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  األول الجزء
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 كل مما يؤتى من المواد المستخدمة في تدريس الطالب ذوي التعلم الحركي ، عدا : -1

 المجسمات -أ

 الصناعات اليدوية -ب

 الرحالت الميدانية -ج

 √ جداول البيانات  -د

 

 

 الطالب على مستوى التقديم فإن السؤال يبدأ بــ :عند بناء سؤاالً مقالياً يقيس قدرة  -2

 أ- عدد ، وبين ، واذكر

 أعرببرهن على ، نظم ،  -ب

 √  احكم على ، انقد -ج

 قارن ، صنف -د

 

 

 التعلم عدا ..جميع ما يلي من مسميات نظريات  -3

  البنائية النظرية -أ

  االجتماعية النظرية -ب

 √  الوضعية النظرية -ج

 السلوكية النظرية -د

 

 

 من خصائص األهداف التربوية : -4

 √  عامه -أ

 خاصة -ب

 عامه وخاصة -ج

 سهل تحقيقها خالل فتره وجيزة -د

 

 

 : المعلم دوره ميسر وموجه .طبقا لنظريه .. -5

 √  البناء -أ

 االقتراني -ب

 المعرفي -ج

 االجتماعي -د

 

 

 الطالب :أنواع التقويم لتحديد نجاح ورسوب  -6

 التقويم القبلي -أ

 √ التقويم النهائي  -ب

 التقويم التكويني -ج

 التقويم البنائي -د



 3صفحة  #كفايات_عبدالرحمن
 

 من الخصائص العامة للفروق الفردية أن الفرق بين الناس ناتج عن الفرق في -7

 √  الدرجة -أ

 النوع -ب

 الدرجة والنوع معا ً -ج

 األسس الوراثية فقط -د

 

 

  لاير ، فإن نسبة الخصم هي : 2000 األصليلاير من سعر جهاز كان سعره  250تم خصم مبلغ  إذا -8

 ٪10 -أ

 ٪25 -ب

 √  ٪12.5 -ج

  ٪20 -د

 

 

  منهم غائبين ، كم عدد الغائبين ؟ %10طالب  30فصل يوجد فيه  -9

 √  3 -أ

 4 -ب

 5 -ج

 6 -د

 

 

 طابعات من النوع نفسه ؟ أربعجرام ، فإن وزن  500كجم و  4كان وزن طابعة واحدة  إذا -10

 √  كجم 18 -أ

 كجم 10.8 -ب

  كجم 9 -ج

 كم 20 -د

 

 

 ؟ أوليالتالية غير  األعداد أي -11

 3 -أ

 7 -ب

 13 -ج

 √  55 -د

 

 

 من شروط التعلم الرئيسية : -12

 النضج -أ

 الممارسة -ب

 الدافعية -ج

 √  جميع ما ذكر -د
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 جزء من المائة هو ؟ ألقرب 7.342ناتج تقريب  -13

 7.30 -أ

  7.40 -ب

 √  7.34 -ج

 7.43 -د

 

 

 ؟  للمستويات بلوم للمعرفة األدنىهو السؤال  ما -14

  √  عدد نواقض الوضوء -أ

  قارن -ب

  اربط -ج

 فسر -د

 

 

 جمع منشاة ؟ -15

 √  منشآت -أ

 منشأة -ب

 منشأات -ج

 منشاءات -د

 

 

 ؟ الرئيسية للدرس هذا الهدف بمستوى األفكاريكتب التلميذ تقريرا يتضمن  أن -16

 التحليل -أ

 التطبيق -ب

 √  التركيب -ج

 التقويم -د

 

 

   صليت خمس ... ؟  -17

  √  صلوات -أ

  صالاة -ب

  صالت -ج

 صالة -د

 

 

 ماذا يعد هذا المستوي .. المدرسيةيصمموا تغليفا جديدا للكتب  أنطلب من طالبه  الفنيةمعلم  -18

  معرفي -أ

  فهم -ب

  تحليل -ج

 √  تطبيق -د
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 رحم هللا امرأ فعل الخير و ...... إليه : -19

 دعاء -أ

 √ دعا  -ب

 دعي -ج

 دعى -د

 

 

 الصحيحة للجملة ! الكتابة-20

  ال تنسى ذكر هللا -أ

 √  ال تنس ذكر هللا -ب

 ال تنسا ذكر هللا -ج

 ال تنساء ذكر هللا -د

 

 

 ؟صحيحة  اآلتيةالجمل  أي -21

  معلمو المدرسة كتبو لوحة الشرف -أ

 لوحة الشرف معلموا المدرسة كتبو  -ب

 √ لوحة الشرف  معلمو المدرسة كتبوا  -ج

 لوحة الشرف معلموا المدرسة كتبوا  -د

 

 

 ؟ صحيحة اآلتيةالجمل  أي -22

 عاطالً الحاسوٌب  -أ

 الحاسوٓب عاطالً  -ب

 √  الحاسوٌب عاطل   -ج

 الحاسوٓب عاطل   -د

 

 

 ؟ صحيحة اآلتيةي الجمل أ -23

 دعاَت الذين يريدون من هللا النجاة -أ

 دعاٌت الذين يريدون من هللا النجاه -ب

 الذين يريدون من هللا النجاة دعاةَ  -ج

 √  دعاةٌ الذين يريدون من هللا النجاه -د

 

 

 المصدر استبان من الفعل ؟ هللا القران على محمد تبياناً لكل شيء نزل -24

 √  بْين -أ

  أبان -ب

  استبيانا -ج

 استبين -د
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 معلم يجري تجربة لغاز الهيدروجين في المعمل بنفسه والطالب يشاهدونه ؟ -25

  التجريب -أ

 االكتشاف -ب

 التدريب -ج

 √  العرض -د

 

 

  االبتدائي األطفالالسمع لدى  -26

 √  حسي -أ

 حركي  -ب

  انفعالي  -ج

 معرفي -د

 

 

 ما معنى كلمة ) يخادن ( ؟ -27

  يناقش -أ

 √ يصادق  -ب

  يجالس -ج

 يصادق -د

 

 

 الجمل التالية صحيحة ؟ أي -28

 كان الحفل  رائعٌ  -أ

 كان الحفٓل رائعٌ  -ب

 كان الحفٓل رائعاً  -ج

 √ كان الحفل  رائعاً  -د

 

 

 ماذا يقصد الشاعر ؟ .يراها، تشبه الحوت وهي ليست حوتترى الساري وال  -29

 √  الغواصة -أ

  الطائرة -ب

  الصاروخ -ج

 السفينة -د

 

 

 الفاعلة ما عدا ؟ الراجعةمن خصائص التغذية  -30

  موجهة -أ

  فورية -ب

 √  متقطعة -ج

 كتابية -د
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  مشاركة المعلم ,الجامعات عنوانها المعلم الخبير بإحدىمقامه  أنشطهمعلم شارك في  -31

  اجتماعيه -أ

  خارج الصف أنشطه -ب

 √ مهنيه  أنشطه -ج

 اجتماعيه -د

 

 

  مها المعلميستخد تقنية حديثة تعمل على الشبكة العنكبوتية -32

 برامج التدريس الخاصة -أ

  الوسائط المتعددة -ب

 √ فصول افتراضيه  -ج

  البرمجيات -د

 

 

  ؟ الصحيح اإلجراءما  ,سنة ألولالوظيفي األداء معلم حصل على تقييم غير مرضي ف  -33

 خدماته إنهاء -أ

  حرمانه العالوة السنوية -ب

 √  إدارية لوظيفةنقله  -ج

 أخرىنقله منطقه  -د

 

 

  ؟ سم٤بين مدينتين  المسافةكانت  إذاكم فكم يساوي ١٢٠سم=١كان  إذا -34

 √ كم  480 -أ

 كم 849 -ب

  كم 420 -ج

 كم 240 -د

 

 

  ؟ الفنية الكتابة أنواعمن  -35

 √  الخاطرة -أ

 التقرير -ب

 المحضر -ج

 ةدارياإل الرسالة -د

 

 

  من مراحل بياجيه : الثانوية المرحلة -36

  العقليةالحسيه  المرحلة -أ

  قبل العمليات ما -ب

  العمليات الحسيه -ج

 √  المجردةالعمليات  -د
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  ؟ . معنى كلمة ) تسهب (تسهب في شرح درسك أن -37

  تختصر -أ

  تناقش -ب

 √  تطيل -ج

 تسرع -د

 

 

 صديقي هاتفياً  اتصلت .... -38

 √  ب -أ

 في -ب

 على -ج

 ل -د

 

 

 صل .... وتهجد  -39

  بليل -أ

 باليل -ب

 √  بالليل -ج

 با الليل -د

 

 

  المناسب لهذا هو ؟ اإلجراءالحاسبة بالبيت  لآللةمحمد معلم رياضيات يريد التأكد من استخدام طالبه  -40

 المقابلة -أ

  المالحظة المباشرة -ب

 األسئلة -ج

 √ االختبارات  -د

 
 
  ، تسمى خريطة ؟ ثم المفاهيم األقل تجريدا بعدها المفاهيم التي تضع المفهوم في المنتصف خريطة -41

  الحلقة -أ

 السلسلة -ب

  الهرمية -ج

 √  النجمة -د

 

 

 فاعلية في التعرف على مستوى تقدم تعلم الطلبة نحو تحقيق األهداف ؟ أكثرأساليب التقويم  أي -42

  التشخيصي -أ

 المبدئي -ب

 √ التكويني  -ج

 النهائي -د
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 وإثارة، تعلم الطالب إعاقةويزعجهم مما يؤدي  أقرانهالطالب ) احمد ( يتعدى على  أنالحظ المعلم  -43

 ، فكيف يتصرف المعلم في هذا الموقف ؟الخالفات بينهم

  يعيد تنظيم جلوس جميع طالب الفصل -أ

  يغير مكان الطالب ويجعله في مؤخرة الفصل -ب

 √ سلوكه وآثاره السلبية  أسبابيجتمع مع الطالب ويناقشه في  -ج

 األفضل إلىالطالب ويناقشه في سلوك ابنه وتوجيهه  أمريستدعي ولي  -د

 

 

لليوم العلمي في المدرسة يعاني كثيراً بسبب عدم تعاون زمالئه  اإلعداد) خالد ( لجنة  األستاذيترأس  -44

يتبعها المعلم  أنعليه  اآلتية اإلجراءات أي ,اللجنة وتقصيرهم في تأدية المهام المتوقعة منهم أعضاء

 لمواجهة الموقف ؟

  تقديم شكوى خطية لمدير المدرسة -أ

  االستقالة واالعتذار عن ترأس اللجنة -ب

 القيام بالعمل وحده حيث انه رئيس اللجنة -ج

 √ تقاعس زمالئه وآليات تحفيزهم  أسباببحث  -د

 

 

المقرر على طالبه ثم يناقشها  يخصص المعلم في بداية العام الدراسي األسبوع األول لعرض أهداف -45

يهدف المعلم من  ,يراه من أهداف خاصة لتناولها في حينها  معهم وينقحها ويطلب من كل طالب إضافة ما

  هذه الممارسة إلى :

 تدريب الطالب على المشاركة -أ

  مراعاة الفروق الفردية بين الطالب -ب

  تحقيق التفاعل اإليجابي بين الطالب والمعلم -ج

 √ رفع مستوى دافعية الطالب وتحملهم مسؤولية تعلمهم  -د

 

 

 مالءمة أكثراإلجراءات اآلتية  أيواحد فقط  أسبوعطالل بمهنة التعليم  األستاذمضى على التحاق  -46

  ؟ الطلبةلمساعدته في تطوير أساليبه في إدارة سلوك 

  التربويمناقشة الصعوبات التي واجهها مع مدير المدرسة والمرشد  -أ

 √ والخبرة  الكفاية أصحابحضور حصص عند عدد من زمالئه المعلمين  -ب

  نفس النوع من الصعوبات يواجهون أنهمالتعاون مع زمالئه الجدد حيث  -ج

 الصفية اإلدارةزيارة مكتبة المدرسة ومراجعة الكتب التي تشرح مهارات  -د

 

 

عنها في نفس  واإلجابةلمشاهدة الطالب الواجبات المطلوبة منهم  التقنيةعندما يرغب المعلم استخدام  -47

 : الموقع وإمكانية اطالعهم على بعض مساعدات لحل هذه الواجبات. فأي الوسائل االتصال تعينه في ذلك

  تويتر  -أ

  فيس بوك -ب

 √  مدونه إلكترونيه -ج

 البريد إلكتروني -د
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 .... عندما يزيد ....عن الطلب يقل -48

 اإلنتاج - الموجود -أ

 التوزيع - السعر -ب

 √  السعر - العرض -ج

 السعر - اإلنتاج -د

 

 

 : أكمل إذااالبتدائي  األولوزارة التعليم لتسجيل الطفل في الصف  أنظمةالسن المناسب حسب  -49

 √ من بداية الدراسة  األولست سنوات هجرية في اليوم  -أ

  من بداية الدراسة األولست سنوات ميالدية في اليوم  -ب

 خمس سنوات ميالدية واجتاز اختباراً خاصاً للقبول المبكر -ج

 من بداية الدراسة األولفي اليوم  أشهرخمس سنوات وثمانية  -د

 
 
 هو الهدف ؟ ، مايحب الطالب وطنه ( أن)  -50

 √ وجداني  -أ

  عقلي -ب

  معرفي  -ج

 حس حركي -د

 

 

 اإلثباتفي حالة  مكة ؟  إلىالم تسافر  -51

  مكة إلى أسافركال لم  -أ

 مكة إلىنعم سافرت  -ب

 √ مكة  إلىبلى سافرت  -ج

 مكة إلى أسافرنعم لم  -د

 

 

  مجموعات ماعدا ؟ إلىكل مما يلي ينبغي مراعاته عند تقسيم الطالب  -52

 مالئمةبين المجوعات  مسافةترك  -أ

 أفضلترتيب المجموعات بطريقه تتيح للمعلم التحرك بشكل  -ب

 يكون الطالب قريبين من بعض ليحقق التفاعل إن -ج

 √  الخاصةيقسم الطالب على المجموعات وفق رغباتهم  إن -د

 

 

  لتعامل المعلم مع مشكلة محتملة ؟ األولىمن العبارات التالية تمثل المرحلة  أي -53

  المشكلة وعناصرها إبعادتحديد  -أ

 √ الشعور بالمشكلة واالعتراف بها  -ب

 حصر األسباب الرئيسية للمشكلة -ج

 توضيح دور المعلم في حل المشكلة -د
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 من الطرق المتبعة لقياس الجانب الوجداني للطالب ؟ -54

  االختبار المقالي -أ

 االختبار الموضوعي -ب

 المقابلة -ج

 √ المالحظة  -د

 

 

 المواصفات بعدان هما ؟لجدول  -55

 تقديرات ومعايير -أ

 وأنشطة أهداف -ب

 √ ومحتوى  أهداف -ج

 احتياجات المعلم والطالب -د

 

 

 الجملة التي فيها خطأ في كتابة الهمزة هي ؟ -56

  اسمي محمد -أ

  التفاؤل محمود -ب

  هذا شيء جميل -ج

 √ مميز  االستقبالمكتب  -د

 

 

  ؟ إمالئيأي من الكلمات التالية يوجد فيها خطأ  -57

  النباتات -أ

  الزهرة -ب

 √  الفضيلة -ج

 اإلله -د

 

 

 طريقة يبحث فيها عن الجزئيات أوالً للوصول إلى قاعدة عامة ؟ -58

  الطريقة االستنباطية -أ

 √ الطريقة االستقرائية  -ب

 االستقصاء -ج

 النمذجة -د

 

 

 األدوار أمام الطالب لتحقيق : تستخدم طريقة تمثيل -59

 التعبير عن األهداف الوجدانية -أ

 طريقة حل المشكالت -ب

 تعميق االتجاهات اإليجابية -ج

 √  ذكر جميع ما -د
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 من يكتشف صعوبات التعلم لدى الطالب هو ؟ أول -60

  الطالب نفسه -أ

  األمرولي  -ب

  المرشد الطالبي -ج

 √ المعلم  -د

 

 

 إلرضاء رغبات نفسه تسمى هذه الحالة : أشياءيتعلم  أو،  مهايحب تعل أشياءعندما يتعلم الطالب  -61

 أحاسيس -أ

 √ دوافع  -ب

 مشاعر -ج

 محركات نفسية -د

 

 

 أدوات التقويم التربوي عدا ....كل ما يلي من  -62

  االختبارات التحصيلية -أ

 √  اختبارات الذكاء -ب

 دراسة الحالة -ج

 مقاييس االتجاهات -د

 

 

 الخدمة فإنني : أثناءدورات تدريبية  إلىطلب مني التقدم  إذا -63

  أهمية األمرال عطي  -أ

 √ ادرس مدى مناسبة الدورة لي  -ب

  من رغبة زمالئي في التقدم عليها أتأكد -ج

 احسب المردود المالي منها -د

 

 

 السلوك التكيفي ؟ أنواعمن  -64

  والعشوائيالتدميري  -أ

  اإليجابي والسلبي -ب

 √  االنسحابي والعدواني -ج

 التخريبي والفوضوي -د

 

 

 قلم الرصاص ، نوع التفكير : تاستخداماعدد  -65

  الطالقة -أ

  المرونة -ب

 √  األصالة -ج

 التفاصيل -د
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اطالع زمالئه المعلمين على نتائج تقويم طالبه للبرنامج التعليمي المقدم  إلىدائما يسعى المعلم محمد  - 66

 التالية األهداف أيالتي يدرسونها ،  المشتركةلهم ومناقشتهم ومقارنتها بنتائج تقويم طالبهم في الفصول 

  ك ؟ليرغب المعلم محمد تحقيقه من ذ

  من ماده أكثرمعرفه مستوى الطالب في  -أ

  زمالئه المعلمين أمامتميز نتائج طالبه مدى  إظهار -ب

  التقويم التي يقوم بها زمالئه المعلمون أساليبمعرفه  -ج

 √ التعليمية  العمليةمن آرائهم في تقويم  واالستفادةزمالئه  إشراك -د

 

 

 وإيجادقدم المعلم لطالبه نشاطاً يشتمل على مجموعة مثلثات مختلفة الزوايا وطلب منهم قياس الزوايا  -67

( عليه فإن درجة 180قة )مجموع زوايا المثلث مجموعها ومالحظة النتائج، ومنه توصل الطالب إلى حقي

 طريقة التدريس المطبقة هي :

 االستنباط -أ

 √ االستقراء  -ب

  العرض العملي -ج

 حل المشكالت -د

 

 

الخطأ الذي وقع  ,يقدر الطالب العلم والعلماء أنمن ضمن األهداف التي كتبها المعلم أحمد في درسه هو  -68

 الهدف أنفيه المعلم هو 

 تضمن أكثر من ناتج تعلم -أ

 √  غير قابل للقياس -ب

 غير محدد -ج

 عام -د

 

 

والمقالية  الموضوعيةوتتفاوت بين  متنوعةأعدها المعلم وجد أنها  التيعندما قرأ المشرف أسئلة أخبار  -69

 ما ,المشرف عامال سلبيا في االختباره عد إال أنها كانت تركز على موضوعات دون أخرى وهذا ما القصيرة

 ؟ يجب توجيهها للمعلم التيلنصيحة ا

 √  بناء جدول المواصفات لالختبارات -أ

 لتشمل كامل المقرر األسئلةزيارة عدد  -ب

 بالتساوي وبين الموضوعات األسئلةتوزيع  -ج

 هدف من األهداف السلوكية وضع سؤال عن كل -د

 

 

 : عدا تؤثر على االتجاه االيجابي للمعلم نحو مهنة التدريس ما ةتيجميع العوامل اآل -70

  المهني اإلعداد -أ

  الثقافي اإلعداد -ب

  األكاديمي اإلعداد -ج

 √ امتالك الكفايات التدريسية  -د
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 : يقصد بمشكلة البحث -71

 √  موضوع البحث -أ

 طريقة البحث -ب

 البحث أفراد -ج

 مصطلحات البحث -د

 

 

  ماذا يسمى األفكارح اكبر عدد من ال وجعله يطرؤالطالب س إعطاء -72

  ةصالاأل -أ

  المرونة -ب

 √  الطالقة -ج

 االستنتاج -د

 

 

 ماذا يعمل المعلم ؟ , الذهاب معه األمور أولياءمعلم علم ارض ذهب للرحلة ليكتشف الصخور وطلب احد  -73

 يتجاهله -أ

 √  خبراتهيستفيد من  -ب

 يرفض طلب -ج

 عنده خبره ألنه الرحلة مهمةيكلفه  -د

 

 

  خاصة بالمدرسة فإنني ؟ أعمالعند تعارض وقت موعد شخصي مع أوقات  -74

 اعتذر عن الموعد الشخصي -أ

  المدرسة إلىاذهب أوالً للموعد الشخصي ثم  -ب

 لعدم ذهابي للمدرسة أعذارابحث عن  -ج

 √ المدرسة  إلىأؤجل الموعد الشخصي واذهب  -د

 

 

  خاطئة ، فأي اآلتي يعد التعامل األمثل ؟ إجابةاحد الطلبة عن احد األسئلة  أجاب إذا -75

  الجانب الصحيح في إجابته إلىانظر  -أ

  مباشرة أخرانتقل لطالب  -ب

  خاطئة إجابتكله:  أقول -ج

 √  له : محاولة جيدة أقول -د

 

 

 فوق المعرفي ؟ من مهارات التفكير  -76

  الصحيحةالتميز بين المصادر  -أ

 واالستقراء االستنتاج  -ب

  المقارنة والتباين -ج

 √ والتقييم  المراقبة -د
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  ؟التي يقوم بها المعلم لمنع سلوك خاطئ في غرفه الصف  العملية -77

 ضبط الصف -أ

 √ الصف  إدارة -ب

 استخدام الثواب والعقاب -ج

 استخدام المعززات -د

 

 

  ؟ من المواقف اآلتية يندرج تحت أخالقيات التعامل مع التقنية ومصادر المعلومات أي -78

 بريد الكتروني بشكل متكرر التنبيه على قضيه معينه إرسال -أ

 √ لغير أصحابها  ةالكترونيتوجيه رسالة اعتذار عند إرسال رسائل  -ب

 الكترونيةإخفاء الهوية أو إخفاء االنتماء اإلداري في كل المراسالت  -ج

 تصل خطأ إلى عنوان البريد االلكتروني التي االلكترونيةمن الوثائق  االستفادة -د

 

 

 االستعداد النفسي والبدني لألداء هو المقصود بـ : -79

 االستقبال -أ

 √  التهيئة -ب

 االستجابة الموجهة -ج

 التكييف -د

 
 
 هو ؟ لإلنسانالمؤثر الحقيقي في الصحة النفسية  -80

 العوامل البيئية -أ

 النضج والنمو-ب

 العوامل الوراثية -ج

 √  ةتفاعل البيئية والوراث -د

 

 

 محركات للسلوك تعمل على توجيهه نحو هدف معين واستمراريته هو ؟ -81

 √  الدافعية -أ

 النضج -ب

 الممارسة -ج

 التعلم -د

 

 

 التعليمة :  الوسيلة -82

 ركن ثانوي في الدرس -أ

 √  في الدرس أساسيركن  -ب

  عامل مساعد في الدرس -ج

 التعليمية العمليةفي  مهمةغير  -د
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  للمعلم من صالحية : االضطرارية ةجازمنح اإل -83

 √ المدرسة قائد  -أ

 المدرسةوكيل  -ب

 المشرف التربوي -ج

 مدير مكتب التعليم -د

 

 

 :إلى يرجع  أنمدرسه أخرى وغاب يوم واحد فعليه  إلىندب مدرس  إذا -84

 ةداراإل -أ

 الوزارةوكالة  -ب

 القانونيةالشؤون  -ج

 √ األصلية  المدرسة -د

 

 

 اقل التصنيفات لألهداف التعليمية : أنيمكن القول  -85

 وجدانيه -أ

 √ حركيه  -ب

 انفعاليه -ج

 معرفيه -د

 

 

  اإلجازة العارضة بأنهاتعرف  -86

 √  جازة بأجر لمدة أسبوعإ -أ

 تنتهي بانتهاء السنة المالية -ب

  تنتهي بانتهاء السنة الدراسية -ج

 إجازة لمدة يوماً بال اجر -د

 

 

  :  ن بـالعارضة ينتهو أيامسبعة  -87

 √  انتهاء السنة الميالدية -أ

 انتهاء االمتحانات -ب

 انتهاء السنة الدراسية -ج

 الصيفية اإلجازةانتهاء  -د

 

 

 الختيار تقنيات التعليم شرطاتعد  ال ةتيأي من العبارات اآل -88

 مع أعمار الطالب وقدراتهم التقنيةأن تتناسب  -أ

 √  أن يكون للمعلم والتالميذ دور في إنتاجها -ب

 مع أغراض استخدامها التقنيةأن تتوافق  -ج

 مناسبة لموضوع الدرس التقنيةأن تكون  -د
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 من يكلف المعلم بالندب : -89

 المدير -أ

 √  التعليم إدارة -ب

 الوزارة -ج

 المشرف التربوي -د

 

 

  يؤكد التربويين على : -90

 √ تداخل األهداف  -أ

  عدم تداخل األهداف -ب

  تداخل المعرفية مع االنفعالية -ج

  تداخل االنفعالية مع الحركية -د

 

 

 قسم ديوي منهج النشاط إلى قسمين قائمين على -91

  استعداد المعلم وطرق التدريس -أ

  التعليم ومحتوى المقرر أهداف -ب

 √ التعليمية ميول التالميذ والمواقف  -ج

 والمجتمع المدرسي الصفية البيئة -د

 

 

 من المظاهر السلوكية التي تدل على الجنوح االجتماعي : -92

 بالدونيةالشعور  -أ

 √ استخدام ألفاظ نابية  -ب

 الهروب من المدرسة -ج

 سهولة االنقياد -د

 

 

  اآلتية يوصى باستخدامها مع الطلبة الذين يعانون من فرط الحركة وتشتت االنتباه ؟ اإلجراءاتأي  -93

  التي ينتبهون فيها األوقاتقصر تعليمهم على  -أ

 انتباههمتجاهلهم كلما تحركوا أو تشتت  -ب

  الختبارات معظم الوقت إخضاعهم -ج

 √  لهم إضافيةحركية  أنشطةتهيئة  -د

 

 

  : إشراك طلبة من أسرة منبوذة اجتماعيا في النشاطات المسرحية بالمدرسة يصنف خدمة إرشادية -94

 وقائية -أ

 ةإنمائي -ب

 تثقيفية -ج

 √ عالجية  -د
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 درجاته، انخفضت قد المتفوقين الطالب أحد أن وجدت المواد إحدى في الطالب ألداء متابعتك خالل من -95

 : مع بالتعاون حالته دراسة ينبغي لذا

 √  الطالبي المرشد -أ

 الطالب معلمي -ب

  المدرسة إدارة -ج

  األمر ولي -د

 

 

وضع مستوى الصحة النفسية إلحالل  ..ورد ضمن وثيقة سياسية التعليم في المملكة الهدف اآلتي  -96

 يمكن تصنيف الهدف السابق : يأتي تحت أي مما ,الجو المدرسي المناسب وتعبئة في نفس الطالب السكينة

 √  للتعليم العامة األهداف -أ

 االسريه التربيةتدريس  أهداف -ب

 التعليم ف المرحلة االبتدائية أهداف -ج

 االجتماعيةتدريس الدراسات  أهداف -د

 

 

على طلبته في الصف الثالث  بتطبيق مبادئ نظرية النمو المعرفي لجان بياجيه )ناصر( يرغب األستاذ -97

 واحده هي : داع في هذا السياق ما مالئمة ةتيمتوسط جميع الممارسات اآل

 √ يتطلب وضع الفرضيات والحلول  التيباستخدام بأسلوب حل المشكالت  الطلبةتعليم  -أ

 مل حال واحد واضحا ومباشرة.تقديم مواقف تعلم تشتمل على مشكالت تحت -ب

 تعليم الطلبة استخدام أسلوب االستقصاء وتكليف الطلبة بمشاريع تعلم التجريد. -ج

 التخطيط للتعلم بافتراض أن بعض طلبته لم يصلوا بعد بقدرة عالية على التجريد. -د

 

 

إلى صعوبات  إضافة على أن لديه صعوبات في التعلم االبتدائيشخص أحد الطالب في الصف الثاني  -98

 الطالب سيعاني من : اإذ ,القراءة

 مشكالت في التكيف مع أقرانه -أ

 √  مشكالت في تعلم الرياضيات -ب

 الحركيةضعف في المهارات  -ج

 تأخر في مستوى الذكاء -د

 

 

 عقلية لديه ، هذا إعاقةالمجاالت اآلتية المؤشر األهم على احتماليه وجود  حدىبر عجز الطالب في أيعت -99

  المجال هو :

 √ السلوك التكيفي  -أ

  التحليل المنطقي -ب

 الطالقة اللفظية -ج

 التفكير المجرد -د
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التصميم التعليمي الذي يعد من أبسط أساليب تصميم البرامج ويلزم الدارسون الخوض في مسار  -100

  تعليمي واحد هو التصميم ؟

 √  الخطي -أ

 المتفرغ -ب

 المتوازن -ج

 المتبادل -د

 

 

يطبق نظرية سكنر في عملياته التدريسية فكان يطبق التعزيز للمتعلمين، يعد  أنحاول المعلم ) حسن (  -101

 هذا من مداخل التدريس :

 √ السلوكي  -أ

 الفردي -ب

 الوجداني -ج

 المعرفي -د

 

 

 أفضلاحد الطالب يتجنب المشاركة في األنشطة الطالبية ، لذا فإن  أنرأى مشرف النشاط الطالبي  -102

 يتصرف به في هذه الحالة مع الطالب ؟ إجراء

  اإليعاز لزمالئه بضرورة مشاركته معهم بالنشاط -أ

 √ الجلوس معه بشكل منفرد ودراسة الحالة بشكل مباشر  -ب

  تهيئة مواقف عقوبة تجبره على االنخراط في األنشطة -ج

 االتصال بولي أمره وأخباره بحالة ابنه -د

 

 

 :وسيلة في درس موضوعه التيمم أيهما أفضل  -103

 √ تراب حقيقي  -أ

  صور -ب

 سبورة -ج

 تكليفهم بواجب -د

 

 

  : السن المناسب للتطبيع االجتماعيا م -104

 مبكرة طفولة 11-6  -أ

 √ ة خرأطفولة مت 12-9  -ب

 15-12  -ج

 18-15  -د
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  المعرفي في الفهم والعقل ؟ واألسلوبالمدرسة التي تتكلم عن اإلدراك  -105

 البنائية -أ

  التحليلية -ب

 الوظيفية -ج

 √  الجشطالت -د

 

 

 : على المعلم المتميز هو الذي يركز -106

 أ- المعلومات والمهارات والقيم  √

 المعلومات والمعارف والقيم -ب

 والمهاراتالمعارف العامة  -ج


