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 يعرف االختبار محكي المرجع..؟ .1

 درجة النهاية الصغرى في االختبار -أ
 تقدير أداء الفرد وفق مستوى محدد مسبقا   -ب
 تقدير أداء الفرد بالنسبه ألداء طالب أخرين  -ج
 محافظة الفرد على الموقع نفسه بالقياس الئ مجموعته -د

 
سبة إلى المحك أو مستوى أداء مطلق يهدف االختبار )محكي المرجع (إلى تقدير أداء الفرد بالن

 دون لجوء إلى مقارنة بأدائه بأداء أفراد اآلخرين.
يراد باالختبار )مرجعي المعيار (ذلك االختبار الذي يستخدم لتقدير أداء الفرد بالنسبة ألداء 

 األفراد اآلخرين في القدرة التي يقيسها ذلك االختبار

 
االرقام من الصغير الى الكبير فٕان المعلم عندما يستطيع طالب االبتدأيي ترتيب  .2

 يهدف لتحقيق ان الطالب ادركوا مفهوم ..؟
 الثبات  -أ
 التتابع -ب
 التوازن -ج
 التقابل -د

 
وفقا لتصنيف األهداف الوجدانية ، فأن االهتمام بالقيمة ومواصلة البحث عنها  .3

 يندرج ضمن مستوى ..؟
 تفضيل القيمة -أ
 تجسيد القيمة  -ب
 قبول القيمة  -ج
 لقيمة االلتزام با -د

 
عليه ان يعتمد على التعليم ف مةئان يشرك الطالب في حل مشكله قا اذا اراد المعلم .4

 ....؟م علىئالقا
 المفاهيم  -أ
 الخبرات -ب
 المشاريع -ج

 
 التقويم التكويني يتم اجراؤه..؟ .5

 في بداية عملية التدريس  -أ



 

 

 خالل عملية التدريس  -ب
 في نهاية التدريس  -ج

 في جميع المراحل  -د
 

هو جملة اإلجراءات التي ينفذها المعلّم ليساعد المتعلم على تحقيق ” له: عّرفه بلوم بقو
النمو المطلوب لتملك األهداف المرسومة في ضوء الصعوبات والنقائص المرصودة ، وما 

ويكون هذا التقويم أثناء عملية التدريس : في وسط ”. يناسبها من أنشطة دعم وعالج
 الدرس أو في نهايته

عملية وضع األشياء أو العمليات في ترتيب منطقي . رتب بعض األشياء  التتابع المهارة
 ترتيبا  تصاعديا  من حيث الحجم ابتداء  من األصغر ٕالى األكبر......الخ 

 
 

كتابة المعلم تقريرا  شهريا  عن عمله متضمنا  نقاط القوة والضعف وآراء الطالب  .6
 حول آليات تحسين التعلم يدخل ضمن: 

 مهنة التدريس  أساسيات -أ
 طرق التقويم الذاتي للمعلم -ب
 هداف التطوير الذاتي للمعلمأ -ج
 طرق االتصال التعليمي داخل المدرسة -د

 
التقويم هو عملية تشخيصية وعالجية ووقأيية يقوم بها الفرد أو الجماعة لمعرفة مدي 

 ضعف والقوةالنجاح أو الفشل في تحقيق أهداف المنهج. بمعني أنه يهتم بتحديد نواحي ال

 
ألهداف المنشودة الى نتائج مجموعة عمليات التفكير وترجمتها وتحقيق ا .7

 ..؟فعليه
 التطوير  -أ
 التخطيط  -ب
 التقويم  -ج
 التغير  -د

 
 أي الخصائص االتيه من خصائص الموهوبين ..؟ .8

 يتباهي بقدراته واستعراض مواهبه  -أ
 يفّضل األنشطة العادية ويمارسها بكثرة  -ب
 في شؤونه يقدر ويحب تدخل اآلخرين  -ج
 وب بين زمالئه ويتحمل المسؤولية محب -د



 

 

 
المدرسة او الجهات  استمرار في المبادرات التي تنفذهاعبدالرحمن معلم يشارك ب .9

ويسعى دوما النجاح هذه س رٔوية مشتركة للتعليم والتعلم سيالتربوية لتأ 
 المبادرات باالعتماد اوال على..؟

 ذها وصف المبادرة المراد تنفي -أ
 يعة المبادرة وخطواتها تحديد طب -ب
 تحديد الشركاء والمهتمين بالمبادرة  -ج
 تحديد اهداف المبادرة وسبل تقويمها  -د

 
 ..؟ة يبنى عليها المعلومات الجديدةمرتكزات معرفية التي هي معلومات سابق .10

 الخطة الدراسية  -أ
 المنهج الدراسي -ب
 تقويم بنأيي -ج
 اهداف تعليمية -د

 
 ؟...مراحل التطور العقلي عند بياجيه  .11

 ات المحسوسة ، العمليات المجردة الحسحركية ، ماقبل العمليات ، العملي -أ
 الحسحركية ، العمليات المحسوسة ، العمليات المجردة ، ماقبل العمليات  -ب
 العمليات المحسوسة ، ماقبل العمليات ، الحسحركية ، العمليات المجردة  -ج
 قبل العملياتالعمليات المحسوسة ، الحسحركية ، العمليات المجردة ، ما -د

 
 مراحل النمو العقلي عند بياجيه 

 المرحلة الحسية الحركية-1
 مرحلة ما قبل العمليات المنطقية-2
 مرحلة العمليات المشخصة أو المحسوسة-3
 مرحلة العمليات الصورية او المجرده-4

 

 وفاء تناقضها.. ؟ .12
 غدر  -أ
 حبب -ب
 شوقج -ج
 كرم  -د

 
 وفق هللا المختبرين ) ( ؟ .13



 

 

 : -أ
 ؛ -ب
 . -ج
 ! -د

 
 نهاية الفقرات وبعد ٕانتهاء المعنى. هي: آخر الجملة التامة هامواضعوالنقطة: 

 
 يطلب المدير من المعلمين االحتفاظ بالملفات بمكتبه لماذا ؟ .14

 المدير ال يثق بالمعلمين -أ
 أسهل للوصول ٕاليها -ب
 جود أنظمه لحفظ السجالت والموادو -ج
 تخفيف االعباء عن االداريين -د

 
، كم النسبة  20درجة من  17لعربية على حصل طالب في اختبار اللغة ا .15

 المئوية لدرجة الطالب ...؟
 %83 -أ
 %88 -ب
 %85 -ج
 %80 -د

 
 100القانون : النسبة المئوية = الجزء / الكل *

 100درجة الطالب / درجة االختبار * 
 = النسبة المئوية 100*20/17

0.85*100=85  
 .85إذا  النسبة المئوية لدرجة الطالب هي 

 
 س الحارقه..؟....المنزل بالشم .16

 تلظا -أ
 تلضا -ب
 تلظى -ج
 تلضى -د

 
 تلّظى المكان: 

ه :  تلظى المخبُز .المعجم: عربي عامة -تلظَّى المنزُل بحرارة الشَّمس  -التظى ؛ اشتدَّ َحرُّ



 

 

 
 ملف اإلنجاز من أدوات ..؟ .17
 القياس -أ
 التقويم  -ب
 الطالب -ج
 المعلم  -د
 

يم الشمولي نظرا  ألهميتها في ملف اإلنجاز :يعتبر أحد أدوات التقويم القديمة والحديثة  للتقو
 قياس نمو وتطور الطالب األكاديمي إلى جانب قياس تطوره الشخصي واالجتماعي

 
 االستقصاء العادل هو أن يعدل بين طالبه في ..؟ .18

 المصادر  -أ
 نوع اإلعدادات  -ب
 نوع المصادر  -ج
 عدد األنشطة  -د

 
 االستقصاء العادل:

ع يتكون من أفراد مختلفين من حيث يقوم نموذج االستقصاء العادل، على أن المجتم
وجهات نظرهم واهتماماتهم، وفي هذا المجتمع يحدث تعارض بين القيم االجتماعية التي 
يوجد حولها جدل، وهذا الجدل يحتاج إلى طريقة تمكن هؤالء األفراد من التفاهم فيما 

ها، وهذا بينهم لتوضيح االختالفات، وتحليل القضايا بذكاء، واتخاذ موقف عقالني من
 الموقف يجب أن يتسم بالعدل والشرف

 

التعلم الذي يشارك المتعلم بفاعلية من خالل قيامه بالقراءة والبحث واالطالع   .19
والمشاركة في األنشطة الصفية وغير الصفية ويكون المعلم مرشدا  وموجها  

 ..؟هو التعلم  وميسرا  
 النشط  -أ
 المرئي -ب
 المفتوح  -ج
 الفردي -د

 
لسفة تربوية تعتمد على ايجابية المتعلم في الموقف التعليمي ويهدف هو ف: التعلم النشط

الى تفعيل دور المتعلم من حيث التعلم من خالل العمل وبالبحث والتجريب واعتماد المتعلم 
على ذاته في الحصول على المعلومات واكتساب المهارات وتكوين القيم واالتجاهات فهو 



 

 

ا على تنمية التفكير والقدرة على حل المشكالت وعلى ال يرتكز على الحفظ والتلقين وانم

 . العمل الجماعي والتعلم التعاوني
 

 أن تنمية قدرة المعلم على الحوار والمناقشة تعد من جوانب اإلعداد..؟ .20
 الثقافي  -أ
 المهني  -ب
 األكاديمي  -ج
 التخصصي  -د

 
 ....؟أي المقاييس آالتية تعبر عن تشتت درجات اختبار اللغة العربية  .21

 يطالوس -أ
 المنوال -ب
 التباين  -ج
 المتوسط الحسابي  -د
 

يستخدم علماء اإلحصاء عدة مقاييس لتحديد درجة انحراف البيانات عن القيمة الوسطية 
 ويطلقون عليها اسم مقاييس التشتت، ومن أكثرها شيوعا  ما يلي:

 لمدى.▪
 النحراف المعياري.▪
 لتباين.▪

 
 ..؟..تقويم االقران يعتمد على نشاطين رأيسين هما  .22

 المقابلة والتواصل  -أ
 اختبار وتواصل  -ب
 مالحظة ومقابله  -ج
 مالحظه وتواصل -د
 

ينمي تقييم األقران مهارة النقد في التعليم والمشاركة الجماعية في اتخاذ القرار ويتضمن 
نشاطين رئيسين هما المالحظة والتواصل من خالل المالحظة يتعرف الطالب على دوره 

ايير المالحظة ومن خالل التواصل يعبر رأيه في الحكم وتزيد قدراته في استخدامات مع

 . على زميله ويستقبل األحكام من زميله
 

 ...؟ثار خالد حفيظة اخيه حفيظة تعنيا .23
 حب  -أ



 

 

 حزن  -ب
 غضب  -ج
 دهشة -د

 
 تستخدم القلم القرأيي لعرض البيانات في جهازك..؟ .24

 العرض العلوي  -أ
 را الرقمية اميالك -ب
 عرض البيانات  -ج
 السبورة الرقيمة  -د

 
الذي يحول محتوى الدرس الى  WEBQuestالجزء من الرحالت المعرفية .25

 مجموعات من االسٔيلة المتدرجه هو...؟ 
 اإلجراءات -أ
 التقويم  -ب
 المصادر   -ج
 لمهاما -د

 
 من الخصأيص الشخصية واالنفعالية التي تصف في األطفال الموهوبين ؟ .26

 الحساسيه المفرطة -أ
 نوبات الغضب المٔوقتة  -ب
 خرين البحث عن اهتمام اآل -ج
 االهتمام باألنشطة غير الصفية -د
 
 لخصأيص االنفعاليه في األطفال الموهوبينا

 النضج األخالقي المبكر، حس الدعابة ، القيادية ، الحساسية المفرطة والحدة االنفعالية

 
 المقياس االحصائي الذي يشير الى تشتت درجات الطالب ..؟ .27

 الوسيط  -أ
 المتوسط الحسابي -ب
 الدرجة المعيارية  -ج
 النحراف المعياريا -د

 



 

 

يعتبر االنحراف المعياري القيمة األكثر استخداما من بين مقاييس التشتت اإلحصائي 
لقياس مدى التبعثر اإلحصائي، أي أنه يدل على مدى امتداد مجاالت القيم ضمن مجموعة 

 σالبيانات اإلحصائية. عادة ما يرمز إلى االنحراف المعياري بالحرف اإلغريقي الصغير 
 

 تخدم لقياس الصدق... ؟تس .28
 استبانه مغلقة  -أ
 مقابلة  -ب
 مالحظة  -ج
 اختبار تحصيلي  -د

 
الصدق صفة نوعية أي خاصة باستعمال معين ) بالغرض الذي من أجله وضع االختبار ( 
وعليه يكون اختبار التحصيل في مادة ما صادقا ٕاذا كان يقيس تحصيل الطالب في تلك 

 المادة 

 
 ..؟ماعدا من اساليب التقويم الذاتي .29
 سجل انعكاس  -أ
 تسأوول ذاتي  -ب
 مالحظه  -ج

 
 قوأيم المراجعة

 اساليب التقويم الذاتي:
-قوأيم المراجعه-االجتماعات والمقابالت مع الطلبه -المناقشات الصفيه-طرح التسأوالت-

 اجتماعات االقران-سجالت االنعكاس-الصحأيف الذاتيه -استبانات التقويم الذاتي

 
 ؟م الطالب وانضباطه فألغى عنه انذار سابق هذا يعتبر ...معلم رأى التزا .30

 تعزيز سلبي  -أ
 تعزيز ايجابي  -ب
 قاب سلبيع -ج
 عقاب ايجابي -د
 

التعزيز السلبي: هو العمل على ٕازالة مثير بغيض أو مٔولم بعد حدوث السلوك المرغوب 
 فيه مباشرة.

ئودي ٕالى زيادة احتمالية  التعزيز االيجابي: ٕاضافة أو ظهور مثير بعد السلوك مباشرة مما
 حدوث ذلك السلوك في المواقف المماثلة.

 



 

 

 معلم قال لطالبه في الفنية .. يخلطوا بين لونين ويكتشفوا االلوان ..؟ .31
 اكتشاف حر   -أ
 اكتشاف موجه -ب

 
 اإلستراتيجيه التعليميه التي تسير وفق قواعد واجراءات...؟ .32

 حل المشكالت -أ
 المحاكاة  -ب
 االلعاب التعليميه  -ج
 
 :عرف ٕاستراتيجية األلعاب التعليمية على أنها ت
مجموعة من األنشطة التعليمية العقلية أو البدنية يقوم بها المتعلمون تحت ٕاشراف  

وتوجيه المعلم، وفي ضوء مجموعة من القواعد والتعليمات الواضحة والمحددة التي 
غاية تعليمية أو  توضح خطوات سير اللعبة ومحددات الفوز فيها، وذلك بهدف تحقيق

 تربوية محددة.

 
 المرحله التي ينتقل لها المعلم بعد ما شعر الطالب بمشكلة الدرس؟ .33

 تحديد المشكلة -أ
 اختبار الفرضيات -ب
 جمع المعلومات -ج

 
 خطوات حل المشكلة:

 ثارة المشكلة والشعور بها .إ  .1
 تحديد المشكلة . .2
 جمع المعلومات والبيانات المتصلة بالمشكلة .  .3
 ض المحتملة . فرض الفرو .4
 اختبار صحة الفروض واختيار األكثر احتماال  ليكون حل المشكلة . .5

 

 معلم جاء لمدرسه وعندهم ظاهر التنمر..؟ .34
 يطلب نقل  -أ
 يكلم المشرف التربوي  -ب
 يعمل ع عالجها  -ج

 
 معنى البَْيُن...؟ .35
 وضوح -أ
 فراق -ب



 

 

 
 البَْيُن : الفُرقة .

 وذات  البَْيُن : ما بين القوم من القرابة . 
 الصلة والمودة ، أو العداوة والبغضاء .  و

 وغراب البين : يتشاءم به ألنه نذير الفُرقة
 

 من أقدم طرق التدريس التي استخدمها المعلمون في الحقل التربوي ..؟ .36
 الحوار -أ
 االلقاء  -ب
 المناقشة  -ج
 حل المشكالت -د

 
 المحاضرة ( : )طريقة اإللقاء 

م وجود كتب تعليمية ، والكبار هم الذين هي من أقدم طرق التدريس، وكانت مرتبطة بعد
 يقومون بالتعليم للصغار وهي ال تزال من أكثر الطرق شيوعا  حتى اآلن

 
 ...؟اول من ادخل التعلم الشرطي هو العالم  .37

 بياجية  -أ
 فيجوتسكي  -ب
 بافلوف  -ج
 واطسون  -د
 

 1963بافلوف عام  1920واطسون عام 

 
بعد الحصه وتكلم معه تصرف طالب رفع صوته على المعلم قدام الطالب واخذه  .38

 ؟المعلم يدل على 
 االتزان االنفعالي  -أ
 الخوف من فقد الهيبة -ب
 معرفة حقوق الطالب -ج
 التوازن النفسي واالنفعالي -د

 
تزان االنفعالى : هو أن يكون لديه القدرة على التحكم في انفعاالته فال تظهر بشده سواء  

ويظهر بدال  عنها الحلم  وكظم الغيظ وعدم انفعاالت الغضب أو الغيرة أو الفرح أو الحب 
 االهتمام بصغأير األمور ونحو ذلك .

 



 

 

 

 يستخدم في  ....؟ spssبرنامج  .39
 للعروض التوضيحية المميزة.  -أ
 لتحضيرالدروس.  -ب
 العروض الوثأيقية. -ج
 التحليل االحصأيي للبيانات  -د

 
الخاصة بك . ٕانه تطبيق  هو أداة قوية إلدارة و استخدام البيانات اإلحصأيية و األبحاث

 مثالي للمحترفين ممن يبحثون عن حل لمشاكل العمل و األبحاث ذات العالقه 

 
 ..؟من شروط التقويم الجيد ) الموضوعية ( وهي تعني أن  .40
 يبرز الفوارق بين المتعلمين -أ
 يقيس التقويم ما أعد لقياسة -ب
 المطبقون له يعطي نتيجة واحدة مهما اختلف  -ج
 ة مهما اختلف زمن التطبيقيعطي نتيجة واحد -د

 
الموضوعيه :بمعنى أن نتأيج عملية التقويم ال ينبغي أن تتأثر بالعوامل واآلراء واألحكام 
الشخصية للقأيم بها ، بل يجب أن تعتمد على أدوات قياس موضوعية ال تختلف معدالت 

التقويم ال ينبغي أن تقديرها من مصطلح آلخر ، أو من فرد آلخر . وهذا يعني أن نتأيج 
 تعتمد على التأويل والتخمين في تفسيرها

 
المجتمع التعليمي قادر على التنبٔو بالمشكالت التي ستواجهه ويستطيع استثمار  .41

 االمكانيات المتوفرة خارجه . هل هو ..؟
 اجتماعي  -أ
 اقتصادي  -ب
 تعليمي   -ج
 مهني -د

 
 ....؟التالية هي مصادر اشتقاق األهداف التربوية ماعدا .42
 فلسفة وثقافة المجتمع -أ
 طموحات المجتمع وتحدياته -ب
 المناهج الدراسية  -ج
 طبيعة المعرفة والتطورات التكنولوجية -د
 



 

 

 مصادر اشتقاق االهداف :
خصائص المتعلمين, طبيعة الحياة المعاصرة خارج المدرسة, اقتراحات المتخصصين في المادة  

 المعرفة العالمية. الدراسية, فلسفة المجتمع وحاجاته, سيكولجية التعلم,

 
 الطريقة الشأيعة في التعلم عند جون ديوي ..؟ .43
 المحاضرة. -أ
 المشاهدة.  -ب
 الحوار وحل المشكالت  -ج
 النمذجة -د

 
معلم طلب من طالبه حل مشكلة ما وعجز الطالب عن حلها اال طالب واحد - .44

 حاول واتى بحلول مختلفة لحل المشكلة استخدم الطالب..؟
 المرونة -أ
 الطالقة -ب
 التوسع -ج
 الصالةا -د

 
 مهارة األصالة:

هي تلك المهارة التي تستخدم من أجل التفكيربطرق جديدة أو غير مألوفة أو استثنأيية 
 من أجل أفكار ذكية وغير واضحة واستجابات غيرعادية وفريدة من نوعها

 
 قدرة استخدام التعميم والتجريد..؟ .45

 روضه  -أ
 ابتدأيي  -ب
 متوسط  -ج
 ثانوي   -د

 
 مثير واالستجابة والذي يتم فيه اإلدراك للمعلومة ..؟يسمى الوقت بين ال .46

 التعزيز  -أ
 االنطفاء  -ب
 زمن الرجع -ج
 العقبة الفارغه  -د
 



 

 

ومن الرجع هو الفترة الزمنية  المنقضية بين بدء ظهور المثير حتى ظهور : زمن الرجع
  االستجابة

 

ر اضيع الدرس ، السوال يعتبيكون الطالب اتجاها  ايجابيا  او سلبيا  نحو مو .47
 ؟..اتجاه

 سلوكي  -أ
 اطفيع -ب

 
ولي أمر غضب من تدني مستوى ابنه وجاء في حالة غضب التصرف  .48

 ....؟الصحيح
 امتصاص غضبه ورفع درجات الطالب.  -أ
 ناقشه بمنطق وبدون تحيز ويبين لهمواجهته بهدوء ومحايدة بمستوى ابنه ي -ب
 تحويله للمرشد الطالبي. -ج
 تحويله لمدير المدرسة. -د

 
د ان يشمل المحتوى بأسٔيلة تناسب جميع الطلبه تكون صيغة إذا كان المعلم يري .49

 ....؟االسٔيلة
 موضوعيه -أ
 مقالية قصيرة -ب
 مقالية طويلة -ج

 
 مميزات األسٔيلة الموضوعية

 من السهل تصحيحها باستخدام الحاسوب من خالل برامج مخصصة لذلك.
 تُحقق الشمولية بحيث تُغطي أهم مفاهيم المادة. -1
 سهولة التصحيح. -2
 تمتاز بالثبات من خالل تحديد اإلجابة بنقطة واحدة ال أكثر. -3
 يُفضلها العديد من الطالب الذي يحبون الحفظ وعدم اإلسهاب في الشرح. -4

 
 ؟ ...مالهدف الصحيح من بينهما .50

 يستوعب الطالب حاالت اعراب االسماء الخمسة  -أ
 لب االسماء الخمسة اعرابا صحيحا يعرب الطا -ب
 ي اعراب االسماء الخمسة يشارك الطاب ف -ج
 يعرف الطالب االسماء الخمسة ويعربها -د

 



 

 

 ؟ ...العالقة بين الدافعيه واالداء عالقه .51
 تعاونية  -أ
 طرية  -ب
 عكسيه  -ج
 منحنيه  -د

 
أن العالقة بين األداء والدافعية تميل ٕالى أن تكون عالقة منحنية؛ أي أنه كلما ارتفعت 

 صل األداء ٕالى أقصى مستوى له.دافعية الفرد، ارتفع أدأوه، ٕالى أن ي
 

يعتمد منهج البحث اإلجرائي على فهم رئيس لعملية التعليم في ادوار المعلم ،  .52
 ....؟اي ممايأتي يعبر عن هذا الفهم 

 يصعب على المعلم القيام باألبحاث اإلجرائية في التعليم -أ
 يجري المعلم ابحاثاً إجرائية لنشرها بهدف كسب نقاط وظيفية  -ب
 اجة المعلم للبحث اإلجرائي في مواجهة المشكالت التربويةتقتصر ح -ج
 ير ممارسات المعلم وحل المشكالت يسهم البحث اإلجرائي في تطو -د
 

يعرف البحث اإلجرائي بأنه : البحث الذي يقوم به المعلمون أو المشرفون التربويون أو 
واجههم في العملية اإلداريون بهدف تطوير أدائهم وممارساتهم التعليمية أو لحل مشاكل ت

التعليمية وتقوم هذه األبحاث على التأمل في الممارسات التعليمية من قبل الممارس نفسه 
 لتحقيق فهم أفضل للعميلة التعليمية وإلحداث التغيير المنشود

 
 اول من استخدم طريقة الحوار في التدريس هو...؟ .53

 بياجيه  -أ
 واطسن  -ب
 سقراط  -ج
 سكينر -د

 
على اِلحوار، حيث يَرى سقَراط أن الَحوار هو لتفلُسف تقُوم ة السقراطية في االطريقَ 

ن ط عن الفَالسفة الطبيعيين، الذيالِطريقة المثلَى لبلوغ الحقيقَة. وهكَذا يتميز سَقرا
اعتُمدوا على  الكتَابة، في حين اعتَمد سقراط على االتصال الُمباشر بين النفوس، كما 

 يين القأيم على اإللقاء والتلقين.تميز منهج سقَراط عن منهج السفسطائ 

 
تصحيح أعمال الطالب بموضوعية ودقة من المهام الرٔييسية يجب أن يتقنها  .54

 المعلمون،ماذا تعني الموضوعية...؟
 جود أهداف محدودة يسعى المقياس لقياسها و -أ



 

 

 تالف المصححين عند تقدير الدرجة عدم اخ -ب
 عدم وجودمفردات تقيس ظاهرة أخرى  -ج
 مفردات المقياس مع بعضهاارتباط  -د

 
الموضوعية: وتعني أن درجة الطالب ال تختلف باختالف المصححين أو تتأثر بذاتية 

 المصحح .

 
تستخدم المعلمة اُسلوب العصف الذهني في تعليم طالباتها باستمرار وتشجيعهم  .55

يتوقع على االنطالق بالتفكير والتحرر من اي قيود أو محددات ، ما نوع التفكير الذي 
 ان تسهم المعلمة في تطوير طالباتها ..؟

 التعليمي  -أ
 الناقد  -ب
 اإلبداعي  -ج
 التأملي  -د

 
ويُعّد أسلوب العصف الذهنّي من أكثر األساليب التي تعمل على تنمية التفكير العقلي، حيث 

يُسمح عن طريقها بالتفكير النشط دون عوائق أو حواجز في جو آمن خال من 
والتحيزات، فيجب أن يُراعى في جلسة العصف الذهنّي إزالة  اإلحباطات، واالنتقادات،

 جميع العوائق أمام المشاركين 

 
 أي من االهداف السلوكيه االتيه يعد صحيحا..؟ .56

 أن تفهم الطالبه مقصد الشاعر من النص -أ
 أن تدرك الطالبة معنى النص الشعري  -ب
 تقرأ الطالبه النص قراءة صحيحة أن  -ج
 نص قراءة صحيحةأن تقرأ المعلمة ال -د

 
)أن+ الفعل السلوكي+ المتعلم + المحتوى التعليمي + شرط األداء + معيار 

 األداء (
 

 االستراتيجية التي تنمي ثقة الطالب بنفسه وتحمل المسٔووليه في تعليمه..؟ .57
 عقود التعلم  -أ
 االنضباط الذاتي  -ب
 ساللم التقديم -ج

 



 

 

 لتنمية الوطنية لدى الطالب .......؟ .58
 م( الوطن والمواطنة غرس حب )مفهو -أ
 تعليق االعالم بالفصول  -ب
 برامج ثقافية  -ج
 زياره لمصانع وطن -د

 
 ي من انواع االسٔيله االتيه تسمح بالتعرف على الحقأيق والمصطلحات..؟أ  .59

 االختيار من متعدد  -أ
 اكمال الفراغ  -ب
 المزاوجة  -ج
 المقالية  -د

 
لى ثالث يدرس معلم التاريخ وحده تاريخ الدولة السعودية وقسم الوحدة ا .60

حصص حيث شرح لهم في الحصه االولى نظرة عامه عن تاريخ الدولة السعودية 
الحصه الثانيه ذهب بالطالب في رحله ميدانيه للمتحف الوطني وفي الحصه  وفي

 الثالثه كتب الطالب تقارير متنوعه عن الموضوع ما قام به المعلم يعد..؟
 تنوعا  في االهداف التعليمية  -أ
ً  -ب   يساعد على الفهم تدريساً مرحليا
 دليال على خبرة المعلم الطويلة في التدريس  -ج
 عرضا متنوعا للمحتوى يراعي احتياجات الطالب -د

 
أعد المعلم خطة الدرس اليومي والتي تضمنت األهداف والمحتوى واالساليب و  .61

 الوسائل والتقويم لكنه اغفل عنصرا  مهما  هو..؟
 الحوافز  -أ
 التهئية  -ب
 االختبار -ج
 مقررتوزيع ال  -د

 
تعتمد المعلمة سديم في شرح دروس الكيمياء على اثارة المتعلمات لبحث  .62

ارأيهن وافكارهن حول مفهومات التعلم الجديدة أي من االساليب االتيه تعتمد عليه 
 في تدريسها..؟

 االسلوب المباشر  -أ
 اسلوب المحاكاة  -ب



 

 

 التعلم التشاركي  -ج
 التعلم المتقن -د

 
 لم المقدم نت خالل الحاسوب في استراتجيه..؟يتكامل التدريس الصفي مع التع .63
 التدريس الخصوصي -أ
 المحاكاة والتقليد  -ب
 التدريب والمران  -ج

 
 يقصد بالمنهج المدرسي ..؟ .64

 الكتاب المدرسي -أ
 الخطة الدراسية المكونة من مجموع المقررات الدراسية -ب
 طريقة التدريس -ج
 رات التي تقدمها المدرسة للطالب كل األنشطة والخب -د
 

ف البعض المنهج الدراسي الحديث بأنه جميع المفهوم  الحديث للمنهج الدراسي يعِرّ
األنشطة والخبرات التي تقدمها المدرسة للطلبة تحت إشرافها، سواء داخل المدرسة أو 

خارجها، والبعض اآلخر يعرفه بأنّه مجموعة من األنشطة والممارسات المخططة 
علمين على تحقيق مجموعة من األهداف والهادفة التي توفرها المدرسة لمساعدة المت

التعليمية، والحصول على أفضل النتائج بناء  على قدراتهم وإمكانياتهم داخل الصف 
 الدراسي

 
 ..؟الكتابة الصحيحة في مايلي  .65
 سائقوا الشاحنات ماهرون -أ
 سائقو الشاحنات ماهرون -ب
 سائقون الشاحنات ماهرون -ج
 سائقين الشاحنات ماهرون -د

 
 الد ( عند دخول الكاف عليها ..؟تُرسم كلمة ) الو .66

 كوالد -أ
 كلوالد  -ب
 كاالوالد  -ج
 كالوالد   -د

 
 هو : 8,3,9,7,2الوسيط للقيم التالية :   .67



 

 

 2 -أ
 8 -ب
 9 -ج
 7 -د

 
الحل = نرتب اإلعداد من األصغر الى األكبر او العكس ، والرقم اللي بالنص هو الوسيط 

 7الجواب  9,8,7,3,2

 
رجات متساوية ، إذا كانت الدرجة أعد معلم اختبارا  من عدد من األسئلة ذات د  .68

ل ، فكم عدد األسئلة في درجات لكل سؤا 6درجة وخصص المعلم  30الكلية 
 ؟ االختبار

 3 -أ
  5 -ب
 6 -ج
 10  -د

 
69. 10 ،15 ،25 ،40 ،60 ...... ، 

 ...؟العددالمكمل للنمط السابق هو 
 70 -أ
 75 -ب
 80  -ج
  85 -د

 
الناتج  25خير واأل 20ثم  15يليها  10يليها  5ومضاعفاتها أضفنا  5طريقة الحل = 

=85 

 
فصول ، إذا كان عدد األسئلة  3سؤاال من  30قام مدرس احدى المواد بوضع  .70

% والبقية من الفصل الثالث فكم 40% ومن الفصل الثاني20من الفصل االول يمثل 
 ...؟سؤاال من الفصل الثالث 

 9 -أ
  12  -ب
 15  -ج
 18 -د

 



 

 

ا كان مجموع طالب أجابة صحيحة من احد األسئلة الموضوعية ، فإذ 30اجاب  .71
 ....؟طالبا فأن معامل الصعوبة يساوي 50الطالب 

 %30 -أ
 % 40 -ب
 %50 -ج
 %60 -د

 
 100قانون معامل الصعوبة = عدد الطالب الذين أجابوا إجابة خاطئة / العدد الكلي * 

 %40=100*50/20طريقة الحل =

 
 ...؟الكلمات التالية اسماء إال .72
 الذي  -أ
 هذا -ب
 ثم  -ج
 نحن  -د

 
 :قبلها ياء ساكنة تكون الهمزة علىأو مكسورة وأذا كانت مضمومة أو مفتوحة  .73
 السطر -أ
 نبرة  -ب
 الواو   -ج

 
 ...؟المجموعة التي كل مفرداتها مصادر مما يأتي هي  .74
 هروب ، نشاط -أ
 اتساق ، اندفع -ب
 ارتفع ، رجوع  -ج
 اشتقاق ، استعمال  -د

 
 اتصلت ............. صديقي هاتفيا    .75

 ..؟حرف الجر المناسب بالفراغ 
 ب  -أ
 على -ب
 في  -ج
 ل  -د

 



 

 

 ....؟أردت ان تصف شخص بأنه كذاب بدرجة كبيرة في قومه   إذا .76
 أكذب القوم -أ
 كذاب القوم  -ب
ً   -ج  أكثرهم كذبا
 أقلهم صدقاً  -د

 
 ...؟أيهما أصح  .77
 مدراء مدارس  -أ
 مديرين مدارس -ب
 مدرا مدارس -ج
 مديرون مدارس  -د

 
 ....؟الكلمة التي فيها واو زائدة هي  .78

 أولئك  -أ
 مسؤول -ب
 جازوا -ج
 داوود -د

 
 ...؟الفعل )ادى( هي الكتابة الصحيحة لمضارع .79
 يُأدي -أ
 يوادي -ب
 يؤدي -ج

 
 ....؟من هذا الذي حسنت اخالقه ؟ اشتملت هذه الجملة بالترتيب على اسماء  .80
 استفهام ، موصول ، استفهام -أ
 استفهام ، موصول ، إشارة  -ب
 استفهام ، إشارة ، موصول  -ج
 إشارة ، استفهام ، موصول  -د

 
 ..؟الكلمة الصحيحة امالئيا   .81
 ألئك -أ
 أولئك  -ب
 أالئك -ج



 

 

 والئك أ -د
 

 ؟...الكتابة الصحيحة للفعل الماضي من ) يدعو و يهدي ( هو  .82
 دعا و هدا  -أ
 دعا و هدى  -ب
 دعى و هدى  -ج
 دعى و هدا -د

 
 ناتج جمع عدد زوجي مع عدد فردي هو : .83
 عدد فردي  -أ
 صفر -ب
 عدد زوجي -ج

 
يبحث فيه المعلم والمتعلم عن مصادر التعلم ويعتمد على البحث المستمر عن  .84

 ..؟عينة هي استراتيجية المصادر والوسائل الم
 العصف الذهني  -أ
 حل المشكالت -ب
 التعلم الذاتي -ج
 االكتشاف و االستقصاء -د

 
 ..؟من مميزات المنهج الحديث أنه  .85

 اقتصار دور المدرسة بالجانب المعرفي فقط -أ
 يوصل المعلم المعلومات للطالب عن طريق التلقين -ب
 ة والثقافية واالجتماعية للطالب يراعي الجوانب المهاري  -ج
 زدحام المنهج بالمواد الدراسية ا -د

 
 ...؟من خصائص المدرسة السلوكية  .86

 المعرفة القبلية للمتعلم شرط أساسي لبناء التعلم ذي المعنى -أ
 يحدث التعلم عند االستجابة الصحيحة التي تتبع مثير معين* -ب
 تتهيأ للمتعلم أفضل الظروف للتعلم عندما يواجه بمشكلة أو مهمة حقيقية  -ج
لتعلم إعادة بناء الفرد لمعرفته من خالل عملية تفاوض تتضمن عملية ا -د

 اجتماعي مع اآلخرين 
 



 

 

 .....؟يحدث التعلم في المدرسة البنائية  .87
 باالستجابة لمثيرات تتغير أثناء االنتقال إلى وضعيات عامة أو جديدة -أ
 بإستخدام المعارف السابقة في وضعية من سياق الحياة العامة  -ب
 بقة واستخدامها في وضعية مختلفة أو جديدة بإستدعاء المعلومات السا -ج

 
في المرحلة االبتدائية تكون القوى العضلية في هذه المرحلة ضعيفة بصفه  .88

 ..؟عامه في النمو 
 الحركي -أ
 الحسي -ب
  الجسمي  -ج
 العقلي -د

 
 ..؟أفضل أنواع االدارة الصفية  .89

 التسلطية -أ
 الديمقراطية  -ب
 التقليدية   -ج
 الفوضوية  -د

 
 ...؟ذاتي تكون في مرحلة تعلم مهارات االستقالل ال .90

 الشيخوخة  -أ
 المراهقة -ب
 الرشد -ج
 الطفولة  -د

 
 ...؟أبرز العلماء في النظرية االجتماعية  .91

 كيرت كوفكا -أ
 أوزبل -ب
 باندورا  -ج
 جاثري -د

 
 ...؟جميع مايلي من أدوار المتعلم في النظرية البنائية ماعدا  .92

 بناء معرفته الذاتية بنفسة -أ
 مشاركة زمالئه في إنجاز مهام التعلم -ب



 

 

 ث عن معنى لخبراته مع مهام التعلم البح -ج
 المساعدة في الوصول الى مصادر المعلومات  -د

 
سرعة إنتاج أكبر عدد ممكن من األلفاظ التي تتوفر فيها شروط معينة من حيث  .93

 ..؟المعنى ، والقدرة على إعطاء أكبر عدد من المرادفات لكلمة محددة هي 
 طالقة التداعي  -أ
 الطالقة الفكرية -ب
 بيريةالطالقة التع -ج
 الطالقة اللفظية  -د

 
 ..؟من شروط التغذية الراجعة  .94

 تتصف بالدوام واالستمرارية -أ
 مناسبة وفعالة -ب
 تكون في ضوء أهداف محددة  -ج
 جميع ماسبق  -د

 
 ..؟من يتصف بالقدرة على اداء عمله يوصف بأنه  .95

 كفئ  -أ
 كفء  -ب
 كفؤ -ج
 كفأ  -د

 
د أكبر أسلوب تعليمي وتدريبي يقوم على حرية التفكير ويستخدم من أجل تولي .96

كم من األفكار لمعالجة موضوع من الموضوعات المفتوحة من المهتمين أو المعنيين 
 بالموضوع خالل جلسة قصيرة ..... ؟

 القبعات الست  -أ
 العصف الذهني  -ب
 التعليم التعاوني -ج
 حل المشكالت -د

 
 طفل رسم جسم اإلنسان مع األيادي كبيرة الحجم يدل على أن الطفل....؟ .97

 خجول  -أ
 نان يفتقر الى الح -ب



 

 

 سارق -ج
 عدواني  -د

 
هذه القبعة األكثر إرتداء  في المجتمع، ألن مرتديها يفكر بحذر وحكمة بما  .98

 يتناسب مع الحقائق، فتقل عنده األخطاء ......... ؟
 القبعة الخضراء -أ
 القبعة الزرقاء -ب
 القبعة السوداء  -ج
 القبعة البيضاء -د

 
الثالث في تصنيف هو التفكير الذي يتطلب استخدام المستويات المعرفية العليا  .99

 بلوم وهي: التحليل، والتركيب، والتقويم؟
 التفكير اإلبداعي  -أ
 التفكير الناقد  -ب
 التفكير المعرفي  -ج

 
األنا األعلى يمثل الضمير ويحكمه مبدأ الواقع القائم على التخيل العقالني  .100

 للمواقف و الخبرات..؟
 العبارة صحيحة  -أ
 العبارة خاطئة -ب

 
ويضم القيم الدينية و الخلقية. ويؤثر في سلوك الفرد في المواقف األنا األعلى :يمثل الضمير ،

 التي تحتاج إلى الحكم القيمي والخلقي.

 
 في اي مرحلة من مراحل النمو المعرفي يزداد لدى الطفل اللعب التَخيُلي؟ .101
 الحسية الحركية -أ
 ما قبل العمليات -ب
 العمليات الملموسة -ج
 

 ..؟إشارة باليد يعتبر تعزيز  .102
 إيجابي لفظي -أ
 إيجابي غير لفظي  -ب
 سلبي -ج
 متاخر -د



 

 

لة ئتجميع فقط ألس

 كفايات عام
 اإلجابات غير متأكدة منها



 

 

 
 ..؟من األهداف التعليمية اآلتية هدف واحد صحيح الصياغة  .1

 أن يفسر الطالب ظاهرة ظهور قوس المطر بعد المطر صحيحا -أ
 أن يفسر المعلم ظاهرة ظهور قوس المطر بعد المطر كامال -ب
 ان يعمل المعلم على تحسين قدرات التالميذ وتأمالتهم -ج
 يتأمل الطالب منظر السماء بعد المطر ان -د
 

يحرص معلم الفيزياء على تتبع الفعاليات المحلية والدولية للمشاركة في منجزات  .2
طالبه ويعمل على دعم الطالب وحث أولياء امورهم من اجل المشاركة بمنجزاتهم 

 ..؟في هذه الفعاليات ماسبق يؤكد على 
 رحرص المعلم على التواصل مع أولياء االمو -أ
 رغبة المعلم في دعم طالبه لالفتخار في منجزاتهم  -ب
 حث الطالب على متابعة الفعاليات المحلية والدولية -ج
 عدم فاعلية منجزات الطالب اذا لم تعرض في المحافل المحلية والدولية  -د

 
تنوعت وسائل تقنية المعلومات واالتصاالت ونتج عن ذالك تعدد في مصادر التعلم  .3

 ..؟ية تمثل الطريقة االنسب للمعلم للتعامل مع هذه الوسائل ، أي الممارسات اآلت
 قصر توظيفها على األنشطة اإلضافية الالصفية -أ
 تجاهلها الستغالل وقت الدرس بفاعلية لتعلم الطلبة -ب
 توظيفها والسماح للطلبة بتوظيفها داخل المدرسة وخارجها  -ج
 ارجهامنع إقحامها في التعلم المدرسي فهي جزء من حياة الطلبة وخ -د

 
يوجه مدير المدرسة المعلم ) احمد( بإرسال نتائج تقويمه للطالب مع األدوات  .4

المستخدمة واهداف التعلم الى زمالئه المعلمين لمراجعتها وتزويده بأهم السلبيات 
 ...؟واإليجابيات في عمله ، ماسبق يؤكد على 

 تالفي الضعف في فهم أساليب التقويم السليمة لدى المعلم  -أ
 المعلم لزمالئه في مناقشة نتائج التقويم إشراك  -ب
 عدم وجود ألية واضحه للتقويم في المدرسة -ج
 حاجة نتائج التقويم للمراجعة الخارجية -د

 
نظرا  إلقتناع المعلم ناصر بإهمية المناهج اإللكترونية وفائدتها فقد بنى منهج  .5

من خالل  مائدته إلكترونيه ونشرها على الشبكة وأكد على طالبه بأن العمل سيتم



 

 

هذا المنهج اال انه تفاجأ بضعف مردود ذلك على مستوى الطالب ، السبب المنطقي 
 ...؟لهذا الضعف هو عدم 

 جدوى استخدام هذا النوع من المناهج  -أ
 قدرة هذا النوع من المناهج في تنمية مهارات التفكير العليا  -ب
 وعتوفر التغذية الراجعة المهمة في التعديل عند استخدام هذا الن -ج
تأكده من وجود معرفة سابقة من مهارة التعامل مع المناهج  -د

 االلكترونية 
 
يلتحق مجموعة من المعلمين بورشة تدريبية تتناول معارف ومهارات في مجال  .6

تحليل المحتوى وترتيب الخبرات واالنشطة التعليميه وتوزيعها زمنيا  لموضوع 
 ..؟ الدرس ، العنوان المتوقع لهذه الورشة هو التخطيط

 اليومي  -أ
 للوحدة  -ب
 االسبوعي  -ج
 السنوي   -د

 
 ..؟أي العبارات االتيه تظل هدفا  تعليميا  خاصا   .7

 أن يطبق الطالب قانون نيوتن الثاني  -أ
 أن يظهر الطالب حساً بالمواطنة واالنتماء  -ب
 أن يطور الطالب تحكمه بالعضالت الكبرى -ج
 أن يطور الطالب اتجاهاً إيجابيا نحو القراءه  -د

 
 ..؟ف اآلتيه يمكن قياسها أي األهدا .8

 أن يلم الطالب بمواضع كتابة همزة القطع  -أ
 أن يدرك الطالب مواضع كتابة همزة القطع  -ب
 أن يفرق الطالب بين همزة الوصل وهمزة القطع  -ج
 أن يفهم الطالب الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع  -د

 
 ..؟من متطلبات النمو العقلي للطالب في مرحلة البلوغ  .9

 ائه وانجازاته احتواء آر -أ
 تدريبه على التحكم في انفعاالته  -ب
 معاملته باالحترام والتقدير من قبل والديه  -ج
 توعيته بمكانته الحقيقيه وقدراته واستعداداته  -د



 

 

 
أقيمت فعاليات اجتماعية عامه في الحي الذي تقع فيه المدرسه وكان هناك  .10

اليات ، أي مما يلي وجهات نظر مختلفة بين المعلمين حول المشاركة في هذه الفع
 ...؟يصف المشاركة في هذه الفعاليات 

 تضعف شخصية المعلم عند طالبه -أ -أ
 تخرج عن اإلطار المهني ومتطلبات عمل المعلم  -ب
 تكسب المعلم مهارات مهنيه تسهم في دعم تعلم الطالب  -ج
 تكسب المعلم خبرات تدعم تعلم طالبه وتفاعلهم مع المجتمع -د

 
 ..؟ت من خصائص المعلم الذي يسعى لنموه المهني خاصية واحده مما يلي ليس .11

 يواكب التطورات التي تخص مهنة التعليم -أ
 يستخدم تقنيات تعمل على تعزيز أداءه وتطوره -ب
 يمارس عملية التدريس على انها وظيفته االساسية  -ج
 يشارك في االجتماعات واالنشطة التربويه التعليمية -د

 
جميع الطالب وكل مره يالحظ يعطي المعلم محمد نشاطا  ومهمة موحدة ل .12

دريبي المالئم الذي استجابة بعض الطالب وعدم دافعية البعض لتنفيذه ، مالبرنامج الت
 ..؟ويسعى على حل المشكلة السابقة يناسب المعلم

 التعليم التمايزي المبني على نظرية الذكاء المتعدد  -أ
 مهارات الحوار في االتصال مع اآلخرين  -ب
 اء المؤثر مهارات العرض وإاللق -ج
 دمج التقنية في التعليم  -د

 
 ؟.ول الدراسي فإن التصرف السليم هواذا رأى المعلم انه تعرض للظلم في الجد .13

 انتظار زيارة المشرف لتقديم االعتراض على الجدول  -أ
 التوجه لمكتب التعليم لتقديم شكوى ضد إدارة المدرسة  -ب
 تقبل الجدول الن طاعة الرؤساء من واجبات الموظف  -ج
وجه إلدارة المدرسة واالعتراض على الجدول مع ابداء وجهة الت -د

 نظره 
 

طلب معلم الفنيه من طالبه أن يصمموا تغليفا  جديدا  للكتب المدرسيه يصنف هذا  .14
 ..؟الطلب الى مستوى 

 الفهم -أ



 

 

 التذكر  -ب
 التقويم  -ج
 التطبيق  -د

 
، عندما يبحث المعلم في مصادر التقنيه عما يساعده في اداء عمله بشكل جيد  .15

 ..؟من المهم أن يراعي المعايير التالية ماعدا
 شعبية المصدر  -أ
 سهولة استخدامه -ب
 تحقيقه الهداف التعليم  -ج
 مالءمته لمستوى الطالب  -د

 
 ..؟يقوم التقويم الذاتي للمعلم على تحقيق أهداف عديده ليس منها  .16

 تنمية التحصيل الدراسي للطالب  -أ
 توجيه عمليات التطوير المهني للمعلم  -ب
 ناء عن مالحظات المشرفيناالستغ -ج
 تنمية التطورات المعرفية والعلمية  -د

 
يستخدم معلم الصف االول متوسط أنشطه تعليميه متنوعه ومختلفة بين فتره  .17

واُخرى حيث انه دائما يفاجئ طالبه بنشاط تعليمي مختلف ، هذا التنويع ساعد في 
 ..؟ويع تحسين اداء الطالب ، أي من األهداف االتيه يحققها هذا التن

 تجريب أنشطه تعليميه مختلفة الستغالل وقت الحصة -أ -أ
 تعويد الطالب على التغير المستمر في أنماط تعلمهم -ب
 لتغلب على ضعف اإلمكانيات في المدرسة  -ج
 مراعاة الفروق الفرديه بين الطالب  -د

 
ُشخص احد الطالب في الصف الثاني االبتدائي على صعوبات في التعلم اضافه  .18

 ..؟في القراءه وذلك ان الطالب سيعاني الى صعوبات 
 مشكالت في التكيف مع اقرانه  -أ
 مشكالت في تعلم الرياضيات  -ب
 ضعف في المهارات الحركية  -ج
 تأخر في مستوى الذكاء  -د

 
 ..؟يقوم التعلم ذو المعنى على .19



 

 

 تنظيم المحتوى تبعاً للمتطلبات الالزمه للتعلم  -أ
 سلوب التركيبي في تنظيم المحتوىاستخدام األ -ب
 استخدام المدخل السلوكي في تنظيم المحتوى  -ج
 نسبة المحتوى للنمو العقلي للفرد  -د

 
 ..؟الجملة االسمية في الجمل التالية  .20

 خالق الناس بخلق حسن  -أ
 الظلم مرتعه وخيم  -ب
 ينعم المحسنون في الجنة  -ج

 
 ....؟في أي مرحلة يحدد الطالب ميوله .21

 االبتدائي -أ
 المتوسط  -ب
 الثانوي  -ج
 الجامعي -د

 
 ..؟لة يستقر فيها الطالب في أي مرح .22

 أبتدائي  -أ
 متوسط  -ب
 ثانوي  -ج
 جامعي  -د

 
 

 ..؟إبتعاد المعلم عن استخدام األلفاظ التقريعية يسهم في  .23
 زيادة التحصيل لدى الطالب  -أ
 ّعدم اهتمام الطالب بالدرس -ب
 مبادرة الطالب في النقاش  -ج
 زيادة الفوضى في الدرس  -د

 
 ..؟ي حالة االثبات هي ألم تسافر مكة ؟..اإلجابة من السؤال السابق ف .24
 نعم ، سافرت الى مكه -أ
 بلى ، سافرت الى مكه -ب
 نعم ، لم اسافر الى مكه -ج



 

 

 بلى ، لم اسافر آلى مكه -د
 

 ..؟أي األهداف التالية اليصنف ضمن األهداف المعرفية  .25
 أن يميز الممتلكات العامة عن الخاصة  -أ
 أن يقدر أهمية حماية الممتلكات العامة  -ب
 لممتلكات العامةأن يعدد أساليب حماية ا -ج
 أن يذكر شواهد وأمثلة على حماية الممتلكات العامة  -د

 
قدم المعلم لطالبه نشاطا  يشتمل على مجموعة مثلثات مختلفة الزوايا وطلب  .26

توصل الطالب الى  منهم قياس الزوايا وإيجاد مجموعها ومالحظة النتائج ، ومنه
 ..؟يقة التدريس المطبقة هييه فإن طردرجة ( عل 180زوايا المثلث حقيقة ) مجموع 

 االستنباط  -أ
 االستقراء  -ب
 العرض العملي  -ج

 
صنف الهدف اآلتي الى المستوى الذي ينتمي إليه : أن يبدي الطالب موقفه من  .27

 ..؟مرض الكورونا 
 المعرفي -أ
 العقلي -ب
 الوجداني  -ج
 النفس حركي  -د

 
د يطبق المعلم احمد استراتيجة استضافة الخبراء ، حيث دعا والد الطالب خال .28

الخبير الفلكي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وربط ذالك بموضوع درسه 
في العلوم حول الزالزل في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية هذا العمل 

 ..؟الذي نفذه المعلم سوف يسهم في 
 التعرف على الخبير الفلكي وسيرته العلمية  -أ
 ولي أمره في الدرسدعم الطالب خالد بمشاركة  -ب
 ربط ماتعمله الطالب في الدرس بالخبرات الحياتية  -ج
 تدريب الطالب على تسجيل المعلومات التي تناولها الخبير  -د

 
من أساليب التنمية المهنية للمعلم والتي أهدافها إكساب المعلم مهارات التعلم  .29

 ...؟الذاتي هي



 

 

 التعليم المصغر -أ
 القراءة الموجهة  -ب
  الدروس التطبيقية -ج
 االجتماعات الدورية -د

 
رأى المعلم ان طالبه ليس لديهم القدرة في استيعاب مايطرح من معلومات بعد  .30

دقيقة من زمن الحصة وانطالقا  من شعوره بتحمل نتيجة فشل تعلم  15مضي 
الطالب ، جرب بدائل اخرى للتعلم للوصول إلى نتائج التعلم المرجوه ، ماطبقه يشير 

 ..؟إلى ان المعلم غير في 
 مبادئ التدريس -أ
 نماذج التدريس -ب
 مداخل التدريس -ج
 استراتيجية التدريس  -د

 
وفقا  لوثيقة سياسة التعليم في المملكة ، فإن االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة  .31

 ..؟يكون على النحو التالي 
 تولى الرعاية األكبر للطلبة الموهوبين والنابغين  -أ
ً تعطي الجهات المختصة االولوية للمعاقين ذ -ب  هنيا
 توضع سياسة شاملة لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة  -ج
 تترك رعاية ذوي االحتياجات الخاصة للمؤسسات األهلية  -د

 
 

 ..؟يختلف االتصال القديم عن االتصال الحديث في اضافة عنصر جديد  .32
 المرسل -أ
 المستقبل -ب
 قناة االتصال -ج
 التغذية الراجعة  -د

 
لصف وال يتابع شرح المعلم ، يميل الطالب صالح للصمت والنظر خارج غرفة ا .33

وعندما يسأله المعلم حول مايدور في الصف ، يتعذر بأنه لم يسمع أو يجيب أجابات 
مبهمة ، ويخشى المعلم أن يؤثر هذا التسرب الفكري على تعلمه وتحصيله لذالك يجب 

 ..؟على المعلم 
 دراسة حالة الطالب والتعرف على مشكالته-أ -أ



 

 

 ع اقرانهإشراكه في مجموعة العمل م -ب
 تنويع أساليب التدريس التي يطبقها المعلم  -ج
 تحسين ظروف البيئة الصفية كالتهوية وإالضاءه -د
 

بمناسبة أسبوع الشجره ، عمل المعلم مع طالبه على تشجير شارع المدرسة ،  .34
 ..؟يهدف المعلم من ذالك الى 

 تقديم خدمة للمجتمع في هذه المناسبة  -أ
 لبيئة تطبيق مادرسوه حول الحفاظ على ا -ب
 تدريب الطالب على كيفية زراعة األشجار  -ج
  الحصول على شهادة شكر من أمانة المنطقة -د

 
يحرص المعلم خالد على رصد درجات الطالب في النظام االلكتروني إلصدار  .35

 ..؟تقارير توضح تحصيل الطالب ، ما االداءة االنسب فيما يأتي 
 معالج النصوص  -أ
 تطبيقات النماذج  -ب
 بيانات برنامج قواعد ال -ج
 برنامج الجداول الرياضية  -د

 
قال الرافعي ) المسلم إنسان ممتد بمنافعه في معناه االجتماعي حول أمته كلها ،  .36

ال أنسان ضيق مجتمع حول نفسه بهذه المنافع ، وهو من غيره في صدق المعاملة 
يصدقه  االجتماعية كالتاجر من التاجر ، تقول االمانه لكليهما : ال قيمة لميزانك إال أن

 ..؟ما الفكرة الرئيسيّة التي يدور حولها النص  (ميزان أخيك 
 اجتماعية االسالم  -أ
 الصدق في المعاملة  -ب
 األمانة في التجارة -ج

 
 ..؟التعامل مع المتعلمين وفق قدراتهم الذهنية يعد احد مبادئ التعلم  .37

 االستقصائي -أ
 التعاوني -ب
 المتمايز -ج
 المباشر -د

 
 ..؟ثارة دافعية الطلبة للتعلم ماعدا واحدة هيجميع الممارسات االتيه صحيحة ال .38



 

 

 تهيئة الفرص امام الطلبة للتعلم التعاوني -أ
 السماح للطلبة أن يشاركوا في وضع األهداف  -ب
 تنويع الوسائل الحسية المستخدمة اثناء التعلم  -ج
 رفع درجة القلق لحث الطلبة على مضاعفة الجهد  -د

 
 ..؟لميالدأقوى حاسة من الحواس الخمس لدى الطفل عند ا .39

 البصر -أ
 التذوق -ب
 السمع -ج
 الشم  -د

 
 ..؟أي من البدائل التالية غير مناسبة لتحقيق مشاركة جميع التالميذ  .40

 التمهيد للدرس لجذب انتباه الطالب  -أ
 تنظيم التالميذ في مجموعات عمل للتعلم  -ب
 اخذ آراء التالميذ وافكارهم بعين االعتبار -ج
 استخدام اُسلوب المحاضرة والعروض العلمية  -د

 
 ..؟اي انواع الصدق اآلتية يناسب بدرجة كبيره االختبارات التحصيلية  .41

 المحتوى  -أ
 المحك -ب
 التالزمي -ج
 التنبؤي  -د

 
التالية في رفع دافعية الطلبة للتعلم تنطلق من مفاهيم النظرية  جميع الممارسات .42

 ..؟المعرفية ماعدا واحدة هي 
 زيادة مستوى مشاركة الطلبة في اختيار موضوعات التعلم -أ
 يد الطلبة بأدلة حول أهمية التعلم وأثره في حياتهمتزو -ب
 إيجاد عالقة مباشرة بين مايتعلمة الطلبة وحياتهم الواقعية  -ج
 وضع جدول للمكافأت والحوافز ينطلق من تحديد مايحبه الطلبة  -د

 
 ..؟أي الممارسات اكثر فاعلية في تعريف الطلبة بالقواعد والتعليمات الصفية  .43

 فاعلة في وضعها وصياغتها مشاركتهم المبكرة وال -أ
 إعالنها عبر تثبيتها على لوحة الغرفة الصفية  -ب



 

 

 تضمينها في كتيب خاص بتعليمات االنضباط  -ج
 التذكير بها في الطابور الصباحي عبر اإلذاعة المدرسية -د

 
اإلجراء الصحيح الستمرار تجاوب الطالب في استدرار أفكار العصف الذهني أن  .44

 ..؟بقوله يعلق المعلم على االجابات 
 هل هناك إجابة اخرى ؟  -أ
 هل هناك إجابة أفضل ؟ -ب
 احسنت ممتاز -ج
 إجابة ابداعية -د

 
 ..؟خارطة المفاهيم هي احدى طرق التدريس التي تقوم على .45

 االلقاء المباشر مع الشرح النظري والعلمي للمادة العلمية -أ
 اعادة تنظيم المادة العلمية في شكل تخطيطي بين العالقات وعناصر الدرس  -ب
عادة صياغة محتوى المادة العلمية في مشكالت للطلب من المتعلم التوصل ا -ج

 الى حلها 
الحوار وطرح األسئلة بين المعلم والمتعلمين لتحفيز األهداف التعليمية للمادة  -د

 الدراسية 
 ..؟جميع ما يأتي من مميزات طريقة المشروعات ماعدا .46

 تحتاج الى إشراف مباشر من المعلم  -أ
 ة عملية مناسبة تكسب الطالب خبر -ب
 تساعد على التعلم التطبيقي والواقعي  -ج
 تنمي شخصية الطالب وتزيد ثقته بنفسه وقدراته -د

 
لديهم  لضمان مشاركة الطالب في الموقف التعليمي ينبغي اثارة دافعية التعلم .47

 ...؟وهذا يمكن تحقيقة من خالل
 توزيع الطالب في مجموعات صغيرة لتنفيذ النشاط التدريسي -أ
 وى النشاط التعليمي بواقع حياتهم اليومية ربط محت -ب
 اختيار األهداف التعليمية السهله الغير مركبة  -ج
 تكليفهم بواجبات منزلية أسبوعية  -د

 
قام المعلم احمد بتقسيم محتويات المنهج آلى وحدات صغيرة صمم لها برمجيات  .48

، عضمع بتفاعلية الكترونية توضع في شكل صفحات الكترونية متتابعة ومترابطة 
بحيث يتفاعل المتعلم مع تلك الصفحات عبر ماتقدم له من معلومات ومعارف في كل 



 

 

أسئلة الوحدة بعد دراستها يمكن  علىوحدة لموضوع دراسي ، وعند اإلجابة بنجاح 
 ...؟هذه االستراتيجية في التعلم تسمىاالنتقال الى الوحدة الدراسية التي تليها ، 

 التعليم المبرمج -أ
 مج التعليم المد -ب
 الوحدات الدراسية -ج
 المخرجات التعليمية -د

 
أن معرفة الطالب بنقاط القوة والضعف في تعلمه تساعده على تنمية مستواه  .49

 ..؟التحصيلي ، ويمكن للمعلم تحقيق ذلك من خالل استعمال 
 التعلم النشط -أ
 التعلم التعاوني -ب
 التغذية الراجعة  -ج
 االختبارات المقننة -د

 
 

 .؟.األهداف األكثر عمومية هي  .50
 السلوكية  -أ
 التعليمية -ب
 التدريسية -ج
 التربوية  -د

 
( في  100ن الماء على درجة يقع الهدف التالي ) أن يفسر الطالب سبب غليا .51

 ..؟مستوى
 لتحليل أ -أ
 الفهم -ب
 لتطبيقا -ج
 المعرفة  -د

 
 .؟حركي هو -هداف في المجال النفس من أشهر المشتغلين في تصنيف األ .52

 بلوم  -أ
 ميرل -ب
 كراثول -ج
 هارو  -د



 

 

 
 ..؟الذي يهتم بتقدم نمو التعلم للطالب يسمى التقويم   .53

 القبلي  -أ
 البنائي  -ب
 الختامي -ج
 التشخيصي -د

 
الذي لديه صعوبات تعلم وال احدى طرق التدريس الذي تشتت انتباه الطالب  .54

 ..؟تطبيقها هي  يفّضل
 االلقاء  -أ
 األسئلة  -ب
 االستكشاف -ج
 ل المشكالت ح -د

 
مه بقواعد النحو العربي كان احمد معلما  مميزا  في إلقاء الدروس لطالبه ، التزا .55

، مع الثقة العالية في حديثة الذي يحافظ فيه على نبرة صوت واحدة مرتفعة يكثر من 
  .إيراد األدلة العلمية لفكرته

 ..؟ماوجه القصور في مهارات احمد خالل حديثة 
 الثقة العالية اثناء حديثة  -أ
 اإلكثار من إيراد األدلة العلمية  -ب
 النحو العربي الصرامة في التزام قواعد -ج
 افظة على نبرة صوت واحدة مرتفعة المح -د

 
استراتيجية التدريس التي تعتمد على تقسيم المهارات المطلوبة لمجموعات أو  .56

 ..؟ربطها بعامل مشترك ليسهل استدعاؤها هي استراتيجية 
 التذكير  -أ
 الترديد -ب
 التنظيم  -ج
 المراقبة  -د

 
الستدالل على صعوبات التعلم أي من األدوات التالية تفيد اكثر من االخرى في ا .57

 ..؟المعرفية لدى المتعلم 
 اختبار تحصيلي  -أ



 

 

 مقياس اتجاه -ب
 قائمة مالحظات -ج

 
 ..؟من خصائص التغذية الراجعة جميع ما يأتي ماعدا  .58

 فورية  -أ
 مكتوبة  -ب
 متقطعة  -ج
 موجهة  -د

 
 ..؟من حقوق المعلم المهنية  .59

 االطالع على تقويم األداء  -أ
 دراسة المناهج وتقويمها -ب
 ة في برامج النشاط المشارك -ج
 حضور االجتماعات المدرسية  -د

 
أي من العبارات اآلتية تمثل المرحلة االولى لتعامل المعلم مع مشكلة محتملة قد  .60

 ..؟تعترض له 
 تحديد ابعاد المشكلة وعناصرها  -أ
 الشعور بالمشكلة واالعتراف بها  -ب
 حصر األسباب الرئيسيّة للمشكلة  -ج
  توضيح دور المعلم في حل المشكلة -د

 
تدريب الطالب على الممارسة الصحيحة للعبادات ، أي األهداف الخاصة االتية  .61

 ..؟يمكن اشتقاقه من الهدف العام السابق لتحقيقه 
 أن يعرف الطالب الوضوء تعريفاً كامالً  -أ

 أن يعدد الطالب أركان الوضوء وشروطه  -ب
 أن يؤدي الطالب فرض الوضوء بصورة صحيحة  -ت
 القراءن والسنة على فرض الوضوء أن يذكر الطالب شواهد من  -ث

 
 ..؟أي من اآلتي يعد من شروط صياغة اهداف التعلم  .62

 أن تصف العبارة سلوكا  قابال  للمالحظة -أ
 أن تصاغ العبارة بصيغة المبني للمجهول -ب
 أن تتناول العبارة طريقة المعلم في التدريس -ج



 

 

 أن تراعي العبارة الفروق الفردية بين الطالب  -د
 

ف االول االبتدائي أن معظم طالباتها يواجهن صعوبة في الحظت معلمة الص .63
الجلوس بهدوء بعد دخول الصف صباح كل يوم دراسي ، أي اإلجراءات االتية أكثر 

 ..؟مالءمة لضمان بداية يوم دراسي منظم 
وضع الئحة من العقوبات التي ستطبقها المعلمة على الطالبات غير  -أ

 الملتزمات 
نهمك فيه الطالبات فور وصولهن صباح تحديد نشاط روتيني ممتع ت -ب

 كل يوم 
إعداد اختبار قصير توزعة المعلمة على كل طالبة بمجرد دخول غرفة  -ج

 الصف 
البدء بالشرح فوراً ورفض إعادة مايفوت أي طالبة بسبب سلوكها غير  -د

 المقبول 
 

 ..؟أي العبارات االتية ترتبط بأساليب مايُعرف بالتقويم البنائي أو التكويني  .64
 ياس تعلم الطلبة الحالي بناءاً على تحليل نتائج تعلمهم السابق ق -أ
 تقويم تعلم الطلبة لتكوين تصور من خصائصهم وقدراتهم العقلية  -ب
 جمع مؤشرات حول تعلم الطلبة أوال  بأول وبأسلوب دوري  -ج
 منح الطلبة درجات دقيقة تناسب مستوى تحصيلهم الفعلي  -د

 
ص ، هذه الخصائص تتضمن أربعة تتميز الدافعية بمجموعة من الخصائ .65

 ..؟عناصر أساسية منها 
 تحقيق الذات  -أ
 الفهم والمعرفة  -ب
 تحقيق الهدف  -ج
 تلبية الحاجات  -د

 
 ..؟جميع مايلي من أنواع التعلم عند أوزيل عدا  .66

 التعلم بالتلقي القائم على االكتشاف -أ
 التعلم بالتلقي القائم على االستظهار -ب
 نى العامالتعلم باالكتشاف القائم على المع -ج
 التعلم باالكتشاف القائم باالستظهار -د

 



 

 

يحرص المعلم جمال على تدريب طالبه على مهارات التقويم الذاتي ، ليكونوا  .67
 ...؟متعلمين ناجحين من خالل ما يأتي 

 تدريبهم على النقاش والحوار  -أ
 تقويم المعلم للطالب باستمرار -ب
 تعريفهم بأهداف التعلم ومعايير النجاح  -ج
 يهات محددة في حل الواجبات المنزلية إعطاؤهم توج -د

 
 ..؟يستخدم اُسلوب تمثيل األدوار بصورة أفضل عندما  .68

 يبرز بصورة عفوية -أ
 يلقن المدرب المتعلمين ادوارهم -ب
 يبحث مشكلة خاصة بالمتدربين مباشرة  -ج
 يحدد المدرب للمتعلمين دورة في التمثيلية  -د

 
التعلم لدى الطالب مدى  أي األساليب االتية قد تكون افضل تأثير في تحقيق .69

 ..؟الحياة 
 استخدام اُسلوب التعلم الذاتي -أ -أ
 استخدام مهارات التفكير الناقد -ب -ب
 استخدام الكتب والمذكرات الدراسية -ج
 استخدام الوسائل التعليمية في التدريس -د

 
 ..؟تتوقف أهمية التقويم من اجل التعلم ) البنائي ( على عدة عناصر من أهمها  .70

 واسع من المنهج الدراسي تغطيته لمحتوى -أ
 توظيف نتائجه لتقديم تغذية راجعة فورية للطالب  -ب
 اعتمادة على أسئلة تتسم بمعامالت صدق وثبات عالية  -ج
 تزامن تطبيقه مع االنتهاء من الدرس أو الوحدة الدراسية -د

 
دار حوار من معلمين حول أسئلة االختبارات الموضوعية ، فقال احداهما : أنه  .71

ة التي تتميز بأقل نسبة تخمين عند اإلجابة عنها ، ومستوى ثباتها عاٍل يفّضل األسئل
، بالرغم من الجهد الكبير الذي تتطلبه في اإلعداد مقارنة بغيرها ، ما األسئلة التي 

 ..؟ينطبق عليها وصف هذا المعلم 
 االختيار من متعدد  -أ
 إكمال الفراغات -ب
 الصح والخطاء -ج



 

 

 
معلمين عدد كبير من الكلمات التي تدل على معلم اللغة االنجليزي طلب من ال .72

 ..؟مفردة واحدة يدل ذالك على 
 االصالة  -أ
 المرونة -ب
 االبتكار -ج
  الطالقة -د

 
 ..؟يتصف االختبار بالثبات عندما  .73

 يعطي درجات حقيقية لمستوى الطالب في الفصل الواحد -أ
 يسمح بإجراء مقارنة دقيقة بين مستوى الطالب في عدة فصول -ب
 األسئلة التي تعبر عن المحتوى يتضمن عدد كبير من -ج
 ت اذا تم تطبيقه على نفس الطالب يعطي نفس الدرجا -د

 
 ...؟الهدف السلوكي الجيد يفيد في تحقيق اآلتي ماعدا  .74

 تنظيم محتوى الدرس -أ
 اختيار أساليب التقويم  -ب
 اختيار الطرق و الوسائل -ج
 زيادة نسبة مشاركة المتعلمين  -د

 
فقا  لتصنيف بلوم يفّضل استخدام لصياغة اهداف تقيس مستوى التطبيق و .75

 ..؟األفعال التالية 
 يميز ، يعدد ، يعطي امثلة -أ
 يجزئ ، يقارن ، يذكر  -ب
 يعرف ، يسمى ، يختار   -ج
 يبني ، يعدل ، يحل  -د

 
نظرية التعلم التي تصنف عقل المتعلم بأنه صندوق التتضح عملياته الداخلية ،  .76

 .؟.ويتعلم من خالل المثير واالستجابة هي النظرية 
 البنائية  -أ
 السلوكية -ب
 إلدراكيةا -ج
 االجتماعية  -د



 

 

 
المتعلم الذي يفّضل أن يتلقى المعلومات عن طريق القراءة أو الرسوم  .77

 ...؟التوضيحية أو األشكال 
 البصري  -أ
 التأملي  -ب
 السمعي -ج

 
 .....؟أيهما أصح  .78

 مدراء مدارس  -أ
 مديرين مدارس -ب
 مدرا مدارس -ج
 مديرون مدارس  -د

 
ا  على المعلم االستناد عليه عند انتقائه بين نوعين أي اآلتي يمثل معيارا  رئيسي .79

 ..؟من تقنيات التعليم 
 االحدث ، ليظهر انه عصري ويتابع كل جديد -أ
 األرخص ، حيث عليه اال يرهق ميزانية المدرسة  -ب
 األكثر فاعلية ، الن التقنية وسيط لتحقيق األهداف  -ج
 االسهل استعماال ، ليدخر جهده ووقته لمهام اخرى  -د

 
ا يعد المعلم اداة للمالحظة بهدف وصف سلوك ما ، أو تحليله أو تقويمه ، عندم .80

 ..؟فإن عملية التحليل تختلف عن العمليات االخرى من حيث 
 الحكم على السلوك ومؤثراته  -أ
 الربط بين السلوك ومؤثراته  -ب
 تجديد السلوك ومؤثراته -ج
 ضبط السلوك ومؤثراته -د

 
 ..؟مواقف التعليمية يعد مشاركتهم فيلتمكين الطالب من الحكم على ادائهم في ا .81

 التنبؤ في ادائهم  -أ
 وضع محكات التقويم -ب -ب
 تنمية مهارات االقناعج -ج
 تصميم الخطط العالجية -د

 



 

 

ة يدرس مستوى اعلى منك يعد االتصال الهاتفي مع معلم من نفس المدرس .82
 ..؟اتصال

 رأسي  -أ
 تصاعدي  -ب
 أفقي  -ج
 قُطري -د

 
 ...؟بيرة في قومهإذا  أردت ان تصف شخص بأنه كذاب بدرجة ك .83

 أكذب القوم -أ
 كذاب القوم  -ب
ً  -ج  أكثرهم كذبا
 أقلهم صدقاً  -د

 
 ..؟الختبارات الصواب والخطأ عدة مزايا أهمها  .84

 تغطيتها لعينة كبيرة من مفردات محتوى المادة الدراسية  -أ
 ارتفاع معامل الثبات فيها -ب
 تشجيع التالميذ على الحفظ واالستظهار  -ج
 ارتفاع درجة موضوعيتها  -د

 
 ؟يزيد .......... عن الطلب يقل ......... عندما  .85

 االنتاج -الموجود  -أ
 التوزيع -السعر  -ب
 السعر  -العرض  -ج
 السعر  -االنتاج  -د

 
 ..؟من عيوب األسئلة المقالية  .86

 صعوبة إعدادها -أ
 الذاتية  -ب
 سهولة الغش -ج
 ارتفاع مستوى التخمين -د

 
 ..؟الفرق بين المنهج والمقرر  .87

 المنهج أعم وأشمل من المقرر  -أ



 

 

 أعم وأشمل من المنهج المقرر -ب
 ليس لهم صلة في بعض  -ج
 المنهج هو المقرر -د

 
المعرفة هي مفهوم كلي اذا ُجزى أو فُصل فقد معناه ، نسبة لنظرية جشطالت  .88

 ..؟يتفاعل الطالب مع مشكلة أو موقف بأن 
 يجمع بين المعارف أو التجارب السلبية -أ
 يفصل بين مايعرفه وما ال يعرفه  -ب
 متفرقة  يقسم المشكلة الى اجزاء -ج
 يوظف المعارف المكتسبة  -د

 
وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية يقبل الطالب في الصف االول  .89

 ..؟االبتدائي إذا اكمل 
 ست سنوات هجرية في اليوم االول من بداية الدراسة  -أ
 ست سنوات ميالدية في اليوم االول من بداية الدراسة -ب
 بار خاص للقبول المبكر خمس سنوات ميالدية واجتياز اخت -ج
 خمس سنوات هجرية في اليوم االول من بداية الدراسة  -د

 
 ..؟أفضل معامل تمييز للفقرة ) السؤال ( في اختبار تحصيلي هو  .90

ً  -أ  عندما يكون سالبا
 صفراً  -ب
 ، فأقل25 -ج
 ، فأكثر 30 -د

 
وفقا  لالئحة تقويم الطالب فإن تقويم الطالب في مرحلة االبتدائية يعد ناجحا  اذا  .91
 ...؟تقن بنهاية العام في كل مادة ا

 % من مهارات الحد األدنى 75 -أ
 % من قائمة المهارات والمعارف 75 -ب
 جميع مهارات الحد األدنى  -ج
 قائمة المهارات والمعارف المحددة للمادة -د

 
 ..؟للمتحدث الجيد مهارات أساسيه وال يعد منها  .92

 الثقه بالنفس -أ



 

 

 حضور البديهة  -ب
 حسن االستماع -ج
 أي الثبات على الر -د

 
 ..؟العملية التربوية التي تؤدي الى حصول على قيمة كمية  .93

 التنبؤ-أ
 التقويم-ب
  القياس-ج
 التقدير-د

 
 أخفق ناصر في االمتحان ...... ألنه أهمل  .94

 ..؟عالمة الترقيم المناسبة 
 ، -أ
 . -ب
 ! -ج
 ؛  -د

 
أن يستخرج التلميذ من اآلية الكريمة مثالين على أظهار النُّون الساكنة يصنف  .95

 ...؟دف ضمن االهداف هذا اله
 المهارية -أ
 الوجدانية -ب
 الضمنية -ج
 التطبيقية  -د

 
 ..؟من االمور التي تسبب فجوات في االتصال والتواصل  .96

 السن -أ
 الجنس -ب
 ثقافة الفرد  -ج

 
أشارت بعض الدراسات الى ارتفاع ارتباط درجات خريجي الثانوية العامة في  .97

لسنة الثانية بالجامعة اختبار القدرات بدرجاتهم على مستوى المعدل التراكمي في ا
 ..؟وهذا مايعرف بالصدق 

 التالزمي -أ



 

 

 التكافؤي -ب
  التنبؤي -ج
 المفاهيمي  -د

 
 ..؟التعلم اإلنساني غالبا  مايحتاج الى  .98

 وسائل وتقنيات يستعين بها المتعلم للقيام بنشاط التعليم  -أ
 الى إدارة التربية والتعليم وطاقمها فقط -ب
 تحريك العقل وتنشيطه واإلصغاء التام -ج
 حتاج الى شي فهو يأتي بالفطرة ال ي -د

 
 ...؟تتدرج خطوات االستقصاء وفق التسلسل التالي  .99

اإلحساس بالمشكلة ، تحديد المشكلة ، وضع الفرضيات ، فحص  -أ
 الفرضيات ، النتيجة ، المناقشة 

اإلحساس بالمشكلة ، وضع الفرضيات ، تحديد المشكلة ، فحص  -ب
 الفرضيات ، النتيجة ، المناقشة 

شكلة ، اإلحساس بالمشكلة ، وضع الفرضيات ، فحص تحديد الم -ج
 الفرضيات ، النتيجة ، المناقشة 

 الشئ مما سبق  -د
 

 ..؟في التدريس باللعب ، يجب أن تتوفر العناصر التالية في اللعبه  .100
 األدوار ، القوانين ، االهداف ، الطقوس ، اللغة المعيار  -أ
 النجاح األدوار ، عدد الالعبين ، التحدي ، الطقوس معايير -ب
 التشويق ، السالمة ، الطقوس االهداف  -ج
االرتباط بالمادة العلمية ، المساحة الكافية ، الطقوس ، العدد الكافي من  -د

 الالعبين 
 

 ..؟المعلم الذي يهتم بإعطاء الطالب حرية العمل والتصميم  .101
 المعلم المرشد -أ
 المعلم التقليدي -ب
 المعلم الميسر -ج
 المعلم المفوض -د

  


