
 

 

  9-6-4-5( المتوسط الحسابي للقيم : 1

1- 4 

2- 6 

3- 8 

4- 9 

لاير ناقص راتب  9080( راتب المعلم الصافي اذا كان رابتة االساسي 2

 لاير كم الصافي ؟ 700لاير زايد بدل السكن  817.2التقاعد 

1- 8000 

2- 1080 

3- 8962.8 

4- 9692.2 

متر فما سعرها اذا كان سعر المتر  30متر و  40( قطعة أرض ابعادها 3

 لاير  300المربع 

 لاير  300.000  -1

 لاير 360.000 -2

 لاير  21000  -3

 لاير 4-520.000

 

 

 

 



 

 

 طالب  425طالب معلم واحد فكم عدد المعلمين ل  25( لكل 4

1- 15 

2- 16 

3- 17 

4-20 

شخص وعدد المقاعد  40( اذا تقدمت الي وظيفة مجموع المتقدمين 5

 مقاعد فما نسبة قبولك  5المطلوبة 

1- ¼ 

2- ½ 

3- 1/8 

4- 1/16  

  

 

 سم = ................... متر 20متر على الخارطة فإن  500سم =  1( 6

1- 1000 

2- 2000 

3- 10000 

4-20000  

 



 

 

 ماعدا الذاتي التقويم اساليب من( 7

 

 انعكاس سجل -1

 ذاتي تساؤول -2

  مالحظه -3

 المراجعة قوائم -4

 

 ؟ يكون ، المتزامن غير اإللكتروني التعليم( 8

 

 والزمان المكان باختالف  -1

 المكان دون الزمان اختالف -2

 الزمان دون المكان باختالف -3

 

 انذار عنه فألغى وانضباطه الطالب التزام رأى معلم( 9

  ... يعتبر هذا سابق

 سلبي تعزيز  -1

 ايجابي تعزيز -2

 سلبي عقاب -3

 ايجابي عقاب  -4

 

 

 

 

 



 

 

  واالنفعالي واالكاديميه العمليه االسس( 10

 ؟ تعرف هذا

 

 استراتجية -1

 نماذج -2

 مدخل -3

 طريقة -4

 

 ايش المهنية االنظمة يخالف اخر معلم الحظ معلم( 11

 تصرف انسب

 المدرسه مدير يخبر -1

 خطائه ليبين زمالئه امام يناقشه -2

  عنه يبتعد -3

 افكاره من الطالب يحذر -4

 

 الي القاعده ومن العامه الي الخاصه من التعلم انتقال( 12

  ؟ االمثله

 استقراء -1

 استكشاف -2

 استنباط -3

 استدالل -4

 

 

 



 

 

  الفراغ اكملي (13

 بجسمه............ أني ظنه ومافي

  أضر -1

  أظر -2

  أصر -3

 أطر -4

 

 قدام المعلم على صوته رفع طالب السؤال يقول( 14

 ؟ على يدل المعلم تصرف وكلمه الحصه بعد واخذه الطالب

 

 االنفعالي االتزان -1

 الهيبة فقد من الخوف -2

 الطالب حقوق معرفة -3

 واالنفعالي النفسي التوازن -4

 

 ؟ وعاطفيا انفعاليا المتزن المعلم-( 15

 

  مشاعره عن يتخلى -1

 حبه عن عليناا يعبر -2

 وطبيعي مرن يكون -3

 والتدريس مشاعره بين يفصل -4

 

 

 



 

 

 في تجي بياجه طريقه على للعكس الفكر او المقلوبه( 16

  مرحله اي

 

 الحسيه العمليات -1

 المجردة -2

 الحركي الحسي -3

 العمليات ماقبل -4

 

 

 قياسه يمكن السلوكي الهدف( 17

 الخريطه على الرموز يفسر ان -1

  يدرك ان -2

  يفهم ان  -3

 يعتقد ان  -4

 

 ؟ المشاريع عمل في المتميزين الطالب( 18

 

 ؟ المعلم يكفاءهم

 

  الدرجات زياده -1

 خارجيه رحله -2

 ماليه مكافاء -3

 معارض في اعماله عرض -4

 

 



 

 

 ماذا عقبة وواجهوا مشكله حل طالبه من معلم طلب اذا (19

 ؟ يفعل

 

  العقبات تجاوز كيف يعلمهم -1

 للعقبة االلتفات دون المهمه إكمال منهم يطلب  -2

 المشكلة حلوا زمالئهم ان لهم يقول  -3

  المهمه ترك منهم يطلب -4

 

 العقبات تجاوز دون تعليمه يكمل مايقدر

 

 ؟ في االختبار مواصفات نموذج عمل يفيد( 20

 

 االسئلة نوعية اختبار -1

 االسئلة ترتيب  -2

  متوازن اختبار تصميم  -3

 المحتوى في المهمة النقاط تحديد  -4

 

 ... قصة المعلم يسرد التركيب مستوى يقيس سؤال( 21

 الخيارات

 امثلة يجيبون منهم يطلب -1

 يصنفون منهم يطلب -2

 ةثاني مرة القصة يكتبون منهم يطلب -3

 

 

 



 

 

 :  يستخدم spss برنامج  (22

 

 . المميزة التوضيحية للعروض  -1

 . لتحضيرالدروس -2

 . الوثائقية العروض -3

  للبيانات االحصائي التحليل  -4

 

 بمعلومات جديده معلومات تربط التي النظريه ماهي (23

 ؟ سابقه

 

 معني ذو التعلم -1

 وخطاء محاوله -2

 شرطي تعلم -3

 تطوريه -4

 

 عن الطالب وعجز ما مشكلة حل طالبه من طلب معلم( 24

 لحل مختلفة بحلول واتى حاول واحد طالب اال حلها

 :الطالب استخدم المشكلة

 

 المرونة- ١

  الطالقة-٢

  التوسع- ٣

 االصالة- ٤

 

 



 

 

 الطالب فقط خليت و الفصل في جهاز عندك كان ذا( ا25

  ؟ االسلوب هذا استخدامه المتميزين و المنضبطين

 

  االجهزة على للحفاظ صحيح  -1

 استخدامه جميع للطالب يتيح ال النه خاطيء -2

  يتكابرون الطالب يجعل و تمييز النه خاطيء -3

 المتميزين الطالب يميز النه صحيح -4

 

 الشرح

 

 الطالب يشعرون حتى مكافأه وليست تعليمي جهاز هذا

 استخدامه للجميع المعلم يتيح ان االوجب بالتمييز

 

 : ديوي جون عند التعلم في الشائعة الطريقة( 26

 .المحاضرة  -1

 .المشاهدة  -2

 المشكالت وحل الحوار  -3

 النمذجة -4

 

 

 

 

 

 



 

 

 هم وبذلك ، الشعر من اموالهم يكتسبون الشعراء( 27

 )-----( في مواهبهم وظفوا

  ؟ وهدفه سيكمل انه يتضح الكاتب اسلوب خالل من

 

  الشعراء عن الدفاع -1

  الشعراء نقد -2

   المحايد الراي -3

 .النقاد عن الدفاع -4

 

 

 رأي تعني الجملة قول واما الشعري للنص يكون النقد

 وشخصي محايد

 

 التي بالمشكالت التنبؤ على قادر التعليمي المجتمع( 28

 خارجه المتوفرة االمكانيات استثمار ويستطيع ستواجهه

 هو هل

 اجتماعي -1

 اقتصادي -2

 تعليمي -3

 مهني -4

 

 مالحظة

 وباالجابات بالسؤال تعليمي كلمة مكرر نقله في دقيق غير

 المهني التعليمي المجتمع نوع اال اجد ولم

 

 



 

 

 : العالم هو الشرطي التعلم ادخل من اول( 29

 

 بياجية -1

 فيجوتسكي -2

 بافلوف-3

 واطسون -4

 

 ١٩٢٠ عام واطسن

 ١٩٦٣ عام بافلوف

 

 في التمييز مستوى عن تعبر التاليه المجموعات اي( 30

 ؟ الواجدانيه االهداف

 

  يركب .يغير. يدعم- ١

  يقاوم. يثابر. سبيل في يتحمل- ٢

 يقترح. يفرق. يساهم- ٣

 يناقش. يروى .يقرر- ٤


