
 

 

 

الكلمة المناسبة للفراغ السابق  يا سعاد ، هل ).......( الدرس؟ - 1  

 أ( قرءتي 

  ب( قرأتي

  ج( قرأت  

ت د( قرء  

 

انسب مخطط يوضح التشتت بين متغيرين  -2  

 1- االنتشار

االنحدار  -2  

المنحنى  -3  

 

مترابطة ثالث مجاالت   ترتكز المعايير المهنية لرتب المعلمين على -3  

 أ- القيم المعرفة الممارسة 

  االمانة العطاء االلتزام -ب 

التدريب القدرة المهارة -ج  

ر التخطيط االداء التطوي -د   

 

ف الكلمة التي التحتوي على حرف محذو -4  

هذاأ(   

ء هؤال ب(  

 ج( ذلك 

 د( تلك 

 

بات التعلم النمائية لدى الطالب صعوبات من صعو -5  

 أ( القراءة

 ب( االدراك

 ج( الحساب



 

 

 د( االحساس

 

ةتظهر عيوب القراءة من خالل القراء -6  

  أ( السريعة

 ب( المتأنية

 ج( الجهرية

ة د( الصامت  

 

7- سامي طالب في الصف األول االبتدائي أصبح قادرا على إدراك أن العملية )4+2=6( هي نفسها  

 )6-2=4( ، في أي مرحلة من مراحل النمو عند بياجيه يكون سامي ؟  

 أ( العمليات المجرده 

 ب( ماقبل العمليات

 ج( المادية

هد( الحس حركي  

 

؟81اوجد االنحراف المعياري اذا علمت بأن التباين  -8  

1- 81  

2- 3  

3- 8  

9 -4 

 

؟  4تباين اذا علمت ان االنحراف المعياري اوجد ال -9  

16 -1 

2- 9  

3- 4  

4- 2  

 

 



 

 

:يمكن التنبؤ بأن الطالب الحاصل على درجة اختبار الذكاء -10  

 1- تبقى كما هي 110

ترتفع بالتقدم في العمر -2  

ةترتفع بالخبرات المنظم -3  

تنخفض بالتقدم في العمر -4  

 

نت والتي توفر الموارد والبيانات للعمليات الحاسوبية تحت الطلب،  الحوسبة المعتمدة على االنتر -11

 تسمى الحوسبة : 

المتنقلة -1  

المباشرة -2  

المشتركة -3  

 4- السحابية

 

لمهذبة لرتب المعلمين على ثالثة مجاالت مترابطة، وهي : ترتكز المعاير ا -12  

 1- القيم، المعرفة، الممارسة

ارةالتدريب، القدرة، المه -2  

العطاء، االلتزام ،األمانة -3  

التطوير  ،األداءالتخطيط،  -4  

 

ا:تعرف التغذية الراجحة بأنه -13  

عملية اصدار حكم او تقدير على قيمة االفراد او الموضوعات  -  

دة متفق عليهاتقدير كمي لصفة او لخاصية معينة عن طريق مقارنتها بوح إعطاء -  

ن مدى الموافقة او الرفض لهذا السلوك ظي تعبيراً عيأتي بعد سلوك لفظي او غير لف  سلوك لفظي -  

- عملية تزويد المتعلم بمعلومات حول استجاباته بصفة منظمة ومستمر لمساعدته في  

 تعديل استجاباته او تثبيتها 

 

 


