالل إختيإر إلكلمة إلعشوإئية " إلمتل " مإ و إلتسلسل
إئ إلقحيح لتطبيق ذه إلطريتة :
إإلجر ي
. 1تحديد إلخصإئص وإلعالقإت إلمرتبطة بمفهوم إلميل ربط تلك إلخصإئص وإلعالقإت بإلخلية إإلستنتإج .
. 2تحديد إلخصإئص وإلعالقإت إلمرتبطة بمفهوم إلميل ربط تلك إلخصإئص وإلعالقإت بعضهإ إلبعض إإلستنتإج
. 3تحديد إلخصإئص وإلعالقإت إلمرتبطة بمفهوم إلميل مقإرنة تلك إلخصإئص يعضهإ ببعض إإلستنتإج
. 4تحديد إلخصإئص وإلعالقإت إلمرتبطة بمفهوم إلميل ,تحديد إلخصإئص إلغي مرتبطة بمفهوم إلميل إإلستنتإج
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بإلمرسوع يجب إا ر
ر
يكت إلمعلل من :
 -321لتفعيل دور إلتدريس
. 1إلتدريب وإلنمذجه وإلتقليل من إلتلقي
. 2تقديم إلمعلومإت وإلتقليل من إلتدريب وإلنمذجه
. 3تقديم خيإتة وتجإربة ليستفيد منهإ إلطلبة
. 4إلتقييم إلمعتمد عل إلحفظ وإلتقليل من إلتقييم إلمعتمد عىل إإلدإء

 -322إلتدريس بإللعب :
جمإع لو فردي يعتمد عىل إلمعلم
. 1إسلوب
ي
ر
حقيق يف موقف مصطنع
. 2سلوك
ي
. 3موقف مصطنع يركز عىل تنمية إلمهإرإت إلعقلية ويغفل إإلتجإهإت وإلميول إإليجإبية
. 4جميع إإلجإبإت صحيحة

 -323يػ إلتدريس بإللعب  ,يجب إا تتوفر إلعنإرص إلتإلية يػ إللعبب :
. 1إإلدوإر  ,إلقوإني  ,إإلهدإف  ,إلطقوس  ,إللغة إلمعيإر
. 2إإلدوإر ,عدد إلالعبي  ,إلتحدي  ,إلطقوس معإيي إلنجإح
. 3إلتشويق  ,إلسالمة  ,إلطقوس إإلهدإف
إلكإف من إلالعبي
. 4إإلرتبإط بإلمإدة إلعلميه  ,إلمسإحة إلكإفية  ,إلطقوس  ,إلعدد
ي

 -324من عيوب إلطريتة إإلستنتإجية :
. 1تقلل من توإصل إلطإلب بإلعلم
. 2تبعد إلطالب عن إكتشإف إلقوإعد إلعإمه بأنفسهم
. 3تصلح لالعدإد إلصغية من إلطلبه
. 4جميع إإلجإبإت صحيحه
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ممتإت إلطريتة إإلستنتإجية:
 -325من ى
. 1إقتصإدية من حيث إلوقت
. 2تثبت إلمعلومة " إلقإعدة إو إلقإنون " لدى إلمعلم
ً
ً
. 3أنهإ تعود إلطإلب ليكون متعلمإ مستقال
. 4تنم جوإنب متعدده للتفكي كإلتفكي إلنإقد ر
وإليكيب
ي

ممتإت إلطريتة إإلستترإئية  ,تعويد إلمتعلل :
 -326من ى
. 1إإلعتمإد عىل نفسه
. 2إإلعتمإد عىل إلمعلم كمصدر موثوق به للمعلومة
. 3إإلعتمإد عىل زمالئه
. 4جميع إإلجإبإت صحيحة

 -327إإلستترإا و :
. 1تتبع إإلمثلة وتفحصهإ للتعرف عىل وجوه إلشبه وإلخالف للتوصل لتحديد إلقإعدة إو إلقإنون
ر
إلت تنظم إلحوإدث وإلحإإلت
. 2إنتقإل إلعقل من إلحوإدث إلجزئية إىل إلقوإعد وإإلحكإم إلكلية ي
وتنته بإلكليإت
. 3تبدأ بتعليم إلجزئيإت
ي
. 4جميع إإلجإبإت صحيحة

 -328يػ إإلكتشإف إلموجب يتل :
. 1ؤعطإء إلمتعلم توجيهإت تسإعد يف سي خطوإت إإلكتشإف
ً
. 2ترك إلحرية للمتعلم يف إلتخطيط وتوجيه سي خطوإتهإ كمإ يرإه منإسبإ
ر
إلت إتبعهإ
. 3قيإم إلمعلم بؤجرإء إلتجربة أمإم إلطإلب وؤعإدة توجيههم إإلجرإء إلتجربة وفق إلخطوإت ي
. 4إلتوجد ؤجإبة صحيحة
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ً
ً
 -329حض إلمعلموا جمعيإ مإ و ؤعرإب " جميعإ " :
. 1حإل
. 2مفعول به
. 3نعت
. 4توكيد

 -330يستخدم إلوسيط لوصف إلبيإنإت عندمإ
. 1تريد وصف بيإنإت
ً
. 2تحتوي مجموعة إلبيإنإت قيمإ متطرفة
ً
. 3تحتوي مجموعة إلبيإنإت قيمإ متسإويه
ً
 . 4إلتحتوي مجموعة إلبيإنإت قيمإ متطرفة
ً
شهريإ ػ عإم  1434فؤذإ ر
إشتى إثإث بمبلغ  12000ريإإل من إلمبلغ إلذي وفره
 -331وفر خإلد نقف رإتبب
ي
فكل ريإل ر
تبؼ من رإتبب إذإ كإا رإتبب إلشهري  6000ريإل :
20000 . 1
22000 . 2
24000 . 3
26000 . 4
رشح إلحل :
تقسيم إلرإتب 6000عىل  2يصبح إلنإتج  3000ريإل
يرصب نصف إلرإتب  3000يف  12يصبح إلنإتج 360000
يخصم من إلمجموع  360000خصم  12000يصبح إلنإتج 24000

 -332درج إلنإس عىل إستعمإل  " :ورصبت إخمإس بؤسدإس "
. 1إرإد إإلمر كله
. 2إحتإر يف إمر مإ
. 3إختلف مع غيه
ر
شء
. 4نإضل من إجل ي
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ً
 -333أي إلطرق إلتإلية إشع لسدإد  95000ريإإل :
ً
. 1دفعه أوىل  5000وقسط شهري  3000ريإإل
ً
. 2دفعة أوىل  5000وقسط شهري  2500ريإإل
ً
. 3دفعة أوىل  25000وقسط شهري  2000ريإإل
ً
. 4دفعة أوىل  25000وقسط شهري  1500ريإإل
رشح إلحل :
 95000نإقص  5000يسإوي  90000نقسمهإ عىل  3000يسإوي  30شهر
 30 = 3000 / 90000 = 5000 - 95000شهر

وإلثإئ وإلرإبع نفس
 - 334إختبإر مكوا من  4إسئلة  ,تل توزيع إلدرجإت عىل إإلسئلة بحيث يكوا إلسؤإل إإلول وإلثإلث نفس إلدرجة
ي
ر
وإلثإئ :
إإلئ يكوا درجإت إلسؤإل إإلول
ي
إلدرجة فؤذإ كإنت درجة إإلختبإر  70فأي ي
إلثإن 20
 . 1إإلول 19
ي
إلثإن 19
 . 2إإلول 18
ي
إلثإن 18
 . 3إإلول 17
ي
إلثإن 17
 . 4إإلول 16
ي
طريقة إلحل :
مبدئيإ
إلثإن  | 17.50إلسؤإل إلثإلث  | 17.50 :إلسؤإل إلرإبع 17.50 :
إلسؤإل إألول  | 17.50 :إلسؤإل
ي
نشيل إنصإف إلسؤإل إألول وإلثإلث فتصبح 17 :
إلثإن وإلرإبع 18 :
وتضإف للسؤإل
ي

إلتفكت يهدف إىل حل إلمشالت وإتخإذ إلترإر حإل ذ نيإ ً عن طريق :
 -335إإلستدإلل نوع من إنوإع
ى
. 1إلرموز وإلخيإت إلسإبقة
. 2إلتفكي
. 3إلتعميم
. 4إلتجريد
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وإلثإئ نفس إلدرجة,ودرجة مشإركتب  9وصإر مجموع درجإتب  47كل درجة إإلختبإر؟
 -336طإلب جإب يػ إإلختبإر إإلول
ي
 17 . 1درجة
 18 . 2درجة
 19 . 3درجة
 20 . 4درجة
رشح إلحل 19 = 2÷ 38 =9-47 :

 - 337إلوسيط للتيل إلتإلية " 9-3-5-8-2 " :
. 1إلوسيط هو 3
. 2إلوسيط هو 4
. 3إلوسيط هو 5
. 4إلوسيط هو 6
رشح إلحل :
ً
ترتيب إإلرقإم إوإل  , 9 - 8 - 5 - 3 - 2رقم  5هو إلوسيط إلنه يكون يف وسط إإلرقإم
ر
إإلكت للعددين  28,16و :
إلمشتك
 -338إلتإسل
ر
 . 1إلقإسم هو 7
 . 2إلقإسم هو 8
 . 3إلقإسم هو 4
 . 4إلقإسم هو 2
رشح إلحل :
28 = 7 × 4 | 16 = 4 × 4
ر
كت عىل توجيب إلمتعلل :
 -339إلمعلل إلذي يهتل بإلت ى
. 1إلمعلم إلمرشد
. 2إلمعلم إلتقليدي
. 3إلمعلم إلميش
. 4إلمعلم إلمفوض
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 -340نإتج جمع عدد فردي مع عدد فردي و :
. 1عدد فردي
. 2صفر
زوح
. 3عدد
ي
ر
إلش ممإ ذكر
 .4ي
قإنوا جمع إإلعدإد إلزوجية وإلفردية :




زوح
زوح =
زوح +
ي
ي
ي
زوح  +فردي = فردي
ي
زوح
فردي  +فردي =
ي

مثل12=2+4 :
مثل1= 8+4 :
مثإل 12= 8+8 :

 -341إذإ كإنت إلتيل  12,13,19,15,15,18,14,15,17,9تمثل درجإت ر
عرس طإلب فؤا إلمنوإل يسإوي :
 . 1إلمنوإل هو 14
 . 2إلمنوإل هو 18
 . 3إلمنوإل هو 20
 . 4إلمنوإل هو 15
ر
وف إلسؤإل " " 15هو إلرقم إلمكرر
إلمنوإل  :هو إلقيمة إإلكي تكرإر ي

 -341طإلب درجتب  75يػ مإدة إلجغرإفيإ  ,ومتوسط درجإت إلفقل  70ودرجة إإلنحرإف إلمعيإري  , 5كل درجتب إلمعيإرية ؟
0,5 . 1
0,5- . 2
1.3
1- . 4
رشح إلحل :
إلدرجة إلمعيإرية = " إلدرجة – إلمتوسط "  /إإلنحرإف إلمعيإري
( 1 = 5÷5 = 5 ÷ ) 70 - 75
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ً
ً
 -344إرض مستطيلة طولهإ  30م وعرضهإ 20م  ,ؤذإ كإنت قيمة ر
إلمت إلمربع  2000ريإإل فكل ريإإل قيمة إإلرض ؟
ً
 100,000 . 1ريإإل
ً
 120,000 . 2ريإإل
ً
 600,000 . 3ريإإل
ً
 1,200,000 . 4ريإإل
رشح إلحل :
إلطول × إلعرض = مسإحة إلمستطيل
قيمة ر
إلمي إلمربع × مسإحة إإلرض = قيمة إإلرض
 600 = 30×20ر
مي مربع
1,200,000 = 2000 × 600

 -345مإمتوسط درجإت إلطإلب حقلوإ يػ إإلختبإر ,إلدرجإت " " 9,9,7,8,7
8.1
7,5 . 2
7.3
8,5 . 4
رشح إلحل :
مجموع إلدرجإت  /عددهإ = إلمتوسط | 8 = 5 / 40 = 5 / 7 + 8 + 7 + 9 + 9

كبت و نفس كمية إلمإا يػ كوب عريض عىل مإذإ يدل :
 -346طإلب يعرف إا إلمإا يػ كوب ى
. 1إإلحتفإظ
. 2إلموإئمة
 . 3إلموإزنة
ر
إلش ممإ ذكر
 .4ي

87

ملزمة طالبنإ
ر
إإلئ يوضح توزيع إلطإلب يػ إلمرحلة إلمتوسطة ,إذإ كإا عدد إلطإلب  800طإلب فكل عدد طإلب إلقف إإلول متوسط :
 -347إلشكل ي

 280 . 1طإلب
 300 . 2طإلب
 320 . 3طإلب
 340 . 4طإلب
طريتة إلحل  320 = 100 / 40 × 800 :إلمرحلة إلمتوسطة *
 240 = 100 / 30 × 800إلمرحلة إإلبتدإئية
 240 = 100 / 30 × 800إلمرحلة إلثإنوية
 800 = 240 + 240 + 320طإلب

رسىم :
غت
 -348برنإمج يستخدم لمعإلجة إلنقوص وتسجيل إلدرجإت بشكل ى
ي
. 1إلبوربوينت
 .2ر
إلنإش
. 3إلوورد
. 4إإلكسل

 - 349من إسبإب صعوبإت إلتعلل :
. 1إضطربإت نفسية
. 2إقتصإدية
. 3ؤعإقة فكرية
ر
إلش ممإ ذكر
 .4ي
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ر
إلي كتبت خطأ:
 -350إستخرج إلكلمة ي
. 1مكتب إؤلستقبإل ممي
إسم دمحم
 .2ي
 . 3كالهمإ خطأ
 . 4كالهمإ صح

غت مرغوب ألول مره مإ إلجزإا إلمنإسب :
 -351طإلب عمل سلوك ى
. 1إكلمه لحإله
. 2إكلمه إمإم إلطإلب
. 3إتكلم بشكل عإم
 . 4تركه

 -352يظهر إلنمو يػ مرحلة إلطفولة إلمتوسطة وإلمتأخرة :
. 1تعلم إلمهإرإت إإلسإسية يف إلقرإءة وإلكتإبة
. 2يفضل إلطفل إلبقإء مع وإلديه بعيد عن إلرفإق
. 3يتمكن من تحديد إلميول إلدرإسية
ر
إلش ممإ سبق
 .4ي

 -353إستبدإد مأخوذة من إلفعل :
. 1بإد
. 2بد
. 3إستبد
. 4إبدد
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ر
إلي يعيشهإ أو إلمؤثرإت إلخإرجية إإلخرة ويسهل يػ تنمية إإلتجإ إت
 -354منهج ى
غت مخطط يؤثر يػ سلوكيإت إلطإلب من خالل ي
ر
إلمدرس و :
إلي قد تتفق أو تتعإرض مع إلمنهج
ي
وإلتيل ي
إلخق
.1
ي
إن
. 2ؤثر ي
. 3متعدد
. 4محوري

إنجلتي طلب من طالبب إنهل يعطوإ مرإدفإت لكلمة ذإ يتيس :
 -355معلل لغة
ى
. 1إلطالقة
. 2إلمرونة
. 3إإلصإلة
 . 4إلصالبة

ر
إإلنسإئ ويقعب إلتحكل بهإ :
إلي تؤثر عىل إلنمو
ي
 -356من إلعوإمل ي
. 1إلعوإمل إلورإثية
. 2إلعوإمل إلبيئية
. 3إلتغذية
. 4جميع مإسبق

 -357عندمإ يستخدم معلل إلعلوم إلقحيفة إلحإئطية وسيلة لإليضإح فإا عليب إا يعلتهإ ؟
 . 1يف بدإية إلحصة
. 2عندمإ يصل ف ر
إلشح إىل إلموضوع إلمرإد إيضإحه
ي
. 3بعد إن يفرغ من رشح إلفكرة
 . 4يف أي وقت من إلحصة
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 -358أعىل مرإحل إلنمو عند إلطفل بإلنسبة لتتسيل بيإجب ي :
. 1مرحلة إلعمليإت إلمجردة
إلحرك
إلحس
. 2إلتفكي
ي
ي
ر
إن
. 3مرحلة إلتفكي إلور ي
. 4مرحلة إلشعور بإلهوية

 -359إعتمدت طريتة بيإجب عند درإستب لألطفإل عىل :
. 1تإريخ إلحإلة
إلنفس
. 2إلتحليل
ي
إؤلكلينيك
. 3إلمنهج
ي
. 4كل مإسبق

إكت قدر ممكن للتعلل إلمفيد للتالميذ :
تعتت إإلفضل لتحتيق ر
 -360أي إلعبإرإت إلتإلية ر
 .1ر
إليكي عىل إلوإجبإت إلميلية
. 2تسلسل موضوعإت إلمنهج
. 3إلتعرف عىل إلعالقإت بي إلموإد إلدرإسية
إلمدرش
. 4حفظ إلمعلومإت إلوإردة يف إلكتإب
ي

 -361إلعإلل إلذي ركز عىل عإمل إإلكتسإب من خالل إللغة و :
. 1بيإجيه
فيجوتسك
.2
ي
. 3برونر
. 4بلوم
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إلمعرػ عند برونر:
يىل ي من مرإحل إلنمو
ي
 -362وإحدة ممإ ي
. 1مرحلة إلعمليإت إلمإدية
ر
إإلسيإتيجيإت
. 2مرحلة
إلعمىل
. 3مرحلة إلتمثيل
ي
. 4مرحلة إلثقة مقإبل عدم إلثقة

 -363تركز ؤحدى إلنظريإت إلتإلية عىل تنظيل إلعوإمل إلعتلية إلمتنوعة يػ منظومة معينة :
. 1نظرية بيإجيه
. 2نظرية ثيستون
. 3نظرية جيلفورد
. 4نظرية جإردنر

ر
إألدئ قرإاه جيده " يظهر من صيغة إلهدف أنب يحتإج إىل ؤضإفة عنض مهل
إإلئ " أا يترأ إلطإلب إلنص
ري
 -364صإغ إلمعلل إلهدف ي
و:
. 1معيإر إإلدإء إلمقبول
إألدن
. 2عنوإن إلنص
ي
. 3طريقة تدريس إلهدف
. 4إلفعل إلذي يحدد نوع إإلدإء

 -365تؤكد نظرية بيإجيب عىل :
. 1درإسة طبيعة إلمعرفة وأصولهإ
ه فطرية
. 2أن إإلسس إللغوية ليست متعلمة بل ي
إإلجتمإع يف إلنمو
. 3أهمية إلتأثي
ي
إإلجتمإع يف إلدرجة إألوىل
. 4إلسيإق
ي
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ُ
إلتفكت عند إإلنسإا وفتإ لبيإجيب تسىم :
 -366مرإحل
ى
. 1إلسكيمإ
. 2إإليقونية
. 3إلحس حركية
. 4إلنسبية

إلمتمج :
ممتإت إلتعليل ر
 -367من ى
. 1مرإعإة إلفروق إلفردية
. 2منإسبة لالعدإد إلصغية من إلطلبة
. 3إلتفإعل بي إلطإلب وإلمعلم
. 4جميع إإلجإبإت صحيحة

إلمتمج و أحد إسإليب إلتعلل :
 -368إلتعليل ر
إلجمإع
.1
ي
. 2إلفردي
وإلجمإع
. 3إلفردي
ي
. 4إلغي مصنفه

 -369أي إلموضوعإت إلتإلية إليمكن تدريسة بطريتة ر
إلمرسوع :
. 1إإلمإنة
. 2إلنظإفة
. 3إلسالمة إلمرورية
إلهوإن
. 4إلتلوث
ي
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إلتإىل :
إلتعإوئ سيكوا إلتتييل وفق
 -370يػ إلتعليل
ي
ي
. 1تقييم إلمجموعة بصورة ر
مشيكة
. 2يقيم كل فرد من أفرإد إلمجموعة
. 3تقيم إلمجموعة بصورة ر
إلنهإن هو متوسط إلتقييمي
مشيكة ويقيم إلفرد بصورة منفردة ويكون إلتقييم
ي
ر
إلت يرإهإ منإسبة من إلخيإرإت إلسإبقة لذإ فجميع إإلجإبإت إلسإبقة صحيحة
. 4يمكن للمعلم إختيإر إلصيغه ي

إلتعإوئ يتعلل إلطإلب حزمة من إلمهإرإت إإلجتمإعية أي من ذه إلحزم تعكس مإ سيتعلمب
 -371يػ إلتعليل
ي
إلطإلب من مهإرإت إجتمإعية :
. 1إلثبإت عىل إلرأي  ,ر
إإلليإم
. 2إلقيإدة  ,إلمحإبإة
. 3إلقيإدة  ,إتخإذ إلقرإر  ,إدإرة إلرصإع
. 4جميع إإلجإبإت صحيحة

 -372صورة ذ نية ترتبط بأسل محددة بمجموعة من إلخقإئص ذإ تمثيل يعرف :
. 1إلمفهوم
. 2إلحقيقة
. 3إلمسلمة
. 4إلمبدأ

إلمتمج عىل نظرية علل إلنفس إلتإلية :
 -373يستند إلتعليل ر
. 1إلسلوكية
. 2إلبنإئية
. 3إلجشتلطية
. 4جميع إإلجإبإت صحيحة
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بإلمرسوع يجب إا ر
ر
يكت إلمعلل من :
 -374لتفعيل دور إلتدريس
. 1إلتدريب وإلنمذجة وإلتقليل من إلتلقي
. 2تقديم إلمعلومإت وإلتقليل من إلتدريب وإلنمذجة
. 3تقديم خيإته وتجإربة ليتفيد منهإ إلطلبة
. 4إلتقييم إلمعتمد عىل إلحفظ وإلتقليل من إلتقييم إلمعتمد عىل إإلدإء

ً
 -375نجح إلطإلب عدإ طإلبإ " إعرإب عدإ " ؟
. 1حإل
مبت
. 2فعل إستثنإء ي
مإض عىل فتحة مقدرة
. 3فعل
ي
. 4خيمؤخر

يىل :
 -376حدد إلكلمة إلمنفقلة يػ إلمعي ممإ ي
. 1تمجيد
. 2تبجيل
. 3إعتبإر
. 4إحتقإر

 -377عندمإ يبدأ إلمعلل بسؤإل يتطلب معلومإت جديدة من إلمعلومإت ولكنهإ مبنية عىل مإسبق تعلمب فهو بذلك يتبع مبإدئ نظرية :
. 1إلسلوكية
. 2إليجمإنية
. 3إلبنإئية
. 4إلكلية
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 -378أي إلبدإئل إلتإلية إليعد من عيوب للمنهج إلتديل
. 1عدم مرإعإة إلفروق إلفردية
. 2ؤهمإل إلمإدة إلعلمية ر
وإليكي عىل إإلنشطة
. 3إهمإل حإجإت وميول ورغبإت إلمتعلمي
. 4تضخم إلمقررإت إلدرإسية

 -379إفضل طريتة لتعلل إلنمط إلبضي ؟
. 1منإقشإت جمإعية
. 2إلمحإكإة وإإلنشطة
. 3تفإعل من خالل إللعب مع إلمجموعة
. 4جميع مإسبق

ر
وئ :
عت ر
إإلىل ر
 -380ؤرسإل بحث مكتوب بإلحإسب ي
إلتيد إأللكت ي
. 1إلبد من تحويلة إىل صفحة " " HTML
. 2يمكن إرسإلة كمرفق " " ATTACHMENT
ر
ون
. 3إلبد من إعإدة كتإبته بوإسطة برنإمج إلييد إإللكي ي
. 4يمكن ؤرسإله لكن إلبد من تحويله ؤىل صورة

 -381إقل إإلسإليب فعإلية يػ ربط مفإ يل إلمإدة إلدرإسية مع مفإ يل وإفكإر إلموإد إلدرإسية :
. 1إسلوب حل إلمشكالت
. 2إلمنإقشة إلمفتوحة
. 3إإلكتشإف إلموجه
. 4طريقة إإللقإء

96

ملزمة طالبنإ
 -382يمكن إا توظف إلتتنيإت إلحديثة يػ إكتشإف إخطإا إلطإلب يػ إلتالوة عن طريق :
. 1إإلستمإع إىل قإرئ متقن
. 2تسجيل قرإءة جمإعية للطإلب
. 3تسجيل قرإءة إلمعلم وؤسمإعهإ للطإلب
. 4تسجيل إلطإلب لقرإءة نفسه ثم عرضهإ عىل إلمعلم

ر
إلمتعلمب يػ إلمرحلة إلثإنوية
إإلستإتيجيإت إلمالئمة لتدريس إلتيل وتكوين إإلتجإ إت لدى
 -383من إنسب
ى
ً
ر
إلتفكت إلمجرد :
وإلي تتطلب قدرإ عإليإ من
ى
ي
إلذهت
. 1إلعصف
ي
. 2إلمنإقشة وإلحوإر
. 3إلمحإكمة إلعقلية
. 4إإلستجإبة إلموضحة

 -384للتتريب ىبب تفريد إلتعلل وإلقفوف إإلعتيإدية يجب إإلتجإه نحو :
. 1إلمدإرس إإلصفية
. 2تكوين إلمجموعإت
. 3إلمجمعإت وإلرزم إلتعليمة
إإلتقإن
. 4إلتعليم
ي

مإيىل من أشكإل تنظيل جلوس إلتالميذ مإعدإ :
 -385جميع
ي
. 1إلصفوف إلمتوإزية
. 2إلمجموعإت
. 3شكل مستطيل نإقص ضلع
. 4مرإكز تعلم
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 -386تكوين عالقإت ىبب إلمعلل وتالميذه تندرج ضمن إإلتقإل :
إلسلوك
.1
ي
 .2ر
إليبوي
إلسيكولوح
.3
ي
إإلجتمإع
.4
ي
ً
ر
إإلستإتيجيإت إلتعلل وإلتعليل إلتإلية تعتمد عىل إلتفإعل وجهإ لوجب ىبب إلمعلل وإلطإلب :
 -387أي من
. 1إلمحإضة
. 2إلتعلم بإإلكتشإف
إلتعإون
. 3إلتعلم
ي
. 4إلمنإقشة

ر
كلمي إلدنيإ وإإلخرة بينهمإ :
-388
ي
. 1تضإد لغوي
. 2ترإدف
. 3إجإبة  1و 2
. 4جميع مإسبق

ر
بمثتإتهإ إلمختلفة
كت عىل
إلتغيت يػ إلبيئة وإلظروف إلمحيطة ى
ى
 -389إلت ى
. 1إلنظرية إلمعرفية
. 2إلنظرية إلسلوكية
. 3إلنظرية إإلنسإنية
. 4إلنظرية إلسلوكية وإإلجتمإعية
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ً
 -390كف إلمعلل عن إإل تمإم بشكل متقود بإلطإلب إلذي كإا جيدإ يعد :
سلت
. 1عقإب
ي
سلت
. 2تعزيز ي
إيجإن
. 3عقإب
ي
إيجإن
. 4تعزيز
ي

توفت فرص تعلل لكل طإلب وفق شعتب وقدرإتب إلخإصة و تعليل :
 -391ى
. 1مفرد
. 2توحيدي
 .3ر
فريق
ي
ر
إلش ممإ يذكر
 .4ي

 -392يحق للمعلل إا يستخدم جميع طرق إلعتإب إإل وإحدة :
إللفط
. 1إلتوبيخ
ي
. 2خصم إلدرجإت
. 3إلحرمإن من إإلمتيإزإت
. 4كتإبة تعهد عىل إلطإلب

 -393لجدول إلموإصفإت بعدإا مإ :
. 1تقديرإت ومعإيي
. 2إهدإف وأنشطة
. 3إحتيإجإت إلمعلم وإلمتعلم
. 4أهدإف ومحتوى
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ر
تغظ إلمإدة ومحتوإ إ بشمولية :
إلي
ي
 -394إإلختبإرإت ي
. 1إلموضوعية
. 2إلمقإلية
. 3إإلدإئية
 . 4جميع مإسبق

" 395إرجو أا يكوا لدى كل معلل ".مإ إلجمع إلقحيح لكلمة "رجو  ,معلل " :
. 1نرجوإ ,معلموإ
. 2نرجوإ  ,معلمو
. 3نرجو ,معلموإ
. 4نرجو,معلمو

ُ
 -396من جوإنب تنمية إلمعلل مهإريإ مإعدإ :
محىل
. 1إلمشإركة يف مؤتمر
ي
إدن
. 2إلمشإركة يف مؤتمر ي
. 3تدريس مإدة تخصصه
. 4إلمشإركة يف مجلس إلمدرسة

 -397إفضل طريتة تستخدم لتمثيل إلتيل إإلجتمإعية :
. 1إلمحإضة
. 2إلمنإقشة
. 3إلحوإرية
. 4تمثيل إإلدوإر

100

ملزمة طالبنإ
ر
مإيأئ من طريتة إإل دإف إلوجدإنية مإعدإ :
 -398جميع
ي
. 1إلتنظيم
 .2ر
إليكيب
. 3إإلستقبإل
. 4إإلستجإبة

يعت عن :
 -399مشإركة إلمعلل مع لجنة تحليل إلمحتوى ر
إلمهت
. 1نموه
ي
ر
إإلخالف
. 2نموه
ي
إلثقإف
. 3نموه
ي
إلتطوع
. 4إلعمل
ي
إع أا يتدرب إلمتعلل عىل ممإرستهإ بقورة :
 -400عند إلتخطيط لتعلل مهإرإت معتدة فؤا إلمعلل ير ي
. 1مركبة
. 2مجزئة
. 3عشوإئية
. 4مركزة

تعتت:
 -401رشح مفهوم كليإت ثل جزئيإت ر
ر
إن
. 1إشيإط إجر ي
 .2ر
كالسيك
إشيإط
ي
. 3إرتبإط
. 4إستبصإر
إلتإمج إإلثرإئية تتدم لفئإت :
 -402ر
. 1صعوبإت إلتعلم
إلعقىل
. 2إلتخلف
ي
. 3إلتوحد
. 4إلتفوق
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إلبنإئ " عىل عدة عنإرص من إ مهإ :
 -403تتوقف أ مية إلتتويل من إجل إلتعلل "
ي
إش
 . 1تغطيته لمحتوى وإسع من إلمنهج إلدر ي
 . 2توظيف نتإئجه لتقديم تغذية رإجعة فورية للطإلب
 . 3إعتمإده عىل إسئلة تتسم بمعإمالت صدق وثبإت عإلية
 . 4تزإمن تطبيقه مع إإلنتهإء من إلدرس أو إلوحدة إلدرإسية

ر
تخمب عند
تتمت بأقل نسبة
 -404دإر حوإر ىبب
إلي ى
ى
ى
معلمب حول إسئلة إإلختبإرإت إلموضوعية  ,فتإل إحدإ مإ  :أنب يفضل إإلسئلة ي
ر
إلي ينطبق عليهإ وصف
عإل  ,بإلرغل من إلجهد
إلكبت إلذي تتطلبب يػ إؤلعدإد متإرنة ى
ى
إإلجإبة عنهإ  ,ومستوى ثبإتهإ ٍ
بغت إ  ,مإ إإلسئلة ي
ذإ إلمعلل ؟
 . 1إإلختيإر إلمتعدد
 . 2إكمإل إلفرإغإت
 . 3إلصح وإلخطأ
 . 4إلمزإوجة

 -405أي من إلعوإمل إلتإلية إل يؤثر يػ فهل إلرسإلة إلتعليمية ؟
 . 1إلوسيلة إلمستخدمة يف إإلتصإل
 . 2إإلسلوب إلمستخدم يف ؤيصإل إلرسإلة
 . 3معرفة إلمستقبل بإلوسيلة إلتعليمية
 . 4إهتمإم إلمستقبل بإلتغذية إلرإجعة

 -406أقرإ إلنص ثل إجب عن إلسؤإل :
ر
إلي يتخذ إ
تمثل عمليإت إتخإذ إلترإرإت جو ر نشإط إلفرد وإلجمإعة يػ حيإتهل إلخإصة وإلعإمة  ,ذلك ؤا إلحيإة سلسلة من إلترإرإت ي
ر
إلي يتعإملوا معهإ  ,لذإ يمكن إلنظر إىل عملية إتخإذ إلترإرإت بإعتبإر إ
إلفرد  ,وكذلك إلجمإعة من أجل إلتكيف مع إلبيئة وإلموإقف ي
قوإم إلحيإة  ,حيث ؤنهإ يػ ذلك تشبب إلتنفس كجهإز يػ إلحيإة إلطبيعية  ,ؤذإ توقف إلجهإز عن إلعمل تعرضت حيإة إلفرد وإلجمإعة
ر
إلي يعملوا بهإ وإلمجتمع بأكملب للخطر
وكذلك إلمنشآت ي
إلضمت يػ جملة " يتخذ إ إلفرد " يرجع ؤىل :
ى
 . 1إلقرإرإت
 . 2سلسلة
 . 3حيإة
 . 4عبإرة
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 -407أي أنوإع إلتتويل إلتإلية يقلح للتتويل إلمستمر يػ إلعملية إلتعليمية ؟
 . 1إلقبلية
 . 2إلتكوينية
 . 3إلختإمية
 .4ر
إلش ممإ ذكر

ر
إلتإىل :
ؤدإرئ للقف عىل إألسإس
 -408تتوم
ي
ي
 . 1مسإعدة إلتالميذ عىل رؤية إلعالقإت بي إلموإد إلدرإسية إلمختلفة
 . 2تعلم إلمإدة إلدرإسية برصف إلنظر عن إآلرإء ر
إليبوية إلمختلفة
 . 3تشجيع إلتنإفس إلالمحدود بي إلتالميذ
 .4ر
إلش ممإ ذكر

 -409وإحدة من إلبدإئل إلتإلية ليست صحيحة فيمإ يتعلق بإإلستفإدة من نتإئج إلتتويل يػ توجيب إلتعلل
 . 1إستخإدمهإ للتخطيط لطرق مختلفة يف إلتدريس
إلمعرف للمإدة غي ضوري
 . 2دورهإ يف تحديد إلزمن إلمنإسب لمرإجعة إلمحتوى
ي
 . 3إل أرى لهإ دور يف تحديد كيفية مرإجعة إلمحتوى
 . 4تستخدم لوضع خطة تعليمية لدعم إلخطط إلفردية للتعلم

 -410يعد "  " bingمن أبرز :
 . 1علمإء ر
إليبية إلمعإضين
 . 2إدوإت قيإس
 . 3محرك بحث
 . 4جميع مإسبق

103

ملزمة طالبنإ
لتحسب مستوإ ل وتوإصل مع
 -411معلل وجد مجموعة من إلتالميذ مستوإ ل ضعيف وحدد جوإنب إلضعف لديهل ووضع خطة
ى
أوليإا إمور ل وثل إطالعهل عىل إلخطوة يسمو ذإ إإلسلوب بـ :
 . 1تدريس ر
مشيك
 . 2تغذية رإجعة مستمرة
نهإن
 . 3تقويم ي
 .4ر
إلش ممإ ذكر

للمختتين  ,أي إنوإع إلقدق
إلجإمغ
كبت بإلمعدل
 -412أظهرت نتإئج إحدى إلدرإسإت أا درجإت إختبإر
ر
إلمعلمب مرتبطة بشكل ى
ى
ي
تدعمب ذه إلنتإئج ؟
 . 1صدق إلمحك
 . 2صدق إلمحتوى
 . 3صدق إلتنبوي
إلعإمىل
 . 4صدق
ي

إلقؼ إلذي يعده إلمعلل و :
إإلسإس من إإلختبإر
 -413إلغرض
ي
ي
 . 1إستثإرة قدرإت إلطالب عىل تطبيق إلمعإرف وإلمهإرإت بطرق جديدة
 . 2بيإن إلفروق بي إلطالب فيمإ يخص إلمهإرإت وإلمعإرف
 . 3معرفة جوإنب إلقوة عند إلطالب وإحتيإجإتهم يف ضوء إإلهدإف إلدرإسية
إلحإىل
 . 4توفي معلومإت حول إلقدرإت إلعإمة للطالب ومستوى تحصيلهم
ي

إس بإلمعإرف وإلمهإرإت إإلسإسية
 -414يرغب معلل إلريإضيإت يػ إلقف
إألول ثإنوي إلتحتق من مدى إلمإم طالبب يػ بدإية إلعإم إلدر ي
ً
ً
ر
إلي سبتت درإستهإ  ,وتعد متطلبإ رصوريإ لفهل إلموضوعإت إلدرإسية للسنة إلحإلية  ,فأي إألنوإع إلتتويل إإلتية يعد إإلنسب لتحتيق
ي
دفب ؟
إلتشخيص
 . 1إلتقويم
ي
إلموضوع
 . 2إلتقويم
ي
ر
إلتنسيق
 . 3إلتقويم
ي
إلختإم
 . 4إلتقويم
ي
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 - 415تدريس إلمو وبوا ومسإعدتهل يػ ترسيع تتدمهل وتدريسهل  ...كل إلخيإرإت صحيحب مإعدإ :
 . 1حذف إلمنإهج إلدرإسية
 . 2نقلهم من إإلبتدإئية ؤىل إلجإمعية
 . 3رشح إلموإد إلتعليمية يف زمن أقل
 . 4إعطإئهم دروس خصوصية
 -416تتحتق إلغإيإت ر
إلتبوية من خالل أ دإف :
إش
 . 1إلمنهج إلدر ي
إش
 . 2إلكتإب إلدر ي
 . 3إلوحدة إلدرإسية
 . 4إلمرحلة إلتعليمية

ر
إلي كتبت خطإا ؟
 -417مإ ي إلكلمة ي
 . 1رمإة
 . 2حيإت
 . 3حيإة
 . 4جميعهإ صحيحة

ر
خته ر
إإلشإف عليب يػ إلفقل وتتديل إلنتد إلبنإا لب  ,مإ إلفإئدة
 - 418طلب أحد
إلمعلمب إلجدد يػ عإمب إإلول من زمالاه إإلكت ر
ى
إإل ل من ذه إلممإرسة ؟
 . 1إستفإدة إلمعلم من تجإرب زمالئه وتطبيقهإ علميإ
 . 2تكوين عالقإت مهنية مع زمالئه دإخل إلمدرسة
 . 3ؤطالع إلمعلم عىل آرإء وفلسفإت تدريسية متنوعة
 . 4إستعإنه بإلمعلم عىل عمليإت تقويم إآلدإء
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إإلنجلتية يػ إلمدرسة ترإجع كل شهر متإلة علمية يػ مجإل إلتعليل إلفعإل  ,ثل رتتجمهإ ؤىل إللغة إلعربية
 -419سعإد معلمة إللغة
ى
ً
ً
ر
إإلئ يمثل دإفعإ متبوإل لمإ تتوم بب إلمعلمة :
وتوزعهإ عىل زميالتهإ يػ إلمدرسة  ,أي ي
 . 1أنهإ تمإرس مهإرإت ر
إليجمة وتتطور لغتهإ
 . 2أنهإ تثبت لمديرتهإ ؤنهإ إألكفإ بي زميالتهإ
 . 3أنهإ تبي لزميالتهإ مدى رغبتهإ ف ر
إليجمة
ي
إلمهت وتسهم يف تطوير زميالتهإ
 . 4أنهإ تطور نموهإ
ي

 -420من يتقف بإلتدرة عىل إدإا عملب يوصف بأنب :
 . 1كق
 . 2كفء
 . 3كفؤ
 . 4كفأ

 -421تتويل إلتالميذ يتل بقورة صحيب عندمإ يتوم إلمعلل ؟
ر
إلت تتم تعليمهإ للتالميذ
 . 1إلمعإرف وإلمعلومإت ي
 . 2قدرة إلتالميذ عىل ر
إسيجإع إلمعلومإت
 . 3قدرة إلتالميذ عىل تطبيق مإتم تعلمه
 . 4جميع مإذكر

إبتدإئ " إلخرز " يػ تدريس إلعد وبعض إلعمليإت إلحسإبية كإلجمع وإلطرح طريتة:
إلثإئ
 -422يعد إستخدإم معلل إلريإضيإت للقف
ي
ي
 . 1ضورية لتنمية إلفكر إلصوري إلمجرد
إلعيإن
 . 2منإسبة إلنهإ تتفق مع نمط إلتفكي
ي
 . 3تقليدية إلتنإسب مع طريقة إلتدريس إلحديثة
 .4ر
إلش ممإ ذكر
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ر
إلي تدل عىل مفردة وإحدة يدل عىل
إإلنجلتية طلب من
 -423معلل إللغة
إلمعلمب عدد ى
ى
ى
كبت من إلكلمإت ي
 . 1إصإله
 . 2مرونة
 . 3إبتكإر
 . 4إلطالقة

 -424يتقف إإلختبإر بإلثبإت عندمإ ...؟
يعط ردجإت حقيقية لمستوى إلطالب يف إلفصل إلوإحد
.1
ي
 . 2يسمح بإجرإء مقإرنة دقيقة بي مستوى إلطالب يف عدة فصول
ر
إلت تعي عن إلمحتوى
 . 3يتضمن عدد كبي من إإلسئلة ي
يعط نفس إلدرجإت إذإ مإتم تطبيقه عىل نفس إلطالب
.4
ي

إلقؼ إلنشط مإعدإ ؟
يىل يعد من إنوإع إلتفإعل
ي
 -425كل ممإ ي
 . 1إلعروض إلتوضيحية
 . 2إلتحري إإلستقصإء
 . 3إلمنإفسة إلتأملية
 . 4حل إلمشكالت

ر
إإلئ مإعدإ ؟
 -426إلهدف
إلسلوؽ إلجيد يفيد يػ تحتيق ي
ي
 . 1تنظيم محتوى إلدرس
 . 2إختيإر أسإليب إلتقويم
 . 3إختيإر إلطرق وإلوسإئل
 . 4زيإدة نسبة مشإركة إلمتعلمي
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ر
يىل مإعدإ ؟
إلي تلعبهإ إلمدرسة لتنمية إلمجتمع
إلمحىل كل ممإ ي
ي
 -427إإلدوإر ي
 .1ر
نش إلثقإفة إلعلمية
إلبيت
إلوع
 . 2تنمية
ي
ي
 . 3إؤلسهإم يف برإمج محو إألمية
 . 4تنمية إلمفإهيم إلعلمية

 -428إلنشإط إلذي يتوم بب إلمعلل دإخل إلفقل وخإرجب مع طالبب يسىم ...؟
 . 1إإلنشطة إلتعليمية
 . 2إإلنشطة إلمنهجية
 . 3إإلنشطة إلصفية
 . 4إإلنشطة إلغي صفية

 -429إلمهإرإت إلنفس حركية تعلل إإلدإا فيمإ عدإ ؟
 . 1إلحسية
 . 2إإلنعكإس
 . 3إلعملية
 . 4إلقرإئية

 -430يتوم معلل إلريإضيإت ر
إلربإع يسإوي  , " 360وبعد إ طلب من كل طإلب أا يرسل
برسح إلتإعدة إلتإلية  " :مجموع زوإيإ إلشكل
ي
ر
إلربإع إلمرسوم  ,ذه
إلي تل رشحهإ عىل إلشكل
أي شكل
ي
ي
ربإع يعرفب  ,ومن ثل طلب من كل طإلب أا يحدد مدى إنطبإق إلتإعدة ي
إلطريتة تسىم ؟
 . 1إإلستقصإئية
 . 2إإلستقرإئية
 . 3إلتكإملية
 . 4إإلستنتإجية
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ً
 - 431لقيإغة إ دإف تتيس مستوى إلتطبيق وفتإ لتقنيف بلوم يفضل إستخدإم إإلفعإل إإلتية :
يعط إمثلة
 . 1يمي  ,يعدد ,
ي
 . 2يجزئ  ,يقإرن  ,يذكر
يسم  ,يختإر
 . 3يعرف ,
ي
يبت  ,يعدل  ,يحل
 .4ي

 -432عندمإ يتوم إلمعلل بحث إلطالب عىل تكوين حتيبة إإلنجإز فأنة طبق :
 . 1إلتقويم إلمستمر
 . 2إلتقويم إلبديل
 . 3إلعإم
 . 4إلمفتوح

 -433إلخطوة إألوىل  :يتدم معلل لموضوع إلدرس و و إلمثي
إلخطوة إلثإنية  :يكتب إلمعلل إألمثلة إلتإلية
أ -ذ ب إلطإلبإا إىل إلمدرسة

إلطإلبب إلجإئزة
ب -سلل إلمعلل
ى

ج -وصل إلكتإبإا إىل إلمكتبة

د -ر
إلكتإبب من إلمكتبة
أشتى إلطإلب
ى

ر
إلي تحتهإ خط ودإللتهإ .
إلخطوة إلثإلثة  :يطلب إلمعلل من إلطالب تحديد نوعية إلعالقإت ىبب إإلسمإا ي
إلخطوة إلرإبعة  :يطلب إلمعلل من إلطالب صيإغة تعريف للمثي يػ ضوا درإستة لألمثلة إلسإبتة " إسل لحتتب ألف ونوا مكسورة  ,يػ
إثنب "
حإلة إلرفع  .ويإا ونوا مكسورة  ,يػ حإلة إلنقب وإلجر  ,ليدل عىل ى
غت مرتبة ويطلب من إلتالميذ تقنيفهإ ؤىل
وغت إلمنتمية بطريتة ى
إلخطوة إلخإمسة يتدم إلمعلل مجموعة أخرى من إألمثلة إلمنتمية ى
غت منتمية مع ذكر إألسبإب
أمثلة منتمية للمفهوم  ,وأخرى ى
ر
إلي تتبع إلخطوإت إلسإبتة ؟
يػ ضوا درإستك لطرق إلتدريس  ,حدد طريتة إلتدريس ي
 . 1إلطرية إإلستنتإجية
 . 2إلطريقة إإلستقرإئية
 . 3إلطريقة إلمعتمدة عىل إؤلثإرة إلعشوإئية
 . 4طريقة إلمنإقشة وإلحوإر
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 -434إلمإدة  :جغرإفيإ | إلدرس  :عمإا
إ دإف إلدرس :
أا يقف إلطإلب منإخ دولة عمإا

أا يحدد إلطإلب مالمح إلسطح يػ دولة عمإا

أا يحدد إلطإلب إلمدا إلرئيسية يػ دولة عمإا

يبب إلطإلب أ مية ثالث مدا رئيسية يػ دولة عمإا
أا ى

طريتة إلتدريس  :إلتدريس بإللعب
سيتسل إلمعلل إلطالب يػ مجموعإت  ,ومن ثل سيطلب منهل قرإاة إلدرس قرإاة متأنية  ,ومن ثل سيطلب منهل تأليف نص حوإري
وتوزيع أدوإر إلنص عليهل لتحتيق إأل دإف إلسإبتة ,مإ و نوع لعب إألدوإر إلذي أتبعب إلمعلل يػ إلمثإل إلسإبق؟
 . 1لعب إألدوإر إلمقيد
إلمبت عىل نص غي حوإري
 . 2لعب إألدوإر
ي
 . 3لعب إألدوإر إلحر
ر
إلش ممإ ذكر
 .4ي

نموذجب أحد مإ لخلية نبإتية وإإلخر لخلية
 -435يػ درس إلعلوم " إلخلية إلنبإتية وإلخلية إلحيوإنية "  ,قإم إإلستإذ دمحم بعرض
ى
إلخليتب ومن ثل بدأ إإلستمإع إلجإبإت إلطلبة كال عىل حده  ,أمإ إإلستإذ
حيوإنية ومن ثل طلب من جميع إلطلبة تسجيل إلفرق ىبب
ى
صغتة  ,ومن
نموذجب أحد مإ لخلية نبإتية وإإلخر لخلية حيوإنية ومن ثل قإم بتوزيع إلطالب يػ مجموعإت
أحمد فتد قإم أيضإ بعرض
ى
ى
إلخليتب  ,وبعد إ بدأ بإإلستمإع إلجإبإت كل مجموعة من خالل ممثلهإ يػ ذه إلحإلة ,
ثل طلب من كل مجموعة تسجل إلفرق ىبب
ى
متشإبهب يػ تدريسمهإ من حيث :
نستطيع إلتول بأا إإلستإذ دمحم وإإلستإذ أحمد قد كإنإ
ى
 .1ر
إسيإتيجية إلتدريس
 . 2مدخل إلتدريس
 . 3طريقة إلتدريس
 . 4إسلوب إلتدريس

مختلفب يػ تدريسهمإ من حيث:
 -436بإلرجوع إىل إلسؤإل إلسإبق  ,نستطيع إلتول بأا إإلستإذ دمحم وإإلستإذ أحمد قد كإنإ
ى
 .1ر
إسيإتيجية إلتدريس
 . 2مدخل إلتدريس
 . 3طريقة إلتدريس
 . 4إسلوب إلتدريس
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 -437يتوم معلل إللغة إلعربية بتتديل عدد من إإلمثلة عن جمع مذكر إلسإلل " ذ ب إلمعلموا ؤىل إلرحلة  ,نجح إلمهندسوا يػ
ر
ر
إلي تجمعهإ ,
إإلختبإر  ,إستخدإم إلمشإ دوا ر
بإلتإمج إلعلمية " بعد درإسة إلموقع إؤلعر ر ي
إلي تحتهإ خط وتحديد إلخإصية ي
إئ للكلمإت ي
إلمعلمب ؤىل غرفتب  ,نإقش إلمعلموا إمور إلدمرسب  ,كرم إلمسئول
قإم إلمعلل بتتديل إإلمثلة إإلضإفية إلتإلية " إستدع إلمدير
ى
إلمهندسب يػ حفل بهيج  ,إثي إلمهندسوا عىل مدير ل "
ى
أي من إلعبإرإت إلسإبتة صحيحة ؟
ر
إلت تحكم هذه إإلمثله
 . 1إلتعرف عىل وجوه إلشبه لتحديد إلقإعدة ي
ر
إلت تم إلوصول لهإ
 . 2إلتعرف عىل وجوه إإلختالف لتإكيد إلقإعدة ي
ً
ر
ر
إلت تم عرضهإ أوإل
إلت تحكم إإلمثله ي
 . 3تدريب إلطالب عىل تصنيف إإلمثله إىل منتمية وإلغي منتمية لبلورة إإلعدة ي
 . 4جميع إإلجإبإت إلسإبقة صحيحة

رص هللا عنب عن رسول هللا صل هللا عليب وسلل أنب قإل " أتدروا من إلمفلس ؟قإلوإ  :إلمفلس فينإ من إلدر ل لب
أئ ريرة ي
 -438عن ر ي
ر
ر
ر
ويأئ قد شتل ذإ
يأئ يوم إلتيإمة بقالة وصيإمب وزكإتب ,
ي
أمي من ي
وإل متإع  ,فتإل رسول هللا صل هللا عليب وسلل  :أا إلمفلس من ي
وسب ذإ وقذف ذإ  ,وأكل مإل ذإ  ,وسفك دمإا ذإ  ,ورصب ذإ  ,فيعطة ذإ من حسنإتب و ذإ من حسنإتب  ,فؤا فنيت حسنإتب
يتض مإ عليب أخذ من خطإيإ ل فطرحت عليب ثل طرح يػ إلنإر
قبل إا
ي
إلني صل هللا عليب وسلل يػ تربية إإلخال وترسيخهإ إسلوب ؟
يػ ذإ إلحديث إتبع ر ي
 . 1إلحوإر وإلقصة
 . 2إلقصة وإلوصية
 . 3إلوصية وإلحوإر
 . 4إلحوإر وإلمنإقشة

 -439من إلمفيد أا يشجع إلمعلل طلبتب عىل إلتأمل يػ تعلمهل جميع إإلسئلة إإلتية يمكن أا يستعملهإ إلطإلب كموجهإت لتأمل تعلمهل
مإعدإ سؤإل وإحد ؟
زمالن يف إلمرة إلقإدمة ؟
 . 1مإذإ إفعل ألتفوق عىل
ي
 . 2مإ إلذي تعلمته ومإ إلذي لم إتعلمه ر
حت إإلن ؟
تعليم إلقإدم ؟
 . 3كيف ل أن إحسن من مستوى
ي
 . 4لمإذإ إخفقت يف تعلم بعض إلموضوعإت إلسهلة ؟
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ر
إلمإدتب  65و  70درجة
مإدئ إلنحو وإلريإضيإت  75درجة فؤذإ علمت أا درجة فقلب يػ
 -440كإنت درجإت أحد إلطالب يػ
ى
ي
إلمإدتب كإا أدإؤه إفضل متإرنة بأدإا مجموعتة ؟
فؼ أي
وإإلنحرإف إلمعيإري  3و  5عىل
ى
ي
إلتوإىل  ,ي
 . 1إلنحو
 . 2إلريإضيإت
 . 3إدإؤه متعإدل يف إلمإدتي
 . 4إليمكن مقإرنة إإلدإء بهذه إلطريقة
رشح إلحل :
يف إلمإدتي عالمة إلطإلب 75
إلنحو درجة فصله  65وإإلنحرإف إلمعيإري 3
إلحل  10 = 65 - 75 :نقسمهإ عىل إإلنحرإف إلمعيإري  3يصبح إلنإتج 3.3
إلريإضيإت درجة فصله  70وإإلنحرإف إلمعيإري 5
إلحل  5 = 70 - 75 :نقسمهإ عىل إإلنحرإف إلمعيإري  5يصبح إلنإتج 1

 - 441يحرص إحد إإلسإتذه عىل دعل إلممإرسإت إلتعليميب إلجيده لطالبب ويعإقبهل عىل إخطإئهل فأي مبإدئ إلنظريإت ر
إلتبوية
إلتإلية تمكنب من تحتيق فلسفة إلتدريس :
معرف
.1
ي
سلوك
.2
ي
بنإن
 .3ي
كىل
 .4ي

يعتت مفهوم تشكيل إلسلوك من مفإ يل نظرية ؟
 -442ر
 . 1إلمحإولة وإلخطأ
ر
إإلشيإط إألجرإ ين
.2
 . 3إإلستبصإر
ر
إلكالسيك
إإلشيإط
.4
ي
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 -443يعتمد معإمل صعوبة إلفترة إلجيد عىل :
 . 1مستوى أدإء إلمجيبي
ر
إلت يتكون منهإ
 . 2نوعية إلفقرإت ي
 . 3إلغرض من إألختبإر
 . 4ثبإت إألختبإر وصدقه

وتحفته تبدأ من ...؟
تفكت إلطإلب
 -444إثإرة
ى
ى
 . 1ؤدإرة إلصف
 . 2تخطيط إلدرس
 . 3إلتنمية إلمهنية
إلتعليم
 . 4إإلتصإل
ي

ر
إلذإئ :
تعليىم متكإمل للتعلل
 -445تشكيل نظإم
ي
ي
 . 1إلموديوإلت
إلتفإعىل
 . 2إلفيديو
ي
 .3ر
إلسمع
إإلشإف
ي
 . 4إلحقإئب إلتعليمية

 -445من عوإمل فشل إسلوب إلمنإقشة يػ إلتعليل ؟
 . 1إحتكإر إلمنإقشة عىل عدد معي من إإلشخإص
 . 2إستمرإر ر
إلرئيس من خالل إلنقإش
إليكي عىل إلموضوع
ي
 .3ر
إليكي عىل إإلدإء بدإل من إلحقإئق إلمحدودة إثنإء إلنقإش
 . 4جميع مإسبق
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ر
إإلفتإضية وإلعقف ؟
 -446برنإمج يستخدم للفقول
 . 1إلبإلتوك
 . 2إلدروبكس
 . 3قوقل درإيف
 . 4فيس بوك

ً
تعبتإ صحيحإ عن دور إلمعلل كتدوة حسنة لطلبتب :
 -467أي من إلعبإرإت إإلتيب تتدم ى
ينته دورة كقدوة عند مغإدرته إلمدرسة
 .1ي
. 2يلعب كقدوة دإخل وخإرج إلمدرسة
. 3يقل تأثيه كقدوة مع طلبة إلمرحلة إلمتوسطة
إش
. 4ينحرص دورة كقدوة دإخل حدود إلصف إلدر ي

يىل لب أولوية يػ تحتيق إلتوإصل إلفعإل دإخل إلفقل ؟
 -448أي ممإ ي
 . 1توفي بيئة فييقية وإجتمإعية مشجعة عىل إلتعلم
 . 2توفي مصإدر مختلفة يف ؤثرإء نوإتج إلتعلم
 . 3إستخدإم ر
إسيإتيجيإت متنوعة تنإسب محتوى إلمإدة
 . 4إستخدإم أسإليب تقييم منإسبة

إلتعإوئ فترر حجب إلتعزيز عن إلمجموعة كعتإب لهإ يهدف ذإ إلتضف لتعميل مدى
 -449وجد معلل ققور يػ إحد موإقف إلتعلل
ي
...
 .1مسؤولية إلفرد دإخل كل مجموعة
 .2إإلعتمإد إلمتبإدل بي إفرإد إلمجموعة
 . 3إلتفإعل بي إفرإد إلمجموعة
 . 4إلعالقإت بي إفرإد إلمجموعة
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إؤلبدإع لدى إلتالميذ :
إلتفكت
 -450لتنمية
ى
ي
 . 1رإشح إلمإدة إلتعليمية للتالميذ
 . 2إركز عىل تعليم إإلهدإف إلمعرفية ومإهو مطلوب يف إإلختبإرإت
 . 3أوفر إلفرص لتفإعل إلتالميذ يف مجإإلته إلمختلفة
إلمعرف للمإدة إلدرإسية
 . 4أوضح للتالميذ كيفية تحليل إلمحتوى
ي

 -451يعي مفهوم ر
إلتبية بأنب :
ي
 . 1عملية فكرية معرفية تنتج تغي يف سلوك إلفرد
 . 2سلسلة من إإلستجإبإت إلمعرفية إلحركية إلمتنإسقه
 . 3مجموعة من إإلجرإءإت إلمنظمة تهدف ؤىل تنمية شخصية إلفرد
 . 4جميع مإسبق

تحقيىل و :
تميت للفترة " إلسؤإل " يػ إختبإر
 -452إفضل معإمل ى
ي
 . 1عندمإ يكون سإلبإ
ً
 . 2صفرإ
 25 . 3فأقل
 30 . 4ر
فأكي

يغظ إلمترر إلذي يدرسب للطالب ي :
 -453أول خطوة يتوم بهإ إلمعلل عند تقميل إختبإر
ي
 . 1إلقيإم بتحليل أهدإف ومحتوى إلمقرر
ر
إلت سوف يستخدمهإ يف إألختبإر
 . 2تحديد نوعية إألسئلة ي
 . 3تحديد إألهمية إلنسبية للجوإنب إلمختلفة للمقرر
ر
إلت يستهدفهإ إلمقرر
 . 4تحديد إلمتغيإت إلسلوكية ي
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 -454عينب فيهإ ر
ينتؼ إلبإحث أفرإد عينية ممإ يخدم أ دإف درإستب ؟
ي
 . 1إلعينة إلعشوإئية
 . 2إلعينة إلقصدية
 . 3إلعينة إلقطبية
 .4ر
إلش ممإ ذكر

 -455إلعينإت إلذي يكوا فيهإ كل عنض من مجتمع إلدرإسب فرصب محدده ليكوا ؤحدى مفردإت إلعينة ؟
 . 1إلعينة إلعشوإئية
. 2إلعينة إلقصدية
 . 3إلعينة إلقطبية
 .4ر
إلش ممإ ذكر

 -456إذإ ندب مدرس إىل مدرسة إخرى وغإب يوم وإحد فعليب إا يرجع إىل ؟
 . 1إؤلدإرة
 . 2وكإلة إلوزإرة
 . 3إلشؤون إلقإنونية
 . 4إلمدرسة إإلصلية

ً
 -457يكوا ؤعدإد إلمعلل إكإديميإ
ً
ً
 . 1ؤعدإده مهنيإ وإكإديميإ
ً
ً
 . 2إعدإده نفسيإ وإجتمإعيإ
ً
ً
 . 3إعدإده معرفيإ ونفسيإ
 .4ر
إلش ممإ ذكر
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إلتعليىم
 -458من أنوإع إلتتويل إلتإلية تقلح نتإئجب يػ صورة تتريرية إلتخإذ قرإر بشأا تطوير إلوقف
ي
إلمبدن
.1
ي
 . 2إلثبإت
إلتشخيص
.3
ي
إلنهإن
.4
ي

ر
إلمؤش إلستترإر أو تمإسك إدإة لتيإس أو أنب إلتجإنس يػ إلنتإئج ؟
-459
 . 1إلصدق
 . 2إلثبإت
 . 3إلموضوعية
 . 4إلموثوقية

ر
إلي
 -460إذإ كإا لديك بعض إلطالب إلذين يتتنوا إلتعإمل مع إإلشيإا  ,ولديهل دإئمإ رغبة يػ إلتيإم بأدوإت يدوية فؤا إفضل إإلنشطة ي
يمكن إتإحتهإ لهل ي ...؟
 . 1ريإضية
 . 2حركية
 . 3تعإونية
 . 4علمية

ُ
ر
يأئ إل يعد من إلوسإئل إلتعليمية ؟
 -461أي ممإ ي
 . 1إلمتإحف وإلمعإرض
 . 2إلبيئة إلطبيعية
 . 3إألفالم إلمتحركة
 . 4إلمالحظة وإلتصنيف
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إلتشخيض ؟
 -462أي من إإلسئلة إلتإلية يمكن أا يجإب عنب من خالل إلتتويل
ي
إلتعليم ؟
 . 1مإذإ يجري خالل إلموقف
ي
ر
إلتعليم ؟
إلت يتم إلتوصل ؤليهإ نتيجة تنفيذ إلموقف
ي
 . 2مإ إلنتإئج ي
إلتعليم ؟
 . 3مإ إلذي يحتإجه ؤىل تعديل يف إلموقف
ي
 . 4مإذإ لدى إلمتعلم من خيإت سإبقة ؟

 -463عندمإ يزود إلمعلل طالبب بمعلومإت تعزز إستجإبإتهل يػ موإقف إلتعلل  ,فؤنب يتدم تغذية رإجعة .....؟
 . 1كمية
 . 2كيفية
 . 3تصحيحية
 . 4تفسيية

روإيتب يستند حكل إلطإلب ؟
 -464تنخفض حمإسة إلطالب لترإاة روإة إألدبإا بعد أا قرإا
ى
 . 1إإلستدإلل
إن
 . 2إإلستقر ي
وظيق
.3
ي
تشعيت
.4
ي

إلمتعلمب وفق قدرإتهل إلذ نية يعد ؤحدى مبإدي إلتعلل مإعدإ ؟
 -465إلتعإمل مع
ى
إن
 . 1إإلستقر ي
تعإون
.2
ي
 . 3متمي
 .4ر
مبإش
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 -466تعتمد مترواة إلكتإب عىل عوإمل مرتبطة بإلطإلب وعوإمل مرتبطة بـ  ...؟
 . 1إلمعلم
 . 2إلبيئة
 . 3إلزمن
 . 4إلنص

ر
بإستإتيجيإت إلتعلل إلنشط مإعدإ  ....؟
يىل لب عالقة
 -467كل ممإ ي
إلتعإون
 . 1إلتعلم
ي
إلذهت
 . 2إلتعلم
ي
 . 3إلتعلم إلفردي
ر
إلمبإش
 . 4إلتدريس

ر
بإستإتيجية إلتعلل للتمكن مإعدإ ...؟
يىل قوي إلقلة
 -468كل ممإ ي
 . 1إلوقت إلمتإح للمتعلم
 . 2مفهوم إلذإت لدى إلمتعلم
 . 3إرتبإط تعلم إلفرد بتعلم إلمجموعة
 . 4معدل نجإح إلمتعلم

إلمعلمب إلجإ ؤىل :
زمالئ
وبب إحد
ى
بيي ى
ي
 -469عندمإ يحدث مشكلة ي
زمالن إلمعلمي لحله
 . 1منإقشة هذه إلمشكلة مع
ي
 . 2إلجلوس بمفردي للتفكي يف حل هذه إلمشكلة
 . 3إإلبتعإد عن إلتفكي يف هذه إلمشكلة
 . 4ؤحإلة إلمشكلة ؤىل إدإرة إلمدرسة
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ر
بإلتمي إلمستحيل يػ صورة إلممكن لالفإدة :
يؤئ
 -470ي
ي
 . 1إلحشة
 . 2إلفرح
 . 3إلتحضيض
 . 4إإلشفإق

ر
ر
إلي تدل عىل إلموإصفإت إلمستمع إلجيد ؟
 -471من إلمؤشإت ي
 . 1يسأل عن إلقضإيإ للمشكله يف وقتهإ
 . 2يطبق قإعدة  %80إستمإع و  %20تحدث
ر
يبق عينه متصلة ر
مبإشة بعينك
 .3ي
 . 4جميع مإذكر صحيح

ممإيىل يمكن إستخدإمب ذلك ؟
إلختإت إلسإبتة للمتعلل من مهإم إلمعلل عند تتديل مفهوم جديد  ,فأي
 -472يعد إلكشف عن ر
ي
 . 1إلقرإءة إلجهرية
 . 2إإلسئلة إلمفتوحة
 . 3إلتقييم إلمستمر
 . 4إإلنشطة إلتعإونية

 -473رشح معلل إلعلوم للقف إلثإئ إلمتوسط موضوعإ عن إلدورة إلدموية  ,ووجب إلطالب ؤلعدإد ر
مرسوعإت عملية حول ذلك  ,فتإم
ي
ر
متمت  ,شجع إلمعلل إلطإلب عىل عرض ر
إلطإلب " أحمد " بؤعدإد ر
إإلئ يهدف إليب
من
أي
,
زمالئب
إمإم
إفكإره
وتوضيح
وعب
مرس
مرسوع
ى
ي
إلمعلل من ذإ إإلجرإا :
 . 1رؤشإك إلطالب يف تقويم جودة عمل زميلهم
 . 2مسإعدة إلطالب عىل تطبيق إلمفإهيم يف موإقف جديدة
 . 3ؤتإحة إلفرص للطالب للفخر بؤنجإزإتهم وإلحديث عنهإ
 . 4مسإعدة إلطالب عىل تذكر إلمعلومإت إلمهمة عن موضوع إلدرس

120

ملزمة طالبنإ
لتحسب وتطوير إدإئب  ,ذإ
معإيت وإضحة  ,ثل وضع خطة
 -474قدرة إلمعلل عىل إلمالحظة  ,وإلتحليل  ,وإلحكل عىل إدإئب بأستخدإم
ى
ى
تعريف لـ
ر
إلذإن
 . 1إلقيإس
ي
ر
إلذإن
 . 2إلتقويم
ي
 . 3إلتطوير ر
إلذإن
ي
 . 4إلمرإجعة إلذإتية

ر
تشت إىل :
 -475إستجإبة إلمعلل إإليجإبية أو إلسلبية للموإقف إلنفسية وإلتبوية إلمرتبطة بمهنة إلتدريس ى
 . 1إتجإهه نحو مهنة إلتدريس
 . 2كفإيإت مهنة إلتدريس
 . 3مهإرإت مهنة إلتدريس
 . 4فإعليته إلتدريسيه

 -476أي من إإلجرإاإت إإلتيب تمثل " إلمعلل إلتدوة "
 . 1إستخدإم إسإليب تربوية يف إلعقإب
 . 2مرإعإة ظروف إلطالب إلنفسية
 . 3حسن إلتعإمل مع إلطالب
إلعمىل للموإقف
 . 4إلتطبيق
ي

معب"يقنف ذإ إلهدف وفتإ لتقنيف بلوم يػ مستوى:
" -477قدرة إلمتعلل عىل نتد ر
وتتير إإلفكإر بإلنسبة لهدف ى
 . 1إلفهم
 . 2إلتحليل
 .3ر
إليكيب
 . 4إلتقويم
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ً
ً
برنإمجإ ر
إلكتونيإ يمكن إلطالب من ؤنشإا ققص تفإعلية ورسومإت متحركة ومسإبتإت وإلعإب ضمن إلدروس
 -478يوظف معلل إلعلوم
إلتعليمية  ,وبعد تتديل إلمعلل درسب حول إلمشكالت إلبيئية ػ إلمملكة وطلب من إلطالب تنفيذ ر
مرسوع حول مرض كرورنإ وإسبإبب
ي
وطرق إلوقإية منب  ,أي من إإلجإرإاإت إإلتيب يبدأ بهإ إلطالب لتنفيذ ر
إلمرسوع
 . 1جمع إلمعلومإت وتحليلهإ وتقويمهإ
 . 2إلتنسيق مع إلمختصي وإإلطبإء يف وزإرة إلصحة
 . 3ؤنشإء إلوسإئط كإلصور وإإلصوإت ومقإطع إلفيديو
 . 4طلب مسإعدة إلمعلم عىل تهيئة مكإن مالئم للعرض

إلمتمت :
 -479عند مالحظة إخفإق إلطإلب يػ إختبإر نهإية إلعإم  ,أي من إلموإقف إإلتيب يمكن أا يتبنإ إ إلمعلل
ى
 . 1تحمل إدإرة إلمدرسة إلمسؤولية لعدم وضعهإ بعض إلمعإيي عند قبول إلطإلب
ُ
 . 2إلتسليم بإإلمر ر
مت مإكإن هنإك ثقة تإمة بمإ قدم
 . 3تيير إإلمر بإلضعف إلمسبق للطإلب
وإلسع لتغيي إلممإرسإت
 . 4تحمل إلمسؤولية
ي

ر
إإلئ يؤثر يػ فإعلية إإلجرإاإت وإلتوإعد إلقفية إلدإعمة للتعلل :
 -480أي ي
 . 1إإلستمرإر عليهإ وعدم تعديلهإ
 . 2مرإجعتهإ وتعديل بعضهإ إذإ دعت إلحإجة إليهإ
إش
 . 3وضع هذه إإلجرإءإت وإلقوإعد يف بدإية إلعإم إلدر ي
ر
إلت تطبق يف إلميل
 . 4ربط إإلجرإءإت وإلقوإعد إلصفية بتلك ي

ر
غت مرغوب فيب من إحدى إلطالب ألول مرة :
 -481من إإلسإليب إلتبوية إلبديلة للعتإب عند صدور سلوك ى
 . 1طردة من إلفصل ر
حت يتعض زمالئه
 . 2معإقبته إمإم عن زمالئه ر
حت يرتدع عن ذلك
 . 3إلتجإهل إلمقصود ر
حت إليتكرر هذإ إلسلوك
 . 4ؤحإلته إىل إدإرة إلمدرسة ر
حت يتخذ إجرإء منإسب
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ر
إإلئ يعد من إلتعإمل إإلمثل :
 -482ؤذإ إجإب إحد إلطلبة عن أحد إإلسئلة إجإبة خإطئة  ,فأي ي
 . 1إنظر إىل إلجإنب إلصحيح يف إجإبته
 . 2إنتقل إىل طإلب إخر ر
مبإشة
 . 3إقول له  :إجإبتك خإطئة
 . 4إقول له  :محإولة جيدة

إلمرسف ر
 -483عتد ر
إلحإىل للتعرف عىل إتجإ إتهل نحو إلتدريس
إلمعلمب إلمستجدين للعإم
إلتبوي إلمتيل يػ إلمدرسة لتإا مفتوحإ مع
ى
ي
ر
ر
ر
إلي تعزز مهإرإتهل إلتدريسيب  ,فوجب إلمعلل " أحمد " إستفسإر حول إلمعلومإت وإلبيإنإت
إلي توإجههل ومتتحإتهل ي
 ,وإلقعوبإت ي
إلقؼ  ,فأيهإ إإلنسب :
إلالزمة للتإكد من تحتيق إلطالب لال دإف إلتعليمية عىل إلمستوى
ي
 . 1جمع إلشوإهد عن تحقيق إلطالب لالهدإف إلتعليمية
 . 2تقديم تغذية رإجعة للطالب عن مدى تحقيقهم لألهدإف
 . 3إعدإد تقإرير بشكل دوري حول إجتيإز إلطالب للمعإيي ر
إليبوية
 . 4عقد لقإءإت مع إوليإء إإلمور لمنإقشتهم يف تحقيق إبنإئهم لالهدإف

 -484قدرة إلمعلل إلتخطيط وتحديد إ دإف مهنية يسغ إىل تحتيتهإ  ,تمكنب من :
 . 1تقدرير إإلدإء
إلمهت
 . 2إلنمو
ي
إلمهت
 . 3إلتمي
ي
 . 4تشخيص إإلدإء

ر
إإلكت مالئمة لمسإعدتب يػ تطوير
 -485مض عىل إلتحإق إستإذ " طالل " بمهنة إلتدريس إسبوع وإحد فتط  ,إي إإلجرإاإت إإلتيب
إسإلبيب يػ إدإرة سلوك إلطلبب :
وإلمشف ر
ر
ر
إليبوي
إلت وإجههإ مع مدير إلمدرسة
 . 1منإقشة إلصعوبإت ي
 . 2حضور حصص عند عدد من زمالئه إلمعلمي وإصحإب إلكفإءة وإلخية
 . 3إلتعإون مع زمالئه إلجدد من حيث يوإجهون نفس إلنوع من إلصعوبإت
إلت ر
ر
تشح مهإم إإلدإرة إلصفية
 . 4زيإرة مكتبة إلمدرسة ومرإجعة إلكتب ي
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 -486وفتإ للنظإم إلمعتمد يػ مدإرس إلتعليل إلعإم يػ إلمملكة إلعربية إلسعودية  ,أي إلعبإرإت إإلتيب تحدد إلموعد إلملزم لحضور إلمعلل
ؤىل إلمدرسة :
 . 1يجب أن يحرص جميع إلمعلمي يوميإ قبل ربع سإعة من بدء إلحصة إإلوىل
ينبع عىل إلمعلم إلحضور قبل ربع سإعة من بدء إلحصة إإلوىل وذلك إيإم منإوبته
.2
ي
 . 3يسمح للمعلم غي إلمنإوب بإلحضور قبل ربع سإعة من موعد إول حصه يدرسهإ
ر
وتأن إلبقية مع بدإية إلحصة إإلوىل
 . 4يحرص إلمعلمون إلمنإوبون عند جرس إإلصطفإف ي

إلتحسب إلمستمر إلحتيإجإت إعضإئهإ بمإ يحتق إلرؤية
إلمعلمب فرق عمل تتشإرك بقورة منتظمة نحو
 -487يسغ مجموعة من
ى
ى
ر
إلمشتكة للمدرسة فؤنهإ تدع فرق :
 .1ر
إليبية إلمهنية
إلمهت
 . 2إلتدريب
ي
إلمهت
 . 3إلمجتمع
ي
 . 4إلمسإندة إلمهنية

ر
ر
يأئ :
 -488إخت إلجملة إلقحيحة كتإبة فيمإ ي
 . 1إتق هللا  ,وإلترج غيه
 . 2إتق هللا  ,وإلترجو غيه
ر
إتق هللا وإلترجو غيه
 .3ي
ر
إتق هللا وإلترجوإ غيه
 .4ي

 -489يحرص معلل مإدة إلعلوم عىل تهيئة بيئة إلتعلل للتالميذ ويكلفهل بإلبحث وإلرجوع إىل مقإدر إلمعلومإت ليتعلموإ بأنفسهل ر
إكت
حرصب عىل نتل إلمعلومإت وتلتينهإ للتالميذ  ,أي نظريإت إلتعلل إإلتيب يحرص ذإ إلمعلل عىل تطبيتهإ ؟
 . 1إلبنإئية
 . 2إلسلوكية
 . 3إلتقليدية
 . 4إلجشطإلتية
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إلختإت  ,وإلتعرف عليهإ بنفسب ,
 -490يستخدم معلل إإلجتمإعيإت مدخال لتدريس مإدتب يركز فيب عىل إيجإبية إلطإلب  ,وإكتسإبب ر
و ذإ و إلمدخل:
إإلجتمإع
.1
ي
إلتكإمىل
.2
ي
إلكشق
.3
ي
إلبيت
.4
ي

 -491من ر
مؤشإت إيجإبية إلمعلل نحو مهنة إلتدريس
 . 1تسإمحه مع إلطالب
 . 2أدإء عمله بإخالص
 . 3مرإعإته إلفروق إلفردية
 . 4إستخدإمه تقنيإت إلتعلم

بإلتدخب خإرج إلمدرسة يوصف بأنب :
 -492قيإم إلمعلل
ى
 . 1إل عالقة له بعملية إلتعلم
 . 2حرية شخصية خإصة بإلمعلم
 . 3يتعإرض مع متطلبإت كونه قدوة حسنه لطالبه
مبإشة ر
 . 4إيجإن بطريقة غي ر
إلحيإمه مقر إلعمل
ي

ر
إس ؟
 -493أي من إإلستإتيجيإت إإلتيب يقعب أو يستحيل تنفيذ إ دإخل مجموعإت يػ إلقف إلدر ي
ر
إلذإن
 . 1إلتعلم
ي
 . 2تعلم إإلقرإن
إلذهت
 . 3إلعصف
ي
إلتعإون
 . 4إلتعلم
ي
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ر
ر
إلي تتيحب إلتتنية ؟
 -494من أبرز ى
ممتإت إلتوإصل إلمتإمن ي
 . 1إلدقة
 . 2إلمرونة
 . 3إإلصإلة
 . 4إلفورية

ً
 -495أي من إلعبإرإت إإلتية إلتعد رشطإ ؤلختبإر تتنيإت إلتعليل ؟
 . 1أن تتنإسب إلتقنية مع إعمإر إلطالب وقدرإتهم
 . 2أن يكون للمعلم وإلتالميذ دور يف أنتإجهإ
 . 3أن تتوإفق إلتقنية مع إغرإض إستخدإمهإ
 . 4أن تكون إلتقنية منإسبة لموضوع إلدرس

 -496إلمملكة مليئة بإلمعإدا وإلفلزية وإلالفلزية  ,فمن إلمعإدا إلفلزية بإلمملكة إلحديد  ,وإلذ ب  ,وإلنحإس  ,ومن إلمعإدا
ر
إلسلوؽ إلقحيح لهذه إلمعلومة :
إلطبيغ  ,وإلفوسفإت  ,وإلهدف
وإلبتول  ,وإلغإز
إلالفلزية ,
ي
ي
يع إلطالب إنوإع إلمعإدن يف إلمملكة
 . 1أن ي
 . 2أن يفهم إلطالب أن بإلمملكة معإدن فلزية وإلالفلزية
 . 3أن يعدد إلطالب إلمعإدن إلفلزية وإلالفلزية بإلمملكة
 . 4أن يدرك إلطالب أن إلمملكة غنية بإلمعإدن وإلفلزية وإلالفلزية

ر
إلي فيهإ خطأ يػ كتإبة إلهمزة ي :
 -497إلجملة ي
إسم دمحم
.1
ي
 . 2إلتفإؤل محمود
 . 3هذإ رش جميل
 . 4مكتب إؤلستقبإل ممي
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 -498إركإا إإلسالم  ...إلشهإدتإا  ,وإلقالة  ,وإلزكإة  ,وصوم رمضإا  " .مإ عالمة ر
إلتقيل إلمنإسبة ؟
ي
):(.1
),(.2
)!(.3
(.4؟)

ر
ر
يأئ :
 -499إخت إلجملة إلقحيحة كتإبة فيمإ ي
 . 1حرص معلمي إلفصل
 . 2حرص معلمون إلفصل
 . 3حرص معلموإ إلفصل
 . 4حرص معلمو إلفصل

ر
يأئ ي :
 -500إلجملة إلقحيحة كتإبة فيمإ ي
 . 1يسمو إلمؤمن وإل يدعو ؤإل هللا
 . 2يسموإ إلمؤمن وإل يدعو ؤإل هللا
 . 3يسموإ إلمؤمن وإل يدعوإ ؤإل هللا
 . 4يسمو إلمؤمن وإل يدعوإ ؤإل هللا

ر
إلكتى كإإليمإا وإلجمإل محتإجة يػ كل عض ؤىل كتإبة جديدة من إذ إا جديدة " لو إردنإ وضع
 " -501ستبؼ كل حتيتة من إلحتإئق ر
ً
عنوإا منإسب للنص إلسإبق دإإل عىل معنإه فؤا إلعنوإا و :
 . 1تجديد كتإبة إلحقإئق
 . 2مإ إلحقإئق إلكيى ؟
 . 3حقإئق إلعرص إلكيى
 . 4تجديد إلحقإئق كإؤليمإن
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وشوه بثمن بخس درإ ل معدودة وكإنو فيب من إلزإ دين * وقإل إلذي ر
 -502قإل هللا تعإىل ( ر
إشتإه من مض ) ...
معي إلفعلب ( رشى  ,ر
إلسإبتتب :
إإليتب
إشتى ) يػ
ى
ى
ى
 . 1كالهمإ بمعت وإحد وهو إلبيع
 . 2كالهمإ بمعت وإحد وهو ر
إلشإء
 . 3إإلوىل بمعت ر
إلشإء وإلثإنية بمعت إلبيع
 . 4إإلوىل بمعت إلبيع وإلثإنية بمعت ر
إلشإء

 -503منح إإلجإزة إإلضطرإرية للمعلل من صالحية :
 . 1قإئد إلمدرسة
 . 2وكيل إلمدرسة
إلمشف ر
 .3ر
إليبوي
 . 4مدير مكتب إلتعليم

 -504يهدف ميثإق إخالقيإت إلتعليل يػ إلمملكة إلعربية ؤىل :
وإلوطت إىل إلمعلم
إلديت ,
 . 1تعزيز إإلنتمإء
ي
ي
 . 2تعزيز إنتمإء إلمعلم لرسإلته ومهنته وإإلرتقإء بهإ
 . 3بث إلعمل بروح إلفريق بي إلمعلم وإلمدير وإلطإلب
 . 4تعإمل إلمعلم مع إلطالب بإلعدل  ,وعدم إلتميي وإلتحي

ً
وػ كل مره يالحظ إستجإبة بعض إلطالب  ,وعدم دإفعية بعضهل
-505
يعظ إلمعلل دمحم نشإطإ ومهمة موحدة لجنيع إلطالب  ,ي
ي
إلتدريي إلمالئل إلذي ينإسب إلمعلل دمحم ويسإعده عىل حل إلمشكلب إلسإبتة :
إلتنإمج
لتنفيذه مإ ر
ري
 . 1دمج إلتقنية يف إلتعليم
 . 2مهإرإت إلعرض وإإللقإء إلمؤثر
 . 3مهإرإت إلحوإر يف إإلتصإل مع إآلخرين
إلمبت عىل نظرية إلذكإء إلمتعدد
 . 4إلتعليم إلتمإيزي
ي
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ً
ر
تمتت بهإ ثتإفتنإ إلعربية وإإلسالمية  ,وأصبح فنإ أصيال لب قيمتب ىبب إلفنوا  ,وإلخط
 " -506إلخط
إلي ى
ري
إلعرئ من إبرز فنوننإ إلجميلة ي
إلجميل يبي عن ذوق صإحبب  ,ويشهد عىل مو بتب "مإ إلعنوإا إلمنإسب لهذإ إلنص :
 . 1إلفن إألصيل
 . 2إلفنون إلجميلة
إلعرن
 . 3أهمية إلخط
ي
إلعرن
 . 4موهبة إلخط
ي

ر
تعت عن رأي ي :
إلي ر
 -507إلجملة ي
متوسط معتدل
 . 1منإخ لبنإن
ي
 . 2تقع لبنإن يف غرب قإرة إسيإ
إض إللبنإنية جبلية
 . 3معظم إإلر ي
 . 4لبنإن جنة ر
إلشق وموئل إلحضإرة

ر
ر
يأئ :
 -508إخت إلجملة إلقحيحة كتإبة ممإ ي
 . 1إستمع إىل إلهدى وإستمتع به
 . 2ؤستمع إىل إلهدى وؤستمتع به
 . 3ؤستمع إىل إلهدى وإستمتع به
 . 4إستمع إىل إلهدى وؤستمتع به

ر
ر
يأئ :
 -509أخت إلجملة إلقحيحة كتإبة ممإ ي
يرج غي هللا فال ُ
 . 1إلمسلم إل ُ
ترج غيه
 . 2إلمسلم إل يرجو غي هللا فال ُ
ترج غيه
 . 3إلمسلم إل ُ
يرج غي هللا فال ترجو غيه
 . 4إلمسلم إليرجو غي هللا فال ترجو غيه
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ً
رص هللا عنب عإدإل :
 -510كإا عمر  .....إلخطإب ي
 . 1بن
 . 2إبن
 . 3ؤبن
 . 4ؤبنو

ً
كثتإ معظل إلوقت إثنإا إلحقص  ,إيضإ إلحظت
 -511إلحظت إلمعلمة " منإل " إا إلطإلبة " لطيفة " يػ إلقف إإلول
إبتدإئ تتحرك ى
ي
ً
ر
كثتإ وتتشإجر مع زميالتهإ  ,كخطوة أوىل  ,أي إإلجرإاإت إإلتية أكت مالئمة للتعإمل مع حإلة إلطإلبة :
إلمعلمة أا إلطإلبة إلتركز ى
 . 1إلتعإون مع إدإرة إلمدرسة لوضع خطة عالجية فردية للتعإمل مع سلوكيإت إلطإلبة
 . 2ترتيب لقإء فردي مع إإلم لمنإقشة سلوك إلطإلبة يف إلبيت وموإعيد نومهإ وإستيقإظهإ
 . 3تحويل إلطإلبة ألخصإئية تربية خإصة لفحص إمكإنية معإنإتهإ مع فرط إلحركة
ً
 . 4تسجيل مالحظإت يوميإ حول سلوك إلطإلبة لمنإشتهإ مع وإلدتهإ يف إجتمإع إإلمهإت إلقإدم

إلعلىم  ,وذلك بتحميل صور مشإركتهل عىل موقع إلمدرسة
 -512يرغب إإلستإذ " حمزة " تتدير جهود طلبتب إلذين إسهمو يػ إلبحث
ي
ضمن شبكة ر
إإلنتنت  ,أي إإلجرإاإت إإلتيب يلزم إلتيإم بهإ قبل تحميل إلقور :
 . 1مرإجعة مإتتطلبه لوإئح ر
ونش إلصور إلمعتمدة من وزإرة إلتعليم
خط من أوليإء إإلمور بإلموإفقة عىل إلصور
 . 2إلحصول عىل ؤقرإر
ي
خط من كل طإلب بإلموإفقة عىل صورته
 . 3إلحصول عىل ؤقرإر
ي
 .4ر
نش إلصور بدون وضع إسمإء إلطلبة أو أي معلومإت تحمل هويإتهم

ر
إإلجتمإع مع إقرإنب وعدم إلتدرة عىل منإقشتهل بسبب تكرإر إلفشل
إلي قد تنشأ جرإا فشل إلطإلب يػ إلتفإعل
ي
 -513إلخإصية ي
إإلكإديىم و :
ي
 . 1إلقلق
 . 2إإلعتمإدية
إإلنسحإن
 . 3إلسلوك
ي
 . 4إلتشتت أو إلال إنتبإهيه
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ً
 -514يزدإد شغف وحمإس إلطالب للتعلل تبعإ ألزديإد :
ر
وإإلليإم بقوإعد إلسلوك
 . 1درجة إإلنضبإط
 . 2إلعالقإت إإليجإبية بي إلجميع
 . 3وقت ر
إلشح خالل زمن إلحصة
 . 4مستوى إلحرية إلمطلقة للجميع

ً
 -515جميع ر
إلتعإوئ مإعدإ وإحدإ و :
ينبغ مرإعإتهإ عند توزيع إلطلبة ضمن مجموعإت إلتعلل
إلرسوط
ي
ي
ً
 . 1جلوس إعضإء إلمجموعة عىل مقربة كإفية من بعضهم بعضإ
ً
 . 2تقسيم إلطلبة إىل مجموعإت وفقإ إلختبإرإتهم إلخإصة
 . 3ترتيب إلمجموعإت بشكل ييش تجول إلمعلم بينهإ
 . 4تبإعد إلمجموعإت عن بعضهإ بمسإفة مالئمة

تدئ مستوى إبنب
وىل إمر طإلب إلمرحلة إلثإنوية لدرجة إبنب إختبإرين
ى
 -516يعد مرإجعة ي
فقليب لمإدة إلريإضيإت  ,نإقش مع إلمعلل ي
إلثإئ  , 24فؤذإ كإا إدإا إلطالب يػ إإلختبإرين  27و  17وإإلنحرإف إلمعيإري  4و  6عىل
وػ
حيث كإنت درجتب يػ إإلختبإر إإلول  , 26ي
ي
تفست مستوى إلطإلب ؟
إلتوإىل  ,فمإ إلرد إلقحيح إلمتوقع حول
ى
ي
 . 1مستوى إلطإلب يف إإلختبإرين متسإوي
 . 2إل يمكن إلحكم لعدم معرفة إلدرجة إلعظم
إلثإن إعىل من إإلختبإر إإلول
 . 3مستوى إدإء إلطإلب يف إإلختبإر ي
إلثإن
 . 4مستوى إدإء إلطإلب يف إإلختبإر إإلول إعىل من إإلختبإر ي

 -517توزيع إلمهل عىل إلطالب دإخل إلمجموعة لتنفيذ ر
تعليىم وإحد  ,وذلك ليمثل إحد مبإدئ إلتعلل :
مرسوع
ي
 . 1إلفردي
إلتعإون
.2
ي
إلتنإفس
.3
ي
إإلستقصإن
.4
ي
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ً
 -518وفتإ لالئحة تتويل إلطإلب إلمعتمدة عإم  1436 / 1435فؤا تتويل إلطالب يػ إلمرحلة إلثإنوية يكوا تتويل :
ً
 . 1ختإميإ فقط
ً
ً
 . 2بنإئيإ وختإميإ
ً
 . 3تشخيصيإ فقط
ً
ً
 . 4بنإئيإ وتشخيصيإ

ً
 -519من إسإليب إلتعليل وإلتدريب إلذي يمثل سلوكإ حتيتإ يػ موإقف مقطنع  ,ذإ إلتعريف لـ :
إلذهت
 . 1إلعصف
ي
 . 2عمليإت إلتعلم
 . 3لعب إإلدوإر
 . 3إإلستكشإف

 -520طلب إلمعلل " إحمد " من إلطالب إلعمل يػ مجموعإت رتتإوح ىبب  3إىل  5طالب وضح لخل أا نجإح إحد ل يػ إلمجموعة يعد
ً
ً
ً
يعي فشلهل جميعإ  ,ذإ إإلسلوب يسهل يػ تحتيق :
نجإحإ لهل جميعإ ,إا فشل إحد ل ي
 . 1إلمسؤولية إلجمإعية
 . 2إلمسؤولية إلشخصية
ر
إلمبإش إلمشجع
 . 3إلتفإعل
إإليجإن
 . 4إإلعتمإد إلمتبإدل
ي

ر
إلمبإش  ,جميع إلممإرسإت إإلتيب تسإعد إ يػ تحتيق دفهإ مإعدإ
 . 521ترغب إلمعلمة " زينب " تفعيل إستخدإمهإ إلسلوب إلتدريس
وإحده و ي :
 . 1إإلعالن للطإلبإت برصوره تأجيل إإلسئلة لحي إإلنتهإء إلكإمل من ر
إلشح
 . 2إستخدإم إمثلة توضيحية مستمدة من حيإة طإلبإتهإ ووإقعهم إلمعإش
 . 3تقسيم إلدرس إىل إجزإء صغية ومتسلسلة يسهل إلربط بينهإ
إلشفه للدرس بعروض برصية أو حسية
 . 4دعم إلعرض
ي
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ً
 -522إإلسلوب إلذي يعتمد عىل إستخدإم إلتالميذ مإدة تعليمية تقف حدثإ أو ققة مإ تستخدم كمرجع يسإعد ل يػ عمليإت تحليل
إلنظريإت وإلمفإ يل وإلظوإ ر إلحيإتيب إليومية ومنإقشتهإ  ,تسىم :
 . 1حل إلمشكالت
 . 2درإسة إلحإلة
 . 3لعب إإلدوإر
 . 4إإلستقصإء

 -523أي إإلنشطة إإلتيب تشجع عليهإ دعوإت تطوير إلتعليل إلسإئدة حإليإ يػ إلعإلل ؟
 . 1تحليل إورإق إلعمل
 . 2إدإء نشإطإت إلتعلم
 . 3إلتعلم ضمن إلمجموعإت
إلتنإفس
 . 4إلتعلم إلفردي
ي

 -524يعمل إلمعلل " إحمد " عىل توظيف إلمخططإت إلمفإ يمية كأدإة تعلل وتدريس وتتويل يػ تنفيذه للدروس يػ مإدة إلعلوم ,
لذلك يوجب إلطالب للبدا يػ بنإئهإ إىل :
ً
 . 1ترتيب إلمفإهيم هرميإ حسب مستويإتهإ
 . 2إلتعبي عن إلعالقإت بي إلمفإهيم بكلمإت رإبطة
 . 3تحليل محتوى موضوع إلدرس لتحديد إلمفإهيم إلرئيسية
ر
إلش ممإذكر
 .4ي

 -525كلف إلمعلل طالبب بحل أحدى إلمسإئل إلقعبة  ,وقد نجح " خإلد " يػ حلهإ وقدمهإ لمعلمب  ,وإثنإا عودة " خإلد " لمتعده قإم
يضب إحدى زمالئب بإلكتإب عىل رأسب إمإم مرأى إلمعلل إلذي تعإمل مع ذإ إلموقف  ,أي إلعبإرإت إإلتيب تمثل أفضل تعإمل مع
إلموقفب أعاله :
ى
ً
إلثإن " سأتجإهل ترصفك نظرإ لحلك إلمسألة "
ذك "
ي
 . 1إألول " أنت ي
إلثإن " ضب زميلك خطأ يستحق إلعقإب "
ذك "
ي
 . 2إألول " أنت ي
إلثإن " ضب زميلك خطأ يستحق إلعقإب "
 . 3إإلول " حلك صحيح "
ي
إلثإن " إنت مشإغب "
 . 4إإلول " حلك صحيح "
ي
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ر
إلي تمثل إزمة نمو إسإسية وعىل إإلبإا
ى
وإلمعلمب تعزيز إ يػ مرحلة إلمدرسة إإلبتدإئية " إلطفولة إلمتوسطة " ي
 -526إلحإجة إلملحة ي
إلحإجة لـ :
 . 1إلثقة يف إلبيئة إلمحيطة
 . 2إلمثإبرة لتحقيق إإلنجإز
 . 3تشكيل إلهوية
 . 4إلمبإدرة

وػ أحد إلحقص إلدرإسية قإم إلمعلل
 -527يػ إلمرحلة إلثإنوية تل توقيع إلطالب عىل تعهد بعدم إستخدإم إلجوإل دإخل إلمدرسة  ,ي
وبب إنب مضطر لذلك  ,سلو إلمعلل
إس  ,وبعد نهإية إلمكإلمة إعتذر للطالب عن إستخدإم إلجوإل  ,ى
بإلرد عىل إلجوإل دإخل إلفقل إلدر ي
ر
يأئ :
يدل عىل إي ممإ ي
 . 1إستخدإم إلجوإل غي مير  ,ولكن إسلوبه يف إإلعتذإر منإسب
ً
 . 2كإن عىل إلمعلم عدم إإلعتذإر من إلطالب حفإظإ عىل شخصيته
 . 3ينقصه معرفة بإإلنظمة إلدرإسية فإلتعهد خإص بإلطالب
 . 4إظهإر إنه قدوة حسنة للطالب ف ر
إإلليإم بإإلنظمة
ي

 -528منطتة " إلنمو إلوشيك " ي من إلمفإ يل إلنظرية :
 . 1إلعقلية
 . 2إلبنإئية
 . 3إلسلوكية
 . 4إإلجتمإعية

 -529إرإد إلمعلل إلتأكد من وجود خإصية منيعة أو عدم وجود إ فأختبإر إسلوب قوإئل إلشطب  ,وعمل عىل بنإئهإ بشكل جيد  ,إختيإر
إلمعلل يدل عىل :
 . 1إن قوإئم إلشطب تندرج يف وصف إلمهمة
 . 2شعة إتخإذ إلقرإر بإستخدإم قوإئم إلشطب
 . 3قدرته عىل إختيإر إإلسلوب إلصحيح للتقويم
 . 4عدم معرفته بإسإليب إلتقويم إلمنإسبة للمهإم إلمختلفة
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ُ
ُ
كىل إذإ جزى أو فقل فتد معنإه,نسبة لنظرية جشطإلت يتفإعل إلطإلب مع مشكلة أو موقف بأا:
 -530إلمعرفة ي مفهوم ي
 . 1يجمع بي إلمعإرف أو إلتجإرب إلسلبية
 . 2يفصل بي مإ يعرفه ومإإل يعرفه
 . 3يقسم إلمشكله إىل إجزإء متفرقة
 . 4يوظف إلمعإرف إلمكتسبة

إإلبتدإئ إذإ كمل :
 -531وثيتة سيإسة إلتعليل يػ إلمملكة إلعربية إلسعودية يتبل إلطإلب يػ إلقف إألول
ي
 . 1ست سنوإت هجرية يف إليوم إإلول من بدإية إلدرإسة
 . 2ست سنوإت ميالدية يف إليوم إإلول من بدإية إلدرإسة
 . 3خمس سنوإت ميالديه وإجتإز إختبإر خإص للقبول إلمكي
 . 4خمس سنوإت وثمإنية إشهر يف إليوم إإلول من بدإية إلدرإسه

 -532يؤكد معلل إلريإضيإت بإستمرإر يػ تكليفإتب للطالب إنهل ذو قدرة عإلية وذكإا مرتفع,ولذلك و يكلفهل بمإ يتوإفق مع ذه
إلتوقعإت إلمرتفعب,ومع ذلك فإنب يرشد ل لمإ يسهل عليهل إلمهإم وإلوإجبإت,مإ سبق يؤكد أا إلمعلل لديب قدرة :
 . 1ؤعطإء تكإليف ميلية جيدة ولكنهإ ضإغطه عىل إلطالب
 . 2تحفي إلطالب وإعطإء إلتوقعإت إلعإلية لتعلمهم
 . 3إكتشإف إلمبدعي من إلطالب من خالل ذكإئهم
إلطالن
 . 4توجيه إلطالب وإلقيإم بدور إلمرشد
ي
ً
ً
ً
 -533أي من إلعبإرإت إإلتيب تمثل دفإ تربويإ عإمإ ؟
ً
 . 1أن يرسم إلطإلب مثلثإ قإئم إلزإوية
إلبيت
 . 2أن يذكر إلطإلب إسبإب إلتلوث
ي
ً
ً
 . 3أن يطور إلطإلب إتجإهإ إيجإبيإ نحو إلقرإءة
 . 4أن يربط إلطإلب بي إلصورة وإلكلمة إلدإلة عليهإ
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 -534إكدت إلدرإسإت إرتفإع إرتبإط إلمعلمب عىل إختبإر إلكفإيإت بدرجإتهل عىل متإييس إإلدإا ػ إلميدإا ر
إلتبوي  ,أي إنوإع إلقدق
ى
ي
تثت ذي إلنتإئج :
ى
 . 1إلتنبوي
 . 2إلمحتوى
إلتالزم
.3
ي
إلمفإهيم
.4
ي

إإليجإئ للمعلل نحو مهنة إلتدريس مإعدإ :
 -535جميع إلعوإمل إإلتيب تؤثر عىل إإلتجإه
ري
إلمهت
 . 1إإلعدإد
ي
إلثقإف
 . 2إإلعدإد
ي
إإلكإديم
 . 3إإلعدإد
ي
 . 4إمتالك إلكفإيإت إلتدريسية

إإلستإتيجيإت إلحديثة ػ إلتدريس إتجب إىل توظيف ر
ر
إستإتيجية إلعقف إلذ يي  ,حيث إثإر
 -536يعد حضور إلمعلل " خإلد " رلتنإمج
ي
إكت عدد من إإلفكإر وإلتقورإت حول ذإ إلموضوع ,
يػ درسب موضوع " إنتشإر مرض كرورنإ " ؤلثإرة
تفكت إلطالب وحثهل عىل تتديل ر
ى
يهدف إلمعلل من ذلك إىل :
 . 1تدريب إلطالب عىل حل إلمشكالت
إلمحىل
وع إلطالب بمشكالت إلمجتمع
ي
 . 2معرفة ي
 . 3تحفي إلطالب عىل إلمشإركة وإإلندمإج يف عملية إلتعلم
 . 4تنمية إتجإهإت إلطالب نحو إإلختصإصإت إلعلمية وفإئدتهإ للمجتمع

 -537قدم معلل إلتعليتإت إإلتيب كتغذية رإجعة لعدد من إلطالب إثنإا عملهل عىل مشإريع بحثية  ,فأيهمإ ر
إكت تحتيق لمتطلبإت
إلتغذية إلرإجعة إلبنإاة ؟
إلعلم "
 " . 1عنإض إلبحث مكتملة  ,ولكن طريقة إلتوثيق تحتإج إىل مرإجعة  ,رإجع كتإب إلتوثيق
ي
 " . 2إطلع عىل كتإب يف إلتوثيق  ,إخطإء كثية تضمنهإ إلبحث مإعدإ صيإغة إلمشكلة "
" . 3لم يغط إلبحث إلفكرة إإلسإسية  ,ؤإل أن إسلوب إلكتإبة كإن متمي "
 " . 4عملك ر
يعييه بعض إوجه إلنقص  ,يبدو أنك تكإسلت عن إلعمل "
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 -538يتل إعدإد إلمعلل يػ إلمملكة إلعربية إلسعودية من خالل :
تتإبع
تكإمىل أو
.1
ي
ي
إكإديم
 . 2تربوي أو
ي
تتإبع
 . 3تربوي أو
ي
 . 4تخصص أو عإم

رسىم أحد إنوإع إلتتويل إلذي :
غت
 -539إلتتويل ى
ي
ً
 . 1تطبق وفقإ لتخطيط مسبق ويستخدم إدوإت تقويم مقننة
ً
 . 2يكون مدمجإ عي إنشطة إلتدريس دإخل إلصف
 . 3يعتمد عىل طرح إإلسئلة تحريرية إثنإء إلدرس
نوإح إلضعف
 . 4يقترص عىل إلتعرف عىل
ي

 -540إثبتت إلدرإسإت إلحديثة دور إوليإا إإلمور ػ تعلل إبنإئهل من ر
إكت إلوسإئل فعإلية يػ تتوية عالقة إلمدرسة بإوليإا إإلمور :
ي
 . 1إرسإل تقإرير دورية عن تحصيل إبنإئهم
 . 2مشإركة إوليإء إإلمور يف وضع إلخطط إلمنهجية
ر
إلت تعقدهإ إلمدرسة مع إوليإء إإلمور
 . 3إللقإءإت إلروتينية ي
 . 4إعطإء فرصة ألوليإء إإلمور للمشإركة بخيإتهم إلعلمية وإلعملية

 -541ػ بدإية إلعإم إلدرإس يعرض إلمعلل خالل إإلسبوع إإلول إإل دإف إلتعليمية عىل طالبب ر
ويرسحهإ  ,ويطلب منهل كتإبة مالحظإت
ي
ي
حولهإ وكيفية تحتتهإ خالل إيإم  ,مإ إإلجرإا إلسإبق يدل عىل :
 . 1تمكي إلطالب من رشح إإلهدإف إلتعليمية
 . 2إسهإم إلطالب يف وضع إهدإف إلتعلم وتقويمهإ
 . 3تحديد إلمعلم لالهدإف إلتعليمية بشكل قإبل للنقإش
ر
إش
تبت إهدإف إلتعلم خالل إلعإم إلدر ي
 . 4إشيإك إلطالب يف ي

137

ملزمة طالبنإ
ً
ً
ً
 -542طبق إلمعلل إختبإرإ تحقيليإ جديدإ يػ مإدة إلعلوم  ,وللتحتق من صدقة قإم بتطبيق نسخة سإبتة من إإلختبإرإت إلدولية يػ
إلعلوم لنفس إلقف  .فأا إنوإع إلقدق ذإ :
 . 1إلمفهوم
 . 2إلتنبوي
إلتالزم
.3
ي
 . 4إلمحتوى

 -543من إفضل صور إلتغذية إلرإجعة إلبنإاة أا تتضمن :
ً
 . 1تعليقإ فقط
ً
ً
 . 2تقديرإ وتعليقإ
ً
 . 3درجإت وتقديرإ
ً
 . 4درجإت وتعليقإ

 -544يوجب مدير إلمدرسة إلمعلل " إحمد " بؤرسإل نتإئج تتويمب للطالب مع إإلدوإت إلمستخدمة إ دإف إلتعلل إىل زمالئب إلمعلل
لمرإجعتهإ وتزويده بأ ل إلسلبيإت وإإليجإبيإت يػ عملب  ,ممإ سبق يؤكد عىل :
تالف إلضعف يف فهم إسإليب إلتقويم إلسليمة لدى إلمعلم
 .1ي
 . 2إن نتإئج إلتقويم بحإجة للمرإجعة إلخإرجية
 .3ر
إشيإك إلمعلم لزمالئه لمنإقشة نتإئج إلتقويم
 . 4عدم وجود آلية وإضحة للتقويم يف إلمدرسة

معإيت محددة للتتويل  ,إلهدف
 -545يطلب إلمعلل من طالبب تبإدل إعمإلهل إإلسبوعية  ,وإلحكل عىل جودة عمل كل طإلب من خالل
ى
من إجرإا إلمعلل و
 . 1تعليم إلطالب إسلوب تقويم إإلقرإن
إلجمإع
 . 2توجيه إلطالب إىل إهمية تقويم
ي
 . 3تدريب إلطالب عىل بنإء إدإة إلتقويم إلموحدة
 . 4توزيع إعمإل إلمعلم عىل إلطالب لمسإعدته يف إلتقويم
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 -546طلب ر
إلميدإئ إختيإر إنسب إدوإت إلتتويل لتيإس كل دف من إإل دإف إإلتيب وتضمينهإ
إلمرسف إلمتإبع من طإلب إلتدريب
ي
ضمن خطتب إلتدريسية :
ً
أ -أا يتحتق إلطإلب تجريبيإ من إثر إلضوا عىل نمو إلنبإت
يسىم إلطإلب متر جإمعة إلدول إلعربية
ب -أا
ي
ج -أا يمثل إلطإلب إلرإا إلمرقتة
د -أا يتإرا إلطإلب ىبب إلروإية وإلتقة
فأي إلخيإرإت إإلتيب يمثل ر
إلتتيب إإلنسب لتيإس تلك إإل دإف ؟
مقإىل
إدإن ,
شفه ,
.1
ي
موضوع  ,ي
ي
ي
موضوع
شفه ,
مقإىل ,
إدإن ,
ي
 .2ي
ي
ي
شفه
موضوع ,
إدإن ,
.3
ي
مقإىل  ,ي
ي
ي
مقإىل
شفه ,
موضوع ,
إدإن ,
ي
 .4ي
ي
ي

إس إإلسبوع إإلول  ,لعرض إ دإف إلمترر عىل طالبب  ,ثل ينإقشهإ معهل وينتحهإ
 -547يخقص إلمعلل يػ بدإية إلعإم إلعإم إلدر ي
,ويطلب من كل طإلب إضإفة مإيرإه من إإل دإف خإصة لتنإولهإ يػ حينهإ  ,ويهدف إلمعلل من ذه إلممإرسة إىل:
 . 1تدريب إلطالب عىل إلمشإركة
 . 2مرإعإة إلفروق إلفردية بي إلطالب
إإليجإن بي إلطالب وإلمعلم
 . 3تحقيق إلتفإعل
ي
 . 4رفع مستوى دإفعية إلطالب وتحملهم مسؤولية تعلمهم

ر
ر
إلي
لغي  ,ورإجع إسئلة إإلختبإر يػ ضوا إلبنإا إلنظري إلستيعإب إلمتروا وإلعنإرص ي
 -548إعد معلل إختبإر إستيعإب إلمتروا يػ مإدة ي
يتنإولهإ  ,فأي إنوإع إلقدق ذإ ؟
 . 1إلمفهوم
إلتنبت
.2
ي
إلتالزم
.3
ي
 . 4إلمحتوى
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إلختإت وإإلنشطة
 -549يلتحق مجموعة من
إلمعلمب بورشة تدريبية تتنإول معإرف ومهإرإت يػ مجإل تحليل إلمحتوى وترتيب ر
ى
ً
إلتعليمية وتوزيعهإ زمنيإ لموضوع إلدرس  ,إلعنوإا إلمتوقع لهذي إلورشة و :
إليوم
 . 1إلتخطيط
ي
 . 2إلتخطيط للوحدة
 . 3إلتخطيط إلسنوي
إإلسبوع
 . 4إلتخطيط
ي
ر
إإلئ
 -550عرض معلل نتإئج طالبب يػ إختبإر درجتب إلنهإئية "  " 15يػ صورة إلرسل
إلبيإئ ي
ي

يشت إلرسل إىل أا :
ى
 . 1مستوى إدإء غإلبية إلطالب متوسط
 . 2إلطالب تركزوإ عىل إلمجموعة إلعليإ يف إلمنحت
 . 3إلحصول عىل تقدير ممتإز لدى إلمعلم إمر سهل
 . 4إدإء إلطالب ضعيف ممإ يوجب مرإجعة إسإليب إلتدريس
ً
وفتإ للنموذج ر ر
إلي إقرتب إدإرة إلمدرسة :
إلنهإئ
 -551إعد إلمعلل أحمد إإلختبإر
ي
ي
إإلئ ي
نوع إإلسئلة
1
2
3
4

إلنسبة
%10
%30
%20
%40

موإصفإت إألسئلة
تتسل بسهولة إإلعدإد وتتيس إلتدرة عىل تنظيل إألفكإر وترتيبهإ
ً
تخمب عإليب وتتيس يػ إلغإلب إلتذكر وإلفهل
تغظ مدى وإسعإ من إلموضوعإت ولهإ نسبة
ى
ي
لهإ إلتدرة عىل قيإس إلحتإئق وإلربط ىبب إلمفإ يل
للتخمب ولهإ إلتدرة عىل قيإس إلمستويإت إلعتلية إلعليإ
أقل نسبة ترإبط ممكنة
ى

ر
إلتوإىل ؟
إلي تضمنهإ إلتوصيف عىل
ي
فمإ إنوإع إإلسئلة ي
 . 1مقإلية  ,صح وخطأ  ,مزإوجة  ,إختيإر من متعدد
 . 2مزإوجة  ,مقإلية  ,إختيإر من متعدد  ,صح وخطأ
 . 3إختيإر من متعدد  ,صح وخطأ  ,مقإلية  ,مزإوجة
 -4صح وخطأ  ,مقإلية  ,مزإوجة  ,إختيإر من متعدد
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ر
إإلئ ألحد إلطالب فمإ إلمرجعيإت
 -552إستخدم معلل ثالث مرجعيإت لكتإبة إلتتإرير إلفقلية عن طالبب  ,منهإ مإ يوضحهإ إلجدول ي
إلي إستخدمهإ عىل ر
ر
إلتتيب ؟
ي
إألول
ر
إلي تضمنتهإ أ دإف إلتعلل
ى
تمكب من إلمفإ يل إألسإسية ي
لل يتعلل بعض إلمهإرإت إألسإسية ر
إلي تضمنتهإ إأل دإف
ي

إلثإئ
ي
بكثت من معدل إلقف
أعىل ى
أدئ من معدل إلقف

إلثإلث
تحتق تتدمإ أعىل ممإ كإا يتوقعب إلمعلل
لل يحتق تتدمإ من مستوإه إلسإبق

ر
ذإن إلمرجع
 . 1معيإري إلمرجع ,
محك إلمرجع  ,ي
ي
ر
ذإن إلمرجع
.2
محك إلمرجع  ,معيإري إلمرجع  ,ي
ي
ر
محك إلمرجع  .معيإري إلمرجع
ذإن إلمرجع ,
 .3ي
ي
ر
ذإن إلمرجع  ,معيإري إلمرجع
.4
محك إلمرجع  ,ي
ي

 -553يعد إإلستإذ " إحمد " لتتديل وحدة تعلمية حول موضوع إشجإر إلتخيل  ,وعىل إلرغل من أنهإ وحدة إثرإئية من خإرج إلمنهج  ,ؤإل
أنب يرغب ػ إإلنطالق ممإ يعرفب إلطلبب إنفسهل عن إلموضوع  ,أي إإلنشطة إإلتيب ر
إكت مالئمة يػ إلتعرف إىل مإ يعرف إلطلبة عن إشجإر
ي
إلنخيل
ذهت حول إشجإر إلنخيل
 . 1يقوم إلطلبة ضمن مجموعإت تعلم صغيه بعصف
ي
ر
إلت يعرفهإ عن إشجإر إلتخيل
 . 2يكتب كل طإلب بشكل فردي قإئمة بكل إإلفكإر ي
 . 3يكتب كل طإلب بشكل فردي موضوع تعبي يظهر فيه مإيعرفه عن إشجإر إلنخيل
ُ . 4يقإبل كل طإلب أحد كبإر إلسن ليجمع منه إكي قدر ممكن من إلمعلومإت حول إشجإر إلنخيل

ر
إلي إ تمت بحإجإت إإلنسإا ودوإفعب ي إلمدرسة :
 -554إلمدرسة ي
. 1إلسلوكية
. 2إلمعرفية
. 3إلتحليلية
. 4إإلنسإنية

إألسئلة إلسإبتة من عإم  1437ومإقبل
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تبدأ من نإ إسئلة عإم 1438
إلتإمج إلتإلية يعينب عىل ذلك
 -555عندمإ يريد إلمعلل عرض مستوى تحقيل طالبب عن طريق رسوم بيإنية فأي ر
-1
-2
-3
-4

إلرسإم Paint
إلجدإول Excel
أكسس Access
معإلجة إلنصوص world

ر
إلمهي للمعلل :
إلي تتحكل يػ تطوير إألدإا
ي
 -556من إلعوإمل ي
-1
-2
-3
-4

ر
إإلليإم بإلقوإني إلمدرسية
حسن إلترصف يف إلموإقف إلصعبة
ر
ذإن إلتعلم مدى إلحيإة
تنمية إإلتجإه ي
كيفية إلتعإمل مع إلزمالء و أوليإء إإلمور

تحضت جإ ز لمدير إلمدرسة يدل عىل أنب -:
 -557عندمإ يعتمد إلمعلل عىل تتديل
ى
-1
-2
-3
-4

يتهرب من وإجبإته إلمدرسية
يتبع إلتقنية إلحديثة إلختصإر إلوقت
ر
ينش إفكإر إلخيإء يف مجإل إلتحضي
ينفذ آليإت إلتحضي إلحديثة عىل مستوى إلمإدة

 - 558ؤذإ نبب إلطإلب معلمب عىل خطأ حقل منب أثنإا ر
إلتإلي يتخذه إلمعلل -:
إلرسح أي إإلجرإاإت
ى
-1
-2
-3
-4

يتجإهل كالم إلطإلب
ينهره ويحذره من تكرإر ذلك
يعدل حسب مالحظة إلطإلب
يشكره ويتأكد من إلمعلومة ثم يعدلهإ

إلوظيؼ -:
مرص يػ تترير أدإئب
 -559مإ إإلجرإا إلمتبع ؤذإ حقل إلمعلل عىل تتدير
ي
ي
-1
-2
-3
-4

ؤنهإء إلخدمإت
نقله لوظيفة ؤدإرية
إلحرمإن من إلعالوة
إلنقل لمنطقة إخرى
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 -560ؤا مفهوم إلمدرسة إلفإعلة يزيد ويفعل من دور -:
-1
-2
-3
-4

إلمشإركة إلمجتمعية
إألنشطة إلمدرسية
إلمنإهج إلدرإسية
برإمج إلتوعية

 -561أعد معلل علل إإلرض رسإلة علمية للتعرف عىل إلقخور يػ محيط إلمدينة فعرض عليب إحد إوليإا إإلمور مشإركتب وذلك لكونب
ر
إلي قد تسإعد إلطالب  .أي إإلجرإاإت إلتإلية و إألنسب
متخققإ يػ ذإ إلمجإلويمكن أا يتدم بعض إلمعلومإت ي
 - 1يوكل له أمر إلرحلة بصفته متخصصإ
َ
 - 2يعطيه دورإ يف إلرحلة إلستثمإر خيته
لك إل يتدخل أوليإء إإلمور يف مثل هذه إإلنشطة
 - 3يعتذر منه ي
 - 4يتجإهل طلبه فمشإركته قد تظهر تفوقه عليه يف هذإ إلمجإل
إلمعلمب يػ نتد إلمخظ إلتضف إإلمثل يػ ذه إلحإلة
معلمب و غإدر أحد مإ إلمكإا و ظل ثالثة من
 -561حدث خالف ىبب
ى
ى
 - 1إلبحث عن إسبإب إلمشكلة وإلبدء يف حلهإ
 - 2ؤبالغ إإلدإرة إلمدرسية تفإديإ لتضخم إلمشكلة
 - 3إإلتصإل بإلمعلم إلذي غإدر وطلب عودته لحل إلمشكلة
 - 4نصيحة إلزمالء بإلكف عن إلحديث وإلبحث عن حل للمشكلة

إلمرجغ بأنب -:
 -562يعرف إإلختبإر
ي
 - 1درجة إلنهإية إلصغرى يف إإلختبإر
 - 2تقدير إدإء إلفرد وفق مستوى محدد مسبقإ
 - 3تقدير إدإء إلفرد بإلنسبة إلدإء إلطالب إإلخرين
 - 4محإفظة إلفرد عىل إلموقع نفسه بإلقيإس ؤىل مجموعته
 -563عندمإ يتدم إلمعلل ػ أحد دروسب إلمشكلة و إلموإد و إإلدوإت إلالزمب لحلهإ وطريتة إلحل ر
ويبؼ دور إلطإلب يػ إلوصول ؤىل
ي
إلنتإئج و إإلستنتإج تسىم ذه إلطريتة .
 - 1بحثإ علميإ
 - 2عرضإ علميإ
 - 3إستقصإء موجه
 - 4إستدإلل منطقيإ
ر
ر
إلي إل تنطبق عىل خرإئط إلمفإ يل -:
 -564أي ي
إإلئ من إلخيإرإت ي
 - 1توضع إلمفإهيم ر
إإلكي عمومية يف قإعدة إلخريطة
 - 2تصنف إلمفإهيم حسب مستويإتهإ وإلعالقة فيمإ بينهإ
 - 3تستخدم خرإئط إلمفإهيم يف إلتشخيص وتقويم إلطالب
 - 4تسإعد خرإئط إلمفإهيم يف ربط إلمفإهيم إلجديدة بإلبنية إلمعرفية للطإلب
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إلتفكت إلعليإ -:
 -565أي إإلسئلة إإلتية تتيس مستويإت
ى
 - 1مإ خصإئص إلمخلوقإت إلحية
 - 2رإشح إلدورة إلدموية يف إإلنسإن
إلعلم لحيوإن إلتمسإح
 - 3مإلتصنيف
ي
إلبيت
 - 4مإلحلول إلممكنة لمشكلة إلتلوث
ي
ر
ر
ر
إلي توإجههل و تحديد أوقإت لمنإقشتهإ
 -566أا يشإرك
ى
إلمعلمب ومدير إلمدرسة وإلمرسف إلتبوي يػ تحديد إلمشكالت ي
-1
-2
-3
-4

إلمدرش
إلمشإركة يف تقويم إإلدإء
ي
رإشإف تربوي
إللقإءإت ر
إليبوية
إلمدرش
إلتعإون
ي

بإلتفكت وإلتحرر من أي قيود أو
 -567تستخدم إلمعلمة إسلوب إلعقف إلذ يي يػ تعليل طإلبإتهإ بإستمرإر وتشجيعهل عىل إإلنطالق
ى
محدودإت وتشجع طإلبإتهإ عىل عدم ر
إلتفكت إلمتوقع أا تسل إلمعلمة يػ تطويره
إلتدد يػ توليد أفكإر غريبة مإ نوع
ى
-1
-2
-3
-4

إلنإقد
إإلبدإع
ي
إلتأمىل
ي
إلتعليم
ي

-568ؤذإ كإا متيإس إلرسل عىل خريطة مإ 1سل 30 -كيلو ر
إلمدينتب ؤذإ كإنت إلمسإفة بينهل يػ إلخريطة 15سل؟
مت فيكل إلمسإفة ىبب
ى
-1
-2
-3
-4

350
450
250
400

 -569طلب معلل إلفنية من طالبب ؤا يقمموإ تغليفإ جديدإ للكتب إلمدرسية يقنف ذإ إلطلب ؤىل إلمستوى ؟
-1
-2
-3
-4

إلفهم
إلتذكر
إلتطبيق
إلتقويم

إلمعرػ و أ تل بدرإسة نمو إلمفإ يل إإلسإسية عند إإلطفإل مثل مفهوم إإلشيإا ومفهوم إلزمن و مفهوم
 -570صإحب نظرية إلنمو
ي
إلمكإا ؟
-1
-2
-3
-4

بيإجية
ثورندإيك
بإندورإ
سكي

144

ملزمة طالبنإ
 -571عدد إلطالب يػ أحد إلفقول  20طإلبإ إذإ حقل  10طالب عىل تتدير ممتإز وحقل  7عىل تتدير جيد جدإ وحقل  3عىل تتدير
جيد  ,فكل نسبة إلطالب إلذين حقلوإ عىل تتدير ممتإز ؟
-1
-2
-3
-4

%20
%50
%60
%30

ر
إلي حقل عليهإ
 -572ؤذإ كإنت درجة أختبإر مإدة إلريإضيإت إلنقفية  25درجة و حقل إلطإلب أحمد عىل  20درجة فكل نسبة ي
إلطإلب أحمد يػ إإلختبإر ؟
-1
-2
-3
-4

%100
%80
%75
%50

ر
ر
 -573ؤذإ ر
بإلمت ؟
إلي قطعهإ
مش وليد
ى
دورتب حول إلملعب يػ إلشكل إل ي
تإىل فكل إلمسإفة ي

14
16

120-1
100 -2
60 -3
160-4
ر
إلهمزة فيهإ خطأ يػ إلجمل إإلتية -:
إلي كتبت 15
 -574إلجملة ي
-1
-2
-3
-4

إسم دمحم
ي
إلتفإؤل محمود
34
ر
شء جميل
هذإ ي
مكإتب إؤلستقبإل ممية

إلمعإيت إلتإلية لهإ دور يػ إستثإرة دإفعية إلطالب للتعلل مإعدإ -:
-575
ى
-1
-2
-3
-4

ؤتإحة إلفرصة للطالب للمشإركة يف ؤعدإد إلدروس و تقديمهإ
إإلقتصإر عىل نصوص إلكتإب إلمقرر وأنشطته
إلعلم لدى إلطالب
إستثإرة إلشك
ي
ؤيجإد موإقف علمية تجعل إلطالب يف موإضع حية
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 -576لدى أحد إلمعلمب طإلب خجول  ,أي ممإ يىل و إلتضف ر
إلتبوي إلسليل مع إلطإلب ؟
ى
ي
-1
-2
-3
-4

ترك إلحريه له يف إلمشإركة من عدمهإ
دعمه و تشجيعه عىل إلمشإركة
مرإعإة ظروفه بعدم رؤشإكه
إلطالن
تحويله ؤىل إلمرشد
ي

قإئمب عىل -:
قسمب
 -577قسل ديوي منهج إلنشإط ؤىل
ى
ى
-1
-2
-3
-4

إستعدإد إلمعلم وطرق إلتدريس
أهدإف إلتعليم ومحتوى إلمقرر
ميول إلتالميذ وإلموإقف إلتعليمية
إلمدرش
إلبيئة إلصفية وإلمجتمع
ي

إلمدرس يػ إلمدإرس
 -578أي من إلبنود إإلتية يتعإرض مع قوإعد وإجرإاإت إلنشإط
ي
-1
-2
-3
-4

إلمدرش
يسمح بإستخدإم بعض إلحصص لممإرسة إلنشإط
ي
إلمدرش دإخل إلمدرسة و يف إإلوقإت إلمخصصة لهإ فقط
يقإم إلنشإط
ي
تكون أعمإل إلطالب من لوحإت ونحوهإ من عملهم هم إل عمل غيهم
إل تعرض لوحإت إلطالب ؤإل بعد إلتأكد من سالمتهإ من إألخطإء إللغوية

ر
 -579أي ممإ يىل يعد من ر
إإلحتإم إلمتبإدل
إلرسوط إلمهمة لبنإا عالقإت ؤيجإبية ىبب إلمعلل و طالبب وتشجيع
ي
-1
-2
-3
-4

عدم إلسمإح بإرتكإب إإلخطإء دإخل إلفصل
إإلهتمإم بؤنجإزإت إلطالب إلحإلية دون إلمإضية
إلتجإوب بإنتظإم مع إلموإقف إلسلبية و إؤليجإبية
إلشدة خصوصإ مع إلطالب إلمرإهقي و إألكي سنإ

ر
ر
إإلئة يجب مرإعإتهإ عند تحديد إ دإف إلتعلل و صيإغتهإ مإعدإ -:
 -580إلرسوط ي
.1
.2
.3
.4

عدد إلطالب
خيإت إلطالب إلسإبقة
إلعقىل للطالب
إلمستوى
ي
إلوسإئل إلتعليمية إلمتوفرة

ر
إلذإئ للمعلل عىل تحتيق أ دإف عديدة  ,ليس منهإ :
 -581يسإعد إلتتويل
ي
إش لدى إلطالب
 -1تنمية إلتحصيل إلدر ي
إلمهت للمعلم
 -2توجيه عمليإت إلتطوير
ي
 -3إإلستغنإء عن مالحظإت ر
إلمشفي
 -4تنمية إلتطورإت إلمعرفية و إلعلمية
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 -582إلمجإل إلذي يهتل بإإلتجإ إت و إلميول و إإل تمإمإت و إلمجإل -:
إلحرك
-1
ي
إلوجدإن
-2
ي
إلمعرف
-3
ي
 -4جميع مإ سبق
إلي ينبغ أا ر
ر
إلتإئمب عىل إلعملية إلتعليمية و تكوا بمثإبة إلمرجع إلذييحتكل ؤليب يػ تتويل
يلتم بهإ
ى
ي
 -583يتقد بمجموعة إلضوإبط ي
ممإرستهل .إلسلوكية وإلمهنية بـ :
 -1ميثإق أخالقيإت مهنة إلتعلم
 -2أسس منظومة إلتعليم و إلتعلم
 -3أنظمة وضوإبط عملية إلتعلم
 -4إلمعإيي إلمهنية للمعلمي
إلمهي لديب و ذلك من خالل :
 -584من وإجبإت إلمعلل تطوير إلجإنب
ي
 -1معرفة إلمفإهيم إلعلمية و إلتقنية
 -2تنمية إلجوإنب إلثقإفية و إؤلبدإعية
 -3إؤللمإم بأسإليب إلتدريس و إلتخطيط للمنهج
 -4إؤللمإم بمهإرإت إإلتصإل إلفعإل مع إآلخرين
 -585ؤذإ حقل عبدإلعزيز عىل  24من  30فؤا تتديره
 -1ممتإز
 -2جيد جدإ
 -3جيد
 -4مقبول
إلعلىم يكوا بذلك سإعد
 -586عندمإ يعرض إلمعلل للطالب مشكلة ومعهإ بعض إلتعليمإت إل تتيد ل وإل تحرمهل من فرص إلنشإط
ي
إلطالب عىل إلتعلل بإستخدإم طريتة :
 -1إإلستقرإء
 -2إإلستدإلل
 -3إإلكتشإف إلحر
 -4إإلكتشإف إلموجه
إلمختت  ,محددإ لهل مشكلة إلتجربة و إألدوإت إلمستخدمة و خطوإت إلحل  ,تإركإ
 -587طلب معلل من طالبب ؤجرإا تجربة معينة يػ
ر
لهل جمع إلبيإنإت و إلوصول للنتيجة إلنهإئية  ,أي أنوإع إإلستتقإا إتبعب إلمعلل يػ ذه إلتجربة ؟
 -1إإلستقرإء
 -2إإلستدإلل
 -3إإلكتشإف إلحر
 -4إإلكتشإف إلموجه
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ر
ر
إلتقتة ؤإل أنهإ كإنت
إلي أعد إ إلمعلل  ,وجد أنهإ متنوعة و تتفإوت ىبب إلموضوعية و إلمتإلية
ى
 -589عندمإ قرأ إلمرسف أسئلة إإلختبإر ي
ر
ر
إلي يجب توجيههإ للمعلل ؟
تركز عىل موضوعإت دوا أخرى  ,و ذإ مإ عده إلمرسف عإمال سلبيإ يػ إإلختبإر  ,مإ إلنقيحة ي
 -1بنإء جدول موإصفإت لالختبإر
-2زيإدة عدد إإلسئلة لتشمل كإمل إلمقرر
 -3توزيع إإلسئلة بإلتسإوي بي إلموضوعإت
 -4يضع سؤإل عن كل هدف من إألهدإف إلسلوكية
ر
إلقؼ ؟
يأئ يعد إألنسب يػ تنفيذ قوإعد ؤجرإاإت إلنشإط
ي
 -590أي ممإ ي
 -1يكتبهإ يف إلفصل ويلزم إلطالب بهإ
 -2يغييهإ كل حصة ر
حت تطرد إلسآمة وإلملل
يشحهإ للطالب و يقنعهم بهإ ر
 -3ر
حت يطبقوهإ ذإتيإ
 -4يحتفظ بهإ إلمعلم ويربط إختبإر إلطالب بهإ ر
حت يسهل عليهم
إلتعليىم إلمتدم لهل ومنإقشتهل ومتإرنتهإ
للتنإمج
 -591دإئمإ يسغ إلمعلل دمحم ؤىل ؤطالع زمالئب
إلمعلمب عىل نتإئج تتويل طالبب ر
ى
ي
ر
ر
إلي درسنهإ أي من إأل دإف إلتإلية يرغب إلمعلل دمحم تحتيتب من ذلك ؟
بنتإئج تتويل طالبهل يػ إلفقول إلمشتكة ي
 -1معرفة مستوى إلطالب ف ر
أكي من مإدة
ي
-2ؤظهإر مدى تمي نتإئج طالبه أمإم زمالئه إلمعلمي
ر
إلت يقوم بهإ زمالؤه إلمعلمون
 -3معرفة أسإليب إلتقويم ي
 -4رؤشإك زمالئه و إإلستفإدة من آرإئهم يف تقويم إلعملية إلتعليمية

 -592إي إلتإمج تجعل إلمعلل يتوإصل مع طالبب ويفيد ل ػ جديد إلمإدة ويجيب عىل إستفسإرإتهل ر
ويتيهل معرفيإ
ر
ي
 -1إلفيس بوك
 -2إلبالك بورد
 -3إلمدونة
ر
ون
 -4إلييد إإللكي ي
 -593أي من إؤلجرإاإت إآلتية تمثل ( إلمعلل قدوة )
 -1إستخدإم أسإليب تربوية يف إلعقإب
 -2مرإعإة ظروف إلطالب إلنفسية
 -3حسن إلتعإمل مع إلطالب
إلعمىل للموإقف
 -4إلتطبيق
ي

 -594جمع منشإة :
 -1منشآت
 -2منشأة
 -3منشأإت
 -4منشإءإت
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 -595صليت خمس ( ) ....
 -1صلوإت
 -2صالإة
 -3صالت
 -4صالة
سنتيمت  50 :كيلو ر
ر
مدينتب ؤذإ كإنت إلمسإفة بينهمإ عىل
متإ  ,فكل إلمسإفة إلفعلية ىبب
 -596ؤذإ كإا متيإس إلرسل عىل إلخريطة 1
ى
ر
كيلومتإ ؟
إلخريطة 450
10 -1سم
 9 -2سم
 8 -3سم
7 -4سم
للمت إلوإحد ٢٥ريإل فكل يسإوي  12ر
 -597ؤذإ كإا سعر قمإش ر
مت بإلريإل ؟
200 -1
250 -2
300 -3
350 -4
 -598من و إلعإلل صإحب متولة إا إلطفل يولد وعتلب صفحة بيضإا
 -1إوزبل
 -2جون لوك
 -3جإك روسو
 -4ثورندإيك
إلسلوؽ عىل دور :
 -599تؤكد نظريإت إلتعلل
ي
-1إإلقتدإء بسلوك إلمعلم لتطبيق إلمهإرإت إلدرإسية
إلدإخىل إلذي يدفع إلشخص لألدإء إلمتمي
-2إلتعزيز
ي
ر
أسإش لتعلم إلمهإرإت إلدرإسية إلمختلفة
-3إلفهم وإؤلدرإك كشط
ي
 -4ر
ر
إإلقيإن وإلتكرإر إلمصحوب بإؤلثإبة كشط ؤلتقإن إلمهإم إلدرإسية إلمختلفة
ر
إلي حبتب بهإ إلطبيعة ويرى إا إلطفل مخلوق
 -600نإدى بؤعطإا إلطفل حريتب إلمطلتة
ى
للتعبت عن نزعإتب إلطبيعية وتنمية موإ بب ي
خت بطبيعتب ويفسد إحوإلب تدخل إلكبإر
بدإئ نبيل وإنب ى
ي
 -1إوزبل
 -2جون لوك
 -3جإك روسو
 -4ثورندإيك
ر
إلخت يػ وجهب
خت وإذإ كإا رشير يكوا بسبب غلق طريق ى
 -601تأثر بآرإا روسو يػ إلتبية وقإل إا إإلنسإا ى
 -1بيستإلوزي
 -2فروبيل
 -3دإروين
 -4تيدمإن
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ر
وإنترست إرإئب حول إلنمو
 -602إسس نظإم مدرسة إلحضإنة
 -1بيستإلوزي
 -2فروبيل
 -3دإروين
 -4تيدمإن

 -603إكد برعإية نمو فردية إلطفل وإكد إ مية إإلشة كعإمل مؤثر بإلتنشئة إإلجتمإعية
 -1إرسطو
 -2جون لوك
 -3تيدمإن
 -4فروبيل
 -604مطور نظرية إلتطور ر
لستة طفل
ونرس تحليال لتإريخ حيإة طفلب إإلول تحت عنوإا مختض ى
 -1إرسطو
 -2جون لوك
 -3فروبيل
 -4دإروين
تعتت كتإبإتب عن إلمرإ تة عمال لب قدره
لكثت من علمإا إلنفس ر
 -605رإئد من روإد علل نفس إلنمو وكإا إستإذإ ى
ستإنىل هول
-1
ي
 -2إلفريد بينيه
 -3برير
هيىل
 -4وليإم ي
إلنوإج إلجسمية وإلفسيولوجية
 -606متيإس
ي
 -1إلطول وإلوزن وضغط إلدم
 -2إختبإرإت إلذكإء إللفظية
 -3إختبإر إلقدرة إلعقلية
 -4إختبإر إإلنفعإل
تب وإلرإشدين وإختبإر رسل إلرجل وإلذكإا إلمقورة وإلتدرإت إلعتلية
 -607صإحب إختبإر إلذكإا لألطفإل وإلمرإ ى
 -1مينيسوتإ
 -2وكسلر
 -3إرسطو
 -4ثورندإيك
608إلمتغت إلذي يغت إلبإحث ػ متدإره ليدرس إإلثإر ر
متغت إخر
إلمتتبة عىل ذلك يػ
ى
ى
ى
ي
 -1إلمتغي إلمستقل
 -2إلمتغي إلتإبع
 -3إلمتغي إلغريب
 -4متغي ثإبت
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 -609مجموعة من إإلسئلة توجب للفردسوإا طفل إم مرإ ق إم رإشد إم شيخ
 -1إختبإرإت إلذكإء
 -2إإلختبإرإت إإلسقإطية
 -3إإلستخبإرإت
 -4إإلختبإرإت إلتحصيلية
بتغت إلفرد إلمستتل
-610
يتغت ى
إلمتغت إلذي ى
ى
 -1إلمتغي إلمستقل
 -2إلمتغي إلتإبع
إلتجريت
 -3إلمتغي إلغريب إو إلدخيل إو غي
ي
 -4إلمتغي إلثإبت
إلمتغت إلتإبع وإلذي يحإول إلبإحث إا يخلص من إثره بتثبيتب إو عزلب
إلمتغت إلذي قد يؤثر يػ
 -611و
ى
ى
 -1إلمتغي إلمستقل
 -2إلمتغي إلتإبع
إلتجريت
 -3إلمتغي إلغريب إو إلدخيل إو غي
ي
إلثإبت
ة
 -4إلمتغي
تعتت؟
إلمتمج وإلحتإئب
إلتعليىمة وإلمحإكإة ر
 -612إلتعليل ر
ي
 -1تعلم نشط
 -2تعلم متمإيز
 -3تعليم ر
مبإش
 -4تفريد
ر
إلذإئ للمعلل؟
إلمهي
 -613من إسإليب إلتطوير
ي
ي
 -1إلزيإرإت إلمتبإدلة
 -2إلتعليم إلميمج
 -3إإلجتمإعإت إلمهنية
ر
شء ممإ سبق
 -4إل ي
 -614قإم إلمعلل ر
بؤشإك طالب يػ محكإت إلتتويل بغرض تطبيتهإ عىل إعمإلهل ثل جعل لهل إلفرصب عىل ؤصدإر أحكإم حول
تحتيتهل لهذه إلمحكإت ,مإقإم بب إلمعلل يدخل ضمن إسلوب:
 - 1إلتقويم بإلتوإصل
 - 2إلتقويم بإلمحك
ر
إلذإن
 - 3إلتقويم
ي
 - 4إلتقويم إإلقرإن
ر
تعي
 -615قدرت إلطإلب عىل إلخيإل وإإلثبإت
ي
إلذإئ ي
حرك
نفس
-1
ي
ي
سلوك
-2
ي
معرف
-3
ي
إنفعإىل
-4
ي
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ر
سنتيمت يسإوي  ١٢٠كيلو ر
ر
سنتيمت ؟
إلمدينتب ٤
إلمسإف ىبب
ة
مت  ,فكل يسإوي إذإ كإنت
 -616إذإ كإا ١
ى
240 -1
360 -2
480 -3
550 -4

 -617إفضل وسيلة ممكن للمعلل أا يرسل إلوإجبإت لطالبب ي -:
 -1إلفيس بوك
 -2إلمدونة
 -3ر
تويي
ر
ون
 -4إلييد إإللكي ي
 -618إي إلتإمج تجعل إلمعلل يتوإصل مع طالبب ويفيد ل ػ جديد إلمإدة ويجيب عىل إستفسإرإتهل ر
ويتيهل معرفيإ
ر
ي
 -1إلفيس بوك
 -2إلبالك بورد
 -3إلمدونة
ر
ون
 -4إلييد إإللكي ي
ر
جإذب مشجعة عىل إلتعلل
ة
صؼة
لبية
إآلئ يمثل صورة ى
ي
 -619أي ي
عشوإن
إلطلب بشكل
ة
 -1توزيع
ي
 -2توزيع إلمقإعد يف شكل صفوف وجههم خلف بعض
 -3توزيع إلطالب حسب إإلسمإء إبجديإ
 -4ترتيب إلمقإعد بشكل يجعل كل طإلب موإجهإ لجميع زمالئه
إلمهي لديب
 -620من وإجبإت إلمعلل تطوير إلجإنب
ي
إلعلمة وإلتقنية
 -1معرفة إلمفإهيم
ي
وإإلبدإعة
إلثقإفة
 -2تنمية إلجوإنب
ي
ي
 -3إؤللمإم بإسإليب إلتدريس وإلتخطيط
 -4إؤللمإم بمهإرإت إإلتصإل إلفعإل مع إإلخرين
إلثإنوي من مرإحل بيإجيب :
ة
 -621إلمرحلة
إلعقىلة
 -1إلمرحلة إلحسيه
ي
 -2مإقبل إلعمليإت
 -3إلعمليإت إلحسيه
 -4إلعمليإت إلمجردة
إلتفكت وترجمتهإ وتحتيق إإل دإف إلمنشودة إىل نتإئج فعلية " :
 " -622مجموعة عمليإت
ى
 -1إلتطوير
 -2إلتخطيط
 -3إلتقويم
 -4إلتغي
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 -623يتول إلشإعر :إلعبإب وإلدبإب وإلحوت فوإلذ "
 -1إلسفينة
 -2إلغوإصة
 -3إلبإخرة
 -4إلطإئرة
إلمعرػ للعإلل :
 -624إلنظرية إلبنإئية يػ إلنمو
ي
 -1بيستإلوزي
 -2فروبيل
 -3بيإجيه
 -4تيدمإن
إألجتمإع
 -625مإإلسن إلمنإسب للتطبيع
ي
 1 -1إىل  6طفولة مبكرة
 ٩ -2إىل  12طفولة متإخرة
 12 -3إىل 15
 -4ليس ممإ سبق
( -626كإا إلرسول صل هللا عليب وسلل أسوه قدوه حسنب) إلكتإبة إلقحيحة للكلمإت إلسإبتة :
 -1أسوة قدوة حسنة.
 -2أسوه قدوة حسنة
 -3أسوة قدوه حسنه
 -4أسوه قدوه حسنه
ً
ينتىم ؤىل إلمجإل -:
 -627أا يحب إلطإلب وطنب وفتإ لتقنيف بلوم لأل دإف إلتعليمية
ي
إلوجدإن
-1
ي
 -2إلمهإري
إلمعرف
-3
ي
 -4جميع مإ سبق
إإلبتدإئة
نظريةبيإجهلطالب إلمرحلة
إلتفكت حسب
 -628مإنوع
ى
ي
ر ي
 -1محسوس
 -2مجرد
حس
حرك
-3
ي
ي
 -4مإقبل إلعمليإت

ٌ
مإمعي كلمة يخإدا
-629
ي
 -1يصإدق
 -2يجإلس
 -3يخإدع
 -4يعإدي
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 -630صل  ....إلتهجد
 -1بليل
 -2بإليل
 -3بإلليل
 -4بإ إلليل
إكت عدد من إإلفكإر مإذإ يسىم
 -631إعطإا إلطإلب سؤإل وجعلب يطرح ر
 -1إألصإلة
 -2إلطالقة
 -3إلمرونة
 -4إلعشوإئية
إلنفش ؟
 -632من و رإئد مدرسة إلتحليل
ي
 -1بيإجيه
 -2فرويد
 -3ثورندإيك
 -4كوهلر
إعطإا تالميذه رشيط فيديو لمشإ دتب وإؤلطالععليب يػ إلمتل من خالل إلحإسوب أو وإتفهل إلذكية لب قبل حضور
 -633قإم إلمعلل ب
إلدرس نإ إستخدم إلمعلل خإصية -:
 -1حل إلمشكالت
 -2إلصف إلمقلوب
إن
 -3إلدرس إؤلثر ي
 -4إإلستقرإء
وىل إألمر ؟
يىل يعد من أ ل مإ ينبغ مرإعإتب عند متإبلة ي
 -634أي ممإ ي
إلعلم
 -1مرإعإة مستوإه
ي
 -2إلتهيئة إلمنإسبة للمكإن
 -3سؤإله عن يوميإت إلطإلب
 -4مدح إإلبن وعدم ذكر إلسلبيإت
إلمعلمب حول إلمشإركة يػ
إلج إلذي تتع فيب إلمدرسة وكإنت نإك وجهإت نظر مختلفة ىبب
ى
 -635أقيمت فعإليإت إجتمإعية عإمة يػ ي
يىل يقف إلمشإركة يػ ذه إلفعإليإت ؟
ذه إلفعليإت  .أي ممإ ي
 -1تضعف شخصية إلمعلم عند طالبه
إلمهت ومتطلبإت عمل إلمعلم
 -2تخرج عن إؤلطإر
ي
 -3تكسب إلمعلم مهإرإت مهنية تسهم يف دعم تعلم إلطالب
 -4تكسب إلمعلم خيإت تدعم تعلم طالبه و تفإعلهم مع إلمجتمع
إلمهي
يىل ليست من خقإئص إلمعلل إلذي يسغ لنموه
 -636خإصية وإجدة ممإ ي
ي
ر
إلت تخص مهنة إلتعلم
 -1يوإكب إلتطورإت ي
 -2يستخدم تقنيإت تعمل عىل تعزيز أدإئة وتطوره
 -3يمإرس عملية إلتدريس عىل أنهإ وظيفته إألسإسية
 -4يشإرك ف إإلجتمإعإت و إألنشطة ر
إليبوية إلتعليمية
ي
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ر
إإلئ
 -637تشكو معلمة إلجغرإفيإ إلمستجدة لزميالتهإ يػ إلتسل من صعوبة فهل طإلبإتهإ للفكرة إلمجردة بإلدرس أي ي
للمعلمة لتجإوز تلك إلمشكلة ؟
 -1تدل إلمعلمة إلطإلبإت عىل إلمرإجع إلمتخصصة يف إلمإدة
 -2توجه إلطإلبإت للبحث عن إلمعلومإت يف مصإدرهإ إألصلية
 -3تجعل معلمة ذو خية بإلمدرسة ر
بشح إلفكرة إلمجردة للطإلبإت
 -4تدخل إلتقنية إلحديثة كإليمجيإت و غيهإ لتسهيل إلمعلومإت وتوضيحهإ

و إلحل إألمثل

وػ كل مره يالحظ إستجإبة بعض إلطالب
-638
يعظ إلمعلل دمحم نشإطإ و مهمة موحدة لجميع طالبب ي
ي
إلتدريي إلمالئل إلذي ينإسب إلمعلل دمحم و يسإعده عىل حل إلمشكلة إلسإبتة ؟
إلتنإمج
وعدم دإفعية بعضهل للتنفيذ مإ ر
ري
إلمبت عىل نظرية إلذكإء إلمتعدد
 -1إلتعليم إلتمإيزي
ي
-2مهإرإت إلحوإر يف إإلتصإل مع إإلخرين
 -3مهإرإت إلعرض و إؤللقإء إلمؤثر
 -4دمج إلتقنية يف إلتعليم
إس  ,فؤا إلتضف إلسليل و :
 -639ؤذإ رأى إلمعلل أنب تعرض لظلل يػ إلجدول إلدر ي
ر
إلمشف ر
-1ؤنتظإر زيإرة ر
إإلعيإض عىل إلجدول
إليبوي لتقديم
 -2إلتوجه لمكتب إلتعليم لتقديم شكوى رسمية ضد ؤدإرة إلمدرسة
 -3تقبل إلجدول نظرإ ألن طإعة إلرؤسإء يف إلعمل من وإجبإت إلموظف
 -4إلتوجه ؤلدإرة إلمدرسة و ر
إألعيإض عىل إلجدول مع ؤبدإء وجهة نظره

 -640ؤا تنمية قدرة إلمعلل عىل إلحوإر وإلمنإقشة تعد من جوإنب إإلعدإد :
إلثقإف
-1
ي
إلمهت
-2
ي
إألكإديم
-3
ي
إلتخصص
-4
ي
تعليىم وإحد و إلتقميل :
إسب إلخوض يػ مسإر
 -641إلتقميل
إلتعليىم إلذي يعد من أبسط أسإليب تقميل ر
إلتإمج ويتوم إلدر ى
ي
ي
إلخط
-1
ي
 -2إلتفرغ
 -3إلتوإزن
 -4إلمتبإدل
إلقؼ أا يكوا لدى إلطالب :
غت
 -642يتطلب إجرإا إلنشإط ى
ي
 -1معدل تحصيل مرتفع لمقرر مرتبط بإلنشإط
وع بقوإعد وؤجرإءإت إلنشإط
 -2ي
 -3ؤمكإنيإت مإدية ألدإء إلنشإط
 -4خية سإبقة بنفس إلنشإط
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إلتإىل
تجهت إعمإل تعليمية للدرس بحيث تتوإفق ذه إإلعمإل مع محتوى إلدرس عىل إلنحو
 -643يطلب إستإذ إلعلوم من طالبب
ى
ي
ر
وإقغ بعد أا كإنت أفكإرإ مإ سبق يؤكد عىل
يرسح إلدرس ثل يطلب منهل تنفيذ ذه إألعمإل تطبيق
ي
 -1شغل أوقإت فرإغ إلطالب بأعمإل تعليمية يومية
 -2أهمية رؤشإك إلطالب يف إؤلعدإد لألعمإل إليومية
-3رغبة إلمعلم يف تخفيف أعبإء إلمإدة عليه
 -4إلتقويم إلمستمر و إألعمإل إلتعليمية

ر
ر
تني عىل أسإسهإ إلمعلومإت إلجديدة من عنإرص :
إلي ر
إلي ي جزا من إلمعإرف إلسإبتة ي
 -644نجد إلمرتكزإت إلمعرفية ي
 -1إألهدإف إلتعليمية
 -2إلخطة إلدرإسية
إش
 -3إلمنهج إلدر ي
إلبنإن
 -4إلتقويم
ي
 -645بعد نهإية إإلختبإرإت إلفقيلة يرإجع معلل إلريإضيإت مع زمالئب يػ إلمرحلة إلمتوسطة نتإئج إلطالب و يتإرنونهإ بنتإجهل يػ إلعإم
إلمإص  ,ويالحظوا مدى إتسإق نتإئج مإدة إلريإضيإت مع نتإئج إلطالب يػ إلموإد إألخرى  ,ذلك يهدف ؤىل :
ي
 -1إلقيإم بعمليإت إلتطوير و إلتحسي لتدريس إلريإضيإت
إلنهإن لنتإئج إلطالب يف مإدة إلريإضيإت
 -2إؤلخرإج
ي
 -3إلمشإركة ف قرإرإت ر
إليفيع للمرحلة إلثإنوية
ي
 -4تسليم إلبطإقإت إلتقويمية إلنهإئية للطالب

 -646إلحتيبة إلتتويمية " ملف إؤلنجإز " تمكن إلمعلل من تتويل
 -1ر
إسيإتيجيإت إلتدريس إلمنإسبة و تفعليهإ
 -2إألنشطة إلتعليمية إلمستخدمة  ,وتطويرهإ
 -3إلنهج بعنإض إلمختلفة وتعديل إلخطة
 -4أعمإل إلمتعلم وتوثيق نموه
 -647مإ متوسط درجة  ٥طالب حقلوإ عىل إلدرجإت ( )١٠,٦,٧,٨,٩
8.5 -1
8-2
7.5 -3
7-4
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 -648أا يكتب إلتلميذ تتريرإ يتضمن إإلفكإر إلرئيسية للدرس ذإ إلهدف بمستوى؟
 -1إلتحليل
 -2إلتطبيق
 -3ر
إليكيب
 -4إلتقويم
 -649وفتإ لتقنيف " بلوم " لأل دإف إلمعرفية أي إألسئلة إآلتية يعكس أدئ مستويإت إلتعلل :
 -1عدد نوإقض إلوضوء ؟
 -2قإرن بي إلمحيطإت وإألنهإر ؟
 -3رإشح إألحدإث إلرئيسية يف معركة إلخندق ؟
 -4فشترإبط قيمة ثإبت إإلتزإن مع كمية إلنوإتج؟
كثت إألسئلة عندمإ ر
يرسح إلمعلل إلدرس -:
 -650إلتضف إألنسب مع طإلب ى
 -1توبيخه ر
حت يتوقف عن إلسؤإل
 -2تشجيعه وؤجإبته
 -3إرجإء إسئلته ألخر إلدرس
 -4إرسإله ر
إلمدرش
للمشف
ي
 -651طإلب لديب فرط بإلحركة مإ إؤلجرإا إلمنإسب لب :
 -1ردعه وتوقيفه
 -2تجإهله ر
حت إل يتكرر إلسلوك
إضإفة
 -3ؤشغإله بإألنشطة حركية
ي
وىل أمره
 -4إستدعإء ي

 -652عندمإ يأخذ إلطالب تعميمإت من حإإلت خإصة
إإلبدإع
-1
ي
إإلستدإلىل
-2
ي
ر
إلمنطق
-3
ي
إن
 -4إإلستقر ي

إلتفكت
ينىم عندهم
ى
ذإ ي

 -653أعظ معلل إلعلوم مشكلة للطالب وطلب منهل أا يعيدوإ ترتيب وتنظيل إلعالقإت بينهإ ويبحثوإ عن إلحل
ذه إلطريتة :
إستكشإفة
-1
ي
إنة
 -2إستقر ي
إستنتإحة
-3
ي
 -4إإلستنبإطية
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 -654سأل مدرس إلنحو طالبب إا يعربوإ بيتإ من إلشعر يعد ذإ إلسؤإل منإسبإ عندمإ يكوا دف إلمدرس إلتأكد من قدرة طالبب عىل
 -1إلتحليل
 -2إلفهم
 -3إلتذكر
 -4إلتقويم
يىل و
 -655إلفعل إلذي
ر
إليعت عن نتإئج إلتعلل بقورة محددة فيمإ ي
 -1يفش
 -2يدرك
 -3يقإرن
 -4يمي
 -656تتنية حديثة تعمل عىل إلشبكة إلعنكبوتيةيستخدمهإ إلمعلل ر
لرسح إلمإدة إلعلمية للطالب و ل يػ منإزلهل -:
 -1برإمج إلتدريس إلخإصة
 -2إلوسإئط إلمتعددة
ر
إضة
 -3إلفصول إفي ي
ر
إض
 -4معمل إفي ي

إلخبت )
ؤحدى إلجإمعإت عنوإنهإ ( إلمعلل
 -657معلل شإرك يػ إنشطة متإمب ب
ى
تعتت -:
مشإركة إلمعلل ر
إجتمإعة
-1
ي
-2إنشطه خإرج إلصف
مهتة
 - 3إنشطة
ي
إجتمإعة
-4
ي

تعتت -:
 -658حإسة إلسمع لدى إإلطفإل بإلمرحلة إإلبتدإئية ر
حسة
-1
ي
حركة
-2
ي
إنفعإىلة
-3
ي
معرفة
-4
ي

 -659إلكلمة إلمكتوبة بقورة صحيحة ي -:
 -1شدى
 -2شدإ
 -3شدإء
 -4ندإ
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إلهيدروجب يػ إلمعمل بنفسب وإلطالب يشإ دونب  ,يسىم ذلك -:
 - 660معلل يجري تجربة لغإز
ى
 -1إلتجريب
 -2إإلكتشإف
 -3إلتدريب
 -4إلعرض
 -661ر
إلقؼة و ؤدإرتهإ -:
إلبية
أكت عإمل مؤثر يػ إإلسهإم بقورة فعإلة يػ
ى
تحسب ى
ي
 -1إإلعتمإد عىل إلتعلم إلنشط
 -2ر
إلتقتة
إليكي عىل إستخدإم
ي
 -3إلحزم يف تطبيق إلعقوبإت وإلجزإء
 -4إعطإء إلطالب إلحرية إلمطلقة

 -662أفضل أسلوب لتوجيب إلطإلب إلمو وب و إألسلوب -:
 -1إإلرشإدي
إن
 -2إإلثر ي
إلتجميع
-3
ي
 -4إإلنفرإدي
 -663عند دخول( مإ) إإلستفهإمية عىل (من) تكتب :
ّ -1م
مم
 -2ممإ
 -3مإمن
 -4ممإن
َ
 -664أرض مستطيلة طولهإ  40م وعرضهإ  30م  .ؤذإ كإنت قيمة ر
إلمت إلمربع  500ريإل  ,فكل ريإإل قيمة إألرض
300.000 -1
600.000 -2
900.000 -3
1.200.000-4
 -665عالمة ر
إلتقيل( _ ) تستخدم يػ ؟
 -1بي إلعدد وإلمعدود
 -2بي إلجمل إلقصية
 -3بي إلجملة و سببهإ
 -4يف نهإية إلجملة إإلستفهإمية ؟
إلتعليىم إلمستخدم يػ عإم  1436ـ يػ إلتعليل إلعإم يػ إلمرحلة إلثإنوية ؟
 -666مإ و إلنظإم
ي
فصىل
 -1نظإم
ي
 -2نظإم مقررإت
إكم
 -3نظإم تر ي
 - 4نظإم عإم
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إلمعلمب -:
 -667إبرز معوقإت إلتعإوا ىبب
ى
-1ضعف إلتشجيع إلمإدي إلمقدم للمعلمي
 -2ر
كية إألعبإء إلتدريسية إلملقإة عىل إلمعلمين
إلمعلم
 -3إلمبإلغة يف إإلحسإس بإإلستقاللية لدى بعض
ي
 -4إلشعور بعدم إلفإئدة من إلخيإت إلمتبإدلة بي بعضهم
ُ
إلتفكت تستخدم فيب إلتوقعإت و إلتنبؤإت ؟
 -668نوع من أنوإع
ى
 -1إلنإقد
ر
إلذإن
-2
ي
تأمىل
-3
ي
إإلجتمإع
-4
ي
فيعي ذلك ؟
 -669عندمإ يبدأ إلطإلب بعملية إلمشإركة يػ إلتعلل
ي
 -1إستقبإل
 -2إعطإء قيمة
إستجإب
ة
-3
 -4تعديل
ً
 -670كل إلمعلل أحد إلطالب أا يتوضأ بطريتة خإطئة و طلب من مجموعة من إلطالب أا يؤدي كل منهل دورإ يػ تقحيحب وؤرشإده
ر
إإلستإتيجية ؟
لبيإا موضوع إلوضوا مإ إلوإجب عىل إلمعلل عند إستخدإم ذه
 -1ؤعدإد إلمشإهد إلتمثيلية مسبقإ و إلطلب من إلطالب إلقيإم بهإ
 -2تكليف بعض إلطالب إلمتمييين لتمثيل إألدوإر إلمحددة لمعرفته بقدرإتهم
إلت ر
ر
إعيإهإ قصور
 -3إلتدخل أثنإء تمثيل إلدور لتعديل بعض إلسلوكيإت ي
إلتمثيىل  ,وزمن إإلجإبة عن إألسئلة وإلحوإر بعد إلمشإهدة
 -4تحديد زمن إلمشهد
ي
ر
ؤلستإتيجية ؟
أجتمإع يدرسونب  ,فهو تطبيق
تإريج أو
 -671ؤذإ كلف إلمعلل بعض إلطالب بتمثيل موقف
ي
ي
 -1لعب إألدوإر
 -2حل إلمشكالت
 -3خرإئط إلمفإهيم
إلذهت
 -4إلعصف
ي
 -672نوع من أنوإع خرإئط إلمفإ يل يجري فيب وضع إلمفهوم إلعإم يػ منتقف إلخإرطة ثل يليب بعد ذلك إلمفإ يل إألقل عمومية ثل
إألقل و كذإ ر
حي يتل بنإا إلخإرطة  ,و خريطة :
 -1إلنجمية
 -2إلهرمية
 -3إلدإئرية
 -4إلمتسلسلة
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 -673أي إلخقإئص إآلتية تعد من خقإئص إلمو وب ؟
 -1يتبإه بقدرإته وإستعرإض موإهبه
ر
 -2يفضل إألنشطة إلعإدية ويمإرسهإ بكية
-3يقدر ويحب تدخل إإلخرين يف شؤونه
 -4محبوب بي زمالئه و يتحمل إلمسؤولية
ُ
يعإئ من صعوبإت يػ إلترإاة و إلكتإبة يدل ذلك عىل أا
إإلبتدإئ بأا لديب صعوبإت تعلل وأنب
إلثإئ
 -674شخص أحد إلطالب يػ إلقف
ي
ي
ي
سيعإئ من -:
إلطإلب
ي
 -1مشكالت يف إلتكيف مع أقرإنه
 -2مشكالت يف تعلم إلريإضيإت
 -3ضعف يف إلمهإرإت إلحركية
 -4تأخر يف مستوى إلذكإء
 -675جميع إلعوإمل إلتإلية تؤدي ؤىل ظهور إلفروق إلفردية ىبب إلطالب مإعدإ :
إلتدريس
 -1مستوى إلمعلم
ي
إلزمت للطالب
 -2إلعمر
ي
 -3مستوى إلمإدة إلعلمية
 -4إلبيئة إلصفية
 -676يستخدم معلل إلقف إألول إلمتوسط أنشطة تعليمية متنوعة مختلفة بب ر
فتة وأخرى  ,حيث ؤنب دإيمإ ر
تعليىم
يفإج طالبب بنشأ
ى
ي
تحسب مستوى جميع إلطالب أي من إإل دإف إآلتية يحتتهإ ذلك إلتنويع ؟
مختلف ذإ إلتنويع يسإعد يػ
ى
 -1تجريب أنشطة تعليمية مختلفة إلستغالل وقت إلحصة
 -2تعويد إلطالب عىل إلتغي إلمستمر يف أنمإط تعليميهم
 -3إلتغلب عىل ضعف إؤلمكإنيإت يف إلمدرسة
 -4مرإعإة إلفروق إلفردية بي إلطالب
ُ
ُ
عدوإئ عىل زمالئب فؤا إألسلوب إلذي طبق مع ذإ
إإلبتدإئ من إللعب يػ حقة إلبدنية بسبب سلوك
إلثإئ
 -677حرم طإلب يػ إلقف
ي
ي
ي
إلطإلب و إلعتإب
ؤيجإن
-1عقإب
ي
سلت
-2عقإب
ي
ؤيجإن
-3تعزيز
ي
سلت
 -4تعزيز ي
إلعتىل للطإلب يػ مرحلة إلبلوغ -:
 -678من متطلبإت إلنمو
ي
 -1إحتوإء آرإئه وؤنجإزإته
 -2تدريبه عىل إلتحكم يف إنفعإإلته
ر
بإإلحيإم و إلتقدير من قبل وإلديه
 -3معإملته
 -4توعيته بؤمكإنإته إلحقيقة وقدرإته و إستعدإدإته
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إإلبتدإئ إلتيإم بهإ من وجهة نظر بيإجيب
 -679أي من إلعمليإت إلعتلية إآلتية إل يمكن للطإلب يػ إلقف إلرإبع
ي
 -1حل إلمشكالت من خالل إختبإر إلفرضيإت إلمجردة
 -2إإلعتمإد عىل إلمحإوإلت إلتجريبية إلتلقإئية يف حل إلمشكالت
 -3حل إلمشكالت إلقإئمة عىل ؤدرإك حفظ إألشيإء لخصإئصهإ مإ لم تتغي مإهيتهإ
ر
ر
إلمشيكة بينهإ
إلت تتطلب تصنيف إلمفإهيم أو إإلحدإث تبعإ للعوإمل
 -4حل إلمشكالت ي
 -680يدل إلتعلل ذو إلمعي عىل -:
-1تنظيم إلمحتوى تبعإ للمتطلبإت إلالزمة للتعلم
ر
كيت يف تنظيم إلمحتوى
-2إستخدإم إألسلوب إلي ي
إلسلوك يف تنظيم إلمحتوى
 -3إستخدإم إلمدخل
ي
إلعقىل للفرد
 -4نسبة إلمحتوى للنمو
ي
 -681ر
إشتيت "  ".........إلكلمة إلقحيحة من ىبب إلكلمإت إآلتية -:
ً
 -1لؤلؤإ
 -2لولوإ
 -3لؤىلء
َ
 -4ألئليإ
ً
خطإا ؟
 -682أيهمإ كتبت
 -1نبإتإت
 -2فضيله
 -3زهرة
 -4حميدة

 -683من جوإنب قوة إإلختبإرإت إلموضوعية -:
 -1شموليتهإ ألجزإء إلمقرر
 -2ؤعدإدهإ يتطلب وقتإ قصيإ
 -3قيإسهإ لألهدإف إلوجدإنية
 -4ؤتإحتهإ إلحرية للطإلب يف إلتعبي عن أفكإره
ونعي بذلك :
 -684من موإصفإت إإلختبإر إلجيد إلموضوعية
ي
 -1قيإس مإ وضع إإلختبإر من أجله
-2قيإس أكي عدد من إألهدإف إلتعليمية
 -3ؤعطإء إلنتإئج نفسهإ عند تكرإر إإلختبإر
 -4إستقالل درجة إلطإلب عن شخصية إلمصحح
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ر
ر
إلي إل توجد بينهإ أي
إلي تتوم عىل تحريك إلعتل من خالل ؤيجإد عالقإت جديدة ىبب إألشيإا ي
 -685أحدى إلطرق إلتدريس إإلبدإعية ي
عالقة ي -:
 -1إلطريقة إألستنبإطية
 -2إلطريقة إإلستقصإئية
 -3طريقة إؤلثإرة إلعشوإئية
 -4إلطريقة إإلستكشإفية
ر
يشت ؤىل -:
إلي تنظل إلموقف ككل و إلعنإرص إلموجودة فيب  ,ممإ سبق ى
 -686ؤدرإك إلطإلب للعالقة ي
 -1إلدإفعية
 -2إإلستبصإر
ر
إن
 -3إإلشيإط إإلجر ي
ر
إلسلوك
إإلشيإط
-4
ي
 -687ترتيب مرإحل إلنمو عند بيإجيب ي -:
إلحرك  ,إلتفكي إلرمزي  ,إلعمليإت إلمحسوسة  ,إلعمليإت إلتشكيلة.
إلحس
-1
ي
ي
إلحرك  ,إلعمليإت إلتشكيلة  ,إلعمليإت إلمحسوسة  ,إلتفكي إلرمزي .
إلحس
-2
ي
ي
إلحرك  ,إلعمليإت إلمحسوسة  ,إلتفكي إلمجرد  ,مإ قبل إلعمليإت .
إلحس
-3
ي
ي
إلحرك  ,إلعمليإت إلمحسوسة  ,إلعمليإت إلتشكلية  ,إلتفكي إلرمزي .
إلحس
-4
ي
ي
بظا يػ إلتعلل
 -688إلحظ إلمعلل أا نك من طالبب يػ إلفقل من يمتلك إلرسعة يػ إلتذكر وأا نإك من
يعإئ من إلخجل و إلبعض ي
ي
عىل إلمعلل إلتغلب عىل ذه إلمشكلة من خالل -:
 -1إلتعلم إلفردي
 -2إإللقإء وإلمحإضة
إلتعإون
 -3إلتعلم
ي
 -4إلمنإقشة وإلحوإر
إلجنب إلعالمة إلمنإسبة يػ إلفرإغ ي -:
تستشت إلطبيب عند إستخدإم إألدوية " "....ألنهإ قد تض بقحة
 -689عىل إلمرأة إلحإمل أا
ى
ى
. -1
 -2؛
, -3
 -4؟

( -690إلحفل رإئع )  ,عند دخول كإا عىل إلجملة تقبح -:
َ
َ
إلحفل رإئعإ
 -1كإن
إلحفل رإئعُ
ُ
 -2كإن
َ
ً
 -3كإن إلحفل رإئعإ
َ
َ
إلحفل رإئعإ
 -4كإن
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ُ
صبح إلكلمة -:
 -691كلمة " إلكتإب" إذإ دخلت عليهإ إلالم ت
 -1للكتإب
 -2إللكتإب
 -3إلالكتإب
 -4لكتإب

 -692صممت نشإطإ يػ إلدرس يستلزم قيإم إلطالب بإستخدإم برنإمج لتقميل إلعروض إلتتديمية و عند تطبيق إلدرس إكتشفت أا
بعض إلطالب إل تتوفر لديب ذه إلمهإرة  ,إؤلجرإا إلذي كإا يجب أا تتخذه مسبتإ قبل تطبيق إلنشإط و :
 -1رشح هذه إلمهإرة للطالب أثنإء رشح إلدرس
 -2تبيإن إلهدف من إستخدإمه للعروض إلتقديمية
 -3معرفة عدد إلطالب إلمتقني للمهإرة ليعلموإ زمالءهم
 -4تحديد إلبدإئل يف تخطيط إلدرس يف حإل عدم توإفر إلمهإرة
 -693أي إإل دإف إآلتية يمكن قيإسهإ ؟
 -1أن يلم إلطإلب بموإضع كتإبة همزة إلقطع
 -2أن يدرك إلطإلب موإضع كتإبة همزة إلوصل
 -3أن يفرق إلطإلب بي همزة إلوصل و همزة إلقطع
-4أن يفهم إلطإلب إلفرق بي همزة إلوصل و همزة إلقطع
سنتيمت  60 :كيلو ر
ر
مدينتب ؤذإ كإنت إلمسإفة بينهمإ عىل
متإ  ,فكل إلمسإفة إلفعلية ىبب
 -694ؤذإ كإا متيإس إلرسل عىل إلخريطة 1
ى
ر َ
سنتيمتإ ؟
إلخريطة 11
 600-1كيلومير
ر
كيلومي
630 -2
 660 -3كيلومير
ر
كيلومي
690 -4
ر
إلي تحرك سلوك إلفرد لتحتيق غإية معينة من خالل إستثإرتهإ بعوإمل نفسية أو مإدية  ,ي :
 -695إلتوة إلدإخلية إلذإتية ي
 -1إلميول
 -2إإلتجإه
 -3إلحإجة
 -4إلدإفعية

 -696أول مرحلة من مرإحل تطوير إلمنإ ج تكوا من -:
 -1تطوير إألسإليب إلتدريسية
 -2تقويم وإقع إلمنإهج إلدرإسية
-3ؤعدإد إلوسإئل إلتعليمية وكتب إألنشطة
 -4إإلطالع عىل منإهج ممإثلة يف دول متقدمة
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 -697لضمإا إستمرإرية إستخدإم إلتتنية بطريتة أخالقية  ,ممإ يجب تفعيلب -:
مخإلق إلقوإني ومالحقتهم قضإئيإ
 -1تتبع
ي
ر
إإلخالف
 -2تطبيق عقوبإت رإدعة لمنتهك إلقإنون
ي
 -3مرإقبة إلمحتوى و إلمنشور يف إلتعليم بشكل عإم
ر
ر
إألخالف
إلذإن و إإلنضبإط
 -4تنمية إلتحكم
ي
ي
 -698من إلضوري أا تكوا إلتتنية إل تنتهك إلخقوصية و إختيإر إ أدإة مسإعدة يػ إلتعليل يجب أا تكوا فعإلة ومؤثرة يػ عملية
إلتعليل  ,مإ سبق يعد بإلنسبة للتتنية -:
 -1ثقإفية
 -2أخالقية
 -3معرفية
 -4قإنونية
تعليىم يهتل بإستخدإم إلتتنية إلحديثة بطريتة مختلفة فيتوم إلمعلل بؤعدإد دروسب عن طريق متإطع فيديو أو صوتيإت
 -699نموذج
ي
غت إ من إلوسإئط ليطلع عليهإ إلطالب يػ منإزلهل بإستخدإم إجهزة إلحإسوب قبل حضور إلدرس إلذي يخقص للمنإقشإت ونحو إ
أو ى
 ,ذإ إلنموذج بإلتعلل
ر
إلمبإش
-1
 -2إلنشط
ر
إلذإن
-3
ي
 -4إلمقلوب
إلفتيإا عىل تتبع إلفعإليإت إلمحلية و إلدولية للمشإركة بمنجزإت طالبب  ,ويعمل عىل دعل إلطالب و حث أوليإا
 700يحرص معلل ى
أمور ل من أجل إلمشإركة بمنجزإتهل يػ ذه إلفعإليإت  ,ممإ سبق يؤكد عىل -:
 -1حرص إلمعلم عىل إلتوإصل مع أوليإء إألمور
 -2رغبة إلمعلم يف دعم طالبه لالفتخإر بمنجزإتهم
 -3حث إلطالب عىل متبعة إلفعإليإت إلمحلية و إلدولية
 -4عدم فإعلية منجزإت إلطالب ؤذإ لم تعرض يف إلمحإفل إلمحلية وإلدولية
ر
إلي يمكن أا يستخدمهإ إلمعلل لتحتيق بيئة صفية فعإلية و يتقد بب -:
 -701إإلنطفإا من إألنمإط ي
 -1تجإهل إلمعلم إلسلوك غي إلمنإسب
 -2كف إلمعلم إلسلوكيإت غي إلمنإسبة يف وقت مبكر
 -3تأنيب إلمعلم للمتعلم إلذي أصدر إلسلوك غي إلمنإسب منفردإ
إلتعليم
 -4ؤبعإد إلمعلم للمتعلم إلذي أصدر إلسلوك غي إلمنإسب من إلموقف
ي
 -702ينقح ر
تحسب إألدإا
إلطالئ إلمعلل إلمستجد بدعل مشإركة إلطالب يػ إختيإر أعمإلهل وتوظيف تأمالتهل إلذإتية يػ
إلمرسف
ى
ري
إس من خالل توظيف
وؤبرإز تتدمهل إلدر ي
 -1إلمدونإت
 -2ر
إلمشوعإت
 -3ملف إألعمإل
 -4إإلختبإرإت إلمقإلية
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وػ إلوقت ذإتب تجده يرغب عن كل مإ يهدد أم ـ ــن إلوطن
 -703إلموإطن إلقإلح و من يرغب يػ كل مإ يحتق إإلزد إر وإلفنإا لوطنب ي
ـوإردتب يػ إلنص عالقة -:
إلعبإرتب ( يرغب يػ ) و ( يرغب عن ) إل ـ ـ
وسالمتب  .ىبب
ى
ى
 -1تنإسب
 -2ترإدف
 -3تكإمل
 -4تضإد

إنتهت
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