
 

 

 

طالب سلم الواجب نسبة الذين لم يسلموا كم ؟  ٢٨طالب و ٣٥فصل فيه   -1  

 

- 7 %  

- 10 %  

- 15 %  

 %20 - 

 

 2- القاسم المشترك االكبر لالعداد  ٢١،٥٦

 - اإلجابة : 7

 

 3-  ماهو المدى :  ٤  ٥  ٦ ٧ ٨  ٨  ٩ ١٠

 اإلجابة : 6

 

رياال؟   ٤٥يوم فكم تحتاج يوم لتصل ل  ١٥رياالت كل   ٩فاطمة تجّمع  -4  

 اإلجابة : 75

 

 5- الكلمة الصحيحة إمالئيا فيما يأتي : 

مكافآة  -  

 - مكافاءة 

 - مكافاة 

 - مكافأة 

 

مايميز الفرد في مرحلة العمليات الحسية عند بياجيه  -6  

النمو اللغوي  -1  

التفكير المجرد  -2  

النمو الحسي الحركي  - 3   

  4-  التصنيف والترتيب 

 

تطرأ على بال الكاتب، وال تحتاج إلى إعداد مسبق فن أدبي يعبر عن فكرة   -7  

 1- القصة 

 2- المقالة 

 3- الرسالة 

 4- الخاطرة 

 



 

 

8-  تغطية جداران في غرفه مربعه طولها ٨  م وارتفاعها  ٣  متر من القماش  

 فكم متر نحتاج من القماش 

 اإلجابة : 48 متر 

 

يستخدم معامل كرونباخ لمعرفة  -9  

 - صدق األداة 

 - ثبات األداة 

 - العالقة النسبية 

العالقة االسمية  -  

 

من األسباب التي تودي إلى عدم فهم النصوص  -10  

 أ( وجود جمل متعددة حول فكرة واحدة 

 ب( االقتصار على الجمل الخبرية 

 ج( االعتماد على الجمل الطويلة 

 د( وجود المترادفات اللغوية 

 

مرحلة  -معلم قدم طريقة درسه باتخاذ هذه الخطوات )مرحلة األكتشاف   - 11

مرحلة تطبيق المفهوم( االستراجية التي نفذها المعلم -تقديم المفهوم   

 أ( دورة التعلم 

 ب( االستقصاء 

 ج( االستنتاج 

 د( ال  شيء مما ذكر 

 

12-  يكثر الشباب من تناول الوجبات السريعة ، وال سيما االنسان المعاصر ..  

وهو سبب في صحته السيئة ومن مشكالته المعاصره .. الهاء في مشكالته  

:  تعود إلى  

الشباب  -  

 - األنسان المعاصر 

 - الصحة السيئة 

 - الوجبات السريعة 

 

13-  آراء طالبك ،والتغذية الراجعة من زمالئك المعلمين كالهما عن وسائل  

 معرفة وتحديد 

 أ(-األهداف التربوية 

 ب(-العالقات اإليجابية 



 

 

 ج(-الصالحيات التربوية 

 د(-االحتياجات التدريبية

 

معلم جمع لطالبة احاديث عن الجار وقال لهم يطلعون قاعدة مشتركة   - 14

 منهم

القياس  -أ  

 ب- االستقراء 

االكتشاف  -ج  

التعلم الموجهة  - د  

 

أي الفئات اآلتية لديهم حساسية عالية في االقتراب من اآلخرين  - 15  

 أ( اإلعاقة العقلية الشديدة 

 ب( اضطرابات التواصل 

 ج( التوحد 

 د( متالزمة داون 

 

أي من االفعال التالية تعتبر من مستوى التحليل ؟  - 16  

ان يعرف  -  

ان يقترح   -  

ان يوضح  -  

 - ان يقارن 

معلم يقدم فيديو ومعلومات للدرس يشاهدها الطالب في منزله ثم   - 17

 يستثمر وقت الحصة في االستنتاجات والتعزيز والتفاعل 

الفيديو التفاعلي  -  

ب الصف المقلو -  

التعليم المدمج   -  

التعليم المبرمج  -  

 

يستخدم معلم اللغة العربية طريقة المناظرة في أحد القضايا المجتمعية   - 18

حيث يقسم الطالب إلى مجموعتين مجموعة مؤيدية للقضية ومجموعة  

معارضة كما يستعين بمجموعة من الطالب كمحكمين مستقلين على كل  

مجموعةعرضت رأيها بالخقائق والدالئل يهدف المعلم من استخدام هذه  

تنمية  الطريقة إلى   

 اإلجابة : التفكير الناقد 

 



 

 

19-  معلم تغيب عن مدرسة  ٣ ايام ولم يخبر االدارة، تواصلت االدراة معه قام  

ما ا لمدة التي تأخرها   .بالر عليهم المعلم متأخراً بتقرير طبي لغيابه ولم يقبل

 المعلم ؟ 

 أ( ٧ايام 

ايام ١٠ب(   

يوم   ٣٠ج(     

يوم  ١٥د(    

 

بنشاط تعليمي تتطلب ضمن مراحله توليد تخمينات   كلف المعلم طالبة - 20

 ذكية لتحقيق اهداف الدرس طبق المعلم في موقف السابق االستراتيجية؟ 

 اإلجابة : حل المشكالت

 

ناقش مجموعة من المعلمين دورهم في عملية التعليم فوردت األراء   - 21

بوية المعاصرة اآلتية ؛ على ألسنتهم أي من هذه األراء يتوافق مع النظرية التر   

   نقل المعرفة للطالب   -

تحديد موضوعات المقرر  -  

العمل كمصدر للمعلومات  -  

 -  تيسير الفهم 

 

شعور الطالب بالقلق عن أداء اختبار قياس من منظور سلوكي يمثل هذا   - 22

 الشعور استجابة 

فطرية  -  

طبيعية   -  

 -  شرطية 

خيارات علمية  -  

 

اعتقدت إحدى المعلمات عن االختبار الدولي الذي طلب إعطاؤه للطالبات   - 23

يحتاج وقت لحله يفوق الوقت المحدد ونتيجة لذلك أعطت المعلمة الطالبات  

دقائق إضافية ولم تخبر بذلك أحدا . إنما قامت به المعلمة   10   

 اإلجابة : انتهاك ضوابط االختبار 

 

لعرض اجزاءها فحسب مخروط ديل نوع  معلم استخدم صورة لنبات  - 24

 الخبرات هو 

مباشرة   -  

 - غير مباشرة 



 

 

شبه رمزيه   -  

مجردة    -  

 

يقصد بمصطلح ديسلكسيا عدم تمكن الطالب من مهارات   - 25  

 اإلجابة : القراءة 

 

قام حد المعلمين بحساب معامل االرتباط بيرسون بين درجات طالبه في   - 26

  0.90اختبارين لمقررين مختلفين يقوم بتدريسهما بلغ معامل االرتباط بينهما 

 هذه النتيجة التي توصل اليها المعلم تشير الى  

 اإلجابة : وجود عالقة قوية موجبة بين االختبارين 

 

ة بشكل تبادلي من اجل تطوير أدائهم  يتعاون المعلمون في المدرس - 26

 والتنمية المستدامة من خالل 

 اإلجابة : مجتمعات التعلم المهنية 

 
 تم تجميع من محمد السهلي ومنصه همه 

 


