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عبدالرحمن_كفايات#  

 
1 

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

الصناعات اليدوية -ب  
الرحالت امليدانية -ج  

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

           وبني ، واذكرعدد ،  -أ  
برهن على ، نظم ، أعرب -ب   
√احكم على ، انقد   -ج   
قارن ، صنف -د   
 
جميع ما يلي من مسميات نظريات التعلم عدا .. -3  
  النظرية البنائية - أ

  النظرية االجتماعية - ب
√النظرية الوضعية   - ج  
النظرية السلوكية - د  
 
من خصائص األهداف التربوية : -4   
√عامه   -أ  
خاصة -ب   
عامه وخاصة -ج   

سهل حتقيقها خالل فرته وجيزه -د  
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طبقا لنظريه ... المعلم دوره ميسر وموجه :  -5  
√البناء   -أ  

االقرتاين -ب  
املعريف -ج   
االجتماعي -د   
 
أنواع التقويم لتحديد نجاح ورسوب الطالب :  -6  

التقومي القبلي -أ    
√التقومي النهائي   -ب  
التقومي التكويين -ج  

التقومي البنائي -د   
 
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   
 
  فإن نسبة الخصم هي :لاير ،  2222لاير من سعر جهاز كان سعره األصلي  252إذا تم خصم مبلغ  -8
  ٪01 -أ

٪52 -ب  
√٪  0522 -ج  
  ٪51 -د
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  منهم غائبين ، كم عدد الغائبين ؟ %12طالب  32فصل يوجد فيه  -9
√  3 -أ  

4 -ب  
2 -ج  
6 -د  
 

جرام ، فإن وزن أربع طابعات من النوع نفسه ؟ 522كجم و   4إذا كان وزن طابعة واحدة  -12  
√كجم    01 -أ  

كجم  0121 -ب  
  كجم  9 -ج
كم  51 -د  
 

أي األعداد التالية غير أولي ؟ -11  
3 -أ  

7 -ب  
03 -ج  
√  22 -د  
 

من شروط التعلم الرئيسية :  -12  
النضج -أ  
املمارسة -ب   
الدافعية -ج   
√مجيع ما ذكر   -د   
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ألقرب جزء من المائة هو ؟ 74342ناتج تقريب  -13  
7231 -أ  

  7241 -ب
√  7234 -ج  
7243 -د  
 

ما هو السؤال األدنى للمستويات بلوم للمعرفة ؟   -14  
  √عدد نواقض الوضوء    -أ 

  قارن  -ب
  اربط  -ج
فسر  -د  
 

جمع منشاة ؟  -15  
√منشآت    -أ  
منشأة -ب   

منشأات  -ج  
منشاءات  -د  
 

أن يكتب التلميذ تقريرا يتضمن األفكار الرئيسية للدرس هذا الهدف بمستوى ؟  -16  
التحليل -أ   

التطبيق -ب  
√الرتكيب   -ج   

التقومي -د  
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   صليت خمس ... ؟  -17
  √صلوات   -أ 
  صالاة -ب 

  صالت  -ج
صالة -د  
 

معلم الفنية طلب من طالبه أن يصمموا تغليفا جديدا للكتب المدرسية ماذا يعد هذا المستوي ..  -18  
  معريف -أ 
  فهم -ب 
  حتليل -ج 
√تطبيق   -د   
 

رحم اهلل امرأ فعل الخير و ...... إليه : -19  
دعاء -أ  

√دعا   -ب  
دعي -ج  
دعى -د  
 

:الكتابة الصحيحة للجملة -22  
  ال تنسى ذكر اهلل -أ

√ال تنس ذكر اهلل   -ب  
ال تنسا ذكر اهلل -ج  
ال تنساء ذكر اهلل -د  
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أي الجمل اآلتية صحيحة ؟ -21  
  لوحة الشرف معلمو املدرسة كتبو -أ 

لوحة الشرف معلموا املدرسة كتبو  -ب  
√لوحة الشرف   معلمو املدرسة كتبوا  -ج  
لوحة الشرف علموا املدرسة كتبوا م  -د  
 

أي الجمل اآلتية صحيحة ؟ -22  
احلاسوٌب عاطال   -أ  

عاطال   احلاسوب   -ب  
√احلاسوٌب عاطُل   -ج  
عاطلُ  احلاسوب   -د  
 

؟أي الجمل اآلتية صحيحة  -23  
دعات  الذين يريدون من اهلل النجاة -أ  

دعاٌت الذين يريدون من اهلل النجاه -ب  
دعاة  الذين يريدون من اهلل النجاة -ج  
√دعاٌة الذين يريدون من اهلل النجاه   -د  
 

المصدر استبان من الفعل ؟ نزل اهلل القران على محمد تبياناً لكل شيء  -24  
√بنين   -أ   
  أبان -ب 
  انااستبي -ج 
استبني -د   
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معلم يجري تجربة لغاز الهيدروجين في المعمل بنفسه والطالب يشاهدونه ؟  -25  
  التجريب  -أ 
االكتشاف -ب   
التدريب -ج   
√العرض   -د   
 

  : السمع لدى األطفال االبتدائي  -26
√حسي   -أ   

حركي   -ب  
  انفعايل  -ج 

معريف  -د  
 

؟ما معنى كلمة ) يخادن (  -27  
  يناقش -أ

√يصادق   -ب  
  جيالس -ج
يصادق -د  
 

أي الجمل التالية صحيحة ؟ -28  
كان احلفُل رائعٌ   -أ  

رائعٌ  كان احلفل    -ب  
رائعا   كان احلفل    -ج  
√كان احلفُل رائعا     -د  
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ترى الساري وال يراها، تشبه الحوت وهي ليست حوت. ماذا يقصد الشاعر ؟ -29  
√الغواصة   -أ  

  الطائرة -ب
  الصاروخ -ج
السفينة -د  
 

من خصائص التغذية الراجعة الفاعلة ما عدا ؟ -32  
  موجهة -أ

  فورية -ب
√متقطعة   -ج  
كتابية  -د  
 

: مشاركة المعلم معلم شارك في أنشطه مقامه بإحدى الجامعات عنوانها المعلم الخبير،  -31  
  اجتماعيه -أ 
  أنشطه خارج الصف -ب 
√أنشطه مهنيه   -ج   
اجتماعيه -د   
 

: تقنية حديثة تعمل على الشبكة العنكبوتية يستخدمها المعلم   -32  
برامج التدريس اخلاصة -أ   
  الوسائط املتعددة -ب 

√فصول افرتاضيه    -ج  
  الربجميات -د
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  الصحيح ؟معلم حصل على تقييم غير مرضي ف األداء الوظيفي ألول سنة، ما اإلجراء   -33
إهناء خدماته -أ   
  حرمانه العالوة السنوية -ب 
√نقله لوظيفة إدارية   -ج   
ىنقله منطقه أخر  -د   
 

  سم ؟4كم فكم يساوي إذا كانت المسافة بين مدينتين 122سم=1إذا كان  -34
√كم    411 -أ   

كم  149 -ب  
  كم  451 -ج
كم  541 -د  
 

  من أنواع الكتابة الفنية ؟ -35
√اخلاطرة   -أ  

التقرير -ب  
احملضر -ج  
الرسالة اإلدارية -د  
 

  المرحلة الثانوية من مراحل بياجيه :  -36
  املرحلة احلسيه العقلية -أ 
  ما قبل العمليات -ب 
  العمليات احلسيه -ج 
√العمليات اجملردة   -د   
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  أن تسهب في شرح درسك. معنى كلمة ) تسهب ( ؟ -37
  ختتصر -أ

  تناقش -ب
√تطيل   -ج  
تسرع -د  
 

: اتصلت .... صديقي هاتفياً   -38  
√ب   -أ    
يف -ب   

على -ج  
ل -د   
 

:صل .... وتهجد  -39  
  بليل -أ

باليل -ب  
√بالليل   -ج  
با الليل -د  
 

  :بالبيت اإلجراء المناسب لهذا هومحمد معلم رياضيات يريد التأكد من استخدام طالبه لآللة الحاسبة  -42
املقابلة -أ  

  املالحظة املباشرة -ب
األسئلة -ج  
√االختبارات   -د  
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  خريطة المفاهيم التي تضع المفهوم في المنتصف ثم المفاهيم األقل تجريدا بعدها، تسمى خريطة ؟  -41
  احللقة -أ

السلسلة -ب  
  اهلرمية -ج
√النجمة   -د  
 

مستوى تقدم تعلم الطلبة نحو تحقيق األهداف ؟أي أساليب التقويم أكثر فاعلية في التعرف على   -42  
  التشخيصي  -أ

املبدئي -ب  
√التكويين   -ج  
النهائي -د  
 

الحظ المعلم أن الطالب ) احمد ( يتعدى على أقرانه ويزعجهم مما يؤدي إعاقة تعلم الطالب، وإثارة  -43
 الخالفات بينهم، فكيف يتصرف المعلم في هذا الموقف ؟

  وس مجيع طالب الفصليعيد تنظيم جل -أ
  يغري مكان الطالب وجيعله يف مؤخرة الفصل -ب
√جيتمع مع الطالب ويناقشه يف أسباب سلوكه وآثاره السلبية   -ج  
يف سلوك ابنه وتوجيهه إىل األفضليستدعي ويل أمر الطالب ويناقشه  -د  
 

ني كثيراً بسبب عدم تعاون زمالئه يترأس األستاذ ) خالد ( لجنة اإلعداد لليوم العلمي في المدرسة يعا -44
أعضاء اللجنة وتقصيرهم في تأدية المهام المتوقعة منهم، أي اإلجراءات اآلتية عليه أن يتبعها المعلم لمواجهة 

 الموقف ؟
  تقدمي شكوى خطية ملدير املدرسة -أ

  االستقالة واالعتذار عن ترأس اللجنة -ب
اللجنةالقيام بالعمل وحده حيث انه رئيس  -ج  
√حبث أسباب تقاعس زمالئه وآليات حتفيزهم   -د  
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يخصص المعلم في بداية العام الدراسي األسبوع األول لعرض أهداف المقرر على طالبه ثم يناقشها  -45
معهم وينقحها ويطلب من كل طالب إضافة ما يراه من أهداف خاصة لتناولها في حينها ، يهدف المعلم من 

  :هذه الممارسة إلى 
تدريب الطالب على املشاركة -أ  

  مراعاة الفروق الفردية بني الطالب -ب
  حتقيق التفاعل اإلجيايب بني الطالب واملعلم -ج
√رفع مستوى دافعية الطالب وحتملهم مسؤولية تعلمهم   -د  
 

الءمة مضى على التحاق األستاذ طالل بمهنة التعليم أسبوع واحد فقط أي اإلجراءات اآلتية أكثر م -46
  لمساعدته في تطوير أساليبه في إدارة سلوك الطلبة ؟

  مناقشة الصعوبات اليت واجهها مع مدير املدرسة واملرشد الرتبوي -أ
√حضور حصص عند عدد من زمالئه املعلمني أصحاب الكفاية واخلربة   -ب  
  التعاون مع زمالئه اجلدد حيث أهنم يواجهون نفس النوع من الصعوبات -ج
ارة مكتبة املدرسة ومراجعة الكتب اليت تشرح مهارات اإلدارة الصفيةزي -د  

 
عندما يرغب المعلم استخدام التقنية لمشاهدة الطالب الواجبات المطلوبة منهم واإلجابة عنها في نفس  -47

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

  فيس بوك -ب
√مدونه إلكرتونيه   -ج  
الربيد إلكرتوين -د  
 

عندما يزيد ....عن الطلب يقل ....  -48  
اإلنتاج -املوجود  -أ   
التوزيع -السعر  -ب   
√السعر   -العرض  -ج   
السعر –اإلنتاج  -د   
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االبتدائي إذا أكمل :السن المناسب حسب أنظمة وزارة التعليم لتسجيل الطفل في الصف األول  -49  
√ست سنوات هجرية يف اليوم األول من بداية الدراسة   -أ  

  ست سنوات ميالدية يف اليوم األول من بداية الدراسة -ب
مخس سنوات ميالدية واجتاز اختبارا  خاصا  للقبول املبكر -ج  
يف اليوم األول من بداية الدراسةمخس سنوات ومثانية أشهر  -د  
 

الطالب وطنه (، ما هو الهدف ؟) أن يحب  -52  
√وجداين   -أ  

  عقلي -ب
  معريف  -ج
حس حركي -د  
 

في حالة اإلثبات الم تسافر إلى مكة ؟   -51  
  كال مل أسافر إىل مكة  -أ  

نعم سافرت إىل مكة -ب  
√بلى سافرت إىل مكة   -ج   
نعم مل أسافر إىل مكة -د   
 

  طالب إلى مجموعات ماعدا ؟كل مما يلي ينبغي مراعاته عند تقسيم ال  -52
ترك مسافة بني اجملوعات مالئمة -أ    
ترتيب اجملموعات بطريقه تتيح للمعلم التحرك بشكل أفضل -ب   
إن يكون الطالب قريبني من بعض ليحقق التفاعل -ج   
√إن يقسم الطالب على اجملموعات وفق رغباهتم اخلاصة   -د   
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  المرحلة األولى لتعامل المعلم مع مشكلة محتملة ؟ أي من العبارات التالية تمثل -53
  حتديد إبعاد املشكلة وعناصرها -أ

√الشعور باملشكلة واالعرتاف هبا   -ب  
حصر األسباب الرئيسية للمشكلة -ج  
توضيح دور املعلم يف حل املشكلة -د  
 

من الطرق المتبعة لقياس الجانب الوجداني للطالب ؟ -54  
  االختبار املقايل -أ

االختبار املوضوعي -ب  
املقابلة -ج  
√املالحظة   -د  
 

لجدول المواصفات بعدان هما ؟ -55  
تقديرات ومعايري -أ  

أهداف وأنشطة -ب  
√أهداف وحمتوى   -ج  
احتياجات املعلم والطالب -د  
 

الجملة التي فيها خطأ في كتابة الهمزة هي ؟ -56  
  امسي حممد -أ

  التفاؤل حممود -ب
  مجيلهذا شيء  -ج
√ستقبال مميز  مكتب اإل -د  
 
 
 
 
 
 



عبدالرحمن_كفايات#  

 
15 

  أي من الكلمات التالية يوجد فيها خطأ إمالئي ؟ -57
  النباتات -أ

  الزهرة -ب
√ هالفضيل -ج  
اإلله -د  
 

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

√الطريقة االستقرائية   -ب  
االستقصاء -ج  
النمذجة -د  
 

تستخدم طريقة تمثيل األدوار أمام الطالب لتحقيق :  -59  
التعبري عن األهداف الوجدانية -أ   

طريقة حل املشكالت  -ب  
تعميق االجتاهات اإلجيابية -ج   

√مجيع ما ذكر    -د  
 

أول من يكتشف صعوبات التعلم لدى الطالب هو ؟ -62  
  الطالب نفسه -أ

  ويل األمر -ب
  املرشد الطاليب -ج
√املعلم   -د  
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عندما يتعلم الطالب أشياء يحب تعلمها ، أو يتعلم أشياء إلرضاء رغبات نفسه تسمى هذه الحالة : -61  
أحاسيس -أ  

√دوافع   -ب  
مشاعر -ج  
حمركات نفسية -د  
 

كل ما يلي من أدوات التقويم التربوي عدا ....  -62  
  االختبارات التحصيلية -أ
√اختبارات الذكاء   -ب   

دراسة احلالة -ج  
مقاييس االجتاهات -د   
 

إذا طلب مني التقدم إلى دورات تدريبية أثناء الخدمة فإنني : -63  
  ال عطي األمر أمهية -أ

√ادرس مدى مناسبة الدورة يل   -ب  
  أتأكد من رغبة زمالئي يف التقدم عليها -ج
احسب املردود املايل منها -د  
 

نواع السلوك التكيفي ؟من أ -64  
  التدمريي والعشوائي -أ

  اإلجيايب والسليب -ب
√ االنسحايب والعدواين  -ج  
التخرييب والفوضوي -د  
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عدد استخدامات قلم الرصاص ، نوع التفكير : -65  
√ الطالقة -أ  

  املرونة -ب
األصالة   -ج  
التفاصيل -د  
 

زمالئه المعلمين على نتائج تقويم طالبه للبرنامج التعليمي المقدم دائما يسعى المعلم محمد إلى اطالع  - 66
لهم ومناقشتهم ومقارنتها بنتائج تقويم طالبهم في الفصول المشتركة التي يدرسونها ، أي األهداف التالية يرغب 

  المعلم محمد تحقيقه من ذلك ؟
  معرفه مستوى الطالب يف أكثر من ماده -أ 
  ائج طالبه أمام زمالئه املعلمنيإظهار مدى متيز نت -ب 
  معرفه أساليب التقومي اليت يقوم هبا زمالئه املعلمون -ج 
√إشراك زمالئه واالستفادة من آرائهم يف تقومي العملية التعليمية   -د   
 

قدم المعلم لطالبه نشاطاً يشتمل على مجموعة مثلثات مختلفة الزوايا وطلب منهم قياس الزوايا وإيجاد  -67
درجة( عليه فإن طريقة  182جموعها ومالحظة النتائج، ومنه توصل الطالب إلى حقيقة )مجموع زوايا المثلث م

 التدريس المطبقة هي :
االستنباط -أ   
√االستقراء   -ب   
  العرض العملي -ج 
حل املشكالت -د   
 

والعلماء، الخطأ الذي  من ضمن األهداف التي كتبها المعلم أحمد في درسه هو أن يقدر الطالب العلم -68
:وقع فيه المعلم هو أن الهدف  

تضمن أكثر من ناتج تعلم -أ  
√غري قابل للقياس   -ب  
غري حمدد -ج  
عام -د  
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 عندما قرأ المشرف أسئلة أخبار التي أعدها المعلم وجد أنها متنوعة وتتفاوت بين الموضوعية والمقالية -69
القصيرة إال أنها كانت تركز على موضوعات دون أخرى وهذا ما عده المشرف عامال سلبيا في االختبار، ما 

 النصيحة التي يجب توجيهها للمعلم ؟
√بناء جدول املواصفات لالختبارات   -أ  

زيارة عدد األسئلة لتشمل كامل املقرر -ب  
توزيع األسئلة بالتساوي وبني املوضوعات -ج  
ل عن كل هدف من األهداف السلوكيةسؤاوضع  -د  
 

جميع العوامل اآلتية تؤثر على االتجاه االيجابي للمعلم نحو مهنة التدريس ما عدا : -72  
  اإلعداد املهين -أ

  اإلعداد الثقايف -ب
  اإلعداد األكادميي -ج
√امتالك الكفايات التدريسية   -د  

 
يقصد بمشكلة البحث :  -71  

√موضوع البحث   -أ    
طريقة البحث -ب   
أفراد البحث -ج   
مصطلحات البحث -د   
 

:  إعطاء الطالب سؤال وجعله يطرح اكبر عدد من األفكار ماذا يسمى -72  
  األصالة -أ 

  املرونة -ب
√الطالقة   -ج  
االستنتاج -د  
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معلم علم ارض ذهب للرحلة ليكتشف الصخور وطلب احد أولياء األمور الذهاب معه، ماذا يعمل  -73
 المعلم ؟ 

يتجاهله -أ  
√يستفيد من خرباته   -ب  
يرفض طلب -ج  
كلفه مهمة الرحلة ألنه عنده خربهي -د  
 

  عند تعارض وقت موعد شخصي مع أوقات أعمال خاصة بالمدرسة فإنني ؟ -74
عن املوعد الشخصياعتذر  -أ  

  اذهب أوال  للموعد الشخصي مث إىل املدرسة -ب
احبث عن أعذار لعدم ذهايب للمدرسة -ج  
√أؤجل املوعد الشخصي واذهب إىل املدرسة   -د  
 

  إذا أجاب احد الطلبة عن احد األسئلة إجابة خاطئة ، فأي اآلتي يعد التعامل األمثل ؟ -75
  جابتهانظر إىل اجلانب الصحيح يف إ -أ

  انتقل لطالب أخر مباشرة -ب
  أقول له: إجابتك خاطئة -ج
√أقول له : حماولة جيدة   -د  
 

فوق المعرفي ؟ من مهارات التفكير  -76  
  التميز بني املصادر الصحيحة -أ

واالستقراء االستنتاج  -ب  
  املقارنة والتباين -ج
√املراقبة والتقييم   -د  
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  بها المعلم لمنع سلوك خاطئ في غرفه الصف ؟العملية التي يقوم   -77
ضبط الصف -أ   
√إدارة الصف   -ب   
استخدام الثواب والعقاب -ج   
استخدام املعززات -د   
 

  أي من المواقف اآلتية يندرج تحت أخالقيات التعامل مع التقنية ومصادر المعلومات ؟ -78
معينه إرسال بريد الكرتوين بشكل متكرر التنبيه على قضيه -أ  

√توجيه رسالة اعتذار عند إرسال رسائل الكرتونية لغري أصحاهبا   -ب  
إخفاء اهلوية أو إخفاء االنتماء اإلداري يف كل املراسالت الكرتونية -ج  
خطأ إىل عنوان الربيد االلكرتويناالستفادة من الوثائق االلكرتونية اليت تصل  -د  
 

المقصود بـ :االستعداد النفسي والبدني لألداء هو  -79  
االستقبال -أ  

√التهيئة   -ب  
االستجابة املوجهة -ج  
التكييف -د  
 

المؤثر الحقيقي في الصحة النفسية لإلنسان هو ؟ -82  
العوامل البيئية -أ  

النضج والنمو-ب  
العوامل الوراثية -ج  
√تفاعل البيئية والوراثة   -د  
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معين واستمراريته هو ؟محركات للسلوك تعمل على توجيهه نحو هدف  -81  
√الدافعية   -أ  

النضج -ب  
املمارسة -ج  
التعلم -د  
 

الوسيلة التعليمة :   -82  
ركن ثانوي يف الدرس -أ   
√ركن أساسي يف الدرس   -ب   
  عامل مساعد يف الدرس -ج 
غري مهمة يف العملية التعليمية -د   
 

  منح اإلجازة االضطرارية للمعلم من صالحية : -83
√د املدرسة  قائ -أ  

وكيل املدرسة -ب  
املشرف الرتبوي -ج  
مدير مكتب التعليم -د  
 

إذا ندب مدرس إلى مدرسه أخرى وغاب يوم واحد فعليه أن يرجع إلى : -84  
اإلدارة -أ  

وكالة الوزارة -ب  
الشؤون القانونية -ج  
√املدرسة األصلية   -د  
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التعليمية :يمكن القول أن اقل التصنيفات لألهداف   -85             
وجدانيه -أ   
√حركيه   -ب   
انفعاليه -ج   
معرفيه -د   
 

: تعرف اإلجازة العارضة بأنها -86  
√إجازة بأجر ملدة أسبوع   -أ  

تنتهي بانتهاء السنة املالية -ب  
  تنتهي بانتهاء السنة الدراسية -ج
إجازة ملدة يوما  بال اجر -د  
 

  بـ : سبعة أيام العارضة ينتهون  -87
√انتهاء السنة امليالدية   -أ  

انتهاء االمتحانات -ب  
انتهاء السنة الدراسية -ج  
انتهاء اإلجازة الصيفية -د  
 

: أي من العبارات اآلتية ال تعد شرطا الختيار تقنيات التعليم -88  
أن تتناسب التقنية مع أعمار الطالب وقدراهتم -أ  

√أن يكون للمعلم والتالميذ دور يف إنتاجها   -ب  
أن تتوافق التقنية مع أغراض استخدامها -ج  
أن تكون التقنية مناسبة ملوضوع الدرس -د  
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من يكلف المعلم بالندب : -89  
املدير -أ  

√إدارة التعليم   -ب  
الوزارة -ج  
املشرف الرتبوي -د  
 

  يؤكد التربويين على :  -92
√تداخل األهداف   -أ   
  عدم تداخل األهداف -ب 
  تداخل املعرفية مع االنفعالية -ج 
  تداخل االنفعالية مع احلركية -د 
 

: قسم ديوي منهج النشاط إلى قسمين قائمين على -91  
  استعداد املعلم وطرق التدريس -أ

  أهداف التعليم وحمتوى املقرر -ب
√ميول التالميذ واملواقف التعليمية   -ج  
البيئة الصفية واجملتمع املدرسي -د  
 

من المظاهر السلوكية التي تدل على الجنوح االجتماعي :  -92  
الشعور بالدونية -أ   
√استخدام ألفاظ نابية   -ب   
اهلروب من املدرسة -ج   

سهولة االنقياد  -د  
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  باستخدامها مع الطلبة الذين يعانون من فرط الحركة وتشتت االنتباه ؟أي اإلجراءات اآلتية يوصى  -93
  قصر تعليمهم على األوقات اليت ينتبهون فيها -أ

جتاهلهم كلما حتركوا أو تشتت انتباههم -ب  
  إخضاعهم الختبارات معظم الوقت -ج
√هتيئة أنشطة حركية إضافية هلم   -د  
 

  اعيا في النشاطات المسرحية بالمدرسة يصنف خدمة إرشادية :إشراك طلبة من أسرة منبوذة اجتم  -94
وقائية -أ   

إمنائية -ب  
تثقيفية -ج  
√عالجية   -د  

 
درجات انخفضت قد المتفوقين لطالبا أحد أن وجدت المواد إحدى في الطالب ألداء متابعتك خالل من.95
: مع بالتعاون حالته دراسة نبغيي لذاه   

√  الطاليب املرشد -أ  
الطالب معلمي -ب  
  املدرسة إدارة -ج
  األمر ويل -د
 

ورد ضمن وثيقة سياسية التعليم في المملكة الهدف اآلتي .. وضع مستوى الصحة النفسية إلحالل  -96
 السكينة في نفس الطالب وتعبئة الجو المدرسي المناسب، تحت أي مما يأتي يمكن تصنيف الهدف السابق :

√م  األهداف العامة للتعلي -أ  
أهداف تدريس الرتبية االسريه -ب  
أهداف التعليم ف املرحلة االبتدائية -ج  
أهداف تدريس الدراسات االجتماعية -د  
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على طلبته في الصف الثالث  يرغب األستاذ )ناصر( بتطبيق مبادئ نظرية النمو المعرفي لجان بياجيه -97
 متوسط جميع الممارسات اآلتية مالئمة في هذا السياق ما عدا واحده هي :

√تعليم الطلبة باستخدام بأسلوب حل املشكالت اليت يتطلب وضع الفرضيات واحللول   -أ  
تقدمي مواقف تعلم تشتمل على مشكالت حتتمل حال واحد واضحا ومباشرة. -ب  
ستخدام أسلوب االستقصاء وتكليف الطلبة مبشاريع تعلم التجريد.تعليم الطلبة ا -ج  
وا بعد بقدرة عالية على التجريد.التخطيط للتعلم بافرتاض أن بعض طلبته مل يصل -د  
 

شخص أحد الطالب في الصف الثاني االبتدائي على أن لديه صعوبات في التعلم إضافة إلى صعوبات  -98
: القراءة، إذا الطالب سيعاني من  

مشكالت يف التكيف مع أقرانه -أ  
√مشكالت يف تعلم الرياضيات   -ب  
ضعف يف املهارات احلركية -ج  
تأخر يف مستوى الذكاء -د  
 

يعتبر عجز الطالب في أحدى المجاالت اآلتية المؤشر األهم على احتماليه وجود إعاقة عقلية لديه ،  -99
  هذا المجال هو :

√السلوك التكيفي   -أ  
  التحليل املنطقي -ب
الطالقة اللفظية -ج  
التفكري اجملرد -د  
 

التصميم التعليمي الذي يعد من أبسط أساليب تصميم البرامج ويلزم الدارسون الخوض في مسار  -122
  تعليمي واحد هو التصميم ؟

√اخلطي   -أ  
املتفرغ -ب  
املتوازن -ج  
املتبادل -د  
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حاول المعلم ) حسن ( أن يطبق نظرية سكنر في عملياته التدريسية فكان يطبق التعزيز للمتعلمين، يعد  -121
 هذا من مداخل التدريس :

√السلوكي   -أ  
الفردي -ب  
الوجداين -ج  
املعريف -د  
 

أفضل  رأى مشرف النشاط الطالبي أن احد الطالب يتجنب المشاركة في األنشطة الطالبية ، لذا فإن -122
 إجراء يتصرف به في هذه الحالة مع الطالب ؟

  اإليعاز لزمالئه بضرورة مشاركته معهم بالنشاط -أ
√اجللوس معه بشكل منفرد ودراسة احلالة بشكل مباشر   -ب  
  هتيئة مواقف عقوبة جتربه على االخنراط يف األنشطة -ج
االتصال بويل أمره وأخباره حبالة ابنه -د  
 

موضوعه التيمم أيهما أفضل وسيلة :في درس    -123  
√تراب حقيقي   -أ   
  صور -ب  
سبورة -ج    
تكليفهم بواجب -د    
 

  ما السن المناسب للتطبيع االجتماعي : -124
طفولة مبكرة 00-6  -أ  

√طفولة متأخرة   05-9  -ب  
02-05  -ج  
01-02  -د  
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  ي الفهم والعقل ؟المدرسة التي تتكلم عن اإلدراك واألسلوب المعرفي ف -125
البنائية -أ  

  التحليلية -ب
الوظيفية -ج  
√اجلشطالت   -د  
 

المعلم المتميز هو الذي يركز على :  -126  
           √املعلومات واملهارات والقيم   -أ  

املعلومات واملعارف والقيم - ب  
املعارف العامة واملهارات - ج  

 
االستراتجيات الحديثة في التدريس اتجه إلى توظيف إستراتيجية بعد حضور المعلم )خالد( لبرنامج  -127

العصف الذهني، حيث أثار في درسه موضوع "انتشار مرض كورونا" إلثارة تفكير الطالب وحثهم على تقديم 
 اكبر عدد من األفكار والتصورات حول هذا الموضوع . هدف المعلم من ذلك  :

تدريب الطالب على حل املشكالت -أ  
  عرفة وعي الطالب مبشكالت اجملتمع احملليم -ب
√ حتفيز الطالب على املشاركة واالندماج يف عملية التعلم -ج   
تنمية اجتاهات الطالب حنو االختصاصات العلمية وفائدهتا -د  
 

استجابة المعلم االيجابية أو السلبية للمواقف النفسية والتربوية المرتبطة بمهنة التدريس ، تشير إلى   :  -128  
  كفايات مهنة التدريس  -أ

مهارات مهنة التدريس -ب  
فاعليته التدريسية -ج  
  √اجتاهه حنو مهنة التدريس  -د
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طلبة ضمن مجموعات التعلم التعاوني ماعدا واحداً جميع الشروط اآلتية ينبغي مراعاتها عند توزيع ال -129
:هو  

  جلوس أعضاء اجملموعة على مقربه كافيه من بعضهم بعضا -أ
  √تقسيم الطلبة إىل جمموعات وفقا  الختياراهتم اخلاصة -ب
ترتيب اجملموعات بشكل ييسر جتول العلم بينهما -ج  
تباعد اجملموعات عن بعضها مبسافة مالئمة -د  
 

  أول مرحلة من مراحل تطوير المناهج : -112
تطوير األساليب التدريسية -أ  

  √تقومي واقع املناهج  -ب
  اإلطالع على مناهج مماثلة يف دول متقدمة -ج
إعداد الوسائل التعليمية وكتب األنشطة -د  
 

، ولذلك هو  يؤكد معلم الرياضيات باستمرار في تكليفاته للطالب أنهم ذو قدرة عاليه وذكاء مرتفع -111
يكلفهم بما يتوافق مع هذه التوقعات المرتفعة ، ومع ذلك فإنه يرشدهم لما يسهل عليهم المهام والواجبات . 

  ما سبق يؤكد على أن المعلم لديه قدرة على :
  إعطاء تكاليف منزلية جيدة ولكنها ضاغطة على الطالب -أ

  √حتفيز الطالب وإظهار التوقعات العالية لتعلمهم  -ب
  اكتشاف املبدعني من الطالب من خالل ذكائهم -ج
توجيه الطالب والقيام بدور املرشد الطاليب -د  
 

ليس من عناصر المنهج ؟ -112  
  √وثيقة املنهج  -أ 

األهداف -ب  
  التقومي -ج
احملتوى -د  
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من خصائص المعاقين عقلياً أنهم  : -112  
  يتعلمون بسرعة وينسون بسرعة -أ

  ببطء وينسون ببطءيتعلمون  -ب
  √يتعلمون ببطء وينسون بسرعة  -ج
  يتعلمون بسرعة وينسون ببطء -د
 

عندما يقوم المعلم بخصم درجات الطالب الذين لم يحلو الواجب  : -113  
  تعزيز إجيايب -أ 
تعزيز سليب -ب   
عقاب إجيايب -ج   
√عقاب سليب   -د   
 

تعليم طالباتها باستمرار وتشجعهم على االنطالق تستخدم المعلمة أسلوب العصف الذهني في  -114
بالتفكير والتحرر من أي قيود وتشجع طالباتها على عدم التردد في توليد أفكار غريبة ، ما نوع التفكير الذي 

 يتوقع أن تسهم المعلمة في تطوير طالباتها  :
  الناقد -أ

√اإلبداعي   -ب  
  التأملي -ج
الفوق معريف  -د  
 

  ولي األمر عن نشاط تقرير الطالب التعليمي يفضل استخدام الوسيلة اآلتية :لتزويد  -115
رسالة الكرتونية -أ  

اتصال هاتفي -ب  
جوال  رسالة -ج  
  √رسالة ورقية  -د
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  صدق االختبار يعني : -116
مشوله على كل أجزاء املقرر -أ  

مراعاته الفروق الفردية بني املتعلمني -ب  
  √قياسه لألهداف اليت صمم من أجلها  -ج
حصوله على نفس النتيجة عند إعادة االختبار -د  
 

البريد اإللكتروني من االستراتيجيات التي يمكن أن يستخدمها المعلم كوسيلة للتعلم والتي يطلق عليها   -117
:  
  التعاون املتزامن -أ 
التواصل املتزامن -ب   
التعاون غري املتزامن -ج   
√التواصل غري املتزامن   -د   

 
كلف معلم الحاسب طلبته في الصف الثالث ثانوي بتعبئة نموذج سيرة ذاتية إلكترونياً ، كما دربهم   -118

على كيفية تعبئة طلب وظيفة على موقع وزارة الخدمة المدنية ، أي اآلتي يمثل الهدف الرئيسي لألنشطة التي 
: نفذها معلم الحاسب مع طلبته  

√تعزيز شعور الطلبة بفائدة تعلمهم وارتباطهم باحلياة   -أ  
  حتسني مهارة الطلبة يف الطباعة باللغة العربية -ب
  رفع مستوى وعي الطلبة مبيوهلم وتفضيالهتم املهنية -ج
تزويد الطلبة مبعلومات حول املهن والوظائف املتاحة -د  
 

:بالمدرسة ، فإن أفضل طريقة لذلك   للتعرف على اتجاهات الطالب نحو مقرر دراسي  -119  
اختبار حتصيلي يقيس معارفهم ومهاراهتم يف املقرر -أ   
√استبانه تتضمن آراءهم حول املادة   -ب   
  إجراء مقابالت مع عينات من الطالب -ج 

املناقشة املفتوحة مع الطالب -د  
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"طالب موقفه من مرض كورونا صنف الهدف اآلتي إلى المستوى الذي ينتمي إليه "أن يبدي ال -122  
  املعريف -أ

العقلي -ب  
√الوجداين  -ج  
النفس حركي -د  
 

أي األهداف اآلتية ال يصنف ضمن األهداف المعرفية ؟ -121  
أن مييز املمتلكات العامة من اخلاصة -أ  

√أن يقدر أمهية محاية املمتلكات العامة   -ب  
أن يعدد أساليب محاية املمتلكات العامة -ج  
أن يذكر شواهد وأمثله على محاية املمتلكات العامة -د  
 

علمين يعد هذا حاول أحد المعلمين تطبيق نظرية سكنر في عمليات التدريس فكان يطبق التعزيز للمت -122
 المدخل التدريسي :

  املعريف -أ
  الفردي -ب
√السلوكي   -ج  
االجتماعي -د  
 

تتناول معارف ومهارات في مجال تحليل المحتوى وترتيب  يلتحق مجموعة من المعلمين بورشة تدريبية -123
  الخبرات واألنشطة التعليمية وتوزيعها زمنيا لموضوع الدرس ، العنوان المتوقع لهذه الورشة هو التخطيط:

  √اليومي  -أ
  الوحدة -ب
  السنوي -ج
األسبوعي -د  
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: في اختبار الذكاء ، يطلق عليه حينها  152حصل طالب على  -124  
ذكي -أ  

بطئ تعلم -ب  
  متوسط الذكاء -ج
√موهوب   -د  
 

:الذكاء ، يطلق عليه حينها  في اختبار  122حصل طالب على  -125  
ذكيأ_   
بطئ تعلم -ب  
  √متوسط الذكاء  -ج
موهوب -د  
 

تقوم المعلمة ) رقية ( بتنفيذ نشاط باستخدام عدد من الصور تعرض صوراً ألحياء أو جمادات وتقوم  -126
الطالبات بلصق الصور على اللوحة المخصصة لها وفي حال أخطأت إحدى الطالبات تناقشها زميالتها ليصلن 

 إلى اإلجابة الصحيحة. فما الطريقة التي تستهدفها المعلمة من هذا النشاط
  التنبؤ -أ

  املالحظة -ب
  االستنتاج -ج
√التصنيف   -د  
 

ذكائهم على أنهم أطفال ؟يصنف ذوو صعوبات التعلم حسب درجة  -127  
بطيؤن تعلم -أ  

  متأخرون دراسيا   -ب
√عاديون   -ج  
معاقون عقليا   -د  
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يدور تعريف المنهج الحديث حول محور أساسي ؟ -128  
الطالب -أ  

  √اخلربات  -ب
أساليب التدريس -ج  
املعلم -د  
 

طريقة تدريس تسبب ملاًل للطالب أكثر من غيرها ؟ -129  
√اإللقاء   -أ  

احلوار -ب  
اجملموعات -ج  
العصف الذهين -د  
 

درجة .. فكم  22درجة .. وحصل الطالب احمد على  25إذا كانت درجة اختبار الرياضيات النصفية  -132
 النسبة التي حصل عليها الطالب ؟

  ٪91 -أ
٪12 -ب  
√٪ 11 -ج  
٪72 -د  
 

كي يعرف الطالب أشكالها لكنك طلبت منك إدارة المدرسة أن تقدم محاضرة عن أنواع المخدرات ل -131
 ال تستطيع أن تحصل على عينة منها ، انسب طريقة للقيام بذلك ؟

  عرض صور هلا -أ
  √عرض فلم وثائقي عنها  -ب
عرض وصفا  هلا بطريقة لفظية -ج  
أمساعهم وصف تسجيلي هلا -د  
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فإنك تختار أسئلة من نوع  :عندما تريد قياس قدرة الطالب على التنظيم والتكامل في التفكير  -132  
الصح واخلطأ -أ  

االختبار املتعدد -ب  
  √املقالية  -ج
املزاوجة -د  
 

ينذر الطالب إذا بلغ عدد غيابه في المقرر الدراسي ؟ -133  
غياب حصتني دراسية -أ  

  غياب ثالث حصص دراسية -ب
غياب أربع حصص دراسية -ج  
√غياب مخس حصص دراسية   -د  
 

التدريس التي تتبع األمثلة والمقارنة بينها بغرض التوصل إلى تحديد القاعدة العامة أو التعريف طريقة  -134
 هي ؟

طريقة هربارت -أ  
  √الطريقة االستقرائية  -ب
الطريقة االستنتاجية -ج  
الطريقة االستجوابية -د  
 

الخاصة يكون  بذوي االحتياجاتوفقا لوثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية فإن االهتمام  -135
:على النحو التالي  

توىل الرعاية األكرب للطلبة املوهوبني والنابغني -أ  
  تعطي اجلهات املختصة األولوية للمعاقني ذهنيا -ب
  √توضع سياسة شاملة لرعاية ذوي االحتياجات اخلاصة  -ج
ترتك رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة للمؤسسات األهلية -د  
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يعد الطالب ناجحاً في أي مقرر مدرسي إذا حصل على  : -136  
  √ 011درجة من أصل  21 -أ

011درجة من أصل  61 -ب  
  011درجة من أصل  22 -ج
011درجة من أصل  62 -د  
 

  وفقا للتصنيف األهداف الوجدانية فإن االهتمام بالقيمة ومواصلة البحث عنها يندرج تحت مستوى : -137
  √تفضيل القيمة  -أ

  جتسيد القيمة -ب
  قبول القيمة -ج 

االلتزام بالقيمة -د  
 

سمير طالب يجلس في الصف األخير في ماده العلوم وال يتفاعل مع المدرس كما أنه كثير الحركة  -138
والمشاكسة وإذا سأله المعلم سؤاال في الدرس تلعثم وضحك زمالؤه عليه في بداية حصة جديدة طلب منه 

إلى الطاولة األمامية لمساعدته في إجراء التجربة وبعد ذلك أثنى عليه وعلى قدرته على إجراء المعلم أن يتقدم 
 التجربة بنجاح فعل المعلم ذلك ألنه يرغب في أن :

  يفرغ طاقه مسري وخيفف من حركته -أ
  يكون قريبا منه ليسهل السيطرة عليه -ب
  √يشعره بقدرته على العمل واإلجناز يف املادة  -ج
يوجه رسالة للطالب بقدرته على ضبط الفصل -د  
 

صاحب قانون األثر  : -139  
بافلوف -أ  

كوفكا  -ب  
  √ثورنديك  -ج
سكنر -د  
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من خالل مفهومك للذكاء ، فإن  : -142  
الذكي موهوب -أ  

  √املوهوب ذكي  -ب
الذكي متفوق -ج  
املتفوق ذكي -د  
 

أهم ما يميز التفكير في المرحلة األولى من الطفولة من وجهة نظر ) بياجيه ( أنه  : -141  
√بصري حركي   -أ  

مسعي مكاين -ب  
حركي جتريدي -ج  
لفظي بصري -د  
 

عندما يريد المعلم عرض مستوى تحصيل طالبه عن طريق رسوم بيانيه فأي من البرامج التالية يعينه على  -142
 ذلك :

امالرس - أ paint 
اجلدول -ب Excel   √ 

اكسس  -ج Access  
معاجله النصوص  -د word 

 
ينصح المشرف التربوي المعلم المستجد بدعم مشاركة الطالب في اختبار أعمالهم وتوظيف تأمالتهم  -143

 الذاتية في تحسين األداء وإبراز تقدمهم الدراسي من خالل توظيف :
املدونات -أ  

املشروعات -ب  
√ملف األعمال   -ج  
االختبارات املقالية -د  
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عندما يطلب منك طالب من غير طالبك أن تشرح له مادة علمية يدرسها زميلك ماذا تفعل  : -144  
  ال تشرح له وال خترب معلم املادة -أ

  √تشرح له وخترب معلم املادة  -ب
  ال تشرح له وخترب معلم املادة -ج
تشرح له وال خترب معلم املادة -د  
 

من البدائل التالية غير مناسبة لتحقيق مشاركة جميع التالميذ ؟ واحدة -145  
التمهيد للدرس جلذب انتباه التالميذ -أ  

تنظيم التالميذ يف جمموعات عمل للمتعلم -ب  
أخذ آراء التالميذ وأفكارهم بعني االعتبار -ج  
  √استخدام أسلوب احملاضرة والعروض العملية  -د
 

درجة ، وكان مجموع ما حصل  1432للدرجات العظمى في الشهادة هو  إذا كان المجموع الكلي -146
  درجة ، فإن نسبته المئوية هي ؟ 1221عليه رامي هو 

  ٪61 -أ
√٪ 71 -ب  
  ٪11 -ج
٪12 -د  
 

م مربع مشى صاحبها دورة كاملة حولها فكم تكون المسافة التي 922ارض مربعة الشكل مساحتها  -147
 قطعها بالمتر ؟

51 -أ  
52 -ب   
  √ 31 -ج 
21 -د   
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  أي المقاييس التالية يعبر عن تشتت درجات اختبار اللغة العربية : -148
  الوسيط -أ

املنوال -ب  
√االحنراف املعياري   -ج   

املتوسط احلسايب -د  
 

يسمى التقويم الذي يهتم بتقدم نمو التعلم للطالب التقويم  : -149  
  القبلي -أ

√البنائي   -ب  
  اخلتامي -ج
التشخيصي -د  
 

دقيقة ، كم وقت مباراة مكونة من  15دقيقة والشوط اإلضافي  45إذا كان وقت شوط مباراة كرة قدم  -152
  : شوطين وشوطين إضافيين

دقيقة 41ساعة و -أ  
√ساعتان   -ب  
دقائق 01ساعتان و -ج  
ساعتان ونصف -د  
 

عالقات إيجابيه بين المعلم وطالبه وتشجيع االحترام أي من التالي يعد من الشروط المهمة لبناء  -151
 المتبادل ؟

عدم السماح بارتكاب األخطاء داخل الفصل -أ  
االهتمام بإجنازات الطالب احلالية دون املاضية -ب  
  √التجاوب بانتظام مع املواقف السلبية واالجيابية -ج
الشدة خصوصا  مع الطالب املراهقني األكرب سنا   -د  
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  من ابرز مميزات التواصل المتزامن ؟ -152
  الدقة -أ

  املرونة-ب
  األصالة -ج
√الفورية   -د  
 

من األفعال التي تستخدم في صياغة األهداف المهارية ؟  -153   
  يثّمن -أ

يقدر -ب  
√يرسم  -ج  
يعدد -د  
 

طريق مقاطع  نموذج تعليمي يهتم باستخدام التقنية الحديثة حيث يمكن للمعلم إعداد دروسه عن -154
الفيديو ليطلع عليها طالبه في منازلهم باستخدام أجهزتهم قبل حضور الدرس الذي يخصص للمناقشات . 

: يسمى أسلوب التعلم  
املباشر -أ  

النشط -ب  
  √املقلوب  -ج
الذايت -د  
 

يمكن المعلم من إبراز انجازات طالبه من خالل  : -155  
االحتفاظ هبا يف ملفه -أ  

  املكافآت واحلوافزمنح  -ب
  التعزيز اإلجيايب يف الفصل -ج
  √عرضها يف املعارض التعليمية -د
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  لضمان استمرارية استخدام التقنية بطريقه أخالقية أي مما يلي يجب تفعيله : -156
  تتبع خمالفي القوانني ومالحقتهم قضائيا -أ

  تطبيق عقوبات رادعة ملنتهك القانون األخالقي -ب
مراقبه احملتوى املنشور يف التعليم -ج  
√تنمية التعليم الذايت واالنضباط الداخلي  -د  
 

توظيف الطالب لخطوات حل المشكلة في معالجة تحديات الحياة اليومية تعني قدرته على ؟ -157  
التفكري االستقرائي -أ  

املقارنة -ب  
√االكتشاف   -ج  
التفكري النمطي -د  

 
من خالل متابعتك ألداء الطالب في إحدى المواد وجدت أن أحد الطالب المتفوقين قد انخفضت  -158

:درجاته، لذا ينبغي دراسة حالته بالتعاون مع    
  √املرشد الطاليب -أ

معلمي الطالب -ب  
  إدارة املدرسة -ج
ويل األمر -د  
 

درجاته  : ( فما مجموع 8،75و  9،5إذا حصل محمد في اختبارين على )  -159  
01،2 -أ  

  √ 01،52 -ب
07،2 -ج  
  07،52 -د
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لاير ، فكم لايًر قيمة  522م، إذا كانت قيمك المتر المربع  32م وعرضها  42ارض مستطيلة طولها  -162
 األرض؟

311،111 -أ  
  √ 611،111 -ب
911،111 -ج  
0،511،111 -د  
 

  ( ؟ 6،7،8،9،12طالب حصلوا على الدرجات )  5ما متوسط درجة  -161
1،2 -أ  

7،2 -ب  
  √ 1 -ج
7 -د  
 

:المؤمن دائماً .... في الخير   -162  
  √يسعى  -أ

يسع   -ب  
يسعا -ج  
يسعي -د  
 

الكلمة الصحيحة إمالئياً هي  : -163  
ألئك -أ  

أالئك -ب  
  √أولئك  -ج
اوالئك -د  
 
 
 
 



عبدالرحمن_كفايات#  

 
42 

  كم بنفس السرعة ؟  652ساعات ، كم من الوقت يلزمه ليقطع  5كم في   252قطع سلطان  -164
00 -أ  

05 -ب  
  √ 03 -ج
  04 -د
 

:هو   16،28القاسم المشترك األكبر للعددين  -165  
  7 -أ

1 -ب  
2 -ج  
  √ 4 -د
 

أفالم من النوع نفسه ؟ 8دقيقة ، كم يحتاج لتحميض  18يستطيع مصور تحميض فلمين في  -166  
دقيقة 00ساعة و  -أ  

  دقيقة 21 -ب
  √دقيقة  05ساعة و  -ج
دقيقة 61 -د  
 

  ، فكم تكون النسبة المئوية لدرجته ؟ 22من  17حصل طالب في مادة الرياضيات على  -167
√٪ 12 -أ  

٪16 -ب  
٪17 -ج  
٪11 -د  
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كتاب من نفس النوع ؟  25رياالً ، فكم يكون ثمن  52كتب هو   5إذا كان ثمن  -168  
لاير 541 -أ  

  لاير 521 -ب
√لاير   561 -ج  
لاير 571 -د  
 

= ؟ 1547*  8423ناتج ضرب  -169  
  √ 0562170 -أ

  0526170 -ب
0256170 -ج  
  12056170 -د
 

  لاير ، كم نسبة الربح ؟ 18222لاير ، وباعها بمبلغ  15222اشترى رجل سيارة بمبلغ  -172
٪01 -أ  

  ٪02 -ب
√٪ 51 -ج  
٪  52 -د  
 

كجم ، فإن وزن البرتقالة الواحدة ؟  142متساوية في الوزن  إذا كان وزن ست برتقاالت -171  
جرام 011 -أ  

  √جرام  511 -ب
جرام 311 -ج  
جرام 411 -د  
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يتضمن جدول مواصفات االختبار  : -172  
تعليمات االختبار -أ  

طرق احتساب الثبات -ب  
معامالت السهولة والصعوبة -ج  
  √عناصر احملتوى واألهداف التعليمية  -د
 

:من جوانب قوة االختبارات الموضوعية  -173  
√مشوليتها ألجزاء املقرر   -أ  

إعدادها يتطلب وقت قصري -ب  
قياسها لألهداف الوجدانية -ج  
إتاحتها للطالب للتعبري عن أفكاره -د  
 

:أي أنواع التقويم التالية يصلح لتحديد نجاح ورسوب الطالب   -174  
القبلي -أ  

√اخلتامي  -ب  
التكويين -ج  
البنائي -د  
 

:  المعلم ) احمد ( يسعى ان يكون تعلم طالبه تعلماً ذاتياً لذا فهو  -175  
يركز على تقدمي احملتوى واحلقائق واملعلومات باإلمجال -أ  

  √يستخدم أسلوب االستقصاء واالستكشاف يف دروسه  -ب
يتطلع مبسؤولية تقرير ما حيتاجه املتعلم ويدفعه للتعلم -ج  
يقرر ما حيتاجه املتعلم ويوفره خالل الدروس باستخدام الوسائل التعليمية -د  
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طالب في الصف الثالث ابتدائي يقرأ الكلمات خطأ وأحيانا يقلب الكتاب الطالب يعاني من ؟ -176  
√صعوبات تعلم   -أ  

  ختلف عقلي -ب
  ضعيف النظر -ج
تأخر يف التعلم -د  
 

:مراعاة الفروق الفردية بين الطالب تقتضي أن    -177  
يوضع لكل تلميذ املنهج الدراسي الذي يناسبه -أ   

  √تتنوع النشاطات ، وأن تتعدد مستويات كل نشاط  -ب 
حتدد املهمات النمائية لكل مرحلة دراسية ، ويوفر هلا اخلربات املناسبة يف نوعها ومستواها  -ج   
  مجيع ما ذكر -د 

 
:هي أن تنظر إلى نفسك فترضى بما تنظر إليه   -178  

√حتقيق الذات  -أ  
تقدير الذات -ب  
حتطيم الذات -ج  
الشيء مما ذكر -د  
 

أن يكتب الطالب جملة ويشّكلها بالحركات بطريقة صحيحة . أي مما يأتي يعد خطأ في الهدف  -179
 السلوكي ؟

ال ميكن مالحظة اهلدف السلوكي -أ  
√يوجد أكثر من فعل سلوكي   -ب  
الفعل غري قابل للقياس -ج  
يركز الفعل على األداء -د  
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أي األهداف التالية يمكن قياسها ؟ -182  
أن يلم الطالب بكتابة مواضع مهزة القطع -أ  

  أن يدرك الطالب مواضع كتابة مهزة الوصل -ب
  √أن يفرق الطالب بني مهزة الوصل والقطع  -ج
  يفهم الطالب الفرق بني مهزة الوصل ومهزة القطعأن  -د
 

:العالم الذي عمل مدرج للحاجات هو  -181  
بينيه -أ   
وكسلر -ب   
بتمان -ج   

√ماسلو   -د  
 

من رواد المدرسة المعرفية ؟ -182  
واطسون -أ  

سكنر -ب  
√بياجيه   -ج  
  فوريد -د
 

؟  من رواد المدرسة السلوكية -183  
√سكنر   -أ  

اوزبل -ب  
ثورناديك -ج  
باندورا -د  
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من رواد المدرسة االجتماعية ؟ -184  
كارل  -أ  

فوريد -ب  
  √باندورا  -ج
  واطسون -د
 

من رواد المدرسة التحليلية ؟ -185  
√فوريد   -أ  

سكنر -ب  
بياجيه -ج  
واطسون -د  
 

من رواد المدرسة اإلنسانية ؟ -186  
اوزبل -أ  

ثورناديك -ب  
  √كارل روجرز   -ج
  باندورا -د
 

:المرحلة الثانوية من مراحل بياجيه   -187  
   املرحلة احلس عقلية -أ 
  ما قبل العمليات -ب 
  العمليات احلسية -ج 
  √العمليات اجملردة  -د 
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:البيئة التعليمية التي يجب على المعلم تهيئتها لطالبه هي   -188  
  التلقينية لضمان معرفة موضوع التعلم -أ

  √اآلمنة اليت يتمكن فيها الطالب من التفاعل والتعبري عن الذات لضمان حتقيق عملية التعلم  -ب
اليت تعتمد على الثواب والعقاب لضمان مشاركة الطالب -ج  

 
سمير طالب يجلس في الصف األخير في ماده العلوم واليتفاعل مع المدرس كما أنه كثير الحركه  -189

واذا سأله المعلم سؤاال في الدرس تلعثم وضحك زمالؤه عليه في بدايه حصه جديده طلب منه  والمشاكسه
المعلم ان يتقدم إلى الطاوله االماميه لمساعدته في إجراء التجربه وبعد ذلك أثنى عليه وعلى قدرته على إجراء 

:فعل المعلم ذلك النه يرغب في انالتجربه بنجاح   
من حركته يفرغ طاقه مسري وخيفف  -أ  

يكون قريبا منه ليسهل السيطره عليه  -ب  
√يشعره بقدرته على العمل واإلجناز يف املاده  -ج  
اله للطالب بقدرته على ضبط الفصليوجه رس -د  
 

:التقويم التكويني يتم إجراؤه  -192  
بداية عملية التدريس -أ  

√خالل عملية التدريس  -ب  
ية التدريسيف هنا -ج  
يف مجيع املراحل  -د  
 

عندما يطلب المعلم من الطالب القيام برسم بياني للمعلومات المعطاة لهم فإن ذلك يقيس قدتهم  -191
:على   

التذكر -أ  
التحليل -ب  
التقومي -ج  
√التطبيق  -د  
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: لم المهارة واتقانها هو المجاليهتم بتع -192  
املعريف -أ  

√النفس حركي  -ب  
الوجداين -ج  
اإلداركي -د  
 

: جميع االفعال التالية تعبر عن مستوى التقييم ماعدا -193  
√يصف  -أ  

يساهم -ب  
يقرتح -ج  
يفّرق   -د  
 

:ن ابراز انجازات طالبه من خالل يمكن المعلم م -194  
االحتفاظ هبا يف ملفه -أ  

منح املكافآت واحلوافز  -ب  
التعزيز اإلجيايب يف الفصل  -ج  
√لتعليمية عرضها يف املعارض ا -د  
 

أي المواضيع اآلتية يمكن وضعها على الموقع اإللكتروني ألحد الصفوف الدراسية ومناقشتها مع  -195
ل إليها واالطالع على تفاصيلها ؟الطالب وأولياء أمورهم على أن يمكن الجميع من الوصو   

تقارير فردية لتقدم التعلم للطالب  -أ  
√أخبار أنشطة الفصل ومواعيد التقومي وتسليم والواجبات  -ب  

اآلراء الشخصية واملناظرات حول سياسة التعليم يف املدرسة -ج   
ننائج اختبارات املنطقة جلميع مستويات املراحل الدراسية . -د  
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بعوامل نفسية او مادية ، ها القوة الداخلية التي تحرك سلوك الفرد لتحقيق غاية معينة من خالل استثارت -196
:هي   

√الدافعية  -أ  
امليول -ب  
االجتاه -ج  
احلاجة -د  
 

يحرص معلم الفيزياء ع تتبع الفعاليات المحلية والدولية للمشاركة بمنجزات طالبه ، ويعمل ع دعم  -197
:الطالب وحث اباءهم من اجل المشاركة بمنجزاتهم  في هذه الفعاليات ، ماسبق يؤكد على   

ص املعلم على التواصل مع االباءحر  -أ  
√رغبة املعلم يف دعم طالبه لالفتخار مبنجزاهتم  -ب  
حث الطالب ع متابعة الفعاليات احمللية و الدولية  -ج  
عدم فاعلية منجزات الطالب اذا مل تعرض يف احملافل احمللية والدولية -د  
 

:رسونه ، فهو تطبيق إلستراتيجية اجتماعي يداذا كلف المعلم بعض الطالب بتمثيل موقف تاريخي او   -198  
√لعب االدوار  -أ  

حل املشكالت -ب  
خرائط املفاهيم -ج  
العصف الذهين -د  
 

:سة الفاعلة يزيد ويفّعل من دور مفهوم المدر  -199  
√املشاركة اجملتمعية  -أ   
االنشطة املدرسية -ب   
املناهج الدراسية -ج   
الربامج النوعية -د   
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: في تطوير االداء المهني للمعلملعوامل التي تتحكم من ا -222  
االلتزام بالقوانني املدرسية  -أ  

حسن التصرف يف املواقف الصعبة -ب  
√تنمية اجتاه ذايت للتعلم مدى احلياة  -ج  
كيفية التعامل مع الزمالء واولياء االمور   -د  
 

  عن طريق :جعة وتعلم فوري مباشر المعلم يستطيع أن يتلقى تغذية را -221
√التعلم املصغر   -أ  

حضور املؤمترات  -ب  
التدريبات الرتبوية -ج  
املشاركات الدولية -د  
 

:دور التدريس والتعلم في آن واحداي من الطرق اآلتية تضع المتعلم في موقف جماعي يقوم فيه ب -222  
طريقة التعلم الذايت  -أ  

طريقة املناظرة  -ب  
√ريه طريقة جمموعات العمل الصغ -ج  
طريقة االكتشاف -د  
 

؟المدرسة التي تتكلم عن اإلدراك واالسلوب المعرفي في الفهم والعقل  -223  
البنائية -أ  

التحليلية  -ب  
الوظيفية -ج  
√اجلشطالت  -د  
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م مرحلة ترتيب مراحل النمو المعرفي كالتالي مرحلة التمثيل "العملي" ثم  مرحلة التمثيل "التصوري" ث -224
:التمثيل "الرمزي " عند   

بياجيه  -أ  
√برونر  -ب  
اوزبيل  -ج  
فرويد -د  
 

ب الثبات : اي اآلتي ليس من طرق حسا -225  
إعادة التطبيق  -أ  

الصور املتكافئة -ب  
التجزئة النصفية -ج  
√حساب املتوسطات   -د  
 

طريقة قد تفقدك القدرة على أثناء شرحك ألحد الدروس بدأت تشعر بأن الطالب قامو يتصرفون ب -226
:اسب الذي ستتبعه في هذه الحالة ضبط الصف فما االسلوب المن  

خصم عدد من الدرجات لكي يرتدع الطالب مجيعا   -أ  
√توجيه الطالب اىل أنشطة صفية متعلقة بالدرس  -ب  
إشعار الطالب بأنك لن تعيد شرح درس اليوم  -ج  
درسةالتوقف عن الشرح وإشعار إدارة امل -د  
 

:ج النشاط ان يتم توزيعهم وفقاً من االساليب العملية الناجحة في توزيع طلبة الصف على برام -227  
خللفياهتم االجتماعية  -أ  

ملستوياهتم الدراسية  -ب  
√مليوهلم ورغباهتم   -ج  
ألعمارهم -د  
 
 
 



عبدالرحمن_كفايات#  

 
53 

ارة هي ان يقوم المعلم بمه الوسيلة المناسبة لكي يتمكن الطالب من استخدام كاميرا التصوير الرقمي -228
  بالتالي:

السماح للطالب بتشغيل الكامريا بأنفسهم حتت اشرافه -أ  
إتاحة الفرصة للطالب للتعرف على خصائصها بالتجربة  -ب  
√شرح تعليمات استخدام الكامريا حسب دليل االستخدام  -ج  
تدريبهم على استخدام جمسم شبيه للكامريا قبل استخدامها -د  
 

:سية في مزاولة مهنة النجارة هي لوسيلة التعليمية المناسبة ليكسب الطالب خبرة حا -229  
√ممارسة مهنة النجارة يف ورشة متخصصة  -أ  

مشاهدة جنار حمرتف أثناء مزاولة مهنته  -ب  
استعراض فيلم فيديو عن مهنة النجارة   -ج  
قراءة مهارات املهنة من كتاب مرجعي -د  
 

داً ومنطو على ذاته ، ال يسأل ابداً خالل الحصة ،ويعاني كثيراً عندما يوجه اليه سعد طالب خجول ج -212
تي يجب سؤال ، ثما انه يبدو حزيناً دائماً مما جعل زمالءه يسخرون منه داخل الصف ، فما الخطوة االولى ال

 ان تقوم بها لحل مشكلته ؟
إشعار مدير املردسة وجلنة التوجيه واالرشاد  -أ  

اىل املرشد الطاليب لدراسة حالته والسعي إيل حلها  احالته -ب  
√بناء عالقة انسانية جيدة معه ليكسب ثقته اوال  مث مساعدته  -ج  
سي التحدث إىل ويل أمر الطالب واطالعه على وضع ابنه الدرا -د  
 

ة الصفية وغير الصفية للطلبة :  من المهم ان تتاح االنشط -211  
√جبميع مستوياهتم  -أ  

املتميزين دراسيا   -ب  
املتأخرين دراسيا   -ج  
االكثر تعاونا وانضباطا   -د  
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اع عند رغبة المعلم في تنمية قدرة طالبه على طرح االفكار والتعبير عن انفسهم ، فإن افضل انو  -212
:االسئله التحريريه هي اسئلة   

االختيار من متعدد  -أ  
االجابه القصريه  -ب  
√املقال املفتوح  -ج  
اكمال الفراغ -د  
 

  داد النفسي والبدني لالداء هو :االستع -213
√التهيئة  -أ  

االستقبال  -ب  
االدارك  -ج  
التكييف -د  
 

:جميع االفعال التالية تعبر عن مستوى التقييم ماعدا -214  
√يصف  -أ  

يساهم -ب  
يقرتح -ج  
يفّرق -د  
 

:في قدراتهم وسماتهم هو اختالف  اختالف األفراد -215  
كيفي  -أ  

√كمي   -ب  
نوعي  -ج  
عدد -د  
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  المباشر :طريقة لجمع المعلومات بشكل مباشر عن طريق االتصال  -216
املالحظة -أ  

مقاييس االداء -ب  
سالمل التقدير  -ج  
√املقابلة  -د  
 

هو من االسس  التفاعل الواعي مع التطورات الحضارية العالمية في ميادين والعلوم والثقافة واالداب -217
:فية للتربية ، وهو مرتبط بأساس الفلس  

البحث وحفظ احلقوق  -أ  
التضامن االسالمي  -ب  
√االصالة واملعاصرة  -ج  
اللغة والفكر -د  
 

كز على كم األفكار قبل نوعيتها ؟االستراتيجية التي تر  -218  
املناقشة واحلوار  -أ  

√العصف الذهين  -ب  
التعلم باالستكشاف  -ج  
اضرةاحمل -د  
 

:رؤها ) كتب ( فإن هذا الخطأ هو عندما تعرض على الطالب كلمة ) كتاب ( فيق -219  
ابدال -أ  

اضافة -ب  
عكس -ج  
√حذف  -د  
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:قة بين الدافعية واالداء عالقة العال -222  
تعاونية -أ  

طرية -ب  
عكسية -ج  
√منحنية  -د  
 

: يستطيع الطفل ان يفكر بشكل مجرد في مرحلة -221  
احلس حركّية  -أ  

ما قبل العمليات  -ب  
العمليات املادية  -ج  
√ال شيء مما ذكر  -د  
 

:حركّية عند بياجيه تمتد من  مرحلة الحس -222  
√سنتني  -صفر  -أ  

سبع سنوات  -سنتني  -ب  
سنة  00-7 -ج  
فما فوق سنة 05 -د  
 

:لطالب ذوي التعلم الحركي ماعدا كل مما يأتي من المواد المستخدمة ل  -223  
اجملسمات -أ  

√عمل جدول البيانات  -ب  
الصناعات اليدوية -ج  
الزيارات امليدانية -د  
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:التي تراعي الفروق الفردية هي  من طرق التدريس -224  
احملاضرة -أ  

√التعلم اجلماعي  -ب  
حل املشكالت -ج  
العصف الذهين -د  
 

:اتهم هو اختالف االفراد في قدر  اختالف -225  
عددي -أ  

√كمي   -ب  
نوعي -ج  
كيفي  -د  
 

:ف بين الفروق الفردية يكون في اوسع مدى لالختال -226  
√السمات الشخصية  -أ  

السمات العقلية -ب  
النواحي اجلسمية -ج  
النواحي املعرفية -د  
 

اذا اراد المعلم ان يبني هدفاً سلوكياً جيداً ، فإن اهم الشروط التي يجب مراعاتها ان يتناول الهدف :  -227  
√ناتج التعلم  -أ  

موضوع التعلم  -ب  
عملية التعلم -ج  
نشاط التعلم -د  
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أي األساليب التالية أفضل لضمان استيعاب جميع الطالب للدرس؟ -228  
√التدريس املتبعةالتنويع يف طرق  -أ  

توجيه جمموعة من األسئلة للطالب -ب  
البدء بعرض املفاهيم الرئيسية للموضوع -ج  
إعادة شرح الدرس يف احلصة عّدة مرات -د  
 

: من رواد نظرية التكرار العالم -229  
√واطسون  -أ  

جاثري -ب  
كارل  -ج  
اوزبل -د  
 

ابرز علماء نظرية االقتران هو : من -232  
اوزبل -أ  

فرويد -ب  
جان بياجيه  -ج  
√جاثري  -د  
 

)تدريب التالميذ على أداء العبادات أداًء صحيًحا( -231  
 أي األهداف الخاصة التالية يمكن اشتقاقه من الهدف العام السابق لتحقيقه؟

أن يعّرف الطالب الوضوء تعريف ا كامال  -أ  
أن يعددالطالب أركان الوضوء وشروطه-ب  
√ضوء بصورة صحيحةأن يؤدي الطالب فرض الو -ج  
أن يذكر الطالب شواهد من القرآن والسنة على فرض الوضوء-د  
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:نظرية النمو العقلي للعالم  -232  
√جان بياجيه  -أ  

كارل  -ب  
سكنر -ج  
كهلر  -د  
 

أي اآلتي يعد أسلوب التقويم األكثر مناسبة لقياس مدى تمكن الطالب من محتوى مادة الرياضيات  -233
ي ثانوي في الشهر الثاني؟في الصف الثان  

اختبار تشخيصي تقّدمه إدارة الرتبية والتعليم-أ  
√االختبار الذي يعده املعلم لطالبه يف املدرسة-ب  
اختبار اإلجناز املقنن الذي توفره الوزارة-ج  
اختبارات يومية قصرية يتضمنها كتاب الطالب-د  
 

:اهتم باالحتياجات االنسانية هو العالم الذي  -234  
بلوم -أ  

√ ماسلو  -ب  
بياجبه -ج  
كهلر  -د  
 

يستخدم معلم العلوم العبارة التالية :) في غرفة الفصل تسعة مصابيح قصيرة(، لمساعدة الطالب على  -235
:تذكر عدد الكواكب في مجرتنا. تُعّد هذه العبارة مثااًل على   

الربط باملعايري للدرس -أ  
مالحظة تلخيص احملتوى -ب  
وسيلة مراجعة للمفاهني -ج  
√ وسيلة ربط للذاكرة  -د  
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: الفطرة االولية التي تشكل قاعدة هرم ماسلو  هي -236  
حاجة االمن -أ  

حاجة تقدير الذات -ب  
حاجة حتقيق الذات  -ج  
√ احلاجات الفسيولوجية  -د  
 

  ب على :إذا أردت تطبيق االستكشاف أثناء تدريسك ، فإنك تهدف إلى تدريب الطال -237
تطبيق املعرفة -أ  

اكتساب خربات التعلم -ب  
احلصول على املعلومات -ج  
√ كيفية الوصول للمعلومات  -د  
 

  الهداف الوجدانية ماعدا واحدة :جميع ما يأتي من مستويات ا -238
التنظيم -أ  

√ الرتكيب  -ب  
االستقبال  -ج  
االستجابة -د  
 

جيًدا لتعزيز المعلم التفكير اإلبداعي لدى المرحلة المتوسطة بعد قراءة أي األساليب اآلتية يُعدُّ مثااًل  -239
 قصة خيالية مختارة؟

√ أن يُعيد الطالب كتابة هناية القطعة لتغيري هناية القصة  -أ  
أن يستخدم الطالب اإلنرتنت لتحديد معلومات عن الكاتب -ب  
أن يرسم الطالب صورة ثابتة لبطل القصة -ج  
ب مقطع فيديو إلعادة متثيل أحداث القصةأن يصور الطال -د  
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  من أهم المدارس التي أثرت على التعلم ومبادئه : -242
املعرفية  -أ  

√ السلوكية  -ب  
التحليلية  -ج  
اجلشتلطية -د   

 
  التفكير العلمي وفقا لمراحل بياجيه يحدث في مرحلة : -241

احلس حركية  -أ  
ماقبل العمليات  -ب  
املرحلة احملسوسة  -ج  
√ املرحلة اجملردة  -د  
 

الخاصيه التي قد تنشأ جراء فشل الطالب في التفاعل االجتماعي مع اقرانه وعدم القدره على  -242
:مناقشتهم بسبب تكرار الفشل األكاديمي   

القلق  -أ  
االعتمادية-ب  
√ السلوك االنسحايب  -ج  
التشتت او الالنتباهيه -د  
 

يقدم أحد معلمي اإلجتماعيات مادته الدراسية للطالب في قصة تعطي أوصافًا حّية لشخصيات تاريخية  -243
مؤثرة في المجتمع اإلنساني . أي الجمل اآلتية يصف أكثر النتائج التعّلمية التي يمكن تحققها عند استخدام 

 هذه اإلستراتيجية؟
ة التفصيلية مما يعيق فهمهم للمفاهيم)الصورة (الكبريةسوف يقوم الطالب بالربط بني فروع املادة العلمي -أ  

سيؤدي ذلك الستخدام الطالب ملخيلتهم وتنمية قدرهتم على تطبيق مهارات التفكري اإلبداعي يف تعلمهم -ب  
سوف يكون وقت الدرس أكثر إمتاعا  وسيصعب ربطه مبحتوى املادة من مفاهيم وحقائق -ج  
√ باط ا حبياة الطالب مما يزيد قدرهتم على تذكر املعلومات الواقعية سيصبح حمتوى املادة أكثر ارت -د  
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  الغايات القصوى للعملية التربوية تعنى بها : -244
√ األهداف الرتبوية  -أ  

األهداف التعليمية  -ب  
األهداف السلوكية  -ج  
ال شيء مما ذكر-د  
 

ي للموهوبين؟صور التعجيل الدراس أّي الطرائق اآلتية ال يـَُعّد من -245  
√ حذف بعض املواد الدراسية -أ  

دراسة املادة يف زمن أقل من املعتاد -ب  
النقل إىل صفوف أعلى يف زمن أقل -ج  
قبوهلم يف سن مبكرة يف املرحلة االبتدائية أو اجلامعية -د  
 

  التقويم التربوي الحديثة على : تركز دراسات -246
حتصيل الطالب  -أ  

أساليب التعلم  -ب  
√ العملية الرتبوية بكافة أبعادها  -ج  
جودة أداء املعلم -د   

 
النفس التطبيقي هو علم النفس :  العلم الذي يعد ضمن علم -247  

√ اإلرشادي  -أ  
االجتماعي  -ب  
النمو  -ج  
الفسيولوجي -د  
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األوائل ألوروبا أكمل طالب الصف الثالث المتوسط دراسة وحدة في مادة الجغرافيا عن المستكشفين  -248
رة التفكير الناقد عند الطالب ؟ ؛ فأّي األنشطة اآلتية يساعد في إظهار أعلى مستوى لمها  

وضع خط زمين لتسلسل األحداث خالل فرتة التوسع باجتاه الغرب -أ  
إكمال اختبار قصري من فقرات االختيار من متعدد يف هناية الوحدة التدريسية -ب  
√ نظر املستكشفني األوائل يف تلك الفرتة كتابة مقال من وجهة   -ج  
رسم صورة ختيلية ألحد املستكشفني األوائل يف تلك الفرتة -د  
 

  في المجال المعرفي وفقا لبلوم :المستوى األخير في صياغة األهداف  -249
√ التقومي  -أ  

القياس  -ب  
الرتكيب  -ج  
التحليل -د  
 

:فإن من أمثلة التعليم بالنمذجة رأي اآلخرين (  إذا أراد المعلم تعليم سلوك ) احترام -252  
√ ميارسه  -أ  

يشرح معناه -ب  
حيث على فعله -ج  
يكافئ من ميارسه -د  
 

  ادة الترتيب والتنظيم لألفكار :القدرة على التفسير وإع -251
√ الفهم واالستيعاب  -أ  

التطبيق  -ب  
التحليل  -ج  
التفسري -د  
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  : 27892في العدد  7للعد القيمة المنزلية  -252
71 -أ  

711 -ب  
√  7111 -ج  
. 7 -د  
 

يقيس أهدافًا  عدًّ فروضه( هذا النوع من األسئلة-كتب أحد المعلمين اختبارًا جاء فيه) عرَّف الوضوء -253
:تعليمية من مستوى  

√ التذكر-أ  
التطبيق-ب  
التحليل-ج  
الرتكيب-د  
 

:  29872في العدد  7منزلية للعد القيمة ال -254  
√  71 -أ  

711 -ب  
  7111 -ج
. 7 -د  
 

  التفكير اإلبداعي لدى الطالب ؟ أي األسئلة التالية يشجع على -255
ما مكونات املاء ؟-أ  

عددَّ أنواع الطاقة املتجددة ؟-ب  
√ كيف حنافظ على سالمة البيئة ؟ -ج  
مىت ولد النيب صلى اهلل عليه وسلم ؟-د  
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  :  29782في العدد  7نزلية للعد القيمة الم -256
71 -أ  

√  711 -ب  
  7111 -ج
. 7 -د  
 

:لف وثالث مئة وستة وخمسين هكذا يكتب العدد ) سبع مئة وا -257  
√  710326 -أ  

703126 -ب  
70326 -ج  
. 7326 -د  
 

:يساوي  3مكعب العدد  -258  
6 -أ  

9 -ب  
01 -ج  
√  57 -د  
 

المعلمين من طالبه في الصف الثالث الثانوي أن يقوم كل طالب بإكمال نموذج طلب طلب أحد  -259
لوب التقويمي توظيف على موقع إلكتروني مع إرفاق سيرته الذاتية. أراد بهذا تقويم أدائهم ؛ فهذا النوع من األس

:يسمح للطالب بأن   
√ يطبق ماتعّلمه نظري ا على أرض الواقع  -أ  

تقنية اليت حيتاج إليهاحيدد مهاراته ال -ب  
يطبق إسرتاتيجيات ماوراء املعرفة -ج  
حيدد أهدافه التعليمية اليت يرغب يف حتقيقها من املادة -د  
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=  13مربع العدد   -262  
096 -أ  

022 -ب  
067 -ج  
√  069 -د  
 

  خدام الحاسب اآللي في التعليم ؟أي اآلتي ال يـَُعّد من مميزات است -261
الرتفيه والتعليماجلمع بني  -أ  

مراعاة السرعة الذاتية للتعلم -ب  
√ مهارات التفاعل االجتماعي  تنمية  -ج  
اعتماد الطالب على نفسه يف التعليم -د  
 

.:اشترى الطالب ... مفيداً  -262  
كتابٌ   -أ  

√ كتابا    -ب  
كتابن  -ج  
كتاب    -د  
 

.لم ... خالد اليوم  -263  
جيري  -أ  

√ جير   -ب  
جيرى -ج  
جيرأ -د  
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  :2424ضرب 242   -264
√  12111 -أ  

  1211 -ب
121 -ج  
. 1 -د  
 

اتبع معلم الصف األول متوسط خطوات معينة مع طالبه قبل البداية في تنفيذ مشاريعهم البحثية   -265
كمجموعات صغيرة لضمان تنفيذ البحوث المتفق عليها بسهولة ؛ فأي الخطوات التالية يُعد األنسب واألكثر 

لتحقيق هدفه قبل تنفيذ المشروع ؟فائدة   
ومناقشة سهولة تصنيف املصادر التعليمية يف املكتبةاالجتماع مبسؤول املكتبة املدرسية  -أ  

عمل قائمة باملهارات التعليمية املتوقع من الطالب اكتساهبا بعد تنفيذ املشروعات البحثية بنجاح -ب  
√توزيع جدول حيدد أوقات االجتماع بكل جمموعة حبثية ويناقشهم وجييب على أسئلتهم  -ج  
ي الصف األول متوسط مناقشة الطالب يف مشروعاهتم البحثية أثناء شرح طلب املعلم من بقية زمالئه معلم -د

 دروسهم
 

:الفقرة الصحيحة هي  -266  
  012153>  012135 -أ

  227=  2276 -ب
√ 012791>  012719 -ج  
. 12135=  1235 -د  
 

:يساوي  4/  15ناتج  -267  
3226 -أ  

3262 -ب  
√ 3272 -ج  
. 3212 -د  
 
 



عبدالرحمن_كفايات#  

 
68 

ي إحدى المدارس المتوسطة لمناقشة مشكلة تسّرب الطالب من المدرسة والتركيز اجتمع المعلمون ف -268
على أهمية تنفيذ أساليب إلدارة صفوفهم بصورة أكثر فاعلّية. يجب على المعلمين عند مناقشة هذه المشكلة 

:أن يأخذوا في االعتبار أن الهدف الرئيس إلدار بيئة تعّلم طالبهم هو  
سية لضمان الرتكيز على األنشطة اليت يوجهها املعلم لطالبهتنظيم األنشطة املدر  -أ  

تنظيم الوقت يف جدول يتيح للطالب معرفة أقصى وقت يستغرقه النشاط سلف ا  -ب  
تنظيم األنشطة اليت تتيح مشاركة الفصل بأكمله واجملموعات الصغرية والتعّلم الفردي بالتساوي -ج  
√االنتمائي للمدرسة واملشاركة يف عضوية جمتمع تعّلم متعاون هادفتنظيم األنشطة بطرق تعزز حس الطالب  -د  
 

:تساوي  122قسمة  326 -269  
36 -أ  

361 -ب  
1236 -ج  
√ 12136 -د  
 

هو ناتج قسمة : 242324سر العشري الك -272  
0111/  354 -أ  

√ 011/  3254 -ب  
0111/  3254 -ج  
. 01/  3254 -د  
 

يجمع أعماله بانتظام في حقيبة، وفي كل أسبوع يطلب من الطالب طلب المعلم من كل طالب أن  -271
مراجعة أعمالهم السابقة ثم إعادتها إلى مكانها داخل الصف، فما الهدف الذي يسعى إليه المعلم من هذا 

 الطلب؟
مشاركة الطالب زمالءه يف عملية التقومي -أ  

إتاحة النقاش بني الطالب للمقارنة بني أعماهلم -ب  
  مستوى الطالب يف احملافظة على مقتنياهتمتقومي -ج
√تشجيع الطالب على التأمل يف أعماله ومدى تقدمه  -د  
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:٪ فإن عدد الراسبين يساوي 12طالب ، ونسبة الراسبين  32اذا كان عدد طالب فصل  -272  
6 -أ  

2 -ب  
4 -ج  
√ 3 -د  
 

:سم ؛ فإن محيطه يساوي  8مربع طول ضلعه  -273  
√ 35 -أ  

64 -ب  
  54 -ج
  41 -د
 

يُعّد أسلوب التعّلم االستكشافي في أداة تعليمية مناسبة لمساعدة المعلمين على تحديد الوقت الذي  -274
: بهم على فرصة في القيام باآلتييضمن حصول طال  

ا -أ √تعّلم حمتوى جديد مبعّدل تقّدم قياسي يف االنتقال من األسهل إىل األكثر تعقيد   
عملية بناء املعرفة العلمية االخنراط بفاعلية يف-ب  
وضع أهداف تعّلم واضحة ومراقبة التقّدم يف حتقيقها-ج  
احلصول على فكرة خمتصرة عن جمال واسع من احملتوى لتسهيل التعّلم فيما بعد-د  
 

:استخراج معامالت السهولة والصعوبة والتمييز يسمى  -275  
تنفيذ التدريس -أ  

ختطيط التدريس -ب  
√صائي لالختبار التحليل االح -ج  
حتليل املنهج -د  
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أي العبارات اآلتية تصف طالًبا نمطه المفضل في التعلم)حسي(؟ -276  
يدرك األمناط والعالقات-أ  

يهتم بالرسوم البيانية واخلرائط-ب  
مييل حلل املسائل الرياضية-ج  
√يستمتع برتكيب اجملسمات -د  
 

  موضوع تعبير هو هدف من مستوى : أو أن ينشأ الطالب مؤلفا جديدا لكتابة قصة -277
التطبيق  -أ  

√الرتكيب  -ب  
التحليل  -ج  
التقومي -د  
 

  عندما ُيسقط الطفل شيئا ما ، كالكأس من على الطاولة فإنه يهدف إلى : -278
الشقاوة واإلزعاج  -أ  

االنتقام من والديه  -ب  
√االستكشاف  -ج  
لفت االنتباه -د  
 

ا وقضيت األسبوع األول في المدرسة؛ فما أنسب خطوة تقوم بها لتساعدك في إذا كنت معلًما جديدً  -279
 تحسين خطتك إلدارة الصف؟

ات الكبريةزيارة املكتبة لالطالع على كتب ودراسات تساعد يف توجيه التعامل مع األسر واجملتمع-أ  
√تك اليت ترغب يف دعمهامراقبة املعلمني الفعالني يف املدرسة واالستفادة من خرباهتم يف دعم مهارا-ب  
ومي متكرر لتحسني أدائك التدريسيمناقشة الصعوبات اليت تراها مع مدير املدرسة وطلب تق-ج  
التعاون مع معلمني جدد آخرين يف املدرسة ومناقشة الصعوبات اليت واجهوها يف املدرسة-د  
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:الخطوة األولى في بناء االختبار التحصيلي   -282  
االختبار  كتابة مسودة  -أ  

أعداد جدول املواصفات  -ب  
√حتديد الغرض من االختبار - -ج  
حتديد أنواع الفقرات االختبارية -د  
 

يرغب المعلم ) علي ( بتخزين مجموعة كبيرة من المعلومات المكتوبة والبيانات على جهازه الحاسوب  -281
ماكان غيل الحاسوب فتفاجئ بفقد محتواه ، واثناء قيامه بهذا العمل انقطع التيار الكهربائي ثم قام  بتش

:دمه المعلم من وحدات تخزين تسمىيستخ  
D&Tاشرطة واقراص  -أ  

MORذاكرة القراءة  -ب  
R Tاقراص ممغنطة  -ج  
√ MARذاكرة القراءة والكتابة  -د  
 

  أي نوع من األسئلة اآلتية تتأثر إجابات الطالب عنها بدرجه أكبر بعامل التخمين : -282
كمل الفراغ أ -أ  

√الصح واخلطأ  -ب  
االختيار من متعدد  -ج  
املقالية -د  
 

برنامج التسريع برنامج يعد للموهوبين والمتميزين ويتم فيه السماح للطالب الموهوب بالتقدم عبر  -283
يع في السلم درجات السلم التعليمي بسرعه تتناسب مع قدراته، و من شروط هذا البرنامج يحق للطالب التسر 

:لتعليمي كحد اقصى ا  
ثالث مرات يف كل مرحله دراسية -أ  

√مرتني فقط  -ب  
مرة واحدة فقط يف املرحلة االبتدائية   -ج  
مرة واحدة يف كل مرحلة دراسية -د  
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  ختبار هي تصحيحها دفعة واحدة :أفضل طريقة لتصحيح ورقة اال -284
صح  -أ  

√خطأ  -ب  
 

العقلية وعمليات التفكير هي نظرية :  من أهم النظريات المفسرة للعمليات -285  
بافلوف  -أ  

سكنر  -ب  
واطسن  -ج  
√بياجيه  -د  
 

تلقى أحد معلمي الصف األول الثانوي مكالمة هاتفية من والد أحد طالبه ، قد كان منزعجاً من حادثه  -286
وطلب موعداً  حصلت البنه في فصل هذا المعلم ، ويرى أن ابنه عوقب بشكل غير عادل ، فاستجاب المعلم

لمقابلة األب لمناقشة المشكلة ، وهو يرغب في اتخاذ خطوات بضمان التواصل الفعال مع األب والوصول 
 إلى مقابلة مجدية يتسطيع المعلم أن يحقق هدفه من المقابلة إذا بدأها بما يلي ؟

ى أهنا األنسب للتعامل مع املوقفيطلب من األب اقرتاح العقوبة اليت ير  -أ  
√يتيح الفرصة لألب للتعبري عن رأيه ومشاعره ووصف فهمه ملا حصل  -ب  
ابنه مبخالفتها يف ذلك املوقف يراجع مع األب قوانني املدرسة اليت قام  -ج  
يصف املعلم وجهة نظره فيما يتعلق باحلادثة وأسباب ردة الفعل لألب بالتفصيل -د  
 

  لتمثل عند برونر هي :ترتيب ظهور مراحل النمو المعرفي وعمليات ا -287
الرمزي التصوري العملي  -أ  

التصوري الرمزي العملي  -ب  
√العملي التصوري الرمزي  -ج  
العملي الرمزي التصوري -د  
 
 
 
 



عبدالرحمن_كفايات#  

 
73 

  واحدة مما يلي ليست من الخصائص السلوكية للمعلم الفعال : -288
االتزان واملودة  -أ  

√تقليد معلم آخر أكثر خربه يف التدريس  -ب  
فهم احتياجات الطالب ومشكالهتم ت -ج  
التعاون مع الطالب ومبادلتهم املعلومات -د  
 

تضم احدى المدارس طالباً من خلفيات متنوعة ذات ظروف مختلفة بحيث تتفاوت الخلفية المعرفية  -289
ي بين الطالب بسبب اطالع بعضهم على مثادر تعلمية وثقافية أكثر من غيرهم . في مثل هذه الظروف ،ينبغ

:تالف ظروفهم االقتصاديه في اآلتيللمعلم أن يدرك أن الطالب تزيد احتمالية اختالفتهم عن بعضهم بسبب اخ  
طرق التعلم املفضلة لديهم -أ  

قدرهتم على التعلم بشكل عام  -ب  
√خلفياهتم املعرفية وخرباهتم -ج  
دافعيتهم والتزامهم مبهام التعلم -د  
 

على : المشي عند األطفال ؛ مثال  -292  
√النضج  -أ  

التعلم  -ب  
املمارسة واخلربة  -ج  
مجيع ما ذكر صحيح -د   

 
  األهداف واألغراض المحددة التي ننشدها من العملية التعليمية لتحقيقها هي األهداف: -291

الرتبوية  -أ  
√التعليمية  -ب  
السلوكية  -ج  
ال شيء مما ذكر صحيح-د   
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الخامس بقراءة درس الزواحف في كتاب العلوم ، ناقشهم المعلم حول قبل أن يقوم طالب الصف  -292
 ووضع قائمة من األسئلة المرتبطة بالزواحف التي يودون معرفة إجاباتها . هذه المناقشة القبلية للطالب سوف

 تعزز لديهم فهم الدرس من خالل :
تسهيل استخدام الطالب ملهارات التفكري التحليلي -أ  

√للقراءة وتنشيط املعرفة العامة وضع غرض واضح -ب  
زيادة استخدام الطالب السرتاتيجيات مراقبة الذات -ج  
تقدمي مصطلحات غري معروفة حملتوى املادة وربطها باملفاهيم املعروفة -د  
 

الحصول على المعلومات والبيانات الكميه يطلق على :  -293  
√القياس  -أ  

التقومي  -ب  
املعايري -ج  
احملكات –د   

 
  استطاعة الطالب تفسير ظاهرة ما يعتبر من مستويات األهداف المعرفية : -294

√الفهم  -أ  
التحليل  -ب  
املعرفة  -ج  
التطبيق -د  
 

  مراحل النمو حرجا عند اإلنسان :أكثر  -295
√اجلينية  -أ  

الطفولة -ب  
املراهقة  -ج  
الشيخوخة -د  
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المعلمين في استخدام برنامج تطبيقي جديد ألحد األنشطة الصفية ،لكن قبل استخدام  يرغب إحد -296
:المعلم باآلتي التطبيق ألول مرة ُيستحسن أن يقوم   

يوضح للطالب الغرض من استخدام الربنامج إلثارة اهتماهم  -أ  
جيرب مميزات الربنامج املتعددة للتإكد من إهنا تعمل كما جيب  -ب  
√ربنامج مع معلمني آخرين لتحديد مدى مالءمته للطالب يراجع ال -ج  
يعيد كتابة وثقية الدعم الفين لضمان فهم الطالب هلا بسهوله -د  
 

  زيادة التمركز حول الذات وفقا لمراحل بياجيه تكون : -297
احلس احلركية  -أ  

√ما قبل العمليات  -ب  
العمليات املادية  -ج  
العمليات اجملردة -د  
 

:العيوب الموجهة الى طريقة التدريس التي تعتمد على المجموعة ذات القدرات الموحدة من  -298  
احتياجها اىل وقت طويل  -أ  

تفتيت املنهج املدرسي -ب  
عدم التجانس بني الطالب  -ج  
√شعور الطالب بالتمايز  -د  
 

م على طالب يل والتقويأي اآلتي يُعد أهم مبدأ يؤخذ بعين االعتبار عند طرح أسئلة مهارات التحل -299
:المرحلة اإلبتدائية   

أن يكون السؤال عن املعارف وله إجابة واحدة صحيحة  -أ  
أن يراعي املعلم مستوى انتباه الطالب يف الفصل وإزعاجهم -ب  
أن يتوقع املعلم ردود فعل الطالب وحيكم عليهم قبل أن جييبوا على السؤال  -ج  
√تفكري الطلبة وحيفزهم على إبداء الرأي أن ُيصاغ السؤال بأسلوب يستثري -د  
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: الذكاء يعتبر من الصفات -322  
اجلسمية -أ  

√النفسية  -ب  
االكادميية -ج  
املهنية -د  
 

أهداف علم النفس التربوي تتضمن:  -321  
اجلانب النظري فقط  -أ  

اجلانب التطبيقي فقط -ب  
√اجلانبني النظري والتطبيقي -ج  
صحيح.ال شيء مما ذكر  -د  
 

من شروط التعلم الرئيسية :  -322  
النضج  -أ  

املمارسة  -ب  
الدافعية  -ج  
√مجيع ما ذكر  -د   

 
يستعمل أحد المعلمين عدداً من الطرق الرسمية وغير الرسمية في تقويم فهم الطالب وتطور أدائهم  -323

تقويم هي أنها : أثناء تدريسه لكل وحدة دراسية . الفائدة األساسية من هذة الطريقة في ال  
تساعد الطالب يف التقومي الذايت وتطوير فهمهم لقدراهتم وإمكاناهتم يف التعلم  -أ  

√تتيح للمعلمني مراقبة حتصيل الطلبة ومدى فاعلية تدريسهم وتعديله عند احلاجة  -ب  
تقلل من مستويات القلق لدى الطالب من عملية التقومي اخلتامي -ج   
ل على بيانات أكثر ألداء الطلبة يساعد يف احلكم املناسبتضمن للمعلم احلصو  -د   
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اي مما يأتي يعبر عن مدى ارتباط الفرد بمجتمعه وتحفزه على المطالبة بحقوقه وااللتزام بواجباته ؟ -324  
√القيم الوطنية  -أ  

القيم الوظيفية -ب  
النظم االجتماعية -ج  
اللوائح الوظيفية -د  
 

رياالً  قبل  42على بضائعه، فإذا كان سعر إحدى السلع  ٪ 22خصًما مقداره يعطي معرض تجاري  -325
خصم؟الخصم فكم سعرها بالريال بعد ال  

31 -أ  
36 -ب  
  34 -ج
√ 35 -د  
 

  من عيوب األسئلة المقالية : -326
صعوبة إعدادها  -أ  

√صعوبة تصحيحها  -ب  
سهولة الغش  -ج  
ارتفاع مستوى التخمني -د  
 

  بين السلبيات وااليجابيات تفكير :موازنة  -327
√ناقد -أ  

ابتكاري -ب  
خرايف  -ج  
علمي -د  
 
 
 
 
 



عبدالرحمن_كفايات#  

 
78 

:نظرية تعتمد على النمذجة والمالحظة للعالم  -328  
ازويل  -أ  

√باندورا  –ب  
سكنر -ج  
واطسون -د  
 

ة لكفاءته أي العوامل المنزلية التالية قد يكون لها األثر األكبر على نظرة طالب المرحلة االبتدائي -329
 العلمية وربما تدعمه الدراسات في هذه المجال؟

أساليب االنضباط املتبعة يف املنزل -أ  
الرتتيب بني األخوة وطبيعة العالقة هبم -ب  
√معتقدات الوالدين الظاهرة حول قدرات الطالب  -ج  
أنواع األلعاب يف املنزل والقيمة التعليمية اليت حتملها -د  
 

إعداد جدول المواصفات هو تحقيق :  الهدف العام من -312  
الصدق التنبؤي -أ  

√صدق احملتوى  -ب  
صدق املرتبط باحملك -ج  
الصدق التالزمي -د  
 

من عيوب األسئلة المقالية؟ -311  
صعوبة إعدادها  -أ  

√الذاتية  –ب  
سهولة الغش  –ج  
ارتفاع مستوى التخمني –د  
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يرغب االستاذ ) خالد ( تقدير جهود طلبته الذين اسهموا في المعرض العلمي وذلك بتحميل صورهم  -312
 على شبكة االنترنت اي االجراءات التاليه يلزم للقيام بها قبل تحميل الصور: 

√لوائح نشر الصور املعتمدة من وزارة التعليم   تتطلبه مراجعه ما -أ  
اء االمور باملوافقه على نشر الصوراحلصول على اقرار خطي من اولي -ب  
احلصول على اقرار خطي من كل طالب باملوافقه ع نشر صورته -ج  
نشر الصور دون وضع االمساء او ايه معلومات ختص هوياهتم -د  
 

ة األهداف السلوكية يجب كتابة : عند كتاب -313  
السلوك الذي ميكن قياسه  -أ  

سلوك الطالب  -ب  
طريقة التعلم  -ج  
√سلوك الطالب الذي ميكن مالحظته وقياسه  -د  
 

  واطسون ، بافلوف ، ثورندايك ، هؤالء الثالثة من المدرسة  : -314
املعرفية -أ  

√السلوكية  -ب  
البنائية -ج  
التحليلية -د  
 

أي االستراتيجيات التالية تعد األكثر فعالية في تعزيز سلوك التعاون االيجابي بين الطالب في أحد  -315
ة المجموعات الصغيرة ؟أنشط  

طلب املشاركة بني أعضاء اجملموعة يف املواد الكمال املهمة . -أ  
√تقومي كل عضو يف اجملموعة ملشاركات زمالئه ودورهم يف اجناز املهمة  -ب  
الزام كل جمموعة بتسليم منتج واحد فقط .  -ج  
ول على املعلومات .عمل مهام معقدة تتطلب من األعضاء االعتماد على بعضهم يف احلص -د  
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:المساهمة في الواجبات االجتماعية في حدود اإلمكانات المتاحة من مطالب مرحلة  -316  
املراهقة  -أ  

النضج والرشد  -ب  
وسط العمر - ج  
√الشيخوخة  -د  
 

عدم التحكم في عمليات المشي ، واإلخراج و الكالم يؤدي إلى :  -317  
√اخلجل والشك  - أ  

اخلوف وعدم الثقة  - ب  
الشعور بالذنب  - ج  
سلوك انسحايب -د  
 

يطلب المعلم في عامه األول من زمالئه األكثر خبرة االشراف عليه في الفصل وتقديم النقد البنّاء له ،  -318
 أي اآلتي تعد أهم فائدة يحصل عليها من هذه الطريقة؟

أمهيتها . تساهم يف اعتياده على عملية التقومي واحساسه ب -أ  
تساعده على تعلم تطبيق املبادئ التدريسية بفاعلية يف جو الفصل الدراسي -ب  
√تقدم له املعرفة واخلربة بآراء وفلسفات متنوعة من الزمالء يف التدريس -ج  
توصل لزمالئه رغبته بأن يكون عضو ا فعاال يف الفريق . -د  
 

  كوفكا و كوهلر ، من ابرز علماء المدرسة : -319
السلوكية -أ  

√اجلشطلت  -ب  
املعرفية -ج  
العقلية -د  
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  المدرسة في علم النفس التي اهتمت بحاجات اإلنسان ودوافعه هي المدرسة : -322
السلوكية  -أ  

املعرفية  -ب  
التحليلية  -ج  
√اإلنسانية  -د  
 

أقرأ النص التالي: -321  
)لم يعد ينظر إلى المتعلمين على أنهم مجرد أفراد مستقبلين للمعلومات ، بل على أنهم أشخاص مبدعون ، 
يشكلون بناءهم المعرفي من خالل اتخاذ دور نشط وهادف في تفاعلهم مع بيئتهم ، وقادرون على تحقيق 

ا فاعالً وبناًءا تحت أهداف قيمة بما تتضمنه من معارف، ومهارات، واتجاهات تمكنهم من العمل تمكنً 
توجيهات واشراف المعلم . وقد طورت أساليب التقويم وممارساته ؛ لتعكس هذه التوجه متحولة من التركيز 

الضيق على عينة محددة مختارة من سلوك الطالب إلى تناول مدى واسع من السلوك في مواقف حقيقية متنوعة 
 داخل حجرة الدراسة وخارجها(

:ي هذا النص هيالفكرة الرئيسية ف  
√الطالب هم ركيزة االبداع مبا ينجزونه من أهداف قيمة -أ  

واإلشراف والقدوة هو حمل االبداعاملعلم بقدرته على التوجيه -ب  
تمام للتعلم املتمركز حول الطالبأساليب التقومي وتطبيقاته حولت االه-ج  
لإلبداع سلوك املواقف احلقيقية داخل حجرة الدراسة هو املوجه احلقيقي-د  
 

:الخطوة األولى في إعداد االختبار التحصيلي -322  
صياغة األسئلة -أ  

إعداد تعليمات االختبار -ب  
√ حتديد األهداف التعليمية املراد قياسها -ج  
حتليل حمتوى املادة الدراسية املستهدفة -د  
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على األسئلة ، حيث يستخدم يعرض معلم التاريخ موضوع الهجرة النبوية من خالل تصميم نشاط قائم  -323
مراكز للتعَلم موزعة في صالة األنشطة المدرسية ، ويمر الطالب في مجموعات تعاونية على كل مركز منها ، 
ويقرؤون أو يستمعون إلى تسجيل أو يشاهدون مقاطع فيديو إلكمال النشاط . في أثناء تطبيق هذا النوع من 

:النشاط ، الدور المناسب للمعلم هو دور  
املراقب، الذي يراقب الطالب ويقوِّم تقّدمهم -أ  

احملاضر، الذي يشرح للطالب الطرق املناسبة ألداء مهامهم -ب  
√امليسر، الذي يقدم الدعم واإليضاحات للطالب عند حاجتهم هلا  -ج  
املقّوم ، الذي حيلل أداء الطالب ويقرتح الطرق لتحسينه -د  
 

رونًيا إليك لكونك معلم ولده، يسألك عن رأيك في ابنه وعن صعوبات أرسل ولي أمر طالب بريًدا إلكت -324
 التعّلم لديه ؛ فأي االختيارات اآلتية قد يكون األنسب في الرد عليه ؟

√طلب اجتماع بني ويل األمر ومدير املدرسة واألستاذ املتخصص يف صعوبات التعّلم لدى املدرسة -أ  
وعة دمات تدريس الطلبة ذوي صعوبات التعّلم ومصادر وبرامج متنتقدمي معلومات جاهزة لويل األمر عن خ-ب

 وإضافية موجودة على اإلنرتنت
التقومي معكمناقشة عملية التدخالت النظامية ودور ويل األمر يف املراقبة و -ج  
توصية ويل األمر مبراقبة أداء ابنه يف واجباته املدرسية وعاداته السلوكية باستمرار-د  
 

أحد معلمي اللغة االنجليزية تدريس فصل فيه طالب ينتمون إلى ثقافات متعددة وأسر ذوات طُِلب من  -325
مستويات تعليمية متباينة، فأي الطرق اآلتية يمكن للمعلم استخدامها لتعزيز عملية التعلم لديهم على أفضل 

 وجه؟
√ة اليت تناسبهم وضع الطالب ذوي املستوى املتقارب يف جمموعات تعّلمية صغرية ألداء األنشط-أ  

ظر عن كوهنا استخدام أساليب األسئلة اليت تتيح للطالب ذوي األداء املنخفض تقدمي إجابات خمتصرة بغض الن-ب
 صحيحة أو غري صحيحة 

مي املفاهيم املهمة يف الدرس هلمإتباع طريقة تدريس ثابتة جلميع الطالب لتقد-ج  
ويكتبوا ويقرؤوا عن حمتوى الدرسباللغة اإلجنليزية  إتاحة فرص متعددة للطالب املتميزين ليتحدثوا-د  
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أي اآلتي يعد أسلوب التقويم األكثر مناسبة لقياس مدى تمكن الطالب من محتوى مادة الرياضيات  -326
 في الصف الثاني ثانوي في الشهر الثاني؟

اختبار تشخيصي تقّدمه إدارة الرتبية والتعليم-أ  
√لطالبه يف املدرسة االختبار الذي يعده املعلم-ب  
اختبار اإلجناز املقنن الذي توفره الوزارة-ج  
اختبارات يومية قصرية يتضمنها كتاب الطالب-د  
 

يستخدم معلم العلوم العبارة التالية :) في غرفة الفصل تسعة مصابيح قصيرة(، لمساعدة الطالب على  -327
:على تذكر عدد الكواكب في مجرتنا. تُعّد هذه العبارة مثااًل   

الربط باملعايري للدرس -أ  
مالحظة تلخيص احملتوى -ب  
وسيلة مراجعة للمفاهني -ج  
√وسيلة ربط للذاكرة  -د  
 

إذا أردت تطبيق االستكشاف أثناء تدريسك ، فإنك تهدف إلى تدريب الطالب على :  -328  
تطبيق املعرفة -أ  

اكتساب خربات التعلم -ب  
احلصول على املعلومات -ج  
√الوصول للمعلوماتكيفية   -د  
 

أي األساليب اآلتية يُعدُّ مثااًل جيًدا لتعزيز المعلم التفكير اإلبداعي لدى المرحلة المتوسطة بعد قراءة  -329
 قصة خيالية مختارة؟

√أن يُعيد الطالب كتابة هناية القطعة لتغيري هناية القصة  -أ  
أن يستخدم الطالب اإلنرتنت لتحديد معلومات عن الكاتب -ب  
أن يرسم الطالب صورة ثابتة لبطل القصة -ج  
أن يصور الطالب مقطع فيديو إلعادة متثيل أحداث القصة -د  
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حضر معلم الصف الرابع االبتدائي موقفاُ تعرض في أحد الطالب للعنف اللفظي ) الشتم ( من عدد  -332
المباشر الذي يتخذه المعلم في مثل من زمالئه ألول مرة في الفصل ؛ فأي اآلتي يمثل الخطوة االولى للتصرف 

 هذا الموقف ؟
ة املناسبة تقليل احتمالية حدوث هذا املواقف ، مبساعدة الطالب املتعرض للعنف على تعلم املهارات االجتماعي  -أ

 لعمره
حلادثة ليتدخلوا تدخال  مباشرا  تبليغ إدارة املدرسة واملرشد واألهل با -ب  
√ن العنف مرفوض ، وإذا تكرر فستكون له عواقب تأديبية تنبيه الطالب املعتدين بأ -ج  
توفري منوذج للسلوك املقبول يفرتض على مجيع الطالب اتباعه -د  
 

:من القواعد التنظيمية يبدأ قبول الطالب في الصف االول االبتدائي  -331  
بداية السنة اهلجرية  -أ  

هناية السنة امليالدية  -ب  
هناية العام الدراسي  -ج  
√مع بداية الفصل الدراسي الثاين من العام الذي قبله -د  
 

يقدم أحد معلمي اإلجتماعيات مادته الدراسية للطالب في قصة تعطي أوصافًا حّية لشخصيات تاريخية  -332
مؤثرة في المجتمع اإلنساني . أي الجمل اآلتية يصف أكثر النتائج التعّلمية التي يمكن تحققها عند استخدام 

تراتيجية؟هذه اإلس  
سوف يقوم الطالب بالربط بني فروع املادة العلمية التفصيلية مما يعيق فهمهم للمفاهيم)الصورة (الكبرية -أ  

سيؤدي ذلك الستخدام الطالب ملخيلتهم وتنمية قدرهتم على تطبيق مهارات التفكري اإلبداعي يف تعلمهم -ب  
توى املادة من مفاهيم وحقائقسوف يكون وقت الدرس أكثر إمتاعا  وسيصعب ربطه مبح -ج  
√سيصبح حمتوى املادة أكثر ارتباط ا حبياة الطالب مما يزيد قدرهتم على تذكر املعلومات الواقعية  -د  
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أي مما يأتي ال يُعد من الوسائل التعليمية ؟ -333  
املتاحف واملعارض  -أ  

البيئة الطبيعية  -ب  
األفالم املتحركة  -ج  
√والتصنيفاملالحظة  -د  
 

أّي الطرائق اآلتية ال يـَُعّد من صور التعجيل الدراسي للموهوبين؟ -334  
√حذف بعض املواد الدراسية -أ  

دراسة املادة يف زمن أقل من املعتاد -ب  
النقل إىل صفوف أعلى يف زمن أقل -ج  
قبوهلم يف سن مبكرة يف املرحلة االبتدائية أو اجلامعية -د  
 

:اي االطراف االتية تقع عليه المسؤولية الرئيسية والمباشرة في النمو المهني للمعلم  -335  
√املعلم نفسه  -أ  

مدير املدرسة -ب  
املشرف الرتبوي  -ج  
وزارة التعليم -د  
 

إذا كان لديك بعض الطالب الذين يتقنون التعامل مع األشياء ، ولديهم دائما رغبة في القيام بأداءات  -336
  فإن أفضل األنشطة التى يمكن إتاحتها لهم هي :يدوية 

رياضية  -أ  
√حركية  -ب  
تعاونية  -ج  
عملية -د  
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أكمل طالب الصف الثالث المتوسط دراسة وحدة في مادة الجغرافيا عن المستكشفين األوائل ألوروبا  -337
عند الطالب ؟ ؛ فأّي األنشطة اآلتية يساعد في إظهار أعلى مستوى لمهارة التفكير الناقد   

وضع خط زمين لتسلسل األحداث خالل فرتة التوسع باجتاه الغرب -أ  
إكمال اختبار قصري من فقرات االختيار من متعدد يف هناية الوحدة التدريسية -ب  
√كتابة مقال من وجهة نظر املستكشفني األوائل يف تلك الفرتة   -ج  
لك الفرتةرسم صورة ختيلية ألحد املستكشفني األوائل يف ت -د  
 

  كل مما يلي له عالقة باستراتيجيات التعلم النشط ما عدا : -338
التعلم التعاوين -أ  

التعلم الذهين  -ب  
التعلم الفردي  -ج  
√التدريس املباشر -د  
 

:فإن من أمثلة التعليم بالنمذجة إذا أراد المعلم تعليم سلوك ) احترام رأي اآلخرين (  -339  
√ميارسه  -أ  

عناهيشرح م -ب  
حيث على فعله -ج  
يكافئ من ميارسه -د  
 

عدًّ فروضه( هذا النوع من األسئلة يقيس أهدافًا -كتب أحد المعلمين اختبارًا جاء فيه) عرَّف الوضوء -342
:تعليمية من مستوى  

√التذكر-أ  
التطبيق-ب  
التحليل-ج  
الرتكيب-د  
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فأي مما يلي  المعلم عند تقديم مفهوم جديد ،يعد الكشف عن الخبرات السابقة للمتعلم من مهام  -341
:يمكن استخدامه لذلك  

القراءة اجلهرية  -أ  
√األسئلة املفتوحة  -ب  
التقييم املستمر  -ج  
األنشطة التعاونية -د  
 

  أي األسئلة التالية يشجع على التفكير اإلبداعي لدى الطالب ؟ -342
ما مكونات املاء ؟-أ  

ددة ؟عددَّ أنواع الطاقة املتج-ب  
√كيف حنافظ على سالمة البيئة ؟ -ج  
مىت ولد النيب صلى اهلل عليه وسلم ؟-د  
 

قام معلم بعمل ندوة ألولياء األمور لمناقشة كيفية الوقاية من اإلصابة بمرض إنفلونزا الطيور ؛ فهو  -343
 بذلك يؤدى خدمة : 

أخالقية  -أ  
تربوية  -ب  
صحية  -ج  
√جمتمعية  -د  
 

التدريس التالية تضع المعلم كمركز للموقف التعليمي ؟أي أنماط  -344  
التعليم عن بعد  -أ  

√التعليم املباشر   -ب  
التعليم املربمج  -ج  
التعليم باالكتشاف -د  
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طلب أحد المعلمين من طالبه في الصف الثالث الثانوي أن يقوم كل طالب بإكمال نموذج طلب  -345
سيرته الذاتية. أراد بهذا تقويم أدائهم ؛ فهذا النوع من األسلوب التقويمي توظيف على موقع إلكتروني مع إرفاق 

 يسمح للطالب بأن : 
√يطبق ماتعّلمه نظري ا على أرض الواقع  -أ  

حيدد مهاراته التقنية اليت حيتاج إليها -ب  
يطبق إسرتاتيجيات ماوراء املعرفة -ج  
املادةحيدد أهدافه التعليمية اليت يرغب يف حتقيقها من  -د  
 

أي مما يلي من الواجبات الملزمة للمعلم تجاه المدرسة ؟ -346  
تعديل املنهج الدراسي -أ  

توفري خدمة صحية للطالب  -ب  
√توجيه الطالب وإرشادهم  -ج  
توفري بدائل متويلية للمدرسة  -د  
 

  أي اآلتي ال يـَُعّد من مميزات استخدام الحاسب اآللي في التعليم ؟ -347
ني الرتفيه والتعليماجلمع ب -أ  

مراعاة السرعة الذاتية للتعلم -ب  
√مهارات التفاعل االجتماعي  تنمية  -ج  
اعتماد الطالب على نفسه يف التعليم -د  
 

هو اإلجراء المناسب الذي تتخذه لجنة التوجية واالرشاد في المدرسة لطالب في المرحلة االبتدائية  ما -348
 اكمل ستة عشر عاماً ؟ 

ه اىل مدرسة اخرى  حتويل -أ  
√مساعدته على االلتحاق مبا يناسبه من مراحل التعليم )املوازي او التدريب املهين(  -ب  
دراسة حالة الطالب  -ج  
فصله من املدرسة -د  
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اتبع معلم الصف األول متوسط خطوات معينة مع طالبه قبل البداية في تنفيذ مشاريعهم البحثية   -349
تنفيذ البحوث المتفق عليها بسهولة ؛ فأي الخطوات التالية يُعد األنسب واألكثر كمجموعات صغيرة لضمان 

:لتحقيق هدفه قبل تنفيذ المشروع فائدة  
االجتماع مبسؤول املكتبة املدرسية ومناقشة سهولة تصنيف املصادر التعليمية يف املكتبة -أ  

بعد تنفيذ املشروعات البحثية بنجاح عمل قائمة باملهارات التعليمية املتوقع من الطالب اكتساهبا -ب  
√توزيع جدول حيدد أوقات االجتماع بكل جمموعة حبثية ويناقشهم وجييب على أسئلتهم  -ج  
طلب املعلم من بقية زمالئه معلمي الصف األول متوسط مناقشة الطالب يف مشروعاهتم البحثية أثناء شرح  -د

 دروسهم
 

ب في الصف االول من المرحلة المتوسطة اذا انهى المرحلة االبتدائية من اللوائح التنظيمية يقبل الطال -352
 بنجاح على اال يزيد عمره : 

سبعة عشر عاما   -أ  
√ستة عشر عاما   -ب  
تسعة عشر عاما   -ج  
ثة عشر عاما  ثال -د  
 

ا قدم المعلم لطالبه نشاطاً يشتمل على مجموعة مثلثات مختلفة الزوايا وطلب منهم قياس الزواي -351
درجة ( عليه  182وايجاد مجموعها ومالحظة النتائج، ومنه توصل الطالب إلى حقيقة )مجموع زوايا المثلث 

:فإن طريقة التدريس المطبقة هي   
االستنباط -أ  
√االستقراء  -ب   
العرض العملي  -ج   
حل املشكالت -د   
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سّرب الطالب من المدرسة والتركيز اجتمع المعلمون في إحدى المدارس المتوسطة لمناقشة مشكلة ت -352
على أهمية تنفيذ أساليب إلدارة صفوفهم بصورة أكثر فاعلّية. يجب على المعلمين عند مناقشة هذه المشكلة 

:أن يأخذوا في االعتبار أن الهدف الرئيس إلدار بيئة تعّلم طالبهم هو  
ها املعلم لطالبهتنظيم األنشطة املدرسية لضمان الرتكيز على األنشطة اليت يوجه -أ  

تنظيم الوقت يف جدول يتيح للطالب معرفة أقصى وقت يستغرقه النشاط سلف ا  -ب  
تنظيم األنشطة اليت تتيح مشاركة الفصل بأكمله واجملموعات الصغرية والتعّلم الفردي بالتساوي -ج  
√تمع تعّلم متعاون هادفتنظيم األنشطة بطرق تعزز حس الطالب االنتمائي للمدرسة واملشاركة يف عضوية جم -د  
 

:اذا حضر حضر احد اولياء امور طالبي للمدرسة فإنني  -353  
√اهتم مبقابلته واناقشه عن مستوى ابنه  -أ  

اجتاهله -ب  
احليه اىل ادارة املدرسة -ج  
اوجهه اىل املرشد الطاليب -د  
 

أسبوع يطلب من الطالب طلب المعلم من كل طالب أن يجمع أعماله بانتظام في حقيبة، وفي كل  -354
مراجعة أعمالهم السابقة ثم إعادتها إلى مكانها داخل الصف، فما الهدف الذي يسعى إليه المعلم من هذا 

 الطلب؟
مشاركة الطالب زمالءه يف عملية التقومي -أ  

إتاحة النقاش بني الطالب للمقارنة بني أعماهلم -ب  
هتمتقومي مستوى الطالب يف احملافظة على مقتنيا -ج  
√تشجيع الطالب على التأمل يف أعماله ومدى تقدمه  -د  
 

:ثناء تنفيذ اسبوع العناية بالشجرة ، فإنني ا -355  
أحث الطالب على املشاركة -أ  

أشارك بنفسي فقط  -ب  
أجتاهل املوضوع  -ج  
√أشارك وأحث الطالب على املشاركة  -د  
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:ر كلما زاد عدد أسئلة االختبار كان االختبار أكث -356  
وضوحا   -أ  

√صدقا   -ب  
صعوبة   -ج  
غموضا   -د  
 

يُعّد أسلوب التعّلم االستكشافي في أداة تعليمية مناسبة لمساعدة المعلمين على تحديد الوقت الذي  -357
:يضمن حصول طالبهم على فرصة في القيام باآلتي   

ا تعّلم حمتوى جديد مبعّدل تقّدم قياسي يف االنتقال من األسهل إىل األ-أ √كثر تعقيد   
االخنراط بفاعلية يف عملية بناء املعرفة العلمية-ب  
وضع أهداف تعّلم واضحة ومراقبة التقّدم يف حتقيقها-ج  
احلصول على فكرة خمتصرة عن جمال واسع من احملتوى لتسهيل التعّلم فيما بعد-د  
 

أي العبارات اآلتية تصف طالًبا نمطه المفضل في التعلم)حسي(؟ -358  
ك األمناط والعالقاتيدر -أ  

يهتم بالرسوم البيانية واخلرائط-ب  
مييل حلل املسائل الرياضية-ج  
√يستمتع برتكيب اجملسمات -د  
 

اذا اردت ان تدرس مفهوم ) الذرة ( ، وواجهتك مشكلة ضيق وقت التدريس فإن أنسب طريقة في  -359
: هذه الحالة  

أسلوب حل املشكالت -أ  
أسلوب التعليم املصغر -ب  
√االسلوب االستنباطي  -ج  
االسلوب االستقرائي -د  
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:أدق الوسائل التي تختبر بها فرضاً هي  -362  
√تصميم جتربة ختترب صحة الفرضية  -أ  

تسجيل احلقائق اليت تؤيد الفرضية -ب  
ابتكار نظرية تتفق مع الفرضية -ج  
مدى آتفاق العلماء عليها -د  
 

سبوع األول في المدرسة؛ فما أنسب خطوة تقوم بها لتساعدك في إذا كنت معلًما جديًدا وقضيت األ -361
 تحسين خطتك إلدارة الصف؟

واجملتمعات الكبريةزيارة املكتبة لالطالع على كتب ودراسات تساعد يف توجيه التعامل مع األسر -أ  
√ترغب يف دعمهامراقبة املعلمني الفعالني يف املدرسة واالستفادة من خرباهتم يف دعم مهاراتك اليت -ب  
ومي متكرر لتحسني أدائك التدريسيمناقشة الصعوبات اليت تراها مع مدير املدرسة وطلب تق-ج  
التعاون مع معلمني جدد آخرين يف املدرسة ومناقشة الصعوبات اليت واجهوها يف املدرسة-د  
 

:ار من خالل قيامه يمكن االستدالل على قدرة الطالب على استنباط العالقات القائمة بين االفك -362  
احلفظ والتذكر  -أ  

املالحظة الدقيقة للظواهر الطبيعية -ب  
كتابة تلخيص ملوضوعات معينة  -ج  
√ابتكار خرائط مفاهيم مراتبطة  -د  
 

يرغب المعلم ) علي ( بتخزين مجموعة كبيرة من المعلومات المكتوبة والبيانات على جهازه الحاسوب  -363
انقطع التيار الكهربائي ثم قام  بتشغيل الحاسوب فتفاجئ بفقد محتواه  واثناء قيامه بهذا العمل  

:ماكان يستخدمه المعلم من وحدات تخزين تسمى   
D&Tاشرطة واقراص  -أ  

MORذاكرة القراءة  -ب  
R Tاقراص ممغنطة  -ج  
√ MARذاكرة القراءة والكتابة  -د  
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  عنها بدرجه أكبر بعامل التخمين :أي نوع من األسئلة اآلتية تتأثر إجابات الطالب  -364
أكمل الفراغ  -أ  

√الصح واخلطأ  -ب  
االختيار من متعدد  -ج  
املقالية -د  
 

مما يلي يعبر عن الهدف السلوكي ؟أي  -365  
عبارة عامة تصف ما ينبغى اكتسابه من دراسة املوضوع  -أ  

√ني عبارة حمددة تصف ما جيب أن يكتسبه املتعلم بعد ممارسة نشاط مع -ب  
عبارة تصف ما جيب اكتسابه من وحدة تعليمية معينة  -ج  
عبارة تصف ما جيب اكتسابه من مادة دراسية حمددة -د  
 

تلقى أحد معلمي الصف األول الثانوي مكالمة هاتفية من والد أحد طالبه ، قد كان منزعجاً من حادثه  -366
غير عادل ، فاستجاب المعلم وطلب موعداً  حصلت البنه في فصل هذا المعلم ، ويرى أن ابنه عوقب بشكل

لمقابلة األب لمناقشة المشكلة ، وهو يرغب في اتخاذ خطوات بضمان التواصل الفعال مع األب والوصول 
 إلى مقابلة مجدية يتسطيع المعلم أن يحقق هدفه من المقابلة إذا بدأها بما يلي ؟

األنسب للتعامل مع املوقفى أهنا يطلب من األب اقرتاح العقوبة اليت ير  -أ  
√يتيح الفرصة لألب للتعبري عن رأيه ومشاعره ووصف فهمه ملا حصل  -ب  
ملوقف يراجع مع األب قوانني املدرسة اليت قام ابنه مبخالفتها يف ذلك ا -ج  
يصف املعلم وجهة نظره فيما يتعلق باحلادثة وأسباب ردة الفعل لألب بالتفصيل -د  
 

ات التعليم والتعلم التالية تعتمد على التفاعل وجها لوجه بين المعلم والطالب ؟أي من استراتيجي -367  
احملاضرة  -أ  

√املناقشة  -ب  
التعلم باالكتشاف  -ج  
التعلم التعاوين -د  
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:صاحب نظرية هرمية الحاجات االنسانية هو  -368  
باندورا -أ  

فرويد-ب  
√ماسلو -ج  
مكدوجل-د  
 

من خلفيات متنوعة ذات ظروف مختلفة بحيث تتفاوت الخلفية المعرفية  تضم احدى المدارس طالباً  -369
بين الطالب بسبب اطالع بعضهم على مثادر تعلمية وثقافية أكثر من غيرهم . في مثل هذه الظروف ،ينبغي 

:الف ظروفهم االقتصاديه في اآلتيللمعلم أن يدرك أن الطالب تزيد احتمالية اختالفتهم عن بعضهم بسبب اخت  
طرق التعلم املفضلة لديهم -أ  

قدرهتم على التعلم بشكل عام  -ب  
√خلفياهتم املعرفية وخرباهتم -ج  
دافعيتهم والتزامهم مبهام التعلم -د  
 

: عندما يحدث التعلم البنائي -372  
يبتكر املتعلم معرفة جديدة ىف جمال التخصص  -أ  

يفسر املتعلم معاىن املصطلحات العلمية   -ب  
√ملعرفة اجلديدة مبا لديه من معرفة سابقة يربط ا  -ج  
يقدم تطبيقات عملية وظيفية خمتلفة -د  
 

قبل أن يقوم طالب الصف الخامس بقراءة درس الزواحف في كتاب العلوم ، ناقشهم المعلم حول  -371
للطالب سوف ووضع قائمة من األسئلة المرتبطة بالزواحف التي يودون معرفة إجاباتها . هذه المناقشة القبلية 

: تعزز لديهم فهم الدرس من خالل  
تسهيل استخدام الطالب ملهارات التفكري التحليلي -أ  

√وضع غرض واضح للقراءة وتنشيط املعرفة العامة -ب  
زيادة استخدام الطالب السرتاتيجيات مراقبة الذات -ج  
تقدمي مصطلحات غري معروفة حملتوى املادة وربطها باملفاهيم املعروفة -د  
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:معلم التوحيد يشرح مادته بالمفاهيم المجرده النها  -372  
تنشأ بصوره كامله والتنتهى عند حد معني  ال-أ  

حتتاج اىل خربات سابقه ال -ب  
√حتتاج اىل خربات سابقه -ج  
تنشأ بصورة واضحة-د  
 

استخدام يرغب إحد المعلمين في استخدام برنامج تطبيقي جديد ألحد األنشطة الصفية ،لكن قبل  -373
:التطبيق ألول مرة ُيستحسن أن يقوم المعلم باآلتي   

يوضح للطالب الغرض من استخدام الربنامج إلثارة اهتماهم  -أ  
جيرب مميزات الربنامج املتعددة للتإكد من إهنا تعمل كما جيب  -ب  
√يراجع الربنامج مع معلمني آخرين لتحديد مدى مالءمته للطالب  -ج  
ة الدعم الفين لضمان فهم الطالب هلا بسهولهيعيد كتابة وثقي -د  
 

) الخط العربي من أبرز فنوننا الجميلة التي تميزت بها ثقافتنا العربية واإلسالمية ، وأصبح فنا أصيالً له  -374
 قيمته بين الفنون . والخط الجميل ينبىء عن ذوق صاحبه ، ويشهد على موهبته ( 

:العنوان المناسب لهذا النص    
فن األصيلال -أ  
الفنون اجلميلة  -ب   
√أمهية اخلط العريب -ج   

موهبة اخلط العريب -د  
 

يم على طالب أي اآلتي يُعد أهم مبدأ يؤخذ بعين االعتبار عند طرح أسئلة مهارات التحليل والتقو  -375
:المرحلة اإلبتدائية  

أن يكون السؤال عن املعارف وله إجابة واحدة صحيحة  -أ  
أن يراعي املعلم مستوى انتباه الطالب يف الفصل وإزعاجهم -ب  
أن يتوقع املعلم ردود فعل الطالب وحيكم عليهم قبل أن جييبوا على السؤال  -ج  
√أن ُيصاغ السؤال بأسلوب يستثري تفكري الطلبة وحيفزهم على إبداء الرأي -د  
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كان عمر ..... الخطاب رضي اهلل عنه عادالً . -376   
:الفراغ السابق بالكلمة الصحيحة  أكمل   
√بن  -أ   
ابن-ب   
إبن  -ج   
إبنو -د   
 

الوسيلة التعليمة ؟ -377  
ركن ثانوي يف الدرس-أ   
√ركن اساسي يف الدرس -ب   
عامل مساعد يف الدرس -ج   
غري مهمة يف العملية التعليمية-د   
 

يستعمل أحد المعلمين عدداً من الطرق الرسمية وغير الرسمية في تقويم فهم الطالب وتطور أدائهم  -378
  أثناء تدريسه لكل وحدة دراسية . الفائدة األساسية من هذة الطريقة في التقويم هي أنها :

علم تساعد الطالب يف التقومي الذايت وتطوير فهمهم لقدراهتم وإمكاناهتم يف الت -أ  
√تتيح للمعلمني مراقبة حتصيل الطلبة ومدى فاعلية تدريسهم وتعديله عند احلاجة  -ب  
تقلل من مستويات القلق لدى الطالب من عملية التقومي اخلتامي -ج   
تضمن للمعلم احلصول على بيانات أكثر ألداء الطلبة يساعد يف احلكم املناسب -د   

 
:اليوم الوطني السعودي يوافق  -379  

اغسطس 50 -أ  
نوفمرب 50 -ب  
ديسمرب 53 -ج  
√سبتمرب   53 -د  
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رياالً  قبل  42على بضائعه، فإذا كان سعر إحدى السلع  ٪ 22يعطي معرض تجاري خصًما مقداره  -382
 الخصم فكم سعرها بالريال بعد الخصم؟

31 -أ  
36 -ب  
  34 -ج
√ 35 -د  
 

:يرمز الى  V +  R Cاالختصار  -381  
نسخ -أ  

√ق لص -ب  
قص -ج  
تراجع  -د  
 

أي العوامل المنزلية التالية قد يكون لها األثر األكبر على نظرة طالب المرحلة االبتدائية لكفاءته  -382
 العلمية وربما تدعمه الدراسات في هذه المجال؟

أساليب االنضباط املتبعة يف املنزل -أ  
الرتتيب بني األخوة وطبيعة العالقة هبم -ب  
√الدين الظاهرة حول قدرات الطالب معتقدات الو  -ج  
أنواع األلعاب يف املنزل والقيمة التعليمية اليت حتملها -د  
 

:اجازة الوضع للمعلمة  -383  
يوم  41-أ  

يوم 21 -ب  
√يوم  61 -ج  
يوم 71 -د  
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: أي أنواع الصدق اآلتية يناسب بدرجة كبيرة االختبارات التحصيلية -384  
√احملتوى  -أ  

احملك  -ب  
التالزمي  -ج  
مجيع ما سبق -د  
 

يرغب االستاذ ) خالد ( تقدير جهود طلبته الذين اسهموا في المعرض العلمي وذلك بتحميل صورهم  -385
 على شبكة االنترنت اي االجراءات التاليه يلزم للقيام بها قبل تحميل الصور: 

√مراجعه ماتتطلبه لوائح نشر الصور املعتمدة من وزارة التعليم  -أ  
احلصول على اقرار خطي من اولياء االمور باملوافقه على نشر الصور -ب  
احلصول على اقرار خطي من كل طالب باملوافقه ع نشر صورته -ج  
نشر الصور دون وضع االمساء او ايه معلومات ختص هوياهتم -د  
 

الكتابة الصحيحة :  -386  
مفسرون هذا الزمان خمتلفون  -أ  

√لفون مفسرو هذا الزمان خمت -ب  
مفسروا هذا الزمان خمتلفون -ج  

 
أي االستراتيجيات التالية تعد األكثر فعالية في تعزيز سلوك التعاون االيجابي بين الطالب في أحد  -387

 أنشطة المجموعات الصغيرة ؟
طلب املشاركة بني أعضاء اجملموعة يف املواد الكمال املهمة . -أ  

√ت زمالئه ودورهم يف اجناز املهمة تقومي كل عضو يف اجملموعة ملشاركا -ب  
الزام كل جمموعة بتسليم منتج واحد فقط .  -ج  
عمل مهام معقدة تتطلب من األعضاء االعتماد على بعضهم يف احلصول على املعلومات . -د  
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الطريقة واالجراءات التي يقوم بها المعلم لتحقيق وصول الطالب الى االهداف المرجوة التي كان  -388
عى الى تحقيقها يسمى : يس  

التقومي -أ  
التنفيذ  -ب  
√التخطيط  -ج  
التغذية الراجعة -د  
 

يطلب المعلم في عامه األول من زمالئه األكثر خبرة االشراف عليه في الفصل وتقديم النقد البنّاء له ،  -392
 أي اآلتي تعد أهم فائدة يحصل عليها من هذه الطريقة؟

لية التقومي واحساسه بأمهيتها . تساهم يف اعتياده على عم -أ  
تساعده على تعلم تطبيق املبادئ التدريسية بفاعلية يف جو الفصل الدراسي -ب  
√تقدم له املعرفة واخلربة بآراء وفلسفات متنوعة من الزمالء يف التدريس -ج  
أن يكون عضو ا فعاال يف الفريق .توصل لزمالئه رغبته ب -د  
 

:الطالب على حل المسائل بعد شرح الدرس يصنف هدفاً ضمن االهداف  ان يقبل  -391  
املعرفية  -أ  

√الوجداين  -ب  
النفس حركيه -ج  
العقلية -د  
 

:تتكون طريقة هربارت من  -392  
خطوات  4 -أ  

√خطوات  2 -ب  
خطوات  6 -ج  
خطوات 7 -د  
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  الخطوة االولى من خطوات هربارت هي : -393
الربط -أ  

العرض -ب  
√املقدمة  -ج  
التطبيق -د  
 

  طريقة تدريس تهتم بالجانب العملي : -394
√حل املشكالت  -أ  

االستنباط -ب  
االستقراء -ج  
املناقشة -د  
 

أقرأ النص التالي: -395  
)لم يعد ينظر إلى المتعلمين على أنهم مجرد أفراد مستقبلين للمعلومات ، بل على أنهم أشخاص مبدعون ، 

ءهم المعرفي من خالل اتخاذ دور نشط وهادف في تفاعلهم مع بيئتهم ، وقادرون على تحقيق يشكلون بنا
أهداف قيمة بما تتضمنه من معارف، ومهارات، واتجاهات تمكنهم من العمل تمكًنا فاعالً وبناًءا تحت 

من التركيز  توجيهات واشراف المعلم . وقد طورت أساليب التقويم وممارساته ؛ لتعكس هذه التوجه متحولة
نوعة الضيق على عينة محددة مختارة من سلوك الطالب إلى تناول مدى واسع من السلوك في مواقف حقيقية مت

الفكرة الرئيسية في هذا النص هي: داخل حجرة الدراسة وخارجها(  
√الطالب هم ركيزة االبداع مبا ينجزونه من أهداف قيمة -أ  

والقدوة هو حمل االبداع واإلشرافاملعلم بقدرته على التوجيه -ب  
تمام للتعلم املتمركز حول الطالبأساليب التقومي وتطبيقاته حولت االه-ج  
سلوك املواقف احلقيقية داخل حجرة الدراسة هو املوجه احلقيقي لإلبداع-د  
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:يعتبر احد اساليب التعلم الذاتي  -396  
الندوات -أ  

احملاضرة -ب  
التعلم املدمج -ج  
√التعلم املربمج  -د  
 

:الخطوة األولى في إعداد االختبار التحصيلي -397  
صياغة األسئلة -أ  

إعداد تعليمات االختبار -ب  
√حتديد األهداف التعليمية املراد قياسها -ج  
حتليل حمتوى املادة الدراسية املستهدفة -د  
 

:طريقة تدريس ال تصلح للمرحلة االبتدائية  -398  
العصف الذهين -أ  

√حل املشكالت  -ب  
التعلم التعاوين -ج  
االكتشاف -د  
 

  توزيع الموضوعات على شهر واحد : -399
خطة قصرية املدى -أ  

√خطة متوسطة املدى  -ب  
خطة بعيدة املدى  -ج  
ليس مما سبق -د  
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يستخدم يعرض معلم التاريخ موضوع الهجرة النبوية من خالل تصميم نشاط قائم على األسئلة ، حيث  -422
مراكز للتعَلم موزعة في صالة األنشطة المدرسية ، ويمر الطالب في مجموعات تعاونية على كل مركز منها ، 
ويقرؤون أو يستمعون إلى تسجيل أو يشاهدون مقاطع فيديو إلكمال النشاط . في أثناء تطبيق هذا النوع من 

:النشاط ، الدور المناسب للمعلم هو دور  
راقب الطالب ويقوِّم تقّدمهماملراقب، الذي ي -أ  

احملاضر، الذي يشرح للطالب الطرق املناسبة ألداء مهامهم -ب  
√امليسر، الذي يقدم الدعم واإليضاحات للطالب عند حاجتهم هلا  -ج  
املقّوم ، الذي حيلل أداء الطالب ويقرتح الطرق لتحسينه -د  
 

:توزيع الخطة على شهور السنة  -421  
خطة قصرية املدى -أ  

خطة متوسطة املدى  -ب  
√خطة بعيدة املدى  -ج  
ليس مما سبق -د  
 

الخطط اليومية تعتبر ؟  -422  
√خطة قصرية املدى  -أ  

خطة متوسطة املدى  -ب  
خطة بعيدة املدى  -ج  
ليس مما سبق -د  
 

وبات أرسل ولي أمر طالب بريًدا إلكترونًيا إليك لكونك معلم ولده، يسألك عن رأيك في ابنه وعن صع -423
 التعّلم لديه ؛ فأي االختيارات اآلتية قد يكون األنسب في الرد عليه ؟

√طلب اجتماع بني ويل األمر ومدير املدرسة واألستاذ املتخصص يف صعوبات التعّلم لدى املدرسة -أ  
 وعةتقدمي معلومات جاهزة لويل األمر عن خدمات تدريس الطلبة ذوي صعوبات التعّلم ومصادر وبرامج متن-ب

 وإضافية موجودة على اإلنرتنت
األمر يف املراقبة والتقومي معك مناقشة عملية التدخالت النظامية ودور ويل-ج  
توصية ويل األمر مبراقبة أداء ابنه يف واجباته املدرسية وعاداته السلوكية باستمرار-د  
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:ليس من شروط صياغة االهداف التعليمية ان تكون  -424  
قابلة للمالحظة -أ  

واضحة وحمددة -ب  
تشري اىل ناتج تعليمي واحد -ج  
√موجهة لسلوك املعلم  -د  
 

: التغيرات االسرية من متطلبات مرحلة -425  
النضج  -أ  

√الشيخوخة  -ب  
املراهقة -ج  
الطفولة -د  
 

:يرى جاثري ان التعلم يحدث نتيجة  -426  
التكرار والتدريب  -أ  

√املثري واالستجابة  -ب  
  احملاولة واخلطأ -ج
النظر ملوقف بصورة شاملة -د  
 

طُِلب من أحد معلمي اللغة االنجليزية تدريس فصل فيه طالب ينتمون إلى ثقافات متعددة وأسر ذوات  -427
مستويات تعليمية متباينة، فأي الطرق اآلتية يمكن للمعلم استخدامها لتعزيز عملية التعلم لديهم على أفضل 

 وجه؟
√تقارب يف جمموعات تعّلمية صغرية ألداء األنشطة اليت تناسبهم وضع الطالب ذوي املستوى امل-أ  

استخدام أساليب األسئلة اليت تتيح للطالب ذوي األداء املنخفض تقدمي إجابات خمتصرة بغض النظر عن كوهنا -ب
صحيحة صحيحة أو غري   

مي املفاهيم املهمة يف الدرس هلمإتباع طريقة تدريس ثابتة جلميع الطالب لتقد-ج  
إتاحة فرص متعددة للطالب املتميزين ليتحدثوا باللغة اإلجنليزية ويكتبوا ويقرؤوا عن حمتوى الدرس-د  
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:يرى ثورنديك ان التعلم يحدث نتيجة  -428  
التكرار والتدريب  -أ  

املثري واالستجابة  -ب  
√احملاولة واخلطأ  -ج  
النظر ملوقف بصورة شاملة -د  
 

:دث نتيجة يرى واطسون ان التعلم يح -429  
√التكرار والتدريب  -أ  

املثري واالستجابة  -ب  
احملاولة واخلطأ  -ج  
النظر ملوقف بصورة شاملة -د  
 

أي المواضيع اآلتية يمكن وضعها على الموقع اإللكتروني ألحد الصفوف الدراسية ومناقشتها مع  -412
الطالع على تفاصيلها ؟الطالب وأولياء أمورهم على أن يُمكَّن الجميع من الوصول إليها وا  

ير فرديّة لتقّدم التعّلم للطالبتقار -أ  
√أخبار أنشطة الفصل ومواعيد التقومي وتسليم الواجبات-ب  
ةاآلراء الشخصية واملناظرات حول سياسة التعليم يف املدرس-ج  
نتائج اختبارات املنطقة جلميع مستويات املراحل الدراسية-د  
 

:الخطأ للعالم نظرية التعلم بالمحاولة و  -411  
فرويد -أ  

√ثورنديك  -ب  
واطسون -ج  
سكنر -د  
 
 
 
 
 



عبدالرحمن_كفايات#  

 
105 

الغايات القصوى للعملية التربوية والتأثير في شخصية المتعلم وإكسابه قيم واتجاهات هي من فئات  -412
  األهداف :

التعليمية  -أ  
قصرية املدى  -ب  
متوسطة املدى  -ج  
√الرتبوية  -د  
 

  يقرع جرس الباب يعد مثاال على :إسراع الطفل نحو التلفون عندما  -413
التعزيز  -أ  

التمييز  -ب  
√التعميم  -ج  
انتقال أثار التعلم -د  
 

نظام ) المقررات ( للمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية يتيح للطالب انهاء المرحلة الثانويه  -414
بدراسة عدد من المقررات لكل مستوى عددها ؟ في سنتين ونص بحيث يسمح لكل طالب  

مقررات لكل مستوى فأكثر  6 -أ  
مقررات لكل مستوى فأقل 04 -ب  
√مقررات لكل مستوى فأقل  7 -ج  
مقررات لكل مستوى فأكثر 2 -د  
 

  العلم الذي يهتم بالعالج النفسي هو علم النفس: -415
التجرييب  -أ  

√اإلكلينكي  -ب  
الفسيولوجي  -ج  
رشادياإل–د   
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إذا قاس االختبار شيئاً لم نهدف إلى قياسه من خالل ذلك االختبار فإن االختبار يمكن وصفه بأنه  -416
 اختبار غير : 

موضوعي  -أ  
قادر على التمييز  -ب  
√صادق  -ج  
ثابت -د   

 
أن يحترم الطالب والديه يعد مثااًل على األهداف:  -417  

املعرفية  -أ  
√الوجدانية -ب  
النفس حركية-ج  
الشيء مما ذكر صحيح-د   

 
  المدرسة التي تعتمد على الخبرات الشعورية و المدخالت الشعورية واالستبطان هي المدرسة : -418

√ الوظيفية  -أ  
البنائية  -ب  
التحليلية -ج  
السلوكية –د   

 
  :أن يكتشف الطالب الخطأ في الحل هو هدف وفق تصنيف بلوم لألهداف في مستوى  -419

التذكر  -أ  
√الفهم واالستيعاب  -ب  
الرتكيب  -ج  
التقومي -د   
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من خصائص الدافعية باستثناء : -422  
دفع السلوك  -أ  

توجيه السلوك  -ب  
استمرار السلوك  -ج  
√منع السلوك  -د   

 
:والوسائل ، التقييم ، من عناصر البعد الزمني ، االهداف والمحتوى ، االساليب  -421  

√اخلطة السنوية  -أ  
اخلطة الشهرية -ب  
اخلطة اليومية -ج  
مجيع ما سبق -د  
 

من اهداف تهيئة الدرس ؟ -422  
توفري الوقت واجلهد  -أ  

مراعاة الفروق الفردية -ب  
√تركيز انتباه الطالب  -ج  
توقية العالقة بني الطالب -د  
 

: كثر من الوجوه ، هؤالء متعلمونيتذكرون االسماء ا  -423  
بصريون -أ  

√مسعيون  -ب  
حركيون -ج  
ملسيون -د  
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:طوات التصميم التعليمي ، ماعدا جميع ما يلي من خ -424  
التقومي -أ  

حتديد االهداف -ب  
√حتديد الصعوبات  -ج  
وضع االسرتاتيجيات -د  
 

: أفضل طريقة تدريس لموقف تدريسي يشتمل على معلومات كثيرة ، وعدد طالب الفصل كبير هي -425  
االستجواب واحملاورة  –أ   

املناقشة وجمموعات العمل –ب   
حل املشكالت –ج   
√احملاضرة وااللقاء  –د   

 
:المعنى  هي قدرة الفرد على إستدعاء أكبر عدد ممكن من الجمل ذات -426   
الطالقه اللفظية  -أ   
طالقة التداعي   -ب   
√الطالقه التعبريية  -ج   
الطالقه الفكرية -د   
 

وسطة اللوائح التنظيمية يقبل الطالب في الصف االول من المرحلة الثانوية اذا انهى المرحلة المتمن  -427
 بنجاح على اال يزيد عمره :

سبعة عشر عاما   -أ  
ستة عشر عاما   -ب  
√تسعة عشر عاما   -ج  
ثالثة عشر عاما   -د  
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:بق مع استراتيجية العصف الذهني اي من المبادئ االتية ال تنط -428  
  √تقومي االفكار قبل تدوينها  -أ

قبول االفكار غري املألوفة وتشجيعها  -ب  
تدوين االفكار الصحيحة واخلاطئة معا   -ج  
اشرتاك الطالب يف تعديل االفكار وتدوينها -د  
 

  التعلم هو عملية تغير : -429
دائمة -أ  

متوقعة  -ب  
√شبه دائم  -ج  
سيةاسا -د  
 

  العدد الزوجي في االعداد التالية : -432
422 -أ  

√ 511 -ب  
0540 -ج  
. 917 -د  
 

العدد الفردي في االعداد التالية :  -431  
444 -أ  

  511 -ب
√ 0540 -ج  
. 115 -د  
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  هي : 5المضاعفات الثالث للعدد  -432
  51،  02،  01 -أ

  31،  02،  2 -ب
√ 02،  01،  2 -ج  
. 31،  51،  01 -د  
 

:يساوي  27،  3) ق . م . أ ( للعددين  -433  
0 -أ  

√ 3 -ب  
6 -ج  
. 9 -د  
 

:من ألف  6يكتب العدد  -434  
1،6 -أ  

  1،16 -ب
√ 1،116 -ج  
. 1،1116 -د  
 

:ة من مئ  6يكتب العدد  -435  
1،6 -أ  

√ 1،16 -ب  
  1،116 -ج
. 1،1116 -د  
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:من عشرة  6يكتب العدد  -436  
√ 1،6 -أ  

  1،16 -ب
  1،116 -ج
. 1،1116 -د  
 

طلب المعلم ) عبدالرحمن ( من طالبه في الصف الثاني المتوسط مناقشة مشكلة التصحر ، و سأل   -437
كل مجموعة مكونة من اربعة طالب محاكاة الشخصيات اآلتية : ) مسوؤل البلدية ، المزارع ، راعي الغنم ، 

سباب المشكلة . ودعم آرائهم باالدلة وتقديم المقترحات لحل المختص االكاديمي ( ، كما سألهم تفنيد ا
 المشكلة ، يهدف المعلم من خالل هذا النشاط الى : 

تنويع اساليب التدريس  -أ  
تقدير جهود الدولة يف اقامة احملميات الطبيعية  -ب  
  √إثارة محاس الطالب للتفكري واالبداع  -ج
يةتقدمي منوذج للبيئة الطبيعية املثال -د  
 

:لدروس فإن االختبار يفتقد عنصر اذا ركز المعلم على بعض ا -438  
الصدق -أ  

الثبات -ب  
املوضوعية  -ج  
√الشمولية  -د  
 

جدول المواصفات في تحقيق عنصر :يفيد  -439  
التمييز -أ  

الثبات -ب  
√الصدق  -ج  
املوضوعية  -د  
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:ل االختيار من متعدد جيد ، اذا يكون سؤا -442  
عدد االختيارات عن مخس فقراتزاد  -أ  

√كان عدد االختيارات من اربع اىل مخس فقرات   -ب  
مت توزيع االجابة الصحيحة بطريقة منظمة -ج  
ن رأس السؤال إجابة لسؤال سابق كا  -د  
 

:لتقويم التربوي من ادوات ا -441  
االختبارات -أ  

املالحظة -ب  
املقابلة -ج  
√مجيع ما سبق  -د  
 

:صفية ، من ادوات التقويم االنشطة الال -442  
التقومي القبلي -أ  

√التقومي البنائي  -ب  
  التشخيصيالتقومي -ج
التقومي اخلتامي  -د  
 

: اكثر ويائل التقويم انتشارًا في الماضي والحاضر -443  
املالحظة -أ  

املقابلة -ب  
√االختبارات  -ج  
ملف االجناز -د  
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:النطق السليم تستخدم اختبارات  ىعندما تريد قياس قدرة الطالب عل -444  
مقالية -أ  

√شفوية  -ب  
موضوعية -ج  
ادائية  -د  
 

سم ، فكم مساحته ؟ 4سم وعرضه  6 مستطيل طوله -445  
سنتيمرت مربع  05 -أ  

سنتيمرت مربع  06 -ب  
سنتيمرت مربع  51 -ج  
√سنتيمرت مربع  54 -د  
 

سم ، فإن محيطه يساوي ؟ 32طوله  معين -446  
  سم 61 -أ

سم  11 -ب  
سم  011 -ج  
√سم  051 -د  
 

سم ، فإن مساحته تساوي ؟ 9يساوي مربع طوله ضلعه   -447  
سنتيمرت مربع  35 -أ  

سنتيمرت مربع  01 -ب  
سنتيمرت مربع  36 -ج  
√سنتيمرت مربع  10 -د  
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كان ... طالباً مجتهداً    -448  
حممد   -أ  

حممد   -ب  
حممدٌ  -ج  
  √حممُد  -د
 

.إني رأيت ...  كوكباً   -449  
 
√أحد  عشر   -أ  

رة  أحد  عش -ب  
أحُد عشر   -ج  
أحد  عشُر  -د  
 

:الكتابة الصحيحة فيما يلي هي   -452  
مساء ا  -أ  

مسائا   -ب  
√مساء   -ج  
مسائ   -د  
 

  
 

 


