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 هي :  تقديرهضل وسيلة إلظهار أف / عندما يبدع طالب في إنجاز مهمة تعليمية فإن 1س

 بها كنموذج جيد في سجل إنجاز المعلم   االحتفاظ -ب               عرض المهمة المنجزة في المعرض السنوي للمدرسة -أ

 كتابة عبارات تشجيعية له في كراسته  -د                               إعطاء الطالب الدرجة الكاملة في المادة -ج

 اإلجابة ) أ( 

 

/ الحظ معلم اللغة العربية شعور بعض الطالب بالملل وقلة الحماس وانتظار انتهاء الحصة الدراسية بشغف فشعر المعلم بأهمية  2س

 دافعيتهم  استثارة

 إثارة دافعية الطالب ؟  أساليبأي اآلتي ال يعد من 

 يجابي اللفظي والمادي للطالب  التعزيز اإل -ب                             ربط الدرس بواقع حياة الطالب  -أ

  في الدرس توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة  -د        الطالب بغيرة أداءإثارة التنافس من خالل مقارنة  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 / كل اآلتي عوامل لتشجيع الطالب على المشاركة في األنشطة الصفية وغير الصفية ما عدا :  ٣س

 تقديم األنشطة أثناء الدوام الرسمي  -ب                     النشاط وتنوعهاوضوح أهداف   -أ

 اليومية للطالب  بالحياةالنشاط  ارتباط -د             تلبية النشاط لميول الطالب وحاجاتهم -ج

 اإلجابة ) ب( 

 

   عند الطالب : االبتكار/ أي من اإلجراءات التالية يحفز بها المعلم  4س

 يثني على اإلجابات المنطقية    -ب                    يتقبل اإلجابات غير المألوفة  -أ

 يفضل اإلجابات المرتبطة بالتقنية  -د                يكافئ على اإلجابات الصحيحة -ج

 اإلجابة ) أ( 

 

   / من المسؤولية المهنية للمعلم :٥س

 زمالئه اإلسهام في تطوير خبرات  -ب                            همئأدافي  زمالئهعدم مناقشة  -أ

   طالبهفي تقويم أعمال  لزمالئهعدم السماح  -د                  زمالئهمع  االجتماعية عالقاتهتطوير  -ج

 اإلجابة ) ب( 

 

 / أي من المواصفات المعيارية اآلتية ال ينبغي مراعاتها لتحديد أهداف التعلم :٦س

 ةصياغتها بطريقة واضحة ومحدد -ب                   مراعاتها الفروق الفردية بين الطالب  -أ 

 قابليتها للقياس   -د                                           إمكانية مالحظتها  -ج

 اإلجابة ) أ(  
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حدى المجموعات كيف ينبغي لها أن  إ أفراد/ قدمت المعلمة حسناء درسها بطريقة حل المشكالت وفي منتصف الدرس حدث خالف بين ٧س

 تتصرف ؟ 

 التدخل على الفور وإبعاد المخالفة خارج الفصل  -أ

 تجاهل تبادل األفكار كلياً ومنع المجموعة من التعامل بها   -ب

 السماح بتبادل األفكار بين أفراد المجموعة والتدخل إذا لزم األمر  -ج

 للمجموعة وتقديم األفكار التي ستعيد المجموعة إلى مسارها   االنضمام -د

 اإلجابة ) د(  

 

  لألفراد هي : االنفعالية/ أفضل وسائل التقويم مناسبة للتعرف على الخصائص  ٨س

   االختبارات -ب                                                المقابالت -أ

 قوائم الشطب   -د                                              االستبانات -ج

 (  أاإلجابة ) 

 

يجعل الحصة الدراسية ذات طبيعة تفاعلية ، فأثار حماس الطالب من خالل المناقشات  أن  المهنةالجديد في  االجتماعيات/ أراد معلم ٩س

 فقد السيطرة على إدارة الصف وانضباط الطالب وأصبح كل طالب يصرخ باإلجابة .  أنهالحيه إال 

 كيف يمكن للمعلم تجنب هذه المشكلة مستقبال مع المحافظة على حماس الطالب ؟ 

 يطرح السؤال   أنيحدد اسم الطالب قبل  -ب                        مع الطالب  هتعامليكون أكثر حزماً في  -أ

 يقلل من األنشطة التفاعلية داخل غرفة الصف  -د                 تكون اإلجابات مكتوبه ال منطوقة  أنيطلب  -ج

 ( باإلجابة ) 

 

المناقشات الصفية . ما اإلجراء المناسب الذي على المعلم القيام به تجاه هذا  أثناءالطالب هيثم يتردد بالمشاركة  أن / الحظ المعلم 1٠س

 الطالب ؟ 

 مساعدته في اإلجابة   زمالئهالطلب من -ب                     التركيز عليه في األسئلة لكسر التردد -أ

 إليه  أسئلةالطالب بتوجيه  أمام إحراجهعدم  -د                  قدراتهللطالب تتناسب مع  أسئلةتوجيه  -ج

 اإلجابة ) ج ( 

 

 طالبه / أحد السلوكيات اآلتية للمعلم تمثل اتجاهاً إيجابياً نحو مهنة التدريس وتترك أثرها في 11س

 يرشد الطالب إلى أهمية مهنة التعليم وسمو مكانتها المجتمعية   -أ

 يعدل اإلجراءات والقواعد الصفية لدعم تعلم الطالب  -ب

 ينظم مكونات الصف لتسهيل حركة الطالب  -ج

 اإلجابة ) أ (                                                                     للوطن لدى الطالب االنتماءينمي روح  -د
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 / إن استماع المعلم للطالب الذي يعاني  من مشكلة معينة في جو يتصف بالدفء والتقبل يساعد الطالب على :  12س

  االنفعاليالتفريغ  -ب                      تحقيق الذات  -أ

 إشباع حاجاته البيولوجية    -د       تحقيق التوازن المعرفي  -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 واألحداث التي تحدث خارج المدرسة مع الطالب ؟  االجتماعية/ هل من مسؤوليات التعلم المهنية مناقشة القضايا 1٣س

 المعلم مسؤول عن المنهج الذي يدرسه  ال ، إلن   -ب                            ال ، إلنه قد يعرض المعلم للمساءلة القانونية  -أ

 في تنمية خبراتهم  االجتماعيةنعم يمكن استثمار الفعاليات  -د            نعم يمكن للمعلم مناقشة تلك القضايا إذا كانت في المنهج  -ج

 اإلجابة ) د ( 

 

  اختبار العلوم من المنظور السلوكي شعور هذا الطالب يمثل استجابة : أداء/ يشعر طالب بالقلق الشديد عند 14س

 طبيعية   -ب                                                     فطرية  -أ

 علمية  -د                                            شرطية   -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 تضمنت السهلة والمتوسطة الصعوبة والصعبة . يهدف المعلم من ذلك مراعاة :  لطالبهاالمتحان  أسئلة/ وضع المعلم عبدالرحمن 1٥س

 

 مهارات الطالب واهتماماتهم واتجاهاتهم وحاجاتهم  -ب                          أثر معرفة الطالب السابقة في تعلمهم  -أ 

 الفروق الفردية بين الطالب الناجمة عن الخصائص العقلية   -د        والثقافية بين الطالب وتفاوتها  االجتماعيةالخلفيات  -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 خدمات المعلم إذا انقطع عن العمل دون عذر مشروع مدة   اءنهإ/ حسب نظام الخدمة المدنية 1٦س

 يوماً متصلة   ٢٠ -ب                                 يوماً متصلة  ١٥ -أ

 يوماً متصلة   ٣٠ -يوماً متصلة                                 د ٢٥ -ج

   اإلجابة ) أ (

 

 تكون : أن / التقارير التي يرسلها المعلم ألولياء األمور ينبغي 1٧س

 منتظمة لدعم تعلم الطالب  -ب                                              تتابعية بعد كل اختبار -أ

 المهارات   إتقانلحظية عند إخفاق الطالب في  -د                         مختصة بالطالب منخفضي التحصيل -ج

 اإلجابة ) ب (  

 



 ال االستفادة المادية منه غير مسموح استخدام الملف في دورات و                                                       

 أنك تستحق ما تعمل ألجله              ، وتذكر دائماً يمتلك اإلرادة يحصل على مطلوبه ذا إرادة واجتهد من أجل تحقيق حلمك،فمنكن 
 شيري                                                                                                                                        

 

 

 المجتمع المحلي في كل اآلتي عدا :/ يبرز دور المعلم في المشاركة خارج المدرسة والتعاون مع 1٨س

 التدريب في مراكز محو األمية   -ب                                         تنمية الوعي في خدمة البيئة -أ

 المشاركة في دروس التقوية المدرسية المسائية   -د                       تقديم العون المادي والمعنوي لنادي الحي -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

وبرامج تسهم في رفع مستوى   أنشطة/ مذكرات خاصة بالمعلم متصلة بعملية التدريس يكتب فيها آراءه ومرئياته حول ما نفذ من 1٩س

 المهني ، تسمى: نموهوفي  لطالبهالتحصيل الدراسي 

 التقويم العالجي    -ب                                    التأمل في التدريس  -أ

 التعلم الذاتي   -د                                       التقويم الختامي  -ج

   اإلجابة ) أ (

 

تحرص دوماً على التعرف على مؤشرات ضعف طالباتها في مهارات اللغة وتقوم بتحديد  االبتدائية/ عفاف معلمة لغة عربية للمرحلة 2٠س

 المعلمة؟  هذهالمشكالت ما طريقة البحث التي تستخدمها  لهذهالمشكلة وجمع البيانات ووضع الفروض حولها ثم الوصول إلى حلول 

 تجريبي   -ب                                 تقويمي -أ

 دراسة الحالة   -د                               إجرائي  -ج

 اإلجابة ) ج ( 

 

متدنية جداً وقد طلب قائد المدرسة مقابلته بحضور المرشد الطالبي ما   االختبارات/ كانت نتائج طالب المعلم عبدالرحمن في أحد 21س

 ي يتوقع من المعلم عبدالرحمن القيام به ؟ التصرف المناسب الذ

 ن الطالب ضعاف جداً وال يمكن أن يحرزوا أفضل من هذه النتائج يدافع عن هذه النتائج وذلك أل -أ

 نه ال يقدر على المتابعة معه تحويلة إلى صفوف أخرى بدالً من هذا الصف ، أل اإلدارةيطلب من  -ب

 يتحمل مسؤولية النتائج كاملة ويعد برفع مستويات نتائج الطالب نحو األعلى  -ج

 وتحملهم المسؤولية  أبنائهماألمور لبحث أسباب تدني نتائج  أولياءيطلب عقد لقاء مع  -د

 اإلجابة ) ج (  

 

ذي ال يعد ضمن اإلجراءات المعتمدة حيال  / بحسب قواعد السلوك والمواظبة لطالب المرحلتين المتوسطة والثانوية ، ما اإلجراء ال22س

 اعتداء احد الطالب على زميله بالضرب واإليذاء؟ 

 نقل الطالب لفصل آخر   -ب                                     إشعار ولي األمر  -أ

 زمالئه بما يوازي خطأه   أمامعقاب الطالب  -د                            تعهد خطي يكتبه الطالب -ج

 اإلجابة ) د(  
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 / أي مما يأتي ليس من أهداف ميثاق أخالقيات مهنة التعليم:2٣س

 المعلم  أداءوضع معايير ضابطة لتقويم  -ب             توعية المعلم بأهمية المهنة ودورها في بناء مستقبل وطنه -أ

 اإلسهام في تعزيز مكانة المعلم  -د                                         مهنتهحفز المعلم لتمثل أخالقيات  -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 / يتخذ الطالب المعلم قدوة لهم في الصدق عندما :24س

 يوضح موقف المجتمع من الشخص الصادق  -ب                          لطالبهيصدق في الوعود التي يقطعها  -أ 

 يحكي قصًصا كان الصدق فيها منجاة ألصحابه   -د                    يستشهد بآيات وأحاديث عن فضل الصدق  -ج

 اإلجابة ) أ ( 

 

 تتمثل في : األداةبهدف تجويد العمل وتطويره هذه  تصف األعمال المنجزة وصفاً دقيقاً لتقويمها ثم رصد األخطاء لمعالجتهاة / أدا 2٥س

 التقارير الدورية  -ب                                   ساللم الرصد  -أ

 سجالت التقويم  -د                                 ملفات اإلنجاز -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

 / في نهاية العام الدراسي يقّوم معلم التعبير التقدم الذي أحرزه الطالب في كتابة المقاالت والقصص باستخدام :  2٦س

 قائمة الشطب  -ب                           التحريري  االختبار -أ 

 ملف اإلنجاز   -د                                    األداء اختبار -ج

 (   جاإلجابة ) 

 

/ مجمل العمليات والجهود التي يبذلها المعلم والطالب في غرفة الصف وهدفها توفير اإلمكانات والمناخ النفسي المناسب للقيام 2٧س

 لها هي :بعمليتي التعليم والتعلم ودوام استمرارها من أجل بلوغ األهداف المخطط 

 اإلدارة الصفية   -ب                               األساليب الصفية -أ 

 التقنيات الصفية   -د                                األنشطة الصفية -ج

 الجواب ) ب ( 

 

 يقوم به المعلم ؟ أن / قام الطالب أحمد بسلوك غير مرغوب فيه أثناء الحصة ، فما اإلجراء المناسب الذي يجب 2٨س

 يخرج الطالب من الحصة ويكمل الدرس   -أ

 ينقل الصورة والموقف لمدير المدرسة لمعالجة المشكلة   -ب

 غير المرغوب أمام زمالئه   سلوكهيحاور الطالب في أسباب  -ج

 اإلجابة ) د (                                        غير المرغوب فيه ثم يحاوره منفرداً  بسلوكهيتوقف قليال ليشعر الطالب  -د
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أثارها    / ظهرت لدى المعلم محمد مشكلة أثناء تشجيع الطالب وتحفيزهم تمثلت في منافسة شديدة بين طالبين ، يخشى أن تكون 2٩س

 مناسباً لعالج هذه المشكلة ؟  اآلتيةسلبية عليهما ، أي األساليب 

 خفض مستوى تشجيعهما    -ب                        لهما رة توجيه نصيحة مباش -أ

 نقل أحدهما لصف آخر   -د                             تكليفهما بعمل مشترك  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 النشاط المدرسي جميع ما يأتي ما عدا ؟/ من معايير ٣٠س

 مراعاته إلمكانات المدرسة   -ب                 للطالب االقتصاديمراعاته المستوى  -أ

 أهداف الدرس   تحقيقه -د                                 مناسبته لقدرات الطالب  -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

 

الصحي . ماذا  هالمعلم درجة تقديرية مراعاةً لوضعه شهري لمادة الرياضيات لمرضه ، فمنح اختبار أداء/ تغيب أحد الطالب عن ٣1س

 يمثل ما قام به المعلم مع الطالب ؟ 

 تصرف إنساني من قبل المعلم مع الطالب   -ب            اإليجابية بين المعلم والطالب  الصلةتعزيز  -أ 

 خروج عن إطار العمل النظامي  -د                   إجراء اختياري يرجع لحكمة المعلم  -ج

 اإلجابة ) د ( 

 

المعلم أن يقوم  / عندما يتحدث مجموعة من الطالب فيما بينهم دون إذن المعلم أثناء الدرس . ما التصرف التربوي المالئم الذي على  ٣2س

 به؟ 

 يسجل المخالفة ، ويبلغ الطالب بأنه سيحسم من درجاتهم  -أ

 يستدعي وكيل المدرسة لينظر في الحالة ويتخذ اإلجراء المناسب  -ب

 يتجه نحو المجموعة ، ويطلب منهم التوقف، ويشركهم في الدرس   -ج

 يتجاهل التصرف ويواصل سير الدرس ليحافظ على وقت الحصة  -د

 ابة ) ج ( اإلج

 

التعلم النشط وعندما يقسم الطالب إلى مجموعات تعاونية طلب منهم في نهاية   استراتيجيات  تدريسه/ يستخدم األستاذ أحمد في ٣٣س

 الدرس وصف العمليات التي قاموا بها وتحديد أبرز ما واجهوه من صعوبات ، يهدف المعلم من ذلك إلى : 

 ترسيخ معلومات الدرس لديهم   -ب                             تعزيز التوجيه الذاتي والتأمل  -أ

 التأكد من تحقق كل األهداف المطلوبة  -د                       تنمية مهارة التفكير اإلبداعي لديهم -ج

 اإلجابة ) أ (  
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الصفية ، ما قام به  مشاركتهالفعالة داخل غرفة الصف ، مما أدى إلى زيادة حاالت  مشاركتهغى المعلم تنبيهاً وجهه لطالب بعد أل / إذا ٣4س

 المعلم يعد مثاالً على : 

 التعزيز الموجب  -ب                                               العقاب الموجب  -أ 

 تعزيز السالب ال -د                                                 العقاب السالب -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 التقويم من أجل التعلم لـ:   استراتيجيات/ يوظف المعلم ٣٥س

 إعطاء تغذية راجعة للتحسين   -ب                      الطالب سابقاً  يعرفهتحديد ما  -أ

 التأكد من تحقيق أهداف الدرس   -د                  تحديد مستوى الطالب التعليمي  -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 / يشارك الطالب بفاعلية في عمليات التعلم عند : ٣٦س

 تطبيق استراتيجيات تدريس جديدة   -ب                           ربط الدرس باألحداث الجارية  -أ 

 استخدام الكتاب المدرسي في الحصة  -د                      وضع قواعد منظمة لسلوك الطالب -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

 / عندما يهتم المعلمون بالتفكير في التفكير فما اإلستراتيجية التي يطبقونها ؟  ٣٧س

 التخزين والتجميع  -ب                        المعرفة األكثر عمقاً  -أ 

  واالبتكاراإلبداع  -د                           ما وراء المعرفة  -ج

   اإلجابة ) ج (

 

 / يحقق التقويم البنائي األغراض اآلتية ما عدا : ٣٨س

 الطالب   أداءتحسين  -ب                                    توجيه تعلم الطالب  -أ

 اتخاذ القرار بنتائج الطالب  -د                            تعزيز التعلم لدى الطالب -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 أسبوع نفسه بعد   االختبار، ثم أعاد أجراء  االختبارعلى مجموعة من الطالب ورصد درجات كل طالب في هذا  اختبارا/ أجرى معلم ٣٩س

 بانه غير : االختبارالدرجات مختلفة بين التطبيقين ، يوصف هذا  أن على المجموعة نفسها ودلت النتائج على 

 ثابت   -ب                                              موضوعي -أ

 مميز  -د                                                 صادق  -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 



 ال االستفادة المادية منه غير مسموح استخدام الملف في دورات و                                                       

 أنك تستحق ما تعمل ألجله              ، وتذكر دائماً يمتلك اإلرادة يحصل على مطلوبه ذا إرادة واجتهد من أجل تحقيق حلمك،فمنكن 
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/ أداة التقويم التي يجري خاللها تحديد الوزن النسبي لكل مستوى ،ويترجم كل مستوى إلى مؤشرات أداء تعطي صورة سابقة عن  4٠س

 مستوى األداء المطلوب هي : 

 ملف اإلنجاز   -ب                         قائمة الشطب -أ 

 سلم التقدير العددي   -د                  سلم التقدير اللفظي -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 فأي مما يأتي عليه أن يبتعد عنه ؟   وتحسينه/ إذا أراد معلم أن يكون تقويمه للطالب من أجل التعلم  41س

 تنويع استراتيجيات التقويم  -ب                                     تقديم تغذية راجعة فورية  -أ

 تدريب طالبه على معرفة أخطائهم وتصحيحها   -د                اآلخرين زمالئه بأداءالطالب  أداءمقارنة  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 هي :   أتقنهاالتقويم التي تعتمد على التأمل والتدبر في الموضوعات التي تعلمها الطالب والمهارات التي  استراتيجية/  42س

 مراجعة الذات  -ب                      داءالتقويم المعتمد على األ -أ 

 التواصل  -د                                         المالحظة  -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 بين متغيرين ما بين :   االرتباط/ يتراوح معامل  4٣س

 ،صفر  ١-ب(                                  ٢،١أ( 

 ١،+ ١-د(                          ١ج( صفر ،+

 اإلجابة ) د (  

 

 ويوجههم لتفعيلها فإنه يساعدهم على :  لطالبه/ عندما يقدم المعلم التغذية الراجعة 44س

 التحقق من نتائج التقويم   -ب                           تقديم التعزيز المناسب -أ

 األحكام   إصدارالقدرة على   -د                     داءالتطور والتقدم في األ -ج

 اإلجابة ) ج ( 

 

/ في درس عن تأسيس المملكة العربية السعودية كلف المعلم طالبه بنشاط يتضمن دمج ملفات متنوعة إلنتاج وثيقة وتوضيحها ،  4٥س

 األداة التقنية األكثر مناسبة لعمل ذلك ؟ 

 التخزين السحابي   -ب                          المدونة التعليمية  -أ

   اإللكترونيةالخرائط الذهنية -د                      برنامج المالحظات  -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 



 ال االستفادة المادية منه غير مسموح استخدام الملف في دورات و                                                       

 أنك تستحق ما تعمل ألجله              ، وتذكر دائماً يمتلك اإلرادة يحصل على مطلوبه ذا إرادة واجتهد من أجل تحقيق حلمك،فمنكن 
 شيري                                                                                                                                        

 / أي مما يأتي ال يعد من مواصفات اختيار مصادر التعلم ؟4٦س

 ممتعة وجاذبة للطالب   -ب              وإمكاناتهتراعي قدرات المعلم  -أ

 قليلة التكلفة   -د                          توفر الوقت والجهد  -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

المطلوبة للحصة المخطط لها. بماذا تنصح المعلم  األنشطة/ يشكو المعلم ناصر دائماً من أن الحصة الصفية ال يكفي وقتها لعمل كافة 4٧س

 ناصر ؟ 

 بشرح المادة وترك األنشطة كواجبات منزلية  االكتفاء -أ

 من األنشطة وحذف البقية   تطبيقهالتركيز على ما يمكن  -ب

 كافة    األنشطة إتمامحتى يتمكن من  زمالئهحد أأخذ حصة إضافية من  -ج

 داء كل نشاط ، وتقسيم الوقت المخصص للحصة بناًء على ذلك  تقدير الوقت الالزم أل -د

 اإلجابة ) د (  

 

 ، لذا فإن من واجب المعلم القيام بـ:  وأدائه تحصيله/ أظهرت نتائج تقويم تعلم الطالب في العلوم وجود طالب متميز في 4٨س

 تقديم برنامج إثرائي لتنمية التميز لديه   -ب                                تشجيعه للبقاء على المستوى نفسه -أ

 تكليفه بمساعدة الطالب ذوي التحصيل المنخفض  -د                 لعدم حاجته لهاتقليل الواجبات المنزلية عليه  -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 / قام أحد الطالب بالسخرية واالستهزاء بزميله أثناء أجابته في الصف . ما اإلجراء المناسب تربوياً مع المعلم ؟4٩س

 تحويل السؤال إليه مباشرة   -ب                                الطالب  أماممعاقبته  -أ

 استدعاؤه بعد انتهاء الحصة وتوضيح خطئه    -د               لزميله فوراً  االعتذارإيقافه وطلب  -ج

 اإلجابة ) د ( 

 

 لدى الطالب حرصه على :   االلتزام/ من سلوكيات المعلم التي تساعده على توفير بيئة صفية هادئة وتنمي مستوى ٥٠س

 جل تغطية جميع متطلبات المقرر وعناصره  أ بالخطة التدريسية اليومية التزاماً حرفياً من  االلتزام -أ

 ضبط الحصة أثناء الشرح وعدم السماح بالمناقشة إال في الوقت المخصص في نهاية الحصة   -ب

 ن اإلدارة الصارمة للصف إبعاد الطالب عن عوامل القلق واإلحباط التي قد تنتج ع -ج

 بالصمت أثناء الحصة الدراسية  االلتزامتشجيع الطالب وتحفيزهم على  -د

 اإلجابة ) ج ( 
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 أنك تستحق ما تعمل ألجله              ، وتذكر دائماً يمتلك اإلرادة يحصل على مطلوبه ذا إرادة واجتهد من أجل تحقيق حلمك،فمنكن 
 شيري                                                                                                                                        

 / عندما يهدف المعلم إلى وضع برنامج تعليمي لمشاركة الطالب في مناقشة المفاهيم والمبادئ ،فإن خطة البرنامج تتضمن :  ٥1س

 أنشطة إثرائية   -ب                            تحفيزية  أسئلة -أ 

 أوراق عمل  -د                            ونماذج  مثلهأ -ج

 اإلجابة ) أ ( 

 

 ستراتيجيات اآلتية يمكن للمعلم استخدامها في تنمية مهارة اتخاذ القرارات للمتعلمين ما عدا :/ اال٥2س

 خرائط المفاهيم  -ب                           حل المشكالت  -أ

 التفكير الجمعي  -د                           العصف الذهني -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

الى ثالث مجموعات وطلب منهم التفكير في تقديم إجابة عن   طالبه/ في أحد الصفوف الدراسية في المرحلة المتوسطة قسم المعلم ٥٣س

ر السؤال اآلتي : ما الحلول الممكنة من وجهة نظركم لمشكلة الزحام في الطرق الرئيسية؟ وأخبرهم بأن المجموعة الفائزة هي التي تقدم أكب

 ول الممكنة. بناًء على هذا اإلجراء، ما نوع التفكير الذي يسعى المعلم لتدعيمه عند الطالب ؟ عدد من الحل

 اإلبداعي   -ب                            الناقد  -أ

   االستنتاجي -د                    االستداللي -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

تمهيدا لدراسة الشحنات الكهربائية . ما قام به المعلم حسب نظرية التعلم ذي   األجسام/عرض المعلم فلماً يبين تجاذب وتنافر بعض ٥4س

 المعنى 

 ب( تعزيز                            أ( تثبيت 

 د( منظم متقدم                   ج( كفاية ذاتية 

 اإلجابة ) د (  

 

 / جميع المهارات اآلتية تعد من مهارات التفكير فوق المعرفي التي ينفذها المعلم مع طالبه خالل األنشطة عدا مهارة : ٥٥س

 التحليل   -ب                                     التقويم  -أ

 المراقبة والتعلم -د                                 التخطيط  -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 يستخدمها لتنمية مهارة التفكير لدى طالبه ؟  أن / أي من االستراتيجيات والخطوات اإلجرائية اآلتية يمكن للمعلم ٥٦س

 تفعيل تقنيات التعليم أثناء الدرس   - ب                  المطروحةبنوعية األسئلة  االهتمام -أ

 اإلجابة ) أ (                                  دة عدد حصص المقررزيا-د                    التركيز على الواجبات المنزلية  -ج
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 الخبرات السابقة في موقف تعلمي جديد يسمى : استخدام/ ٥٧س

 الدافعية للتعلم   -ب                      تعزيز التعلم -أ

 النضج المرافق للتعلم  -د                  انتقال أثر التعلم -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

سند إلى معلم اللغة العربية خالد مهمة تدريس فصل من فصول الدمج ، يجمع بين طالب عاديين وآخرين لديهم صعوبات تعلم ، من  أ  / ٥٨س

 مهام المعلم خالد كٍل مما يأتي ما عدا :  

 يكشف الطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم   -ب                             يحدد مستوى الصعوبات اللغوية لدى الطالب  -أ

 ة يضع خطة عالجية للطالب الذين لديهم صعوبات تعلم لغوي -د       ستراتيجيات المستخدمة في الشرح واال  ينوع أساليب التدريس -ج

 (   داإلجابة ) 

 

 ( عدم تمكن الطالب من مهارات : / يقصد بمصطلح ) ديسلكسيا٥٩س

 اإلمالء  -ب                           القراءة  -أ

 الرياضيات  -د                         التحدث  -ج

   اإلجابة ) أ (

 

 / التقنية التي يستخدمها المعلم وتسمح للطالب بالتفاعل معه فيعلقون عليها وينشرونها ويستفيدون منها هي :٦٠س

 اليوتيوب  -ب                             المدونات  -أ

 التخزين السحابي  -د                 البريد اإللكتروني  -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

الوطني أن مستوى الطالب كان ضعيفاً في المادة. اإلجراء المناسب الذي يجب  االختبار/ أظهرت نتائج الطالب لدى أحد المعلمين في ٦1س

 أن يتخذه المعلم هو: 

 بأبنائهم وتشجيعهم  االهتمامإبالغ أولياء األمور بضرورة  -أ

 وتحديد مواطن الضعف وعمل خطة لمعالجتها   االختبارتحليل نتائج  -ب

 أفضل   استعداداة في المستقبل الوطني لالختبارات لالستعدادتكليف الطالب  -ج

 ال عالقة لها بمستويات الطالب   االختبارتجاوز األمر، ألن درجات  -د

 اإلجابة ) ب (  
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 أنك تستحق ما تعمل ألجله              ، وتذكر دائماً يمتلك اإلرادة يحصل على مطلوبه ذا إرادة واجتهد من أجل تحقيق حلمك،فمنكن 
 شيري                                                                                                                                        

 ال تدعم الوصول بالطالب إلى التوقعات العالية منهم ؟   اآلتيةستراتيجيات / أي اال ٦2س

 استخدام واجبات متنوعة   -ب                           تقديم التغذية الراجعة  -أ

 اإلجابة ) ج (              التعرف على أوجه التميز لدى الطالب -د                   مع اآلخرين  األداءمقارنة  -ج

 

 / يمكن تفسير مشكلة ضعف التحصيل للتعلم بأنه ناتج عن عدم : ٦٣س

 التفكير  -ب                                  النضج  -أ

 معالجة المعلومات   -د                                التدريب -ج

 اإلجابة ) ج ( 

 

 " فإن أفضل طريقة لشرح الدرس تعتمد على استراتيجية  واالبن/ عندما يشرح المعلم درساً يقوم على المحادثة بين شخصين "األب  ٦4س

 حل المشكالت  -ب                       األدوارلعب  -أ

 العصف الذهني   -د                 الخرائط الذهنية  -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

درجة ( عرض المعلم أحمد على طالبه عدة  1٨٠/ للوصول إلى القاعدة الرياضية ) مجموعة الزوايا الداخلية في أي مثلث تساوي ٦٥س

 مثلثات مختلفة وطلب منهم حساب مجموع الزوايا الداخلية في كٍل منها . يطلق على هذا المدخل التدريسي : 

   االستنباط -ب                       السلوكي  -أ

 اكتساب المفهوم   -د                      االستقراء -ج

 اإلجابة ) ج ( 

 

 / إلثارة دافعية الطالب لجأ المعلم سالم لطريقة التعزيز الذاتي تنتمي هذه الطريقة للنظرية :  ٦٦س

 اإلنسانية   -ب                         االجتماعية -أ

 المعرفية   -د                           السلوكية -ج

   اإلجابة ) أ (

 

 حواجز مكانية ولكنهم يعملون معاً في الوقت نفسه تسمى : هم/ مجموعة من األنشطة يقوم بها معلم ومجموعة من الطالب تفصل بين٦٧س

 المقرر اإللكتروني   -ب                            الفيديو التفاعلي -أ

 المؤتمرات المسموعة   -د                        االفتراضيالصف  -ج

 اإلجابة ) ج ( 
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 لهم فإن ذلك يقيس قدرتهم على :   ةهم في قصيدة معطائ/ عندما تطلب من الطالب أن يبدو آرا ٦٨س

 التقويم  -ب                              التطبيق -أ

 التركيب  -د                             التحليل  -ج

   اإلجابة ) ب (

 

 

 / أي التصنيفات التالية يتناول المستويات العليا لألهداف النفس حركية ؟ ٦٩س

 التجديد  -التنظيم   -التقدير  -ب               اإلبداع –اإلتقان  -الممارسة  -أ

 التقمص   - االستجابة - االستقبال  -د            التجريب  -التقليد  -المالحظة  -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

/ عرض المادة العلمية بصورة متسلسلة متدرجة مترابطة من البسيط للمعقد ومن القديم للحديث ومن المحسوس للمجرد يسمى هذا ٧٠س

 التنظيم لمحتوى المنهج بـ: 

 األفقي   -ب                         الرأسي -أ

 السيكولوجي  -د                     المنطقي  -ج

 (  جاإلجابة )

 

الوطنية الثالث السنوات األخيرة  االختباراتحدى المدارس الثانوية عرضت على منسوبيها من المعلمين تحلياًل لنتائج طالبها في إ/ ٧1س

 لالستفادة منها في العملية التعليمية ، ما المقترح األنسب لتوظيف هذا التحليل ؟ 

 تدريب الطالب على األسئلة السابقة   -ب                                  طالع أولياء األمور على النتائج ا -أ

 في رسوم بيانية للطالب  االختباراتعرض نتائج  -د               النتائجتعديل خطط التدريس واألنشطة في ضوء  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 سيعتمده المعلم ؟ اآلتية/ يسعى المعلم سالم لصقل خبرات التعلم لدى طالبه وربطها بالقضايا المعاصرة . أي من األهداف اإلجرائية ٧2س

 يعرف الطالب معنى قضايا معاصرة   -ب                               يذكر الطالب أسباب التلوث  -أ

 يبحث الطالب عن مصادر بديلة للطاقة   -د                 يعدد الطالب آثار الجرائم اإللكترونية  -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 ل الكيميائي " يعد :/ الهدف السلوكي اآلتي : "يوضح المعلم مفهوم التفاع ٧٣س

 غير مناسب ؛ إلنه غير قابل للمالحظة   -ب              غير مناسب ؛ إلنه ال يصف تعلم الطالب  -أ

 اإلجابة ) أ (                                               مناسباً لكونه محدداً  -د                                 مناسباً لكونه قابل للقياس  -ج
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 أنك تستحق ما تعمل ألجله              ، وتذكر دائماً يمتلك اإلرادة يحصل على مطلوبه ذا إرادة واجتهد من أجل تحقيق حلمك،فمنكن 
 شيري                                                                                                                                        

 تسمح للمتعلم بتنظيم وعرض الحقائق والمصطلحات ؟  اآلتية/ أي من أنواع األسئلة ٧4س

 إكمال الفراغ  -ب                       من متعدد ختياراال -أ

 المقالية  -د                               المزاوجة  -ج

 اإلجابة ) د ( 

 

المفاهيم الرياضية لدى طالباتها باستخدام الوسائل واليدويات مراعيه خصائص النمو    االبتدائية/ تنمي معلمة الرياضيات في المرحلة ٧٥س

. 

 أي من خصائص النمو التي تراعيها هذه المرحلة ؟ 

 تنمية القدرات العقلية العليا  -ب                         نمو التفكير والتوازن الحركي  -أ

 تطور اإلدراك الحسي    -د                           سرعة التحصيل الدراسي  -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 / أعد المعلم خطة الدرس اليومي والتي تضمنت ) األهداف والمحتوى واألساليب والوسائل والتقويم ( لكنه أغفل عنصراً مهما هو :  ٧٦س

 التهيئة   -ب                          الحوافز -أ

 توزيع المقرر  -د                        االختبار -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

/ يدرس معلم التاريخ وحدة "تاريخ الدولة السعودية " وقسم الوحدة إلى ثالث حصص ، حيث شرح لهم في الحصة األولى نظرة ٧٧س

كتب الطالب  عامة عن تاريخ الدولة السعودية وفي الحصة الثانية ذهب بالطالب في رحلة ميدانية للمتحف الوطني وفي الحصة الثالثة 

 تقارير متنوعة عن الموضوع . ما قام به المعلم يعد : 

 تدريساً مرحلياً يساعد على الفهم  -ب                            تنويعاً في األهداف التعليمية  -أ

 طالب ال احتياجاتعرضاً متنوعاً في المحتوى يراعي  -د            دليالً على خبرة المعلم الطويلة فالتدريس  -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 داء الطالب يسهم في :المعلم لملف األعمال كأداة تقويم أل استخدام/ ٧٨س

 التأكيد على دور المعلم بوصفه قائداً ومنظماً للتدريس   -ب                                        تحقق األهداف بعيدة المدى  -أ

 إتاحة المشاركة للطالب في وضع األهداف واختيار األعمال   -د         النهائية االختباراتاختصار وقت المعلم في تصحيح  -ج

 اإلجابة ) د ( 
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 / يتلخص دور المعلم في التقويم الذاتي في :  ٧٩س

 إبداء التعليقات التي تعزز تقويم الطالب لنفسه  -ب                       واألدائيةالتحصيلية  االختباراتإعداد   -أ

 الطالب  وضع البرامج العالجية بعد كشف جوانب الضعف لدى   -د       درجة مناسبه  وإعطائهمتصحيح إجابات الطالب  -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

على تقدير غير  غير المستجد / تنص الئحة حقوق المعلم ومسؤولياته من خالل أنظمة وزارة الخدمة المدنية على أنه اذا حصل المعلم ٨٠س

 مرضي في تقرير األداء الوظيفي فإن المعلم :  

 ينتقل إلى منطقة تعليمية أخرى   -ب                        يحرم من العالوة السنوية ويوجه إليه تنبيه -أ

 ينقل إلى مدرسة أخرى   -د                                             يحول إلى وظيفة إدارية -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

يصف تقبل المعلم األفكار الجديدة واحترام قيم التغيير واحتواء الطالب ليكون له داعماً ومطوراً وال يقف عند  اآلتية/ أي من المفاهيم ٨1س

 الصغائر؟  

   االلتزام -ب                               المدارة  -أ 

 التجديد -د                               المرونة  -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 طالبه .   أمام واالعتدال/ محمد معلم يريد تمثل قيم التسامح ٨2س

 يعبر من خاللها عن تلك القيم ؟ اآلتيةفأي من الممارسات 

 يتفهم مشاعر الطالب دون إحراجهم  -ب                       يتقبل سلوك الطالب غير المرغوب فيه  -أ

 يكثر من توجيه الطالب ونصحهم   -د                             يبتسم للطالب حينما ينظرون إليه  -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 /  ما أفضل وسيلة مما يأتي يكون بها التواصل بين المعلم وأولياء األمور حول نتائج تقويم الطالب ؟ ٨٣س

 التقارير الدورية والفصلية  -ب                         رسائل مجموعة ) الواتس آب (  -أ

 اجتماع مجلس اآلباء   -د                                 االتصال الهاتفي المباشر  -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

/ ينشر معلم العلوم معلومات تشير إلى مقدار تقدم الطالب المعرفي والمهاري إلكترونيًا ، ويزود أولياء األمور بإمكانية دخول  ٨4س

 على ذلك . هذا يؤكد على :  لالطالع اإللكترونية في المدرسة  أبنائهمصفحات 

 ضعف آليات التقويم ، والرغبة في دعم أولياء األمور  -ب             عدم قدرة المعلم على الحكم على الطالب بشكل مستقل -أ

 زيادة األعباء غير المجدية على المعلم  -د                           جودة آليات التقويم ووضوحها لدى المعلم  -ج

   اإلجابة ) ج (
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/ في درس األشكال الهندسية في الرياضيات عندما يفكر الطالب في تصنيفها إلى فئات كالمربعات والمثلثات . فأي مما يأتي يمّكن من  ٨٥س

 إلى النتائج الصحيحة ؟  الوصول

   االنتباه -ب                      التخيل  -أ

 التذكر   -د                      الذكاء  -ج

 اإلجابة ) د (  

 

  اآلتية/ المعلم محمد يعلم جيداً أن المرحلة التي يمر بها طالبه هي مرحلة تظهر فيها روح العمل الجماعي . فأي من المراحل العمرية ٨٦س

 يدرك أنهم يمرون بها ؟ 

 الطفولة المتأخرة  -ب                     الطفولة المتوسطة  -أ

 لمراهقة المبكرة ا -د                       الطفولة المبكرة -ج

 اإلجابة ) ب(  

 

 / العلوم مادة شيقة بالنسبة لي : ٨٧س

 غير موافق بشدة(  -غير موافق -ال أدري  -موافق  -) موافق بشدة 

 عّما تعبر الفروق الفردية الناتجة عن استجابة الطالب لهذه الفقرة ؟

 التحصيل   -ب                       القدرات  -أ 

   االتجاهات -د                    االستعداد -ج 

 اإلجابة ) د (  

 

 التي تصف األطفال الموهوبين :  واالنفعالية/ من الخصائص الشخصية ٨٨س

 المؤقتة نوبات الغضب  -ب                       الحساسية المفرطة -أ

 باألنشطة غير الصفية  االهتمام -د          البحث عن اهتمام اآلخرين  -ج

 اإلجابة ) أ ( 

 

للمهمة التعليمية متضمنة الجوانب التي تحتاج إلى تحسين وما   أدائهم( على تقديم التغذية الراجعة للطالب بعد  / أعتاد المعلم )  محمد٨٩س

التقويم فالمؤشر الرئيس لقياس فعالية التغذية الراجعة  فهو ينظر للتغذية الراجعة كعنصر من عملية  ، دائهأينبغي على الطالب عمله لتطوير 

 هو :

 التقويم البنائي المساعد على تحسن عملية التعليم  -أ

 التعديل الذاتي الذي يقوم به الطالب للوصول لألهداف -ب

 واهتمامهم بالمهام   أدائهمالدعم المناسب للطالب لرفع مستوى  -ج

 حول الثقة بالنفس وتقدير الذات  المعتقدات اإليجابية لدى الطالب  -د

 اإلجابة ) ج ( 
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مستوى الصحة النفسية إلحالل السكينة في نفس الطالب ، وتهيئة   عاآلتي: "رف/ ورد ضمن وثيقة سياسة التعليم في المملكة الهدف ٩٠س

 الجو المدرسي المناسب ". تحت أي مما يأتي يمكن تصنيف الهدف السابق: 

 أهداف تدريس التربية األسرية   -ب                             األهداف العامة للتعليم  -أ 

 أهداف تدريس الدراسات االجتماعية   -د             االبتدائيةأهداف التعليم في المرحلة  -ج

   اإلجابة ) أ (

 

تناسب   استراتيجية/ طالب المعلم أحمد مستوياتهم المعرفية والمهارية مختلفة ويدرسهم المفاهيم والمهارات نفسها لذلك فهو يختار ٩1س

 مستويات الطالب الحقيقية وهي :  

 التعلم التعاوني  -ب                 األنشطة المتدرجة  -أ

 الحالة  دراسة  -د                     حل المشكالت  -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

يتطلب استخدامها الكشف عن مستوى المتعلمين وخبراتهم السابقة في الموضوعات التي   اآلتية/ أي من نظريات التدريس ٩2س

 سيدرسونها ؟

 السلوكية   -ب                       االجتماعية -أ

 البنائية   -د                        الشرطية  -ج

 اإلجابة ) البنائية (  

 

 / للحكم على نواتج التعلم هناك أسس خارجية قد تكون كمية أو كيفية ماذا تسمى هذه األسس ؟ ٩٣س

 معلومات   -ب                            مستويات -أ

 معايير   -د                           محكات  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 الطالب للمهارات العملية في مختبر العلوم وذلك لـ: آدا/ يوظف المعلم حمد قوائم الرصد ) المراجعة ( في تقويم ٩4س

   هدائأتقديمها للطالب معلومات لتحسين  -ب                      إمكانية توظيفها في رصد جميع أنواع السلوك -أ

 اء ألدتضمنها مستويات تحدد جودة ا -د                         المهمةسهولة إعدادها وارتباطها بعناصر  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

  الحقيقية/ حنان معلمة تعتمد في تقويمها للطالبات على قيام الطالبة بتوضيح ما تعلمته من خالل توظيف المهارات في مواقف الحياه ٩٥س

عليها   اعتمدت اآلتيةأو مواقف تحاكي المواقف الحقيقية لتظهر من خاللها مدى إتقان الطالبة للمهارات المكتسبة . أي من اإلستراتيجيات 

 ؟ المعلمة

 التقويم بالتواصل  -ب                       داء التقويم المعتمد على اال -أ

 تقويم الذات    -د                                  المقننةالمالحظة  -ج

 اإلجابة ) أ ( 
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 / ينبغي للمعلم أن يخطط لمكونات البيئة الصفية لتكون على نحو يضمن ترتيب مقاعد جلوس المتعلمين بوضع : ٩٦س

 عشوائي غير متبع لنظام معين   -ب                      نمطي متكرر بين فترة وأخرى  -أ

 تبعاً لنوعية النشاط    تعديلهيمكن  -د                       ثابت غير قابل للتعديل والتنقل  -ج

 اإلجابة ) د (  

 

تستثير تفكير الطالب وتتحدى قدراتهم وتحفزهم على   أدائية/ تضمن تخطيط المعلم )صالح ( أن يقوم قدرات الطالب من خالل مهام ٩٧س

 وتفعيل طريقة التعلم بالعمل ، فأي من هذه المهام يحقق ما يصبو إليه المعلم ؟ االبتكار

 لعب األدوار   -ب                      ملف اإلنجاز  -أ

 إعداد منتج   -د                      تقديم عرض -ج

   اإلجابة )د(

 

 أي من إستراتيجية التدريس اآلتية ذات فاعلية أكبر في تحفيز وتحقيق التوقعات العالية لتعلم الطالب ؟/ ٩٨س

                        خرائط المفاهيم  -أ

 العصف الذهني   -ب

                         الحوار والمناقشة  -ج

 التدريس المتمايز  -د 

 اإلجابة ) د (  

 

طلحات جديدة ثم وجه الطالب لتدوينها في دفاترهم مع وضع نجمة إذا كان الطالب سمع بالمصطلح ويعرف معناة / ذكر المعلم مص٩٩س

وإشارة صح إذا سمع به فقط وعالمة استفهام اذا لم يسمع به ، علماً بإن استخدام شبكة اإلنترنت متاح إلى أي مما يأتي يهدف المعلم من 

 النشاط السابق؟

 لفت انتباه الطالب للمصطلحات الجديدة  -ب                              توظيف التقنية في عملية التعلم  -أ

 تطبيق استراتيجية التعلم من خالل اللعب  -د              في عمليات التعلم  لالنخراطتحفيز الطالب  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

الصف الخامس العلوم استراتيجية الفصل المقلوب حيث يسجل الدرس في لقطات فديو وينشره / يستخدم المعلم عبدهللا في تدريس  1٠٠س

 ثم يقسم الطالب إلى مجموعات لتنفيذ األنشطة داخل حجرة الصف يهدف المعلم من ذلك :  األنترنتعلى 

 تحفيز الطالب ودعمهم وزيادة دافعيتهم للتعلم . -ب                            تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى المتعلم. -أ

 تخفيف العبء على المعلم من خالل توظيف التقنية الحديثة .  -د          مراعاة خصائص نمو الطالب في المرحلة االبتدائية . -ج

 اإلجابة ) أ ( 
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من االستراتيجيات التالية ال يناسب المدخل   أيمداخل تركز على استجابة الطالب للمهام   تدريسهيستخدم في  أن / أراد األستاذ بندر 1٠1س

 ؟اختارهالذي 

 التدريس المباشر -ب                            األدوارلعب  -أ

 اإلجابة ) أ (                                                                        التعزيز -د                                 المحاكاة -ج

 

 / يتأمل الطالب تفكيرهم ويراقبون إنجازاتهم عند تطبيق المعلم إستراتيجية : 1٠2س

 التفكير العلمي  -ب                                    ما وراء المعرفة -أ

 الخرائط الذهنية  -د                                   تدريس األقران  -ج

 اإلجابة ) أ ( 

 

/ طرح معلم العلوم على الطالب بعد فراغه من شرح موضوع ) التركيب الكيميائي للماء ( السؤال اآلتي : ما العناصر التي يتكون  1٠٣س

 منها الماء؟ إن هذا السؤال يعد من نوع : 

 االستكشافية  األسئلة -ب                               التهيئة الحاضرة أسئلة -أ

 المتابعة   أسئلة -د                                    األسئلة الحوارية  -ج

 اإلجابة ) د (  

 

  اآلتيةدرس ) اإلعالمي الناجح ( طلب المعلم من الطالب تطبيق ما تعلموه في سياق حقيقي ومفيد . أي من األنشطة  انتهاء/ بعد 1٠4س

 يحقق ذلك ؟ 

 مشاهدة نشرة أخبار والتعليق عليها  -ب                    محطة إعالمية مشهورة تأستوديوهازيارة  -أ

 اإلجابة ) ج (                         جمع صور عشرة إعالميين ناجحين  -د                        إجراء حوار مع أحد معلمي المدرسة  -ج

 

 من المهارات اآلتية ينميها التمرين السابق ؟  يالمقولة. أ/ كتب المعلم في السبورة )ويمكن تعليم اإلبداع ( اكتشف دقة هذه 1٠٥س

 البرهنة والتدليل   -ب                               شرح األفكار  -أ

 اكتشاف المتناقضات  -د                         استخالص النتائج -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 تمثياًل جيداً يعد مؤشراً على صدق : قياسهللمجال المعرفي المراد  االختبار/ تمثيل فقرات 1٠٦س

 المفهوم  -ب                            المحتوى  -أ

 البناء  -د                               المحك -ج

 اإلجابة ) أ ( 

 

 / قدرة المعلم على التخطيط وتحديد أهداف مهنية يسعى إلى تحقيقها ، تمكنه من : 1٠٧س

 النمو المهني  -ب                               تقدير األداء  -أ

 اإلجابة ) ب (                                                           تشخيص األداء -د                             التميز المهني -ج
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 تأكد من تمكنهم من موضوع عمليات الضرب . / لم ينتقل المعلم بطالبه لتدريس موضوع القسمة إال بعد أن 1٠٨س

 هذه اإلستراتيجية التي اتبعها المعلم تتفق مع مفهوم التعلم :

 تقاني اإل -ب                                          البنائي  -أ

 التكاملي   -د                                        اإلفرادي -ج

 اإلجابة ) ب ( 

 

لم يتمكنوا من   أو/ أراد معلم تطبيق أحدى استراتيجيات التقويم فطلب من طالبه التدوين الكتابي لكافة جوانب التعلم التي حققوها 1٠٩

 أسلوب : استخدامتحقيقها ، إن ذلك يعبر عن 

 قوائم المراجعة   -ب                         طرح التساؤالت  -أ

 اإلجابة ) ج (                                                 ساللم التقدير  -د                            التأمل الذاتي  -ج

 

الطالب ، ويطلب من كل طالب مراجعتها لمناقشته   آدا/ يعد معلم الرياضيات نموذجاً تقويمياً يحدد فيه أبرز نقاط القوة والضعف في 11٠

 فيها من حيث إمكانية تحسين األداء لألفضل مستقباًل . مما سبق يشير إلى:

 أهمية إشراك الطالب في بناء النموذج التقويمي  -ب                                   جعل الطالب محور عملية التقويم  -أ

 وجود آليه واضحة لتقديم التغذية الراجعة للطالب   -د                 داء لنقاش لتحسين األا  أسلوبتركيز المعلم على  -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 / يصنف التقويم حسب طبيعة البيانات إلى تقويم 111س

 بعدي  -قبلي  -ب                                      نوعي  -كمي  -أ

 شخصي  -تكويني  -د                               ذاتي –موضوعي  -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

 / توظيف الطالب لخطوات حل المشكلة في معالجة تحديات الحياه اليومية تعني قدرته على : 112س

 االكتشاف -ب                                      المقارنة  -أ

  االستقرائيالتفكير  -د                            التفكير النمطي  -ج

 اإلجابة ) د (  

 

/ األسلوب الذي يعتمد على استخدام التالميذ مادة تعليمية تصف حدثاً أو قصة ما تستخدم كمرجع يساعدهم في عمليات تحليل  11٣س

 النظريات والمفاهيم والظواهر الحياتية اليومية ومناقشتها تسمى ؟ 

 دراسة الحالة   -ب                               حل المشكالت  -أ

 اإلجابة ) ب (                             االستقصاء -د                                 لعب األدوار  -ج
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 الطالب أول مره :/ من األساليب التربوية البديلة للعقاب عند صدور سلوك غير مرغوب فيه من أحد 114س

 حتى يرتدع عن ذلك  زمالئهمعاقبته أمام  -ب                                  زمالءه ظطرده من الفصل حتى يتّع -أ

 إجراء مناسب   التخاذ المدرسةإحالته إلى إدارة   -د                       التجاهل المقصود حتى ال يتكرر هذا السلوك  -ج

 اإلجابة ) ج ( 

 

 للتعلم ما عدا واحده هي : الطلبة/ جميع الممارسات اآلتية صحيحة إلثارة دافعية 11٥س

 تنويع الوسائل الحسية المستخدمة أثناء التعلم  -ب                   رفع درجة القلق من المستقبل لحث الطلبة على مضاعفة الجهد -أ

 تهيئة الفرص أمام الطلبة للتعلم التعاوني  -د                                       السماح للطلبة أن يشاركوا في وضع األهداف -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

 إجابة خاطئة فأي التالي يعد التعامل األمثل ؟  األسئلة/ إذا أجاب احد الطلبة عن أحد 11٦س

                           أنظر إلى الجانب الصحيح في إجابته  -أ

 ر مباشرة أنتقل لطالب آخ -ب 

                                        أقول له : إجابتك خاطئة  -ج

 أقول له : محاولة جيدة   -د 

 (   داإلجابة ) 

 

/ مضى على التحاق األستاذ ) طالل ( بمهنة التعليم أسبوع واحد فقط أي اإلجراءات اآلتية أكثر مالئمة لمساعدته في تطوير أساليبه  11٧س

 إدارة سلوك الطلبة ؟في 

 مناقشة الصعوبات التي واجهها مع مدير المدرسة والمرشد التربوي   -أ

 والخبرة   الكفايةالمعلمين أصحاب  زمالئهحضور حصص عند عدد من  -ب

 التعاون مع زمالئه الجدد حيث أنهم يواجهون نفس النوع من الصعوبات   -ج

 زيارة مكتبة المدرسة ومراجعة الكتب التي تشرح مهارات اإلدارة الصفية  -د

 اإلجابة ) ب ( 

 

اكتر   األتية ساليباألفأي  األداءتقوم طالبك مستخدماً التقويم المعتمد على  أن  أردت/ بعد تدريسك لموضوع التواصل االجتماعي 11٨س

 مالئمة:

 المحاكاة -ب                                                        المالحظة-أ

 االختبارات-د                                                       االستبانة-ج

 اإلجابة ) ب(  
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 يعرف بالتقويم البنائي أو التكويني ؟ / أي العبارات اآلتية ترتبط بأساليب ما 11٩س

تقويم تعلم الطلبة لتكوين تصور عن خصائصهم وقدراتهم العقلية  -ب           قياس تعلم الطلبة الحالي بناًء على تحليل نتائج تعلمهم السابق  -أ

 دقيقة تناسب مستوى تحصيلهم الفعلي منح الطلبة درجات  -د           جمع مؤشرات حول تعلم الطلبة أوالً بأول وبأسلوب دوري  -ج

 اإلجابة ) ج ( 

 

 / من شروط التقويم الجيد "الموضوعية" وهي تعني أن :12٠س

 لقياسه يقيس التقويم ما أعد  -ب                                     يبرز الفوارق بين المتعلمين  -أ

 يعطي نتيجة واحده مهما اختلف زمن التطبيق   -د               يعطي نتيجة واحدة مهما اختلف المطبقون له  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

، فإن عملية التحليل تختلف عن العمليات األخرى من   تقويمه/ عندما يعد المعلم أداه للمالحظة بهدف وصف سلوك ما أو تحليله أو  121س

 حيث : 

                       الحكم على السلوك ومؤثراته -أ

 الربط بين السلوك ومؤثراته  -ب

                          تجديد السلوك ومؤثراته  -ج

 ضبط السلوك ومؤثراته  -د 

 اإلجابة ) ب ( 

 

،وما يقابلها من   المختلفة األداءامنه طالباتها بسلم تقدير يوضح مستويات  المعلمة،تزود  البحثية/ قبل البدء بتنفيذ المشروعات 122س

 درجات

 تؤدي الى: أن  الممارسة)معايير التصحيح(ويتوقع لهذه 

 . الموضوعةارتفاع نسبة جودة المشروعات ودرجة تقديمها بالمعايير -أ

 مشروعات تستجيب للمعايير   إلنجاززيادة مقدار الوقت الالزم  -ب

 بالمعايير    المسبقة المعرفةاض مصداقية التصحيح بسبب انخف-ج

 نتيجة ارتفاع مستوى معايير التصحيح باإلحباطشعور الطالبات -د

 اإلجابة ) أ (  

 

 منها كمؤشر على:  لالستفادة/ يقارن معلم بين بيانات التقويم لطالبه الذين درسهم عبر عدة سنوات وذلك 12٣س

 تطوير المناهج في عرض المفاهيم  -ب                   التدريسي للمعلم األداءمستوى  -أ

 ( ب اإلجابة )                                                        المعلمثبات اختبارات  -د                     صدق االختبارات فيما تقيسه -ج

 

 / استخدام التغذية الراجعة في عمليات التعلم يؤدي إلـى :124س

 تحديد المستوى النهائي لتحصيل الطالب  -ب                      فحباط الطالب بعد معرفته بنقاط الضعإ-أ

 اإلجابة ) د (                    معرفة الطالب بطبيعة معارفه وتقويمها -د                       تشجيع الطالب بعد معرفته بنقاط القوه -ج
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تحدد الموعد الالزم لحضور المعلم الي   األتيةالعبارات  أي  السعودية العربية المملكةمدارس التعليم في  في/ وفقا للنظام المعتمد 12٥س

 ؟ المدرسة

   ىولاأل ةالحص ةمن بداي ساعةيحضر المعلمين يوميا قبل ربع  أنيجب  -أ

 االولي وذلك ايام مناوبته  ةمن بدء الحص ساعةينبغي على المعلم الحضور قبل ربع  -ب

 يدرسها  ةمن موعد اول حص ساعة يسمح للمعلم غير المناوب بالحضور قبل ربع  -ج

 الحصه االولي بدايةالبقيه مع  وتأتييحضر المعلمون المناوبون عند جرس االصطفاف  -د

 اإلجابة ) أ (  

 

 /السن المناسب حسب أنظمة وزارة التعليم لتسجيل الطفل في الصف األول  االبتدائي إذا أكمل : 12٦س

                   ست سنوات هجرية في اليوم األول  من بداية الدراسة  -أ

 ست سنوات ميالدية في اليوم األول  من بداية الدراسة  -ب 

             اختبارا خاص للقبول المبكرخمس سنوات ميالدية واجتاز  -ج

 خمس سنوات وثمانية أشهر في اليوم األول من بداية الدراسة  -د 

 ( أاإلجابة ) 

 

يعد نجاحاً   المجموعةنجاح احدهم في  أن طالب وضح لهم  ٥إلي  ٣/طلب المعلم أحمد من الطالب العمل في مجموعات تتراوح بين 12٧س

 لهم جميعاً ، إن فشل احدهم يعني فشلهم جميعاً هذا االسلوب يسهم في تحقيق:

 الشخصية  المسؤولية -ب                             الجماعية المسؤولية -أ

 االعتماد المتبادل اإليجابي -د                       التفاعل المباشر المشجع -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 يصعب أو يستحيل تنفيذها في مجموعات داخل الصف المدرسي ؟ اآلتية/ أي من اإلستراتيجيات 12٨س

 تدريب األقران   -ب                  التعلم الذاتي -أ

 العصف الذهني   -د             التعلم التعاوني  -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

تساعدها في تحقيق هدفها ما عدا  األتيةالتدريس المباشر ، جميع الممارسات  ألسلوب/ ترغب المعلمة زينب تفعيل استخدامها 12٩س

 واحده وهي :  

 لحين االنتهاء الكامل من الشرح   األسئلةاالعالن للطالبات بضرورة تأجيل  -أ

 هم المعاش استخدام امثله توضيحيه مستمدة من حياة طالباتها وواقع -ب

 تقسيم الدرس الى اجزاء صغيرة ومتسلسلة ويسهل الربط بينها   -ج

 دعم العرض الشفهي للدرس بعروض بصرية أو حسية  -د

 اإلجابة ) د ( 
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 / من أساليب التعليم والتدريب الذي يمثل سلوكاً حقيقياً في موقف مصطنع هذا تعريف لـ: 1٣٠س

 العصف الذهني . -ب                     لعب األدوار  -أ

 عمليات العلم  -د                     االكتشاف . -ج 

 اإلجابة ) أ (  

 

 أي األنترنت) حمزه( تقدير جهود طلبته الذين اسهموا في المعرض العلمي وذلك بتحميل صورهم على شبكة  / يرغب االستاذ1٣1س

 يلزم للقيام بها قبل تحميل الصور:    التاليةاالجراءات 

 لوائح نشر الصور المعتمدة من وزارة التعليم   هما تتطلبمراجعه  -أ

 على نشر الصور وافقةبالماالمور  أولياءالحصول على اقرار خطي من  -ب

 ع نشر صورته  بالموافقةالحصول على اقرار خطي من كل طالب  -ج

 ايه معلومات تخص هوياتهم  أونشر الصور دون وضع االسماء  -د

 اإلجابة ) أ (  

 

 / من أبرز مميزات التواصل المتزامن الذي تتيحه التقنية : 1٣2س

                   المرونة  -ب                                            الدقة -أ 

 الفورية  -د                                       األصالة  -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 تقنيات التعليم؟   الختيار/ أي من العبارات التالية ال تعد شرطاً 1٣٣س

                    تتناسب التقنية مع اعمار الطالب و قدراتهم أن-أ 

                        يكون للمعلم و التالميذ دور في انتاجها  أن -ب

 تتوافق التقنية مع اغراض استخدامها  أن -ج

 تكون التقنية مناسبة لموضوع الدرس  أن -د

 اإلجابة ) ب ( 

 

 الدراسي األساسية لدى الطالب في مرحلة الصفوف األولية هو : / أحد أسباب التأخر 1٣4س

 الميل الفطري لدى طالب هذه المرحلة نحو الصمت وقت التساؤل  -أ

 المرحلة استخدام المحسوسات بشكل رئيسي عند تدريس طالب هذه  -ب

 ضعف حاستي السمع والبصر لدى طالب هذه المرحلة  -ج

 عدم اكتمال النمو لتعلم المهارات الحركية الدقيقة  -د

 اإلجابة ) ج (  

 



 ال االستفادة المادية منه غير مسموح استخدام الملف في دورات و                                                       

 أنك تستحق ما تعمل ألجله              ، وتذكر دائماً يمتلك اإلرادة يحصل على مطلوبه ذا إرادة واجتهد من أجل تحقيق حلمك،فمنكن 
 شيري                                                                                                                                        

 /التصميم التعليمي الذي يعد من أبسط أساليب تصميم البرامج ويلزم الدارسون الخوض في مسار تعليمي واحد هو التصميم ؟  1٣٥س

 المتفرغ -ب                                 الخطي  -أ

 المتبادل  -د                               المتوازن -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

 يجب مراعاتها عند تحديد أهداف التعلم وصياغتها ماعدا :  األتية/الشروط 1٣٦س

 السابقة خبرات الطالب   -ب                                       عدد الطالب  -أ

 المتوفرة الوسائل التعليمية  -د                        المستوى العقلي للطالب -ج

 اإلجابة ) أ ( 

 

/دائما يسعى المعلم محمد إلى إطالع زمالئه المعلمين على نتائج تقويم طالبه للبرنامج التعليمي المقدم لهم و مناقشتهم و مقارنتها 1٣٧س

 يرغب المعلم محمد تحقيقه من ذلك؟   التاليةالتي يدرسونها، أي من االهداف  المشتركةبنتائج تقويم طالبهم في الفصول 

 إظهار مدى تميز نتائج طالبه أمام زمالئه المعلمين.   -ب                          ب في أكثر من ماده. معرفه مستوى الطال -أ

 . التعليمية العمليةمن آرائهم في تقويم  االستفادةإشراك زمالئه و  -د          التقويم التي يقوم بها زمالؤه المعلمون.  أساليبمعرفه  -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 / أي اآلتي يعد من شروط صياغة أهداف التعلم ؟1٣٨س

 أن تصف العبارة سلوكاً قابالً للمالحظة   -أ 

 أن تصاغ العبارة بصيغة المبني للمجهول  -ب

 أن تتناول العبارة طريقة المعلم في التدريس   -ج

 أن تراعي العبارة الفروق الفردية بين الطالب   -د

 اإلجابة ) أ ( 

 

 يصنف هذا الهدف وفقاً لتصنيف بلوم في مستوى :  قدرة المعلم على نقد وتبرير األفكار بالنسبة لهدف معين ( / )1٣٩س

 التحليل -ب                                       الفهم  -أ

 التقويم  -د                               التركيب  -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 اإلسالمي والرأسمالي في ثالث نقاط رئيسية فهو يقيس مهارة :  االقتصاد/ عندما يطلب المعلم من الطالب أن يوازنوا بين 14٠س

 التفسير  -ب                    التركيب  -أ

 التحليل  -د                   المالحظة -ج

 اإلجابة ) د (  
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 المنهج بالمفهوم القديم :/ جوانب النمو التي يؤكد عليها 141س

 النمو المهاري  -ب                           النمو المعرفي -أ

 النمو الشامل    -د                        النمو الوجداني  -ج

 اإلجابة ) أ ( 

 

 / األساليب اآلتية تحول دون مشاركة الطالب في األنشطة الصفية ما عدا : 142س

 اعتقاد الطالب بأن النشاط مضيعة للوقت  -ب                   مطالبة الطالب بعمل جزء من النشاط في المنزل  -أ

 اإلجابة ) أ (                                       عدم الثقة بالنفس  -د                                            جهل الطالب بأهمية النشاط  -ج

 

والتشجيع هذا   االحترام/ تهيئة الفرص لتعلم الطالب ليصبحوا متعلمين مدى الحياة بحيث ينهمكون في تعلم تعاوني يسوده 14٣س

 المصطلح يعني :

 ثقافة التعلم الصفية -ب              إدارة الصف الفعالة -أ

                  إثارة الدافعية  -د                 التعلم التشاركي  -ج

 اإلجابة ) أ (   

 

 في مجال تصورهم عن قدرتهم على التعلم ؟   لطالبه/ أي من العبارات اآلتية تحقق توقعات عالية عندما يقولها المعلم 144س 

 نحن في بداية عام جديد وال أدري ماذا ستفعلون في هذه المادة   -أ

 سيبقى المتميز متميزاً والمقصر مقصراً هذا قانون الحياة والبد من تقبله   -ب

 لنكن واقعيين المادة صعبة ولذا اتوقع أن يكون أعلى طموح أغلبكم النجاح   -ج

 من خالل معرفتي بكثير منكم أتوقع أن تتعلموا مادة الفيزياء بسهولة   -د

 اإلجابة ) د ( 

 

 ؟ تي يعد من إجراءات تنظيم النشاط المدرسيأي من اآل / 14٥س

 المدرسي ة النشاط إشراك عدد من المعلمين لرياد-أسمائها                                   بيحدد الطالب جماعات النشاط و-أ

 مراعاة تخصص المعلم عند إسناد أي من جماعات النشاط إليه -للمعلمين ذوي األعباء المنخفضة                 دإسناد ريادة الفصل -ج

 اإلجابة )د( 

 

من مستوى ابنه ويرغب لقاء المعلم إلبداء بعض   انزعاجه/ أبلغ مدير المدرسة أحد المعلمين أن ولي أمر أحد الطالب ابدى 14٦س

 المالحظات التي رصدها من خالل ملف إنجاز الطالب ماذا يجب على المعلم تجاه ذلك ؟ 

 له  االستماعيوافق على طلب اللقاء ويبدأ في توضيح استراتيجياته قبل  -أ

 ال يوافق على طلب اللقاء ويطلب أن تكون المالحظات مكتوبة   -ب

 يوافق على طلب اللقاء ويستمع لكل مالحظات ولي األمر  -ج

 اإلجابة ) ج (                                                                   ال يوافق على طلب اللقاء ويترك لمدير المدرسة التبرير  -د
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في مجال التعليم ويبحثون   الجديدةالمستمر على البحوث  االطالع / عندما يتأمل المعلمون ممارساتهم التعليمية مع الحرص على 14٧س

 عن الطرق المناسبة لتحسين عمليتي التعلم والتعليم فبماذا يوصف مجتمع هذه المدرسة ؟

 ثقافي  -ب                                      مهني  -أ

 منهجي   -د                                   واقعي  -ج

 اإلجابة ) أ ( 

 

متصلة بعملية التدريس يكتب فيها آراءه ومرئياته حول ما نفذ من أنشطه وبرامج تسهم في رفع مستوى  / مذكرات خاصة بالمعلم 14٨س

 التحصيل الدراسي لطالبه وفي نموه المهني تسمى : 

 التقويم الختامي  -ب                                 التعلم الذاتي  -أ 

 اإلجابة ) د (                        التأمل في التدريس  -د                            التقويم العالجي  -ج

 

/ اجرى المعلم محمد بحثاً إجرائياً لدراسة العالقة بين استخدام إستراتيجيات التعلم النشط والتحصيل الدراسي للطالب ، وحصل على  14٩س

 مساعدة من مشرفه في اإلطار النظري للدراسة وتحليل نتائجها ، أي مما يأتي يعد أبرز نتائج هذه الممارسة ؟ 

 اإلستراتيجيات التي يستخدمها مما سيطور أداءه .تزيد ثقة المعلم في  -أ

 عن طالبه .  النشغالهتعطي انطباعاً سلبياً من المعلم لدى إدارة المدرسة  -ب

 تشتت المعلم من دوره الرئيس إلى دور أكاديمي ال يعنيه .  -ج

 تعطي انطباعاً جيداً من المعلم لدى مشرفه وهو المقصود . -د

 اإلجابة ) أ (  

 

 ل ما يأتي من المهارات المهنية المعرفية يجب على المعلم أن يسعى لتطويرها ما عدا : / ك1٥٠س

 فهم األسس النفسية لتعلم الطالب   -أ

 فهم العالقات بين أفراد المجتمع  -ب

 معرفة الطرق المختلفة للتدريس  -ج

 البحث العلمي  أساليبمعرفة  -د

 اإلجابة ) ب (  

 

/ ) تربية المواطن المؤمن ليكون لبنة صالحة في بناء أمته و تزويده بالقدر المناسب من المعلومات الثقافية و الخبرات المختلفة(  1٥1س

 في سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية يمثله النص السابق؟ األتيةمن المبادئ  أي

 أ. التربية للحياة 

 ب. التربية المتكاملة  

 ج. االصالة والتجديد 

 د. التربية للعمل

 اإلجابة ) أ (  
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المعلم )ناصر(بأهمية المناهج اإللكترونية وفائدتها فقد بنى منهج مادته إلكترونياً ونشره عبر الشبكة وأكد على  القتناع / نظرا 1٥2س

 ردود ذلك على مستوى الطالب، السبب المنطقي لهذا الضعف هو؟ طالبه بأن العمل سيتم من هذا المنهج إال أنه تفاجأ بضعف م

 جدوى استخدام مثل هذا النوع من المنهج.  -أ

 قدرة هذا النوع من المناهج في تنمية مهارات التفكير العليا. -ب

 توفر التغذية الراجعة المهمة في التعديل عند استخدام هذا النوع.-ج

 مهارة التعامل مع المناهج اإللكترونية. تأكده من وجود معرفة سابقة مع -د

 اإلجابة ) ج (  

 

 / أي العبارات اآلتية تمثل هدفاً تعليمياً خاصاً 1٥٣س

   واالنتماءأن يظهر الطالب حساً بالمواطنة  -ب                       أن يطبق الطالب قانون نيوتن الثاني  -أ

 أن يطور الطالب اتجاهاً إيجابياً نحو القراءة  -د             أن يطور الطالب تحكمه بالعضالت الكبيرة  -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

 بالقيمة ومواصلة البحث عنها يندرج ضمن مستوى : االهتمام/ وفقاً لتصنيف األهداف الوجدانية فإن 1٥4س

 تجسيد القيمة    -ب                                  تفضيل القيمة -أ

 اإلجابة ) أ (                 بالقيمة  االلتزام -د                                  قبول القيمة  -ج

 

واالخر لخلية   بعرض نموذجين أحدهما لخلية نباتية محمد/ في درس العلوم " الخلية النباتية والخلية الحيوانية " ، قام االستاذ 1٥٥س

أحمد فقد  الطلبة كال على حده ، أما االستاذ إلجاباتحيوانية ومن ثم طلب من جميع الطلبة تسجيل الفرق بين الخليتين ومن ثم بدأ االستماع 

واالخر لخلية حيوانية ومن ثم قام بتوزيع الطالب في مجموعات صغيرة ، ومن ثم طلب من   نباتيةقام أيضا بعرض نموذجين أحدهما لخلية 

كل مجموعة من خالل ممثلها في هذه الحالة، نستطيع القول بأن   إلجاباتكل مجموعة تسجل الفرق بين الخليتين ، وبعدها بدأ باالستماع 

 من حيث :  تدريسهاستاذ محمد واالستاذ أحمد قد كانا مختلفين  في اال

 مدخل التدريس  -ب                           استراتيجية التدريس-أ

 التدريس  أسلوب -د                             طريقة التدريس  -ج

 اإلجابة ) ج ( 

 

 أن تتضمن :  البناءة/ من أفضل صور التغذية الراجعة 1٥٦س

 تقديراً وتعليقاً   -ب                                تعليقاً فقط  -أ

 درجات وتعليقاً  -د                         درجات وتقديراً  -ج

 اإلجابة ) د ( 
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معارف ومهارات في مجال تحليل المحتوى وترتيب الخبرات واألنشطة  / يلتحق مجموعة من المعلمين بورشة تدريبية تتناول 1٥٧س

 التعليمية وتوزيعها زمنياً لموضوع الدرس. العنوان المتوقع لهذه الورشة هو التخطيط :

 للوحدة   -ب                              اليومي  -أ

 األسبوعي  -د                             السنوي -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

ونتج عن ذلك تعدد في مصادر التعلم . أي الممارسات اآلتية تمثل الطريقة األنسب    واالتصاالت/ تنوعت وسائل تقنية المعلومات 1٥٨س

 للمعلم للتعامل مع هذه الوسائل ؟

 وقت الدرس بفاعلية لتعلم الطلبة  لالستغالتجاهلها   -ب                         قصر توظيفها على األنشطة اإلضافية الالصفية -أ

 منع إقحامها في التعلم المدرسي فهي جزء من حياة الطلبة خارجها   -د         توظيفها والسماح للطلبة بتوظيفها داخل المدرسة وخارجها  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

المعلم)أحمد( بإرسال نتائج تقويمه للطالب مع االدوات المستخدمة وأهداف التعلم إلى زمالئه المعلمين  المدرسة/ يوجه مدير 1٥٩س

 يؤكد على : قما سبلمراجعتها وتزويده بأهم السلبيات واإليجابيات في عمله . 

 لدى المتعلم . السليمةتالفي الضعف في فهم أساليب التقويم  -أ

 بحاجة للمراجعة الخارجية . أن نتائج التقويم  -ب

 اشراك المعلم لزمالئه لمراجعة أساليب التقويم . -ج

 للتقويم في المدرسة . واضحةعدم وجود آلية  -د

 اإلجابة ) ج ( 

 

 هدف واحد صحيح الصياغة   األتية/ من األهداف التعليمية 1٦٠س

 يفسر المعلم ظاهرة قوس المطر بعد المطر تفسيراً كامال   أن -ب             يفسر الطالب ظهور قوس المطر بعد المطر تفسيراً صحيحا  أن-أ

 يتأمل الطالب منظر السماء بعد المطر أن -د                      يعمل المعلم على تحسين قدرات التالميذ وتأمالتهم  أن -ج 

 اإلجابة ) أ ( 

 

 / من أفضل الطرق التدريسية التي تساعد على غرس مبادئ التفاعل االيجابي بين المتعلمين طريقة : 1٦1س

 الحوار والمناقشة .  -ب                           التعلم الذاتي . -أ

 اإللقاء والمحاضرة . -د                       التعلم التعاوني . -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 جميع ما يأتي من مراحل التصميم التعليمي ما عدا :/ 1٦2س

 تحديد األهداف   -ب                                التقويم -أ

 اإلجابة ) ج (                                                                    وضع اإلستراتيجيات  -د                 تحديد الصعوبات  -ج
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 / المعايير التالية لها دور في استثارة دافعية الطالب للتعلم ما عدا : 1٦٣س

 إيجاد مواقف علمية تجعل الطالب في مواضع حيرة  -ب             إتاحة الفرصة للطالب للمشاركة في إعداد الدروس وتقديمها  -أ

 استثارة الشك العلمي لدى الطالب  -د                           على نصوص الكتاب المقرر وأنشطته  االقتصار -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 المعلمين طالب خجول . أي مما يلي هو التصرف التربوي السليم مع الطالب ؟ / لدى أحد 1٦4س

 دعمه وتشجيعه على المشاركة  -ب                          ترك الحرية له في المشاركة من عدمها  -أ

 بي  تحويله إلى المرشد الطال -د                                        إشراكهمراعاة ظروفه بعدم  -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 / قسم ديوي منهج النشاط إلى قسمين قائمين على : 1٦٥س

 اهداف التعليم ومحتوى المقرر  - ب                      استعداد المعلم وطرق التدريس  -أ

 تحويلة إلى المرشد الطالبي   -د                   ميول التالميذ والمواقف التعليمية  -ج

 اإلجابة ) ج ( 

 

 جميع ما يأتي من األهداف الرئيسية ألساليب التعلم المرتكزة حول الطالب ما عدا واحداً هو : /1٦٦س

 تطوير مهارات التعلم الذاتي والمستمر -ب                       تعزيز مستوى تقدير الطلبة لذواتهم -أ

 لمعارف والقدرة على استرجاعها حفظ ا -د                تطوير مهارات الطلبة في التفكير الناقد  -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 يستخدمها المعلم كوسيلة للتعلم والتي يطلق عليها : أن البريد اإللكتروني من اإلستراتيجيات التي يمكن  /1٦٧س

 التواصل متزامن -ب                            التعاون المتزامن  -أ

 متزامن الالتواصل غير  -د                      متزامنال غيرالتعاون  -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 لتزويد ولي األمر بتقرير عن نشاط الطالب التعليمي يفضل استخدام الوسيلة اآلتية :   /1٦٨س

 اتصال هاتفي  -ب                     رسالة إلكترونية  -أ

 رسالة ورقية  -د                        رسالة جوال  -ج

 اإلجابة ) د ( 
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عندما يعقد المعلم لقاء مع الطالب لتقويم مدى تقدمه في المشروع ثم يحدد له الخطوات الالحقة والالزمة لتحسين تعلمة فهو بذلك   /1٦٩س

 يتبع استراتيجية : 

 مراجعة الذات    -ب                         التقويم المعتمد على األداء  -أ 

 التقويم بالتواصل  -د                              التقويم بالقلم والورقة  -ج

 اإلجابة ) د ( 

 

 إشراك المعلم طالبه في تصميم الخرائط الذهنية اإللكترونية يسهم في :   /1٧٠س

 تكوين خصائص نفسية متزنة لهم -ب                          تمركز التعليم حول حاجاتهم وميولهم  -أ

 مساعدتهم على توليد أفكار ابداعية -د                            كشف اتجاهاتهم اللغوية والمعرفية  -ج

 اإلجابة ) د ( 

 

 وكيف يتعلم يسمى التعلم : يتعلمهالتعليم الذي يمكن المتعلم من مهارات حسن االختيار واتخاذ القرار فيما  /1٧1س

 باألقران  -ب                                          الذاتي  -أ

 االستقاللي   -د                                       التعاوني  -ج

 ( داإلجابة ) 

 

 يريد المعلم محمد صياغة أهداف درسه فعليه أن يراعي مجموعة من األمور ليس منها :  /1٧2س

 حاجات الطالب  -ب                            خصائص الطالب  -أ

 رغبات الطالب   -د                             معارف الطالب  -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 من المواقف التي يعبر فيها المعلم عن روح الزمالة المدرسية :  /1٧٣س

 إشاعة جو المرح والضحك في غرفة المعلمين   -ب                      إجراء بحث تربوي مشترك مع أحد زمالئه -أ

 مشاركة زمالئه مناسباتهم المختلفة   -د                    تفسير مشاعر الرضا والغضب عند زمالئه  -ج

 اإلجابة ) أ ( 

 

شرح المعلم لطالبه طريقة إعداد تقارير أدائهم مستعيناً بتحديد مستوى كل طالب بناًء على أداء زمالئه فأي انواع المراجع سوف    /1٧4س

 يعتمد في إعداد التقارير ؟ 

 محكي المرجع  -ب                              ذاتي المرجع  -أ

 ياري المرجع مع -د                            قياسي المرجع  -ج

 اإلجابة ) د (  
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في تقارير التقويم يستخدم المعلم رسماً بيانياً يظهر نسبة درجات كل طالب إلى متوسط درجات طالب الفصل . فأي مرجعية   /1٧٥س 

 فالقياس استخدمها المعلم ؟ 

 أدائية  -ب                                          ذاتية -أ

 محكية   -د                                    معيارية  -ج

 اإلجابة ) ج ( 

 

 أي العبارات اآلتية تمثل نتيجة اختبار معياري المرجع ؟  /1٧٦س

 ٪  من الصحة ٩٠يكتب خالد ما يملى عليه بنسبة   -ب                     ٪  من زمالئه في الصف ٩٠يفوق أداء محمد أداء  -أ

 كلمة في الدقيقة باستخدام معالج الكلمات  ٩٠يطبع فهد   -د               دون أخطاء ٩الى  ١حمد جمع أي عددين من يستطيع أ -ج

 اإلجابة ) أ ( 

 

 ( اعتراف اآلخرين بأن المراهق اصبح كبيراً يؤدي إلى : ) نظرية اريكسون  االجتماعيفي نظرية النمو النفسي  /1٧٧س

 اإلحساس بغموض الهوية   -ب                                          اإلحساس باليأس  -أ

 اإلحساس بالتكامل  -د                                         اإلحساس بالهوية  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 اكتساب المتعلم للمعرفة وتوظيفها عند قيامة بالمهام المرتبطة بحياته اليومية يسهم في :  /1٧٨س

                                      تعميق المعرفة وصقلها  -أ

 المعرفة وتكاملها  اكتساب -ب 

                     اإليجابية نحو التعلم االتجاهاتتنمية  -ج

 التفاعل اإليجابي للطالب مع المجتمع -د 

 اإلجابة ) أ ( 
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قامت لجنة المسابقات بالمدرسة في تقويم أداء طالب صمم موقعاً إلكترونياً. فعلى أي أدوات التقويم التالية اعتمدتها اللجنة في    /1٧٩س

 وفق النموذج المرفق بالتعليق: عملية التقويم

                                       قائمة الرصد  -أ

 سجل وصف سير التعلم -ب

                                 سلم التقدير اللفظي -ج

 العددي الوصفي سلم التقدير  -د

 (  جاإلجابة ) 

 

 

 نسبة تحصيل أولى ) ب (                                                                        نسبة تحصيل أولى ) أ ( 

 

  

 

 

 

 لغتي قرآن علوم لغتي قرآن علوم

 

 

والمقترحات فإنه بذلك يعد  عندما يحلل المعلم النتائج أعاله إلى نتائج نوعية ويحدد نقاط القوه والضعف فيها ويضع التوصيات  /1٨٠س

 تقييم: 

 رقمياً  -ب                                     كمياً  -أ

 اإلجابة ) ج (                                                            تشخيصياً  -د                                  وصفياً  -ج
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صالح الدرس بسؤال : هل للضوء تأثير في نمو النباتات؟ تباينت إجابات الطالب وأغلبهم أجابوا بنعم فسألهم : هل  بدأ االستاذ/1٨1س

هناك طريقة للتأكد من صحة إجاباتكم ؟ فأجاب أحدهم : نعم وذلك من خالل وضع نبتتين إحداهما في الشمس واألخرى في الغرفة ، ومراقبة  

   المعلم للدرس هو مدخل تدريسي :المدخل الذي استخدمه  نموهما.

 

 داخل الصف   االجتماعيةيعتمد على العالقات  -ب                                     يركز على كيفية استجابة الطالب للمهام  -أ

 يعطي اهتماماً لإلدراكات الفردية ولتشجيع االستقاللية   -د                     يحفز الطالب على التجريب وجمع الشواهد واألدلة  -ج

 اإلجابة ) ج ( 

 

استخدام نموذج تعلم يحاكي الواقع يؤدي المتعلمون فيه األدوار المختلفة ويحللون من خالله المشكالت ويتخذون القرارات يربط   /1٨2س

 علمين بطريقة مشوقة وجذابة يسمى :بين النظرية والتطبيق وتبسيط المادة التعليمية وتوصيلها إلى المت

 النمذجة   -ب                                              المالحظة  -أ

 العروض العملية   -د                                       دراسة الحالة  -ج 

 اإلجابة )ب(  

 

 أي مما يأتي ال يعد من خصائص حل المشكالت فالتدريس ؟  /1٨٣س

 أن تتناسب مع المستوى المعرفي للمتعلم  -ب                             أن تكون ذات الفاظ معروفة للمتعلم -أ

 مر بالموقف المشكل   أنيكون المتعلم سبق  أن -د                  تضع المتعلم في موقف يتحدى مهاراته  أن -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 المناسب بعد طرح السؤال الشفهي على الطلبة ؟  االنتظارأي من العوامل اآلتية اكثر اهمية لتحديد مقدار وقت  /1٨4س

               عدد الطلبة الذين رفعوا ايديهم مباشرة بعد السؤال  -أ

 مستوى ألفة الطلبة بالمفاهيم المتضمنة في السؤال   -ب

        مقدار الوقت المخصص للموضوع التعلمي المستهدف -ج

 المستوى المعرفي الذي يقع ضمنه السؤال المطروح  -د 

 (   جاإلجابة ) 

 

 أي االستراتيجيات اآلتية غير مناسبة للتدريس المتمركز حول المتعلم ؟ /1٨٥س

 لعب األدوار   -ب                               المحاضرة -أ

 التعلم التعاوني  -د                         حل المشكالت -ج

 اإلجابة ) أ ( 
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هشام في استضافة خبير في عملية االحتباس الحراري يقيم في القاهرة وقد تعذر هذا األمر بسبب   لدعم تعلم طلبته يرغب االستاذ /1٨٦س

 المالية العالية أي المقترحات اآلتية يعد بدياًل مالئماً لمساعدة المعلم في تحقيق هدفه؟  التكلفة

 دعوة المعلم الخبير أن ينظم الى صفحة على الفيس بوك  -أ

 تنظيم لقاء فيديو بين الطلبة والخبير باستخدام برنامج سكايبي   -ب

 ريد اإللكتروني االستئذان من الخبير بأن يتواصل الطلبة معه عبر الب -ج

                                  أطلب من الخبير من المساهمة في تكوين مشروع الطلب الكترونيا -د

 اإلجابة ) ب (   

 

  االمتناع يحدث طلبته على ضرورة  أن يحتاج المعلم أن يسهم في توعية طلبته بمخاطر اإلنترنت وفي هذا اإلطار ينبغي على المعلم  /1٨٧س

 عن تقديم جميع المعلومات الشخصية اآلتية ما عدا واحده هي :  

  االسم -ب                                               العمر  -أ

 اإلجابة ) أ (                                               رقم الهاتف  -د                                          الصورة  -ج

 

أعطى المعلم طالبه قرصاً مدمجاً به بعض الروابط الداخلية وكل رابط يحيل إلى أكثر من رابط لألمام وللخلف نوعية البرمجة في  /1٨٨س

 هذا القرص هي :

 عددية    -ب                                                   خطية  -أ

 اإلجابة ) ج (                                           عشوائية   -د                                                متشعبة  -ج

 

طلب المعلم تميم من طالب الصف الثاني متوسط مناقشة مشكلة التصحر وسأل كل مجموعة مكونه من أربعة طالب محاكاة   /1٨٩س

 باألدلةودعم آراءهم  المشكلةالمختص األكاديمي ( كما سألهم تفنيد اسباب  -راعي غنم  -مزارع  -الشخصيات اآلتية ) مسؤول بلدية 

 يهدف المعلم من هذا النشاط ٕالى  المشكلة والبراهين وتقديم المقترحات لحل

   المثاليةتقديم نموذج للبيئة الطبيعية  -ب                                               التدريس  أساليبتنويع  -أ

 في إقامة المحميات الطبيعية  الدولةتقدير جهود  -د                           إثارة حماس الطالب لإلبداع واالبتكار -ج

 اإلجابة ) ج ( 

 

،   الظاهرةخرج المعلم مع طالبه في رحلة لمتابعة ظاهرة الخسوف ، وترك لهم حرية التأمل والتفكير ، ثم أدار نقاشاً حول أسباب  /1٩٠س

 ما مهارة التفكير التي استخدمها الطالب ؟ 

                                                  التشعبي -أ

 التأملي  -ب 

                                               المنطقي  -ج

                    العلمي  -د 

 اإلجابة ) د (  
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في المرحلة الثانوية تم توقيع الطالب على تعهد بعدم استخدام الجوال داخل المدرسة وفي أحد الحصص الدراسية قام المعلم بالرد   /1٩1س

المعلم يدل على  أسلوبعلى الجوال داخل الفصل الدراسي وبعد نهاية المكالمة اعتذر للطالب عن استخدام الجوال ، وبين انه مضطر لذلك 

 مما يأتي : أي

 في االعتذار مناسب   أسلوبهاستخدام الجوال غير مبرر ، ولكن  -أ

   شخصيتهكان على المعلم عدم االعتذار من الطالب حفاظا على  -ب

 خاص بالطالب  فالتعهدالدراسية  باألنظمةمعرفة  ينقصه -ج

 باألنظمة اظهار انه قدوة حسنه للطالب في االلتزام  -د

 ( د إلجابة ) ا

 

 على االتجاه االيجابي للمعلم نحو مهنة التدريس ما عدا : توثرجميع العوامل اآلتية /1٩2س

 اإلعداد الثقافي  -ب                                       اإلعداد المهني  -ا  

 امتالك الكفايات التدريسية  -د                                   اإلعداد األكاديمي -ج

 اإلجابة ) د (  

 

في   العصف الذهني، حيث ٔاثار استراتيجية الحديثة في التدريس اتجه ٕالى توظيف  تاالستراتيجيابعد حضور المعلم )خالد( لبرنامج /1٩٣س

درسه موضوع "انتشار مرض كورونا" إلثارة تفكير الطالب وحثهم على تقديم  اكبر عدد من األفكار والتصورات حول هذا الموضوع .  

 هدف المعلم من ذلك : 

 معرفة وعي الطالب بمشكالت المجتمع المحلي   -ب                                     تدريب الطالب على حل المشكالت  -ا  

 تنمية اتجاهات الطالب نحو االختصاصات العلمية وفائدتها  -د          تحفيز الطالب على المشاركة واالندماج في عملية التعلم  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 يستخدمها المعلم والمتعلم داخل الصف وخارجه لنقل المحتوى بهدف تقليل اللفظية؟؟  /1٩4س

 ت استراتيجيا -ب                                  تدريس أساليب -أ

 تقنيات تعلم -د                                    تعلم أنشطة -ج 

 اإلجابة ) ج ( 

 

على اختيار انسب عنوان للنص ، فأي العبارات اآلتية تمثل الهدف السلوكي الصحيح  طالبهإذا كان هدف المعلم التأكد من قدرة  /1٩٥س

 المعلم ؟  هالذي يمكن أن يصوغ 

 أن يكتب الطالب عبارة توضح موضوع النص   -أ

 أن يبرز الطالب الفكرة األساسية في النص -ب

 أن يحدد الطالب عنواناً للنص  -ج

 اإلجابة ) ج ( 
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من وجود خاصية معينه  أو عدم وجودها فأختار أسلوب قوائم الشطب وعمل على بنائها بشكل جيد  اختيار  التأكد أراد المعلم  /1٩٦س

 المعلم يدل على :

 أن قوائم الشطب تندرج في وصف المهمة .  -أ

 قوائم الشطب .  باستخدامسرعة اتخاذ القرار  -ب

 م . قدرته على اختيار االسلوب الصحيح للتقوي -ج

 المختلفة للمهام  المناسبةعدم معرفته بأساليب التقويم  -د

 اإلجابة ) ج (  

 

 جميع ما يلي من أدوات التقويم البديل ما عدا : /1٩٧س

 المقابالت الشخصية  -ب                                            تقويم األقران -أ 

 االختبارات التحصيلية  -د                                     السجالت التراكمية -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 فئات متدرجة ومنظمة بشكل متسلسل وتستخدم في تحديد خصائص اآلخرين أو الذات تشير العبارة إلى: /1٩٨س

 ساللم التقدير -ب                               المذكرات اليومية -أ

 السجل التراكمي  -د                                     قوائم الرصد -ج

 اإلجابة ) ب ( 

 

 موقف بأنه :    أوجشطالت يتفاعل الطالب مع مشكلة الالمعرفة هي مفهوم كلي اذا جزئ أو فصل فقد معناه نسبة لنظرية  /1٩٩س

 وماال يعرفه   هما يعرفيفصل بين  -ب                             يجمع بين المعارف أو التجارب السلبية  -أ 

 يوظف المعارف المكتسبة  -د                                       يقسم المشكلة الى اجزاء متفرقه -ج

 اإلجابة ) د ( 

 

وذكاء مرتفع ، ولذلك هو يكلفهم بما يتوافق مع هذه  عاليةيؤكد معلم الرياضيات باستمرار في تكليفاته للطالب أنهم ذو قدرة  /2٠٠س

 يؤكد على أن المعلم لديه قدرة على :  قما سبالتوقعات المرتفعة ، ومع ذلك فإنه يرشدهم لما يسهل عليهم المهام والواجبات . 

                   جيدة ولكنها ضاغطة على الطالباعطاء تكاليف منزلية -أ

 تحفيز الطالب واظهار التوقعات العالية لتعلمهم  -ب 

                               اكتشاف المبدعين من الطالب من خالل ذكائهم-ج

 توجيه الطالب والقيام بدور المرشد الطالبي -د 

 اإلجابة ) ب ( 
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يلجأ المعلم أحمد إلى إعطاء طالبه واجبات غير تقليدية، وال يمكن للطالب اإلجابة عنها من خالل المقرر فقط أي من األهداف   /2٠٠س

 اآلتية يرغب المعلم أحمد تحقيقه من ذلك :  

 أ( تدريب الطالب على إستراتيجيات البحث عن المعلومات 

 ب( احتساب الواجبات وسيلة تقويم منفصلة عن المقرر الدراسي  

 ج( تنويع الواجبات المدرسية للطالب  

 د( عدم ربط الواجب بالدرس 

 اإلجابة ) أ (  

 

 الخاصة فما أفضل طرق التعامل معه ؟ االحتياجاتإذا أخطأ أحد الطالب من ذوي  /2٠1س

 الحزم في التعامل معه وعدم التهاون   -ب                        الثواب لعالج الخطأ أسلوباستخدام  -أ

 العقاب قدر الخطأ الذي ارتكبه  -د                        التغاضي عن الخطأ تقديراً لوضعه  -ج

 اإلجابة ) د (  

 

سأل المعلم الطالب الخمسة عن كيفية حلهم للمشكلة طرح معلم مشكلة على الطالب وحل خمسة منهم المشكلة بعد ذلك  /2٠2س

 واإلستراتيجيات التي طبقوها بالتفصيل أمام زمالئهم . هذه المناقشة المفتوحة في الصف تساعد الطالب على :

 ومات تطوير استراتيجيات البحث عن المعل -ب                                            تعزيز مبادئ التعلم التعاوني -أ

 تأمل اعمالهم وتقويمها والتعلم من أعمال زمالئهم  -د                 الربط بين ما يعرفونه سابقاً والموضوعات الحالية -ج

 اإلجابة ) د ( 

 

 يرغب معلم األحياء التأكد من أن كل طالب يؤدي تجهيز المجهر تجهيزاً صحيًحا .  /2٠٣س

 الموقف ؟ ما أنسب طريقة لتقويم الطالب في هذا 

 السجل القصصي   -ب                        سجل وصف سير التعلم  -أ

 قوائم الرصد   -د                                 إحصاء السلوك  -ج

 اإلجابة ) د (  

 

المقدم لهم فإنه يهدف إلى عندما يستخدم المعلم إستراتيجية تدريسية تشجع الطالب على التمييز بين الحقائق واآلراء في النص  /2٠4س

 تنمية مهارات : 

 التفكير الناقد  -ب                                  االكتشاف –أ 

 التفكير اإلبداعي  -د                            العصف الذهني  -ج

 اإلجابة ) ب ( 

 

 

 



 ال االستفادة المادية منه غير مسموح استخدام الملف في دورات و                                                       

 أنك تستحق ما تعمل ألجله              ، وتذكر دائماً يمتلك اإلرادة يحصل على مطلوبه ذا إرادة واجتهد من أجل تحقيق حلمك،فمنكن 
 شيري                                                                                                                                        

 

 اآلخرين بعدة وسائل ما عدا :كل من الوسائل اآلتية تعمل على مساعدة الطالب على التفاعل مع   /2٠٥س

 تشجيع الطالب على المشاركة في العملية التعليمية   -أ

 تنمية مهارات الطالب في األعمال التطوعية   -ب

 تشجيع الطالب على تحقيق أهداف التعلم   -ج

 تنمية مهارات اتخاذ القرارات   -د

 اإلجابة ) د ( 

 

من الطالب تفصل بينهم حواجز مكانية ، ولكنهم يعملون معًا في الوقت نفسه   مجموعة من األنشطة يقوم بها معلم ومجموعة /2٠٦س

 تسمى :

 المقرر اإللكتروني  -ب                                                  الفيديو التفاعلي -أ 

 المؤتمرات المسموعة .  -د                                            االفتراضيالصف  -ج 

 اإلجابة ) ج ( 

 

عطاة فإن ذلك يقيس قدراتهم على :  /2٠٧س  عندما تطلب من الطالب أن يبدوا آراءهم في قصيدة م 

 التقويم -ب                                                           التطبيق -أ 

 التركيب -د                                                          التحليل -ج 

 اإلجابة ) ب (  

 

 جيات التدريسية التالية تعتمد على الفلسفة البنائية باستثناء: جميع اإلستراتي /2٠٨س

 العصف الذهني -بالتعليم المبرمج                                                     -أ

 لعب األدوار -الرحالت المعرفية                                                 د-ج

 ( أ)اإلجابة 

 

 عندما يهدف معلم إلى وضع برنامج تعليمي لمشاركة الطالب في مناقشة المفاهيم والمبادئ ، فإن خطة البرنامج تتضمن :  /2٠٩س

 أسئلة تحفيزية  -أ 

 ثرائية إأنشطة  -ب 

 أمثلة ونماذج  -ج 

 أوراق عمل  -د 

 اإلجابة ) أ (  
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 سيعتمده المعلم ؟   األتيةيسعى المعلم سالم لصقل خبرات التعلم لدى طالبه وربطها بالقضايا المعاصرة ، أي من األهداف اإلجرائية  /21٠س

 يعرف الطالب معنى القضايا المعاصرة  -ب                                    يذكر الطالب أسباب التلوث -أ 

 يبحث الطالب عن مصادر بديلة للطاقة  -د                       لكترونيةيعدد الطالب أثار الجرائم اال -ج 

 اإلجابة ) د (  

 

 : " يوضح المعلم مفهوم التفاعل الكيمائي " يعد ؟ االتيالهدف السلوكي  /211س

 غير مناسب ، ألنه غير قابل للمالحظة  -ب              غير مناسب ، ألنه ال يصف تعلم الطالب -أ 

 مناسبًا ، لكونه ُمحدداً  -د                               مناسبًا ، لكونه قابالً للقياس -ج 

 اإلجابة ) أ ( 

 

 أي اآلتي من الخيارات التي ال تنطبق على خرائط المفاهيم ؟  /212س

 تصنف المفاهيم حسب مستوياتها والعالقة فيما بينها   -ب                 توضع المفاهيم األكثر عمومية في قاعدة الخريطة  -أ

 بالبنية المعرفية للطالب   الجديدةتساعد خرائط المفاهيم في ربط المفاهيم  -د             تستخدم خرائط المفاهيم في التشخيص وتقويم الطالب -ج

 اإلجابة ) أ ( 

 

 التجارب العملية عن العروض العملية في : أسلوبيتميز  /21٣س

 تطبيقها في المعمل  -أ

 زيادة نشاط المتعلم   -ب

 اعتمادها على المالحظة  -ج

 إجراء التجارب العملية  -د

 (  باإلجابة ) 

 

عندما يقدم المعلم في أحد دروسه المشكلة والمواد واألدوات الالزمة لحلها وطريقة الحل ويبقى دور الطالب في الوصول إلى   /214س

 تسمى هذه الطريقة ؟  واالستنتاجالنتيجة 

 عرضاً علمياً   -ب                                          بحثاً علمياً  -أ

 اإلجابة ) ج (                                استدالالً منطقياً  -د                                  استقصاًء موجهاً  -ج

 

 كل موقف تعليمي ينبغي أن يبنى فوق موقف سابق له بحيث :  /21٥س

 يماثله في المحتوى  -ب                                          يتجاوزه في المستوى -أ

 ( أ اإلجابة )                                       يوافقه في األهداف -د                                             يخالفه في الطريقة -ج
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قاعدة وراثية هذا الموقف يساعد الطالب طلب معلم من الطالب أن يقدموا تقريراً عن الصفات الوراثية لنبات معين والوصول إلى   /21٦س

   على تنمية التفكير :

 العلمي  -ب                                                 الناقد  -أ

 اإلجابة ) د (                                   االستقرائي -د                                          اإلبداعي  -ج

 

 التوجه الحديث في طرق التعليم والتعلم الذي يكون فيه تكييف المحتوى والطرق حتى تستجيب للفروق الفردية بين الطالب هو :  /21٧س

 التعليم البنائي -ب                                           التعلم النشط  -أ 

 تعليم اإللكترونيال -د                                     التعليم المتمايز -ج  

 اإلجابة ) أ (  

 

أحضر المعلم عدداً كبيراً من األدوات ذات األشكال الهندسية المختلفة ، وكلف   االبتدائيفي حصة الرياضيات في الصف الثاني  /21٨س

 الطالب بتصنيفها في مجموعات وفقاً لعدد أضالع الشكل ، الموقف السابق يساعد الطالب  على تعلم :

 الحقائق  -ب                                           المفاهيم  -أ 

 القاعدات -د                                          التعاميم  -ج 

 ) أ (   اإلجابة

 

 : نموذج تقني يكون من خالله توفير التقنيات الحاسوبية في أي وقت باستخدام مختلف األجهزة يمثل هذا التصميم /21٩س

 الكتب التفاعلية  -ب                                               الواقع المعزز  -أ 

 الحوسبة السحابية  -د                                          المدونات التعليمية -ج 

 اإلجابة ) د (  

 

 جميع ما يلي من المبادئ األخالقية بين مستخدمي التقنية ما عدا : / 22٠س

 االبتعاد عن التزوير والخداع -ب                                       مراعاة العادات والتقاليد  -أ 

 لتعريف بالنفس تعريفًا واضًحا وصريًحا    -د                             مراعاة حقوق النشر أو التأليف  -ج 

 اإلجابة ) أ (  

 

 والمعايير التي توجه األفراد نحو منافع التقنيات الحديثة والحماية من أخطارها تعرف بـ : مجموعة القواعد /221س

 التوجيه الرقمي -ب                                               الضبط الرقمي  -أ 

 المواطنة الرقمية -د                                             الرقابة الرقمية  -ج 

 بة ) د ( اإلجا
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 عندما يطلب المعلم ) حمزة ( من طالبه الموهوب بالرجوع لمصادر خارجية ، فإن ذلك يسمى : /222س

 التعزيز والتشجيع  -ب                      التغذية الراجعة  -أ

 االثراء  -د                                  االرشاد -ج

 اإلجابة ) د ( 

 

 النماذج المعرفية فالتعلم على ضرورة التركيز على : تؤكد  /22٣س

 الفهم ووضوح المعنى  -ب                                    الجديدةتكوين السلوكيات  -أ

 التكرار والتعزيز   -د                                            التدريب والخبرة  -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

يعلم طالبه مفاهيم معينة في هذه المرحلة الطريقة األنسب في تقديم هذه المفاهيم هي  أن معلم يدرس في المرحلة الثانوية يريد  /224س

 استخدام :  

 المحسوسات والعمليات المادية   -ب                                         لشرح أفكار معقدة  مألوفةأمثله  -أ

 مسائل تتطلب تركيزاً على النمط السمعي  -د                                مفاهيم عامة أو مجردة وحقائق واقعية  -ج

 اإلجابة ) ج ( 

 

يرونه هذه الخاصية يعبر  ال يستطيع الطفل عادةً أن يضع نفسه في موضع اآلخرين من حيث اإلدراك فما يراه يعتقد أن اآلخرين  /22٥س

 عنها بخاصية : 

 التفكير الحسي  -ب                                                  ضعف اإلدراك  -أ

 التفكير غير المنطقي  -د                                            التمركز حول الذات -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 المستوى الذي ينتمي إليه : أن يبدي الطالب موقفه من مرض حمى الضنك :صنف الهدف التالي إلى  /22٦س

 العقلي   -ب                                       المعرفي -أ

 اإلجابة ) ج (                                                  النفس حركي   -د                                   الوجداني  -ج

 

عندما يقدم المعلم في أحد دروسه المشكلة والمواد واألدوات الالزمة لحلها وطريقة الحل ويبقى دور الطالب في الوصول إلى   /22٧س

 تسمى هذه الطريقة :   واالستنتاجالنتيجة 

 عرضاً عملياً   -ب                                               بحثاً علمياً  -أ

 اإلجابة ) ج (                                     استدالالً منطقياً  -د                                      استقصاًء موجهاً  -ج
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 يفعل لحل هذه المشكلة ؟ معلم يعاني من تأخر الطالب عن موعد الحصة . ماذا  /22٨س

 يمنع المتأخرين من دخول الحصة   -أ

 يقدم في بداية كل حصة اختباراً قصيراً  -ب

 يجبر المتأخرين من كتابة ما فاتهم من الدرس  -ج

 يسمح بدخول المتأخرين مع تسجيل مخالفة سلوكية   -د

 اإلجابة ) د ( 

 

بنشاط استدعى قائد المدرسة المعلم لبضع دقائق وعندما عاد إلى الفصل وجد أن جميع   االبتدائيأثناء انشغال طالب الصف الثاني  /22٩س

المجموعات انشغلت باللعب واإلزعاج ما عدا مجموعة واحده انهت النشاط حسب المطلوب فشجع هذه المجموعة قائاًل : أشكركم على 

 حفاظكم على الهدوء أثناء غيابي وأنا معجب بكم انتم ممتازون" 

 تزيد من تعاون الطالب والتزامهم  -ب                                                        اعد على استقاللية الطالب تس -أ

 تقضي على مسببات اإلزعاج في الفصل   -د                                           تثير الغيرة في نفوس بقية المجموعات  -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 ؟ يحةأي الممارسات اآلتية في هذا المجال صحلتعلم سية تأثير إيجابي على دافعية الطلبة لدر للنشاطات الم /2٣٠س

  بالطلبة الراغبين في ذلكحصر فرصة المشاركة بالنشاطات المدرسية  -أ

 إعالئها لقيمة الفوز للتنافس بين الطلبة وإثارة النشاطات المدرسية  -ب 

                              حددة دون غيرهافي نشاطات معلى نجاحات الطلبة تركيز النشاطات المدرسية  -ج

 بين جميع الطلبة تنظيم أنشطة مدرسية يعتمد تنفيذها على التعاون  -د 

 اإلجابة ) د (  

 

المعلم فيصل احد طالبه بنسخ صفحة من كتاب القراءة بشكل يومي بسبب سلوكه غير الملتزم أثناء الحصص الدراسية وبعد  ألزم  /2٣1س

 : مرور فتره الحظ المعلم تحسن سلوك الطالب فأخبره بأن يتوقف عن كتابة النسخ اليومي . اإلجراءات التي قام بها المعلم على الترتيب هي 

 عقاب سلبي    -تعزيز إيجابي  -ب                                           يجابي تعزيز ا -عقاب سلبي  -أ

 عقاب سلبي   -تعزيز سلبي  -د                                          تعزيز سلبي  -عقاب إيجابي  -ج

 اإلجابة ) ج ( 

 

 ويوجههم لتفعيلها فإنه يساعدهم على :  لطالبهعندما يقدم المعلم التغذية الراجعة  /2٣2س

 التحقق من نتائج التقويم   -ب                                      تقديم التعزيز المناسب  -أ

 القدرة على إصدار األحكام  -د                                  داء التطور والتقدم في األ -ج

 اإلجابة ) ج ( 
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 أي من االستراتيجيات اآلتية تقلل من دافعية الطالب للتعلم والعمل ؟  /2٣٣س

 وضع توقعات مثالية لتحصيل تعلم وعمل الطالب  -أ

 تغيير بيئة الفصل كإعادة ترتيب المقاعد ونحوها   -ب

 منها   االنتهاءتزويد الطالب بنتائجهم فور  -ج

 مشاركة الطالب في التخطيط لتعلمهم   -د

 اإلجابة ) أ (  

 

 أي من مداخل التدريس اآلتية يخدمها المنهج المحوري ؟/2٣4س

 الفردي  -ب                                        المعرفي  -أ

  االجتماعي -د                                       السلوكي  -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 تقنيات التعليم    الختيارأي من العبارات اآلتية ال تعد شرطاً  /2٣٥س

 أن يكون للمعلم والتالميذ دور في إنتاجها   -ب                              أن تتناسب التقنية مع أعمار الطالب وقدراتهم  -أ

 أن تكون التقنية مناسبة لموضوع الدرس   -د                                   أن تتوافق التقنية مع أغراض استخدامها  -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 جميع ما يلي من األهداف الرئيسية ألساليب التعلم المتمركزة حول الطالب ما عدا واحداً هو:  /2٣٦س

 تطوير مهارات التعلم الذاتي والمستمر -ب                                      لذواتهم الطلبةتعزيز مستوى تقدير  -أ

 حفظ المعارف والقدرة على استرجاعها  -د                                في التفكير الناقد الطلبةتطوير مهارات  -ج

 اإلجابة ) د ( 

 

 يمكن تفسير مشكلة ضعف التحصيل حسب المدخل السلوكي للتعلم بأنه ناتج عن عدم :  /2٣٧س

 التفكير -ب                                    النضج  -أ

 إلجابة ) ج (  ا                                                        معالجة المعلومات -د                                التدريب  -ج

 

 عند صياغة األهداف التعليمية :  /2٣٨س

 مشاركة التالميذ في صياغة األهداف غير ضرورية .  -ب                                     أهتم باألهداف قريبة األمد فقط .  -أ 

 اهتمامات التالميذ وحاجاتهم مهمة في صياغة األهداف . -د                توقعات التالميذ غير مهمة في صياغة األهداف .  -ج 

 اإلجابة ) د (  
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 أهداف تتصف بالعمومية والشمولية والتجريد ، وتشير إلى تغيرات كبرى منتظرة  في سلوك المتعلم ، هي االهداف :  /2٣٩س

 الخاصة  -ب                                                       العامة -أ

 السلوكية - د                                                  الوسطى -ج

 إلجابة ) أ (  ا

 

 

 الطالب للمهارات العملية في مختبر العلوم وذلك لـ:  آدايوظف المعلم حمد قوائم الرصد المراجعة في تقويم  /24٠س

 دائه أتقديمها للطالب معلومات لتحسين  -ب                      إمكانية توظيفها في رصد جميع انواع السلوك  -أ

 داءتضمنها مستويات تحدد جودة األ -د                          المهمةسهولة إعدادها وارتباطها بعناصر  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 اهتمام المعلم بتعليم القيم والمعايير السلوكية السليمة في جميع نواحي العملية التربوية . تطبيق يشير إلى تركيزه على النمو :  /241س

  االجتماعي -ب                                              االنفعالي -أ

 العقلي  -د                                               الحسي  -ج

 اإلجابة ) ب ( 

 

 يريد المعلم محمد صياغة أهداف درسه فعليه أن يراعي مجموعة من الخصائص ليس منها :   /242س

 حاجات الطالب   -ب                                              خصائص الطالب -أ

 رغبات الطالب  -د                                              معارف الطالب  -ج

 اإلجابة ) د ( 

 

 خطوات إجرائية منتظمة ومتسلسلة بحيث تكون شاملة ومرنة ومراعية لطبيعة المتعلمين تسمى:  /24٣س

 طريقة التدريس -ب                                          استراتيجية التدريس -أ

 أسلوب التدريس  -د                                             الوسيلة التعليمية -ج

 اإلجابة ) أ ( 

 

 مجموعة األنماط التدريسية الخاصة بالمعلم والمفضلة لديه:  /244س

 أسلوب التدريس  -ب                                    استراتيجية التدريس -أ

 الوسيلة التعليمية  -د                                         طريقة التدريس -ج

 اإلجابة )ب( 
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 من مزايا طريقة المناقشة: رال يعتبأي مما يأتي /24٥س

 وسيلة مناسبة لتدريب التالميذ على أسلوب الشورى.  -ب                                تشجع التالميذ على احترام بعضهم البعض. -أ

 تنمي المهارات الحركية لدى الطالب. -د                                                    خلق الدافعية عند التالميذ. -ج

   ( داإلجابة ) 

 

 واحدة من طرق التدريس التالية تسبب ملاًل للطالب أكثر من غيرها:  /24٦س

 المناقشة  -ب                                               التعلم التعاوني -أ

 االكتشاف -د                                                  المحاضرة -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 تسمى طريقة ) السقراطية( ألن سقراط أول من استخدم الطريقة:  /24٧س

 اإللقاء  -ب                                              المناقشة -أ

 التعلم التعاوني  -د                                              الحوار -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 العملية العقلية التي يتم فيها االنتقال من الجزئيات إلى العموميات ومن الخاص الى العام، تسمى: /24٨س

 االستنباط  -ب                                                  االستقراء -أ

 االستنتاج  -د                                                 االستدالل -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

يعطيهم أمثلة ويبين كيفية تطبيق  يعرض المعلم على الطالب قانون مندل األول ويوضح مفهومه حتى يدرك الطالب القانون، ثم  /24٩س

 القانون عليها، ثم يمدهم بتمارين أخرى يستخدموا فيها القانون هذه الطريقة مثااًل على التدريس بطريقة:

 االستنباط  -ب                                                        االستقراء -أ

 العروض العملية -د                                                    االستقصاء -ج

   ( باإلجابة ) 

 

 من طرق التدريس التي تهتم بكم األفكار دون نوعيتها:  /2٥٠س

 دورة التعلم  -ب                                      العصف الذهني -أ

 المناقشة والحوار -د                                   التعلم باالكتشاف -ج

 اإلجابة ) أ (  
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 تتمحور االتجاهات الحديثة في طرائق التدريس حول: /2٥1س

 االختبارات التحصيلية  -ب                                             دور المعلم -أ

 دور المتعلم  -د                                     الكتاب المدرسي -ج

 اإلجابة ) د (  

 

في الموقف الواقعي  سلوك واقعي في موقف مصطنع ويتقمص كل فرد من المشاركين في النشاط التعليمي أحد األدوار التي اوجد/ 2٥2س

 ويتفاعل مع اآلخرين في حدود عالقة دوره بأدوارهم يسمى باستراتيجية: 

 االستقصاء  -ب                                                   لعب األدوار -أ

 التفكير الناقد  -د                                                 عمليات العلم -ج

    ( أ اإلجابة )

 

إلى الطالب   استبانةثم وجه  المتكررةفحصر األخطاء  اإلمالئيةأراد المعلم )خالد ( تحديد اسباب ضعف طالبه في المهارات  /2٥٣س

 واولياء األمور وبعض زمالئه ودرس نتائجها ووصل إلى توصيات سيطبقها مع هذه الفئه . ما قام به المعلم يسمى :

 استبانة تقويم  -ب                                                          ذاتياً تقويماً  -أ

 موقفاً تعليمياً  -د                                                      بحثاً إجرائيًا  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 تقع عليه المسؤولية الرئيسية والمباشرة في جهود النمو المهني للمعلم ؟   اآلتيةأي األطراف  /2٥4س

 مدير المدرسة -ب                                                   المعلم نفسه  -أ 

 وزارة التربية والتعليم  -د                                            المشرف التربوي -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

 خارجها ؟  التي تنفذ داخل المدرسة أو االجتماعيةأي العبارات اآلتية توضح نشاط المعلم في المناسبات والفعاليات واألنشطة  /2٥٥س

 وإدارة سلوكهم  الطلبةينحصر نشاطه في اإلشراف على  -أ

 مرسوم ضمن توجيهات محدده من اإلدارة له نشاط تنفيذ في  -ب

 يستثمر هذه المناسبات لتزويد الطلبة بالخبرات ويدعم تعلمهم  -ج

 مشاركته فيها اختياريه حيث أنها ليست جزء من مهامه الرئيسية   -د

 اإلجابة ) ج (  

 

 



 ال االستفادة المادية منه غير مسموح استخدام الملف في دورات و                                                       
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أي اآلتي  االبتدائيفي الصف األول  القراءةأرسل أحد اآلباء رساله لألستاذ )عمران(يحمله فيها مسؤولية ضعف ابنه في مهارة  /2٥٦س

 يمثل تعاماًل مناسباً من قبل المعلم ؟ 

 يهمل الرسالة تماماً فال علم لألب بقضايا التعليم   -أ

 ثم يستقصي لعل األب على حق  الرسالةيتفهم  -ب

 يحيل الموضوع إلدارة المدرسة للتواصل مع األب  -ج

 يحيل الرسالة للمشرف التربوي ليتفاهم مع األب  -د

 اإلجابة ) ج ( 

 

بإحدى الممارسات األخالقية في مهنة التعليم أي األساليب التالية يمكن من   لاللتزاماختلف ثالثة من المعلمين في مدى حاجتهم  /2٥٧س

 خاللها حل الخالف بين هؤالء المعلمين ؟ 

 يترك األمر لكٍل منهم ليقرر ما يقتنع به   -ب                                           يلجؤون لمدير المدرسة للحكم بينهم  -أ

 يراجعون المواثيق العالمية في أخالقيات مهنة التعليم   -د                        مهنة التعليم في المملكة  يراجعون ميثاق أخالقيات -ج

 اإلجابة ) ج ( 

 

تشكو المعلمة )اسماء( من العبء الكبير الناتج عن الجزء الكتابي من عملية التخطيط للتعلم أي مما يلي يمثل رأيًا خاطئاً للمعلمة   /2٥٨س

 لحالة ؟في هذه ا

 التخطيط التعاوني مع المعلمات اللواتي يعلّمن المرحلة نفسها   -أ

 بالحاسوب لحفظ النماذج والخطط وتطويرها المستمر  االستعانة -ب

 على الخطط التي وضعتها العام الماضي وتغيير التاريخ   االعتماد -ج

 من النماذج التي وضعتها الوزارة لتسهيل مهمتها   امثلهعلى  االطالع -د

 اإلجابة ) ج (  

 

 أي العبارات التالية تقدم تعبيراً صحيحاً عن دور المعلم كقدوة حسنة لطلبته؟  /2٥٩س

 ينتهي دورة كقدوة عند مغادرته للمدرسة  -أ

 يلعب دورة كقدوة داخل المدرسة وخارجها   -ب

 يقل تأثيره كقدوة مع طلبة المرحلة المتوسطة   -ج

 ينحصر دورة كقدوة داخل حدود الغرفة الصفية   -د

 اإلجابة ) ب ( 

 

 الذي يحول محتوى الدرس إلى مجموعة من األسئلة المتدرجة هو :  WebQuestالجزء من الرحالت المعرفية  /2٦٠س

 التقويم  -ب                                                             اإلجراءات  -أ
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 اإلجابة ) د (                                           المهام  -د                                                                المصادر -ج

 

 

موقع إلكتروني رفعت عليه الدروس مسجلة بالصوت والصورة ومدعمة ببريد الكتروني يدخله الطالب بكلمة مرور خاصه   /2٦1س

 ليتمكنوا من التفاعل مع المواد والتواصل مع المعلم ماذا يسمى هذا الموقع اإللكتروني ؟

 تعليم غير متزامن   -أ

 تعلم غير متزامن   -ب

 تعليم متزامن   -ج

 زامن  تعلم مت -د

 اإلجابة ) أ ( 

 

 التقليد هو التعلم؟ -التعلم االجتماعي-له مسميات عدة كالتعلم بالمالحظة /1٦2س

 التلقين  -ب                                                النمذجة  -أ

 مما ذكر  ءال شي -د                                               االخفاء  -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

 تعّرف النمذجة بأنها تغيير في سلوك الفرد ينتج عن /2٦٣س

 تحليل المهارة  -ب                                       تسلسل السلوك -أ

 مالحظة لسلوك االخرين  -د                                         ضبط المثير -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 أنسب طريقة لتنمية مهارات تقبل وجهات نظر اآلخرين لدى الطالب هي : /2٦4س

 المناقشة.  - ب                                        تدريس األقران.  -أ

 المحاضرة. -د                                          التعلم باللعب. -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 إذا أراد المعلم أن يشرك الطالب في حل مشكلة قائمة فعليه أن يعتمد على التعليم القائم على :  /2٦٥س

 المشاريع . -ب                                                         المفاهيم .  -أ

 المعلومات . -د                                                        لخبرات .ا -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 أفضل طريقة تدريس لموقف تدريسي يشتمل على معلومات كثيرة , وعدد طالب الفصل كبير هي : /2٦٦س

 المناقشة ومجموعات العمل . -ب                                              االستجواب والمحاورة .  -أ 
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 المحاضرة ) اإللقائية (  -د                                                       حل المشكالت .  -ج 

 اإلجابة )د (  

 

ن هناك من يعاني من الخجل والبعض بطيء في التعلم  على  هناك من طالب الفصل من يمتلك السرعة في التذكر وأ  أن الحظ معلم  /2٦٧س

 المعلم التغلب على هذه المشكلة من خالل:  

 اإللقاء والمحاضرة  -ب                                             التعلم الفردي  -ا  

 والحوار المناقشة   -د                                         التعلم التعاوني  -ج

 اإلجابة ) ج ( 

 

 : االجتماعيةأفضل طريقة تستخدم لتمثيل القيم  /2٦٨س

 المناقشة .  -ب                                      المحاضرة .  -أ

 تمثيل األدوار .  -د                                        الحوارية . -ج

 اإلجابة ) د ( 

 

 إيجابية المعلم نحو مهنة التدريس :من مؤشرات  /2٦٩سس

 أداؤه عمله بإخالص   -ب                                         تسامحه مع الطالب  -أ

 استخدامه تقنيات التعليم   -د                                    مراعاته الفروق الفردية -ج

 اإلجابة ) د (  

 

على تهيئة بيئة التعلم للتالميذ ويكلفهم بالبحث والرجوع إلى مصادر المعلومات ليتعلموا بأنفسهم أكثر يحرص مدرس مادة العلوم  /2٧٠س

 يحرص هذا المعلم على تطبيقها ؟  اآلتيةحرصه على نقل المعلومات وتلقينها للتالميذ . أي نظريات التعلم  من 

 السلوكية  -ب                                                           البنائية  -أ

 اإلجابة ) أ (                                          الجشطلتية -د                                                         التقليدية  -ج

 

مدخاًل لتدريس مادته يركز فيه على إيجابية الطالب واكتسابه الخبرات والتعرف عليها بنفسه وهذا هو   االجتماعياتيستخدم معلم  /2٧1س

 المدخل :

 التكاملي  -ب                                                      االجتماعي -أ 

 اإلجابة ) ج (                                       البيئي -د                                                          الكشفي -ج

 

 التقويم غير الرسمي أحد أنواع التقويم الذي : /2٧2س

 يكون مدمجاً عبر أنشطة التدريس داخل الصف   -ب                              يطبق وفقاً لتخطيط مسبق ويستخدم أدوات تقويم مقننه -أ

 يقتصر على التعرف على نواحي الضعف   -د                                       تحريرية أثناء الدرس  أسئلةيعتمد على طرح  -ج

 اإلجابة ) ب (  
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المقروء والعناصر التي   الستيعابفي ضوء البناء النظري  االختبار أسئلةأعد معلم اختبار استيعاب المقروء في مادة لغتي وراجع  /2٧٣س

 يتناولها فأي أنواع الصدق هذا 

 التنبؤي  -ب                                                                 المفهوم  -أ

 المحتوى  -د                                                               التالزمي -ج

  اإلجابة ) أ (١

 

   الذي أقرته إدارة المدرسة :للنموذج اآلتي النهائي وفقاً  االختبارأحمد أعد المعلم  /2٧4س

 

 نوع األسئلة 

 

 

 النسبة

 

 مواصفات األسئلة 

1.   

1٠ % 

 

 

 اإلعداد وتقيس القدرة على تنظيم األفكار وترتيبها تتسم بسهولة 

2.   

2٠ % 

 

 

 تغطي مدًى واسعاً من الموضوعات ولها نسبة تخمين عالية وتقيس في الغالب التذكر والفهم

٣.   

٣٠ % 

 

 لها قدرة على قياس الحقائق والربط بين المفاهيم

4.   

4٠ % 

 

 المستويات العقلية العليا أقل نسبة ممكنة للتخمين لها القدرة على قياس 

 

 التي تضمنها التوصيف على التوالي ؟ األسئلةفما أنواع 

 من متعدد   اختيارمقالية، صح وخطأ، مزاوجة ،  -أ

 من متعدد ،صح وخطأ  اختيارمزاوجة، مقالية ، -ب

 من متعدد ، صح وخطأ ، مقالية ، مزاوجة   اختيار -ج

 اإلجابة ) أ (                                                 من متعدد  اختيارصح وخطأ ، مقالية ، مزاوجة ،  -د
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أنسب أدوات التقويم لقياس كل هدف من األهداف اآلتية وتضمينها في  اختيارطلب المشرف المتابع من طالب التدريب الميداني  /2٧٥س

 خطته التدريسية . 

 أن يتحقق الطالب تجريبياً من أثر الضوء على نمو النباتات •

 يسمي الطالب مقر جامعة الدول العربية  أن •

 أن يعلق الطالب على الراء المرققة •

 أن يقارن الطالب بين الرواية والقصة  •

 

 الخيارات اآلتية يمثل الترتيب األنسب لقياس تلك األهداف ؟ فأي 

 موضوعي   -شفهي  -مقالي  -أدائي  -ب                               مقالي  -ادائي  -موضوعي  -شفهي  -أ

 مقالي  -شفهي  -موضوعي  -أدائي  -د                              شفهي –موضوعي  -ادائي  -مقالي  -ج

 اإلجابة ) د ( 

 

يطلب المعلم من طالبه تبادل أعمالهم األسبوعية والحكم على جودة عمل كل طالب من خالل معايير محددة للتقويم الهدف من  /2٧٦س

 إجراء المعلم هو ؟

 توجيه الطالب إلى أهمية التقويم الجماعي  -ب                                    تقويم األقران  أسلوبتعليم الطالب  -أ

 توزيع أعمال المعلم على الطالب لمساعدته في التقويم  -د                       تدريب الطالب على بناء أداة التقويم الموحدة  -ج

 اإلجابة ) أ ( 

 

الدراسي األسبوع األول لعرض أهداف المقرر على طالبه ثم يناقشها معهم وينقحها ويطلب من كل  يخصص المعلم في بداية العام  /2٧٧س

 طالب إضافة ما يراه من أهداف خاصة لتناولها في حينها يهدف المعلم من هذه الممارسة إلى : 

 الفردية بين الطالب مراعاة الفروق  -ب                                       تدريب الطالب على المشاركة  -أ

 رفع مستوى دافعية الطالب وتحملهم مسؤولية تعلمهم  -د                     تحقيق التفاعل اإليجابي بين الطالب والمعلم  -ج

   اإلجابة ) د (

 

ي إتقان تلك  يقدم أحد المعلمين تغذية راجعة لطالبه حول مدى تمكنهم من مهارة معينة بطريقة مستمرة ويراقب تقدمهم ف /2٧٨س

 المهارات بأسلوب منظم داخل الفصل . أي من انماط التقويم اآلتية نفذه المعلم ؟

 النهائي  -ب                                                                التكويني -أ

 القبلي  -د                                                                 البعدي -ج

 اإلجابة ) أ ( 

 

 األفراد تعرف بـ:  باختالف عملية تعيين أرقام أو مستويات مختلفة لصفه معينة  /2٧٩س

 التمييز  -ب                                                               التقويم  -أ

 اإلجابة ) ج (                                                االختبار -د                                                              القياس  -ج
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 تلوث الهواء في بعض األماكن في المملكة يدخل ضمن إطار نشاط : قيام المعلم بعرض صور عن  /2٨٠س

 الشعور بالمشكلة   -ب                                 وضع الفرضيات  -أ

 إصدار الحكم   -د                                 جمع المعلومات  -ج

 اإلجابة ) ب ( 

 

فطلب من طالبه التدوين الكتابي لكافة جوانب التعلم التي حققوها أو لم يتمكنوا من    أراد معلم تطبيق أحدى استراتيجيات التقويم /2٨1س

 : أسلوبتحقيقها إن ذلك يعبر عن استخدام 

 قوائم المراجعة  -ب                                                    طرح التساؤالت  -أ

 ساللم التقدير  -د                                                       التأمل الذاتي  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 أي العبارات اآلتية تمثل نتيجة اختبار معياري المرجع ؟  /2٨2س

 ٪  من زمالئه في الصف ٩٠يفوق أداء محمد أداء  -أ

 ٪  من الصحة  ٩٠يكتب خالد ما يملى عليه بنسبة   -ب

 دون أخطاء   ٩إلى  ١د جمع أي عددين من يستطيع أحم -ج

 كلمة فالدقيقة باستخدام معالج الكلمات   ٩٠يطبع فهد  -د

 اإلجابة ) أ (  

 

 يوظف معلم العلوم قواعد التصحيح في تصحيحه الواجبات المنزلية الكتابية بعد مناقشتها مع الطالب وذلك ألثرها في :  /2٨٣س

 قدرتها على التنبؤ بنجاح الطالب   -أ

 إمكانية استخدامها لمدى واسع من الزمن  -ب

 إمكانية استخدامها في تصحيح العديد من المهام   -ج

 مساعدة الطالب على رؤية خصائص وسمات العمل الجيد   -د

 اإلجابة ) د ( 

 

 طريقة التدريس التي يستخدمها المعلم وتعنى بالتفاعل اإليجابي بين المتعلمين داخل المجموعة هي : /2٨4س

 التعلم التعاوني  -ب                                                     المناقشة الصفية -أ

 دورة التعلم  -د                                                     حل المشكالت  -ج

 اإلجابة ) ب (  
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 الحاسوب في استراتيجية : يتكامل التدريس الصفي مع التعلم المقدم من خالل  /2٨٥س

 المحاكاة والتقليد  -ب                                       التدريس الخصوصي  -أ

 حل المشكالت  -د                                           التدريب والمران  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

وظفت ضمن استراتيجية التدريس بغية تسهيل عملية التعلم وتحقيق األهداف  يطلق على مجموعة المصادر والمواد التعليمية التي  /2٨٦س

 التعليمية مصطلح : 

 المواقف التعليمية   -ب                                             تقنيات التعليم  -أ

 أساليب التدريس   -د                                      الفعاليات التعليمية  -ج

 ) أ (   اإلجابة

 

 إشراك المعلم طالبه في تصميم الخرائط الذهنية اإللكترونية يسهم في :  /2٨٧س

 تكوين خصائص نفسية متزنة لهم  -ب                                تمركز التعليم حول حاجاتهم وميولهم  -أ

 مساعدتهم على توليد أفكار ابداعية  -د                                   كشف اتجاهاتهم اللغوية والمعرفية  -ج

 اإلجابة ) د ( 

 

 الشكل اآلتي يوضح اشكال التعليم   /2٨٨س

 

 التعليم المدمج                                                          

 

 

 التعليم غير المتزامن                  التعليم المتزامن                                   

 

 

 التعاوني  -ب                                                     اإللكتروني  -أ

 اإلجابة ) أ (                                           المصغر  -د                                                           الذاتي -ج

 

 يريد المعلم محمد صياغة أهداف درسه فعليه أن يراعي مجموعة من األمور ليس منها :  /2٨٩س

 حاجات الطالب   -ب                                                 خصائص الطالب -أ

 رغبات الطالب  -د                                                 معارف الطالب  -ج

 اإلجابة ) د (  
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 يقصد بهذا العنصر :من عناصر خطة الدرس ) تحديد كل ما يفعله المعلم أو المتعلم إلكساب أو اكتساب الخبرات (  /2٩٠س

 تحليل المحتوى  -ب                                          صياغة األهداف  -أ

 اختيار التقويم  -د                                         اختيار األنشطة  -ج

 ( جاإلجابة )

 

 يشارك الطالب بفاعلية في عمليات التعلم عند : /2٩1س

 تطبيق إستراتيجية تدريس جديدة   -ب                              ربط الدرس باألحداث الجارية  -أ

 استخدام الكتاب المدرسي في الحصة  -د                       وضع قواعد منظمة لسلوك الطالب  -ج

 اإلجابة ) أ ( 

 

 مبادٔي التعلم:  التعامل مع المتعلمين وفق قدراتهم الذهنية يعد ٔاحد  /2٩2س

 التعاوني  -ب                                      االستقصائي -أ 

 المباشر -د                                           المتمايز -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

لحلها و طريقه الحل و يبقى دور الطالب في الوصول الى    الالزمةو المواد و االدوات  المشكلةعندما يقدم المعلم في احد دروسه  /2٩٣س

 ؟ الطريقة النتائج و االستنتاج تسمى هذه 

 عرضاً علمياً.   -ب                                           بحثاً علمياً.  -أ

 منطقياً.  استدالال -د                                    استقصاء موجه. -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

سؤال محير يواجه الفرد ام ومجموعه يشعرون بحاجة هذا الموقف الى حل وتحديده وجمع المعلومات  أوموقف مربك ومدهش  /2٩4س

 بينهم والتخطيط والتنفيذ واخيراً التقييم   والمفاضلةوالبيانات 

   األدوارلعب  -ب                                                حل المشكالت  -أ

 خرائط المفاهيم -د                                             العصف الذهني  -ج

 اإلجابة ) أ ( 

 

طلب أحد المعلمين من الطالب كتابة تأمالتهم في أساليب التقويم التي يتبعها معهم وكان أبرز ما تكرر لديه من خالل تأمالت   /2٩٥س

 باإلضافة للدرجة . فما الهدف من كتابة التعليقات على أداء الطالب ؟  االختبارالطالب طلبهم من المعلم أن يكتب تعليقات على أدائهم في 

 إنشاء عالقة إيجابية بالمعلم  -ب                                نب القوة والضعف لديهم معرفة جوا -أ

 اإلجابة ) أ (                                       تعزيز دور المعلم  -د                                           الشعور بالفخر بإنجازاتهم -ج
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 ترتيب األرقام من الصغير إلى الكبير فإن المعلم يتحقق أن الطالب أدركوا مفهوم : االبتدائيةعندما يستطيع تالميذ المرحلة  /2٩٦س

 التقابل  -ب                                         الثبات -أ

 التتابع   -د                                     التوازن  -ج

 اإلجابة ) د ( 

 

 من المتعلم ؟  تحقيقهأي مما يأتي يعد وصفاً دقيقاً وواضحاً ومحدداً لناتج التعلم المرغوب  /2٩٧س

 الخطة التعليمية   -ب                                         عمليات التعلم  -أ

 استراتيجيات التدريس  -د                                      السلوكيةأهداف   -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 تطبيق القوانين والقواعد أن تكون :  إتقان من السمات التي يجب توافرها في األنشطة التي تحفز الطالب على  /2٩٨س

 متوسطة الصعوبة وتتحدى تفكير الطالب  -ب                                 صعبة تظهر الفروق الفردية بين الطالب  -أ

 متفاوتة الصعوبة ويختار منها الطالب ما يشاء   -د                                      سهلة تناسب مستوى تفكير الطالب  -ج

 اإلجابة )ب(  

 

كلف معلم طالبه بالتخطيط إلنشاء موقع الكتروني لبيع التمور مع إعداد دراسة جدوى عن المشروع . النشاط السابق يعزز وينمي   /2٩٩س

 لدى الطالب مهارات :

 برمجة الحاسب   -ب                                         التسويق اإللكتروني  -أ

 تصميم المواقع  -د                                                جمع البيانات  -ج

 اإلجابة )ج(  

 

ومعدة مسبقاً من  موثوقةاستراتيجية التعلم التي يبحث فيها الطالب عبر اإلنترنت بحثاً جماعياً للوصول إلى المعلومات من مصادر  /٣٠٠س

  طرف المعلم هي :

 الرحالت المعرفية  -ب                                         الرحالت الميدانية -أ

 التعلم المدمج -د                                            التعلم المبرمج  -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 يدرب المعلم الطالب على :  باالستقصاءلدعم عمليات التعلم  /٣٠1س

 استخدام وسائل التواصل التقني  -ب                                  المالحظة وتنظيم البيانات -أ

              سرعة إنجاز المهام بنسبة مقبولة من األخطاء  -د                   تقويم جودة الحلول التي يتوصل لها  -ج

   اإلجابة ) أ ( 
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بعد دراسة قاعدة نحوية جديدة يطلب المعلم من كل طالب احضار مقال صحفي وتحديد المواقع التي تضمنت هذه المقالة النحوية .  /٣٠2س

  الممارسة النحوية إلى : هذهيسعى المعلم من 

                                تنمية الثقافة العامة للطالب  -أ

 إكساب الطالب مهارات البحث  -ب 

                    ربط الطالب بمصادر التقنية الحديثة  -ج

 مساعدة الطالب في استيعاب ما تعلموه   -د  

 اإلجابة ) ب ( 

 

 ينمي المعلم مهاره اتخاذ القرار  /٣٠٣س

   المناسب للطالب وذلك بتعليمة : 

 االستقراء، النقاش ،النقد  -ب                                          الفهم ، التذكر، التقويم -أ

 التحليل،التقويم، االستنباط  -د                                  التواصل ، القياس، االدارة  -ج

 اإلجابة ) د ( 

 

 التقويم التربوي على التوالي : يمثل الشكل اآلتي انواع  /٣٠4س

 

 

 

 

 

 التقويم -١

مرحلة التعريف بالمهارة  يكون قبل 

وهدفة تحديد خبرات التالميذ ومدى  

 استعدادهم لتعلم المهارة

 

 التقويم -٢

يكون أثناء مرحلة التدريب على المهارة 

وهدفه تعزيز تعليم المهارة وتعلمها وحل  

 المشكالت بالطرق المناسبة 

 

        التقويم -٣

يكون بعد مرحلة ممارسة المهارة وهدفة  

 اكتساب التلميذ للمهارةمعرفة مدى 

 

 الختامي  -العالجي  - االنتقائي -أ

 النهائي   -البنائي  -التشخيصي  -ب

 التحريري   -العملي  -الشفهي  -ج

 التكويني  -الموضوعي   -القبلي  -د

 اإلجابة ) ب ( 
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 يتضمن تقويم األقران نشاطين رئيسيين هما : /٣٠٥س

 والمقارنة   االختبار -ب                                  المقابلة والتواصل  -أ

 المالحظة والتواصل  -د                               المالحظة والمقارنة  -ج

 (  داإلجابة ) 

 

 يتلخص دور المعلم في التقويم الذاتي في : /٣٠٦س

 أبداء التعليقات التي تعزز تقويم الطالب لنفسه   -ب                                       التحصيلية واألدائية االختباراتإعداد   -أ

 وضع البرامج العالجية بعد كشف جوانب الضعف لدى الطالب   -د                        تصحيح إجابات الطالب وإعطائهم درجة مناسبة -ج

 اإلجابة ) ب ( 

 

 أي مما يأتي يعد من أخالقيات مهنة التعليم :  /٣٠٧س

 اإلتقان اللغوي  -ب                                      التفوق المعرفي  -أ

 اإلجابة ) ج (                                  االجتماعيالنضج  -د                                    بالمهنة  االعتزاز -ج

 

 

يستخدم المعلم عبدهللا في الصف الخامس في تدريس العلوم إستراتيجية الفصل المقلوب حيث يسجل الدرس في لقطات فيديو   /٣٠٨س

 ن ذلك إلى : وينشره على اإلنترنت ثم يقسم الطالب إلى مجموعات لتنفيذ األنشطة داخل حجرة الصف . يهدف المعلم م

 تحفيز الطالب ودعمهم وزيادة دافعيتهم للتعلم  -ب                                           تنمية مهارة التعلم الذاتي لدى المتعلم  -أ

 تخفيف العبء على المعلم من خالل توظيف التقنية الحديثة   -د                      االبتدائيةمراعاة خصائص النمو للطالب في المرحلة  -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

 واحدة من اآلتي تعتبر مثبطة للطالب عن المشاركة في األنشطة الصفية: /٣٠٩س

 تكليف الطالب بالقيام بجزء من النشاط في المنزل  -ب                         ترك الطالب يوجه نفسه الختيار النشاط الذي سيمارسه  -أ

 مع بعضهم في النشاط  األصدقاءوجود  -د                                        كثرة أعداد الطالب المشاركين في النشاط  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

طرح معلم مشكلة على الطالب وحل خمسة منهم المشكلة بعد ذلك سأل المعلم الطالب الخمسة عن كيفية حلهم للمشكلة  /٣1٠س

 في الصف تساعد الطالب على : المفتوحةواإلستراتيجيات التي طبقوها بالتفصيل أمام زمالئهم . هذه المناقشة 

 تطوير إستراتيجيات البحث عن المعلومات   -ب                                             تعزيز مبادئ التعلم التعاوني  -أ

 تأمل أعمالهم وتقويمها والتعلم من أعمال زمالئهم  -د                 الربط بين ما يعرفونه سابقاً والموضوعات الحالية  -ج

 اإلجابة ) د (  
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تقليدية وال يمكن للطالب اإلجابة عنها من خالل المقرر فقط . أي من األهداف  يلجأ المعلم أحمد إلى إعطاء طالبه واجبات غير  /٣11س

 اآلتية يرغب المعلم أحمد تحقيقه من ذلك ؟ 

 تدريب الطالب على إستراتيجيات البحث عن المعلومات  -أ

 احتساب الواجب وسيلة تقويم منفصلة عن المقرر الدراسي   -ب

 تنويع الواجبات المدرسية للطالب   -ج

 عدم ربط الواجب بالدرس   -د

 اإلجابة ) أ ( 

 

بادر معلم العلوم الشرعية طالبه بحديث النبي صلى هللا عليه وسلم ) أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي ( رواه مسلم وطلب من  /٣12س

 الطالب ذكر أكبر عدد ممكن من الفوائد لتعلم الرماية . يقيس الطلب السابق مهارة :

 المرونة   -ب                                                   الجدة -أ

 الطالقة   -د                                              األصالة  -ج

 (  د اإلجابة ) 

 

 التعلم التعاوني في مجموعات :  ءالمشجع "أثناأي المهام اآلتية تقع على عاتق الطالب الذي يتولى مهمة " /٣1٣س

 التأكد من تحمل كل عضو جزءاً من مسؤولية تأدية المهمة التعليمية   -أ

 تقويم أداء األعضاء وكتابة تقرير لتقديمة للمعلم بعد انتهاء النشاط   -ب

 تقدير جهود األعضاء وإسهاماتهم في تحقيق أهداف النشاط  -ج

 ا في تطوير األداء المستقبلي تسجيل المالحظات التأملية لتوظيفه  -د

 اإلجابة ) ج (  

 

 من أفضل الطرق التدريسية التي تساعد على غرس مبادئ التفاعل اإليجابي بين المتعلمين طريقة :  /٣14س

 التعلم التعاوني  -ب                                      التعلم الذاتي  -أ

 اإللقاء والمحاضرة  -د                              الحوار والمناقشة  -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

بدأ المعلم درسه بتقديم مجموعة من األشكال الهندسية وطلب تصنيفها وفقاً لخصائصها المشتركة عليه فإن المعلم يساعد طالبه   /٣1٥س

 على تعلم :

 الحقائق  -ب                                           المفاهيم  -أ

 التعميمات  -د                                        المهارات -ج

 اإلجابة ) أ ( 
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طرح المعلم السؤال اآلتي ) أقترح أكبر قدر من الحلول الممكنة لمعالجة مشكلة النفايات ( هذا السؤال المطروح يدل على تطبيق   /٣1٦س

   استراتيجية

   االكتشاف -ب                                                   القياس  -أ

 العصف الذهني   -د                                             االستقصاء -ج

 اإلجابة ) د (  

 

المعلم سؤاالً في منتدى المقرر واشترط على الطالب في مشاركتهم أن يقرأ كل  منتدى تعليمي اضاف  باستخدامفي تدريس مقرر  /٣1٧س

 طالب إجابة زميله الذي سبقه ويحلل اإلجابة ويؤيدها أو ينقدها على أسس علمية . استخدام المعلم للتقنية في هذا السياق يساعد على :

   المتشابهةتفعيل تكرار إجابات الطالب  -أ

 كير العليا لدى المتعلم  تنمية مهارات التف -ب

 التقليل من احتماالت الغش في اإلجابات   -ج

 تشتت الطالب والحد من تحقيق أهداف التعلم   -د

 اإلجابة ) ب (  

 

 عليه عند المقارنة بين نوعين من تقنيات التعليم ؟  االستنادأي اآلتي يمثل معياراً رئيساً على المعلم  /٣1٨س

 األحدث ليظهر أنه عصري ويتابع كل جديد   -أ

   المدرسةاألرخص حيث عليه أن ال يرهق ميزانية  -ب

 األكثر فاعلية حيث أن التقنية وسيط لتحقيق األهداف  -ج

 األسهل استعماالً ليدخر وقته وجهده لمهام أخرى  -د

   اإلجابة ) ج (

 

التدريس المصغر ضمن خطة التنمية   أسلوبينظم معلمو الرياضيات برنامجاً تدريبياً لتنمية أداء المهارات التدريسية باستخدام  /٣1٩س

 المهنية لمعلمي الرياضيات فنظم المعلم األكثر خبرة الجدول اآلتي لقياس مستوى أداء المعلمين . أي العبارات اآلتية تكمل الجدول ؟ 

 

 فعلي المستوى ال

 

................................... 

 

 المستوى المأمول

 

 مؤشرات المهارات التدريسية  -أ

 جوانب الضعف لدى المعلم   -ب

 المجاالت الممكنة للتطوير   -ج

 جوانب القوة لدى المعلم   -د

 اإلجابة ) أ ( 
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  االختباراتعندما يريد المعلم تقويم الجانب المهاري الذي اكتسبه الطالب من خالل من خالل البرنامج التعليمي المصمم . فأي  /٣2٠س

 اآلتية سيستخدم ؟ 

   االتجاه -ب                                                         األداء  -أ

 التحصيلية  -د                                                     الشفهية  -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

 الهدف الصحيح من بينهما ؟ صاغ المعلم األهداف السلوكية اآلتية في درس لمادة النحو عن ) إعراب األسماء الخمسة ( ما  /٣21س

 يعرب الطالب األسماء الخمسة إعرابًا صحيحاً أن  -ب                           يستوعب الطالب حاالت إعراب األسماء الخمسة أن   -أ

 ة ويعربها يعرف الطالب األسماء الخمس أن -د                                   يشارك الطالب في إعراب األسماء الخمسة أن -ج

 اإلجابة ) ب ( 

 

 مختلفة حول قصة تمثل موضوع الدرس يعد أحد : أسئلةتوزيع الطالب إلى مجموعات لحل  /٣22س

 الفعاليات التعليمية   -ب                                  اإلستراتيجيات التعليمية  -أ

 المصادر التعليمية  -د                                         الوسائل التعليمية  -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

في نهاية كل حصة يطلب المعلم من الطالب كتابة سطرين عن أهم ما تعلموه فيها ورأيهم فيما تعلموه وأبرز الصعوبات التي  /٣2٣س

 واجهوها . ماذا يعد ما قام به المعلم ؟

 لمعلوماتهم السابقة   استرجاعا -ب                                  مساعداً لهم على تحمل المسؤولية -أ

 االستقصاء نوعاً من  -د                                          يراً للتأمل الذاتي لديهمتطو -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 يراعي المعلم عند اختيار استراتيجيات التدريس كاًل مما يأتي ما عدا  /٣24س

 ربط المعارف الحالية بالماضية  -ب                           الفروق الفردية بين الطالب  -أ

 للطالب واالجتماعي االقتصاديالمستوى  -د                         استخدام مصادر تقنية متعددة  -ج

 اإلجابة ) د ( 

 

 أي من أنواع األسئلة اآلتية تسمح للمتعلم بتنظيم وعرض الحقائق والمصطلحات ؟  /٣2٥س

 إكمال الفراغ   -ب                                          من متعدد  االختيار -أ

 المقالية  -د                                                    المزاوجة  -ج

 اإلجابة ) د (  
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عندما يهيئ المعلم موقفاً تعليمياً تكون فيه عملية التفكير مركبة وهادفة توجهها رغبة قوية فالبحث عن حلول للتوصل إلى نتائج  /٣2٦س

لم آنية بحيث يتميز التفكير بالشمول وينطوي على عناصر معرفية وانفعالية وأخالقية متداخلة فعلى أي من أنواع التفكير اآلتية يساعد المع

   طالبه ؟

 االستقرائي-ب                                          االستنباطي -أ

 المنطقي  -د                                           اإلبداعي  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 عندما يطرح المعلم قضية مهمه مثل "التطرف واإلرهاب "ويطلب من الطالب وضع حلول ومقترحات فإنه يساعد الطالب على :   /٣2٧س

 استخدام مهارات التفكير العليا  -ب                             على الموضوعات الجديدة  االطالع -أ

 اإلجابة ) ب (                         تطوير التأمل الذاتي لديهم  -د                                      التعامل مع اآلخرين بسالسة  -ج

 

 في نشاط تعاوني أتاح المعلم لكل طالب اختيار زميل يشاركه العمل هذا الموقف ينمي لدى الطالب مهارات : /٣2٨س

 العمل المشترك   -ب                                       القراراتخاذ  -أ

 استقاللية الذات   -د                                 استغالل الفرص  -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

 يراعي المعلم عند اختيار استراتيجيات التدريس كاًل مما يأتي ما عدا : /٣2٩س

 ربط المعارف الحالية بالماضية  -ب                           الفروق الفردية بين الطالب  -أ

 للطالب  واالجتماعي االقتصاديالمستوى  -د                         استخدام مصادر تقنية متعددة  -ج

 اإلجابة ) د ( 

 

غريبه عليه، ويمكن ازاله هذا  للدراسةقد يكون الطالب هادئا ومتعاونا في البيت ولكنه خائفا ومنكمشا اذا وضع فجاه في حجره   /٣٣٠س

 عن طريق... الخوف 

 التالشي أوالسحب التدريجي  -ب                                              التشكيل -أ

 بط المثيرض  - د                                             التسلسل -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

التعليم اآلتية يقوم على مبدأ أن كل المتعلمين يمكنهم أن يحققوا مستويات عليا من المعرفة والتحصيل إذا ما توفرت   أي من انواع  /٣٣1س

 لهم المساعدة الالزمة والوقت الكافي ؟

 اإلتقاني  -ب                                                التكاملي  -أ

 النشط   -د                                                 المدمج  -ج

 اإلجابة ) ب (  
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 معدة في ضوء: األسئلةتكون  أن يكون االختبار صادقا فيجب  أن عندما يعد المعلم اختباراً في المادة التي يدرسها ويريد  /٣٣2س

 ب( قدرات الطالب                                            أ( طرائق التعليم 

 المحددة د( أهداف التعلم                                    ج( مستوى نمو الطالب 

 اإلجابة ) د (  

 

منهج يقوم فيه المتعلمون بأنشطة تحقق أهداف ذات أهمية بالنسبة لهم يكتسبون من خاللها معلومات   أقترح العالم كلباترك  /٣٣٣س

 ومهارات واتجاهات وقيم . يسمى ذلك بالتعليم القائم على :

 المشروع  -ب                                                   النشاط  -أ

 اإلجابة ) ب (                                        الموضوعات  -د                                                   الوحدات  -ج

 

أعضائها بما يحقق الرؤية   الحتياجاتكّون مجموعة من المعلمين فرق عمل تتشارك بصورة منتظمة نحو التحسين المستمر   /٣٣4س

 عى فرق :المشتركة للمدرسة فإنها تد

 التدريب المهني  -ب                                                     التربية المهنية  -أ

 المساندة المهنية   -د                                                   المجتمع المهني  -ج

 اإلجابة ) ج(  

 

باستخدام برنامج لتصميم العروض التقديمية و عند تطبيق الدرس اكتشفت  أن  صممت نشاطا في الدرس يستلزم قيام الطالب /٣٣٥س

 بعض الطالب ال تتوفر لديه هذه المهارة ، اإلجراء الذي كان يجب أن تتخذه مسبقا قبل تطبيق النشاط هو : 

 تبيان الهدف من استخدامه للعروض التقديمية  -ب                                   شرح هذه المهارة للطالب أثناء شرح الدرس -أ

 تحديد البدائل في تخطيط الدرس في حال عدم توافر المهارة -د                       معرفة عدد الطالب المتقنين للمهارة ليعلموا زمالءهم -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 االمور لمناقشة كيفية الوقاية من االصابة بمرض انفلونزا الخنازير فهذا يؤدي خدمة؟   أولياءقام المعلم بعمل ندوة  /٣٣٦س

 مجتمعية   -ب                                           تربوية  -أ

 صحية  -د                                         اخالقية  -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 على تكامل الخبرة المقدمة للطالب هو منهج: المنهج الذي يقوم /٣٣٧س

 المواد المترابطة -ب                            المواد الدراسية المنفصلة  -أ

 النشاط -د                                     المجاالت الواسعة -ج

 اإلجابة ) د (  
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اتبع في سبيل ذلك   العامة وقدأراد معلم اللغة العربية أن يشرك الطالب في تحديد عنوان مناسب للنص من خالل فهم فكرته   /٣٣٨س

 ضوء هذه االجراءات فإن االستراتيجية التي اتبعها المعلم هي:  تدريسية فياجراءات 

 العصف الذهني   -ب                                                       التعلم التعاوني -أ

 التدريس التبادلي  -د                                                  الحوار والمناقشة -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 أي من األهداف اآلتية يعكس حاجات طالب المرحلة المتوسطة ؟  /٣٣٩س

 يكتب مقاالً عن غالء أسعار الوجبات السريعة   -أ

 يبين أثر األسرة في غرس مفهوم الغذاء الصحي   -ب

 يقارن بين الوجبات السريعة والوجبات الصحية   -ج

 يوضح أثر الدعايات في الترويج للوجبات السريعة   -د

   اإلجابة ) أ (

 

جح خالد في حلها وقدمها لمعلمة واثناء عودة خالد لمقعدة قام بضرب احدى  كلف المعلم طالبه بحل أحدى المسائل الصعبة وقد ن  /٣4٠س

 تمثل افضل تعامل مع الموقفين أعاله :  األتيةمرأى المعلم الذي تعامل مع هذا الموقف ، أي العبارات  أمامزمالئه بالكتاب على رأسه 

  المسألةأنت ذكي الثاني سأتجاهل تصرفك نظرا لحلك  االول -أ

 االول انت ذكي الثاني ضرب زميلك خطأ يستحق العقاب   -ب

 االول حلك صحيح الثاني ضرب زميلك خطأ يستحق العقاب  -ج

 االول حلك صحيح الثاني انت مشاغب  -د

 اإلجابة ) ج (  

 

له قبل حضور   الذكيةهواتفهم   أوعليه في المنزل من خالل الحاسوب   واالطالع قام المعلم بإعطاء تالميذه شريط فيديو لمشاهدته  /٣41س

 الدرس هنا استخدم المعلم استراتيجية : 

 الصف المقلوب -ب                                             حل المشكالت -أ

 االستقراء -د                                           ثرائيالدرس اإل -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 من أبرز مميزات التواصل المتزامن الذي تتيحه التقنية هو :  /٣42س

 المرونة  -ب                                                  الدقة -أ

 الفورية  -د                                             األصالة -ج

 اإلجابة ) د (  
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 التعليم اإللكتروني غير المتزامن يكون : /٣4٣س

 باختالف الزمان دون المكان  -ب                                          باختالف المكان والزمان -أ

 اإلجابة ) أ (                                                                                                باختالف المكان دون الزمان -ج

 

يميل الطالب )حمود( للصمت والنظر المركز خارج غرفة الصف وعندما يسأله المعلم حول ما يدور في الصف يتعذر بانة لم يسمع   /٣44س

 يؤثر هذا التسرب الفكري على تعلمة وتحصيله ولذلك يجب على المعلم:  أن يجيب إجابات مبهمة ويخشى المعلم  أو

 إشراكه في مجموعة العمل مع االقران -ب                             دراسة حالة الطالب والتعرف على مشكالته -أ

 تحسين الظروف البيئية الصفية كالتهوية واإلضاءة  -د                                تنويع أساليب التدريس التي يطبقها المعلم -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

 يختلف االتصال القديم عن االتصال الجديد بإضافة عنصر جديد /٣4٥س

 المستقبل -ب                                                      المرسل -أ

 قناة االتصال  -د                                          الراجعةالتغذية  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 سميت األسئلة الموضوعية بهذا االسم لـ :  /٣4٦س

 ب( موضوعية تصحيحها.                                      أ( موضوعية وضعها من قبل المعلم .

 د( موضعيتها في مراعاة مستويات الطلبة.                                        ج(  موضوعية تغطيتها للمحتوى.

 اإلجابة ) ب (  

 

تختلف من معلم آلخر عند استخدامهم نفس طريقة التدريس الكيفية التي يتناول بها المعلم طريقة تدريس معينة، والتي يمكن أن  /٣4٧س

  تعرف ب:

 اإلستراتيجية  -ب                                                األسلوب -أ

 مما سبق  ءال شي -د                                                الطريقة -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

 يعلق المعلم على اإلجابات بقولة:  أن اإلجراء الصحيح الستمرار تجاوب الطالب الستدرار أفكار العصف الذهني  /٣4٨س

 هل هناك إجابة أفضل؟ -ب                               هل هناك إجابة أخرى؟ -أ

 إجابة ابداعية  -د                                          احسنت ممتاز -ج

 بة ) أ (  اإلجا
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حنان معلمة تعتمد في تقويمها للطالبات على قيام الطالبة بتوضيح ما تعلمته من خالل توظيف المهارات في مواقف الحياة   /٣4٩س

الطالبة المهارات المكتسبة. أي من االستراتيجيات اآلتية اعتمدت  إتقان مواقف تحاكي المواقف الحقيقة لتظهر من خاللها مدى  أوالحقيقية 

 عليها المعلمة:

 التقويم بالتواصل -ب                                                    األداءالتقويم المعتمد على  -أ

 اإلجابة ) أ (                                            تقويم الذات -د                                                              المالحظة المقننة -ج

 

كانت   القصيرة اال انها والمقاليةعندما قرأ المشرف أسئلة االختبار التي أعدها المعلم وجد انها متنوعة وتتفاوت بين الموضوعية   /٣٥٠س

 تركز على موضوعات دون أخرى، وهذا ما عده المشرف عامال سلبيا في االختبار. ما النصيحة التي يجب توجيهها للمعلم:

 بناء جدول مواصفات لالختبار  -أ

 زيادة عدد األسئلة لتشمل كامل المقرر -ب

 توزيع األسئلة بالتساوي بين الموضوعات  -ج

 لسلوكيةيضع سؤال عن كل هدف من األهداف ا -د

 اإلجابة ) أ (  

 

قدم المعلم لطالبه نشاطاً يشتمل على مجموعة مثلثات مختلفة الزوايا وإيجاد مجموعها ومالحظة النتائج ومنه توصل الطالب الى   /٣٥1س

 درجة فان طريقة التدريس المطبقة: 1٨٠حقيقة مجموع زوايا المثلث  

 االستقراء  -ب                                        االستنباط -أ

 جميع ما سبق  -د                                  البحث العلمي -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

الدروس لطالبه كالتزامه بقواعد النحو العربي مع الثقة العالية في حديثة الذي يحافظ فيه على   كان "أحمد" معلما مميزا في القاء  /٣٥2س

 نبرة صوت واحد مرتفعة يكثر فيها من ايراد األدلة العلمية، ما وجه القصور في مهارات احمد في حديثة: 

 االكثار من ايراد األدلة العلمية  -ب                                                      الثقة العالية في الحديث -أ

 المحافظة على نبرة صوت واحدة مرتفعة  -د                                الصرامة في التزام قواعد النحو العربي -ج

 اإلجابة ) د ( 

 

 لقدوة(:أي من اإلجراءات اآلتية تمثل )المعلم ا /٣٥٣س

 مراعاة ظروف الطالب النفسية -ب                                     استخدام أساليب تربوية في العقاب -أ

 التطبيق العملي للمواقف  -د                                               حسن التعامل مع الطالب -ج

 اإلجابة ) د ( 
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 هدفاً سلوكيا جيداً فإن من أهم الشروط التي يجب مراعاتها أن يتناول الهدف: إذا أراد معلم أن يبني  /٣٥4س

 نشاط المعلم -أ

 ناتج التعلم -ب

 عملية التعلم  -ج

 موضوع التعلم -د

 اإلجابة ) ب (  

 

 

ة سيكون لها األثر  ستلتحق المعلمة ريم بورشة تدريبية في موضوع توظيف الوسائط المتعددة في التعليم. أي من الممارسات اآلتي  /٣٥٥س

 األكبر في استفادة المعلمة من الورشة؟ 

 تحدد مسبقا القراءات اإلضافية في موضوع توظيف الوسائط المتعددة في التعليم.  -أ

 التحقق أثناء التدريب مما تعرفه عن معيقات استخدام الوسائط المتعددة في التعليم. -ب

 ومهارات.  فمن معارا التركيز عليه  تسأل زميالتها قبل بدء الورشة حول ما يلزمه -ج

 تنتهز الفرص لتجريب ما تعلمته بالورشة اوالً بأول ومناقشته مع زميالتها.  -د

 اإلجابة ) د (  

 

 الخطأ في صياغة الهدف التالي: "أن يعدد الطالب الكائنات الحية"  هو:  /٣٥٦

 يشتمل على فعل غامض.  -ب                              يشتمل على اكثر من ناتج تعليمي. -أ

 لم يكتب بداللة سلوك الطالب -د                                                        غير واقعي -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 من مواصفات االختبار الجيد الموضوعية ونعني بذلك:/٣٥٧س

 قياس أكبر عدد من األهداف التعليمية  -ب                                 قياس ما وضع االختبار من أجله -أ

 استقالل درجة الطالب عن شخصية المصحح  -د                       إعطاء النتائج نفسها عند تكرار االختبار -ج

 اإلجابة ) د (  

 

معينة بطريقة مستمرة ويراقب تقدمهم في إتقان تلك   يقدم أحد المعلمين تغذية راجعه لطالبه حول مدى تمكنهم من مهارة /٣٥٨س

 المهارات بأسلوب منظم داخل الفصل، أي من األنماط التقويم اآلتية نفذه المعلم:

 القبلي -ب                                            التكويني -أ

 النهائي -د                                            البعدي -ج

 اإلجابة ) أ (  
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 أي العبارات اآلتية ترتبط بأساليب ما يعرف بالتقويم البنائي أو التكويني؟  /٣٥٩س

 أ(  قياس تعلم الطلبة الحالي بناًء على تحليل نتائج تعلمهم السابق.

 خصائصهم وقدارتهم العقلية.ب( تقويم تعلم الطلبة لتكوين تصور عن 

 ج( جمع مؤشرات حول تعلم الطلبة أول بأول وبأسلوب دوري. 

 د( منح الطلبة درجات دقيقة تناسب مستوى تحصيلهم الفعلي.

 اإلجابة ) ج (  

 

 عدا  يما يلجميع ما يلي من خصائص التقويم   /٣٦٠س

 ب( التعاون                                              ةاالستمراريأ( 

 د( التوجيه                                               الشموليةج( 

 اإلجابة ) د (  

 

اختبار على  تناقش المعلم أحمد في مجلس اآلباء مع والد الطالب محمد عن مادة الرياضيات ، و أخبره أن محمد حصل في آخر  /٣٦1س

و هذا يعني أن تقديره ممتاز. النص يتضمن مفهومان من مفاهيم القياس و التقويم، و هما بحسب ترتيب طرحهما في   ٣٠من  2٩درجة 

  النص:

 التقييم -ب( التقويم                                                     التقويم -أ( القياس 

 التمييز -د( التقييم                                                     التقييم -ج( القياس 

 اإلجابة ) ج ( 

 

 أي اإلستراتيجيات اآلتية ال تدعم الوصول بالطالب إلى التوقعات العالية منهم ؟  /٣٦2س

 استخدام واجبات متنوعة   -ب                                              تقديم التغذية الراجعة  -أ

 التعرف على اوجه التميز لدى الطالب   -د                                         مقارنة األداء مع األقران-ج

 اإلجابة ) ج (  

 

الوطني أن مستوى الطالب كان ضعيفاً في المادة . اإلجراء المناسب الذي   االختبارأظهرت نتائج الطالب لدى أحد المعلمين في  /٣٦٣س

 يجب أن يتخذه المعلم هو:

 وتشجيعهم  بأبنائهم االهتمامإبالغ أولياء األمور بضرورة  -أ

 وتحديد مواطن الضعف وعمل خطة لمعالجتها   االختبارتحليل نتائج  -ب

 أفضل   استعداداة في المستقبل الوطني لالختبارات لالستعدادتكليف الطالب  -ج

 ال عالقة لها بمستويات الطالب  االختبارتجاوز األمر ألن درجات  -د

 اإلجابة ) ب (  
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 التقنية التي يستخدمها المعلم وتسمح للطالب بالتفاعل معه فيعلقون عليها وينشرونها ويستفيدون منها هي :  /٣٦4س

 المدونات  -أ

 اليوتيوب   -ب

 البريد اإللكتروني  -ج

 التخزين السحابي  -د

 اإلجابة ) أ ( 

 

 

 أحمد معلم مرحلة ثانوية أراد أن يوجه طالبه نحو مستقبلهم التعليمي والمهني لذا عليه أن يراعي خصائص الطالب : /٣٦٥س

 الطبيعية   -ب                                                 العقلية  -أ 

 االنفعالية  -د                                           االجتماعية  -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

 خرى ، هي نظرية :  أ النظرية التي تصف كيفية تطور تفكير التلميذ من مرحلة عمرية إلى /٣٦٦س

 الجشتلت  -ب                                                  االقتران -أ

 التعلم بالمحاولة والخطأ -د                                                  بياجيه  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 أهم ما يميز التفكير في المرحلة األولى للطفولة من وجهة نظر بياجيه أنه :   /٣٦٧س

 سمعي مكاني   -ب                                         سمعي لفظي -أ

 حركي تجريبي  -د                                      حسي حركي   -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 يشير مفهوم التقويم إلى : /٣٦٨س

 إعطاء أوصاف لخصائص األشياء   -أ

 إعطاء مقادير كمية لخصائص األشياء   -ب

 مدى توفر خصائص معينة   التحقق الكمي من -ج

 إصدار أحكام على األشياء واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها   -د

 اإلجابة ) د(  
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 تتمثل العالقة بين القياس والتقويم في :  /٣٦٩س

 أن عملية التقويم تسبق عملية القياس   -أ

 أن عملية القياس تعتمد على عملية التقويم   -ب

 أن عملية التقويم تعتمد على عملية القياس  -ج

 كالهما عمليتان مستقلتان عن بعضهما البعض   -د

 

 اإلجابة ) ج (  

 

من شرح درس عن القسمة الحظ معلم الرياضيات أن غالبية الطالب يجدون صعوبة في حل المسائل التطبيقية على   االنتهاءبعد /٣٧٠س

الدرس ويفكر في طرق أكثر فاعلية لشرح هذا الموضوع ما قام به  أثناءمن الحصه جلس المعلم يراجع ما قام به  االنتهاءالدرس وبعد 

 المعلم يعتبر :

 تقويم  -ب                                                تقييم -أ

 تغذية راجعة  -د                                        تأمل ذاتي  -ج

 اإلجابة ) ج ( 

 

 المعلم ) حسن ( عمل استبيان لألهالي لكي يعرف ميول كل طالب ، ماهي اسرع وأنسب طريقة لوصول االستبيان لألهالي ؟  اراد /٣٧1س

 يعمل لقاء مع االهالي -ب                                    البريد اإللكتروني  -أ

 ألهله لب يوصلها يعطيه الطا -داألمور                       يستغل مجلس أولياء  -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

 سبب تدني مستوى طالب صعوبات التعلم هو :   /٣٧2س

 اضطراب في العمليات الذهنية  -ب                               انخفاض معامل الذكاء  -أ

 عدم القدرة على المشاركة في األنشطة  -د                        عدم وجود دافعية نحو التعلم -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 وأدائه لذا فإن من واجب المعلم القيام بـ: تحصيلهأظهرت نتائج تقويم تعلم الطالب في العلوم وجود طالب متميز في  /٣٧٣س

 تقديم برنامج إثرائي لتنمية التميز لديه   -ب                                   تشجيعه للبقاء على المستوى نفسه -أ

 تكليفه بمساعدة الطالب ذوي التحصيل المنخفض  -د                     تقليل الواجبات المنزلية لديه لعدم حاجته لها  -ج

 اإلجابة ) ب ( 
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 الطالب كمحور التغذية الراجعة فأي العبارات اآلتية يكمل النموذج ؟يقترح المعلم نموذجاً لتفعيل دور  /٣٧4س

 

  التحسن الفعلي  ......................  تحديد الفجوة                                  تقديم المعلم          

 ألداء الطالب  بين الواقع والمأمول                             للتغذية الراجعة       

  

 وضع خطة لتطوير األداء  -ب                                         مراجعة محكات التقويم -أ 

 تحديد مصادر تطوير األداء   -د                                       تقويم فعالية األداء الذاتي  -ج

 اإلجابة )ب ( 

 

طالب المعلم أحمد مستوياتهم المعرفية والمهارية مختلفة ويدرسهم المفاهيم والمهارات نفسها لذلك فهو يستخدم إستراتيجية   /٣٧٥س

   تناسب مستويات الطالب الحقيقية وهي :

 التعلم التعاوني  -ب                                             األنشطة المتدرجة  -أ

 دراسة الحالة   -د                                                 حل المشكالت  -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

يتحدث بصوت عال مع زميل بجانبه . ما اإلجراء الصحيح  دخل المعلم الصف وعندما أراد البدء في عرض الدرس كان أحد الطالب   /٣٧٦س

 الذي يتخذه المعلم ؟ 

 يحيل الطالب مباشرة إلى المرشد الطالبي  -ب                            ينبه الطالب ويمنحه فرصة تحمل المسؤولية  -أ

 خ الطالب ويعاقبه داخل الفصل  يوب -د                                 يتجاهل الطالب ويبدأ في عرض الدرس -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

 ه :  ئٔ التقويم التكويني يتم ٕاجرا /٣٧٧س

 خالل عملية التدريس  -ب                                             بداية عملية التدريس  -ا  

 في جميع المراحل  -د                                              في نهاية التدريس  -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 لطالبه هي :   تهيئتهاالتعليمية التي يجب على المعلم  البيئة /٣٧٨س

 التلقينية لضمان معرفة موضوع التعلم -ا  

 اآلمنة التي يتمكن فيها الطالب من التفاعل والتعبير عن الذات لضمان تحقيق عملية التعلم  -ب

 التي تعتمد على الثواب والعقاب لضمان مشاركة الطالب -ج

 اإلجابة ) ب (  
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 ٔاي األهداف اآلتية يمكن قياسها ؟  /٣٧٩س

 يلم الطالب بكتابة مواضع همزة القطع  ا ن  -ا  

 ا ن يدرك الطالب مواضع كتابة همزة الوصل   -ب

 ا ن يفرق الطالب بين همزة الوصل والقطع  -ج

 ا ن يفهم الطالب الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع  -د

 اإلجابة ) ج (  

 

    ٔاي ٔانواع التقويم التالية يصلح لتحديد نجاح ورسوب الطالب : /٣٨٠س

 الختامي   -ب                                            القبلي   -ا  

 البنائي -د                                          التكويني -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 لضمان استمرارية استخدام التقنية بطريقه ٔاخالقية ٔاي مما يلي يجب تفعيله :  /٣٨1س

 تتبع مخالفي القوانين ومالحقتهم قضاي يا   -ا  

 تطبيق عقوبات رادعة لمنتهك القانون األخالقي  -ب

 مراقبه المحتوى المنشور في التعليم   -ج

 تنمية التعليم الذاتي واالنضباط الداخلي  -د

 اإلجابة ) د ( 

 

 أي من المهارات اآلتية غير مطلوبة للتواصل الناجح مع اآلخرين ؟  /٣٨2س

 ن تدعم رسالتك باألدلة أ -أ

 أن تكون رسالتك واضحة   -ب

 أن تسهب في شرح رسالتك   -ج

 أن تتجنب في حديثك اللغة العامية ما أمكن   -د

 اإلجابة ) ج (  

 

 الوسيلة التعليمية : - /٣٨٣س

 في الدرس  ركن ا ساسي -ب                                               ركن ثانوي في الدرس  -ا  

 غير مهمة في العملية التعليمية  -د                                             عامل مساعد في الدرس -ج

 اإلجابة ) ج ( 
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أي من المفاهيم األتية يصف تقبل المعلم األفكار الجديدة، واحترام قيم التغيير واحتواء الطالب ليكون له داعماً ومطوراً وال يقف   /٣٨4س

 عند الصغائر؟ 

 االلتزام   -ب                                  المداراة  -أ

 التجديد -د                                 المرونة  -ج

 اإلجابة ) د (  

 

ذكر المعلم مصطلحات جديدة ثم وجه الطالب لتدوينها في دفاترهم مع وضع نجمة اذا كان الطالب سمع بالمصطلح ويعرف معناه   /٣٨٥س

مما يلي يهدف المعلم من  أيمتاح الى  األنترنتواشارة صح اذا سمع به فقط وعالمة استفهام اذا لم يسمع به علما بان استخدام شبكة 

 النشاط السابق:

 ف التقنية في عملية التعلم توظي -أ

 لفت انتباه الطالب للمصطلحات الجديدة  -ب

 تحفيز الطالب لالنخراط في عملية التعلم  -ج

 تطبيق استراتيجية التعلم من خالل اللعب -د

 اإلجابة ) ج (  

 

 يستخدم أسلوب تمثيل األدوار بصورة أفضل عندما:  /٣٨٦س

 يلقن المعلم المتعلمين أدوارهم.  -ب                                                         يبرز بصورة عفوية. -أ

 يحدد المعلم أهميته للمتعلمين.  -د                           يبحث مشكلة تخص المتعلمين بشكل مباشر.  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 أحسن طريقة تؤدي إلى تعليم فعال هي : /٣٨٧س

 معرفة الفروق الفردية لدى التالميذ . -ب                                 االستجابة لمتطلبات التالميذ .  -أ 

 تهيئة بيئة صفية جيدة .  -د                                تخطيط األنشطة لتعلم التالميذ -ج 

 اإلجابة ) د ( 

 

 أحسن طريقة تؤدي إلى تعليم فعال هي : /٣٨٨س

 معرفة الفروق الفردية لدى التالميذ . -ب                                       االستجابة لمتطلبات التالميذ .  -أ 

 تهيئة بيئة صفية جيدة .  -د                                        تخطيط األنشطة لتعلم التالميذ -ج 

 اإلجابة ) د (  
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 المحتوى لالختبار فإنني : لتحقيق صدق  /٣٨٩س

 آخذ المحتوى مباشرة من الكتاب المدرسي . -أ 

 أُضمن فقرات )أسئلة( متباينة الصعوبة .  -ب

 أربط نتائج االختبارات مع نتائج اختبار موثوق .  -ج 

 أعدها وفق جدول مواصفات -د 

 اإلجابة ) د (  

 

 الخدمة فإنه  أثناءاذا طلب من المعلم التقدم الى دورات تدريبية  /٣٩٠س

 يدرس مدى مناسبة الدورة له  -ب                                                 يسارع في التقدم اليها -أ

 المالي منها يهتم بالمردود  -د                   يتعرف أوالً على رغبة زمالئه في التقدم اليها -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 التي يقوم بها المعلم لمنع سلوك خاطئ في غرفة الصف   العملية /٣٩1س

 إدارة الصف  -ب                                                  ضبط الصف  -أ

 اإلجابة ) ب (                                                                            استخدام الثواب والعقاب  -ج

 

استراتيجيه تعتمد على التقويم المرحلي بهدف اخذ تغذيه راجعه مستوحاه من جمع المعلومات عن الطالب وتعلمهم ثم تشخيص   /٣٩2س

 هذا الواقع والتخطيط لتعلمهم الالحق تسمى:

 التقويم البنائي -ب                                                   عمليات التعلم -أ

 التقويم التشخيصي -د                                                التعليم المبرمج -ج

 ) ب (   اإلجابة

 

 االستراتيجية التي تركز على كم األفكار وليس نوعيتها : /٣٩٣س

 التعلم باالكتشاف .  -ب                                          العصف الذهني  -أ

 اإلجابة) أ (                                                                             الحوار والمناقشة الحرة . -ج

 

م والمتعلم أو بين المتعلمين باالستجواب للوصول بالتدريج  عن حقيقه لم  هي طريقه تدريسية تعتمد على الحوار الشفهي بين المعل /٣٩4س

 يعرفوها من قبل وتقوم على ثالث خطوات من إعدادها والسير بها وتقويمها : 

 .  األدوارلعب  -ب                                        حل المشكالت.  -أ

 ليس مما ذكر.  -د                                      .والمناقشةالحوار  -ج

 اإلجابة ) ج (  
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 واحدة من طرق التدريس التالية تسبب ملاًل للتالميذ أكثر من غيرها ؟  /٣٩٥س

 االكتشاف. -ب                                                المشروعات. -أ

 اإللقاء. -د                                                      الحوار . -ج

   اإلجابة ) د (

 

يعرض معلم التاريخ موضوع الهجرة النبوية من خالل تصميم نشاط قائم على األسئلة ، حيث يستخدم مراكز للتعلم موزعة في  /٣٩٦س

تعاونية على كل مراكز منها ، ويقرؤون أو يستمعون إلى تسجيل أو يشاهدون  صالة األنشطة المدرسية ، ويمر الطالب في مجموعات 

 مقاطع فيديو إلكمال النشاط ، أثناء تطبيق هذا النوع من النشاط ، الدور المناسب للمعلم هو دور ؟

 المراقب ، الذي يراقب الطالب ويقوم تقدمهم -أ

 هامهم  المحاضر : الذي يشرح للطالب الطرق المناسبة ألداء م -ب

 الميسر : الذي يقدم الدعم واإليضاحات للطالب عند حاجتهم لها  -ج

 المقوم ، الذي يحلل أداء الطالب ويقترح لتحسينه .  -د

 اإلجابة ) ج (  

 

 التحصيلية :  تلالختباراأي المعايير التالية يرجع إليها لتحديد الوزن النسبي عند إعداد جدول المواصفات  /٣٩٧س

 االختبار   أسئلةعدد  -ب                                              زمن االختبار .  -أ

 أهمية الموضوع .  -د                                      االختبار .  أسئلةنوع  -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 اهم عنصر يجب مراعاته عند تنفيذ الدرس هو :  /٣٩٨س

 كيف يتعلم المتعلم ؟   -ب                                     ماذا يتعلم المتعلم ؟ -أ

 هل يتعلم المتعلم ؟   -د                                  لماذا يتعلم المتعلم ؟  -ج

 اإلجابة ) ب(  

 

 تربوي يتم من خالله ترفيع الطالب الموهوبين تبعاً لمعايير خاصة من صف آلخر :   أسلوبهو /٣٩٩س

 التدخل المبكر  -ب                                               الدمج -أ

 التسريع  -د                                             االثراء -ج

 اإلجابة ) د (  
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 االهداف التالية ال يصنف من االهداف المعرفية :  أي /4٠٠س

 يميز الممتلكات العامة عن الخاصة   أن -أ

   العامةيقدر اهمية الممتلكات  أن -ب

 حماية الممتلكات العامة   أساليبد ديع أن -ج

 يذكر شواهد وامثلة على الممتلكات العامة  أن -د

 اإلجابة ) ب (  

 

بدا المعلم درسه بتقسيم مجموعة من االشكال الهندسية وطلب تصنيفها وفقاً لخصائصها المشتركة فان المعلم يساعد طالبه على  /4٠1س

 تعلم : 

 المهارات  -ب                                               الحقائق  -أ

 ) ج (   اإلجابة                                      طلحات المص-د                                            المفاهيم  -ج

 

 الفعل الذي ال يعبر عن نتائج التعلم بصورة محدده فيما يلي هو :  /4٠2س

 يقارن -ب                                              يفسر  -أ

 يميز -د                                             يدرك  -ج

 اإلجابة ) ج ( 

 

 التنظيم األفقي بتعلم االقران هو: مساعدة الطالب لزمالء آخرين خارج فصلهم األصلي في :  /4٠٣س

 مختلفين في المستوى الصفي .  -ب                                   نفس المستوى العمري والصفي . -أ

 مختلفين في المستوى التحصيلي . -د                           مختلفين بالمستوى الصفي والعمري .  -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

ضح لهم أن نجاح أحدهم في المجموعة يعد طالب وو  ٥إلى  ٣طلب المعلم ) أحمد ( من الطالب العمل في مجموعات تتراوح من  /4٠4س

 نجاحاً لهم جميعاً وأن فشلهم يعني فشلهم جميعاً هذا األسلوب يسهم في تحقيق:

 المسؤولية الشخصية  -ب                                      المسؤولية الجماعية -أ

 المتبادل اإليجابي   االعتماد -د                               التفاعل المباشر المشجع -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 ، يعتمد تصنيف المعلم على التصنيف؟  (2والطالب الذي )لم يتقن رقم  (1المتقن رقم  يعطي المعلم الطالب )/4٠٥س

 اسمي  -ب                                        رتبي -أ

 اإلجابة ) أ (                                                 نسبي -د                                       فئوي -ج
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تهتم في المرتبة األولى بميول ونشاطات   التيتدرس في العلوم والرياضيات وتعد من أكثر الصور التطبيقية  التي ةاالستراتيجي /4٠٦س

 المتعلمين هي :

 استراتيجية العصف الذهني -ب                                                 استراتيجية حل المشكالت -أ

 استراتيجية المشروعات  -د                                             استراتيجية الحوار والمناقشة -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 في التعليم التعاوني يجب أن تتشكل المجموعات /4٠٧س

 بشكل عشوائي  -ب                                                  بشكل متجانس -أ

 بشكل يضمن تنوع المستوى العلمي ألفراد المجموعة  -د                                                 بشكل مقصود -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 في التعليم التعاوني يجب أن يقوم المعلم بـ : /4٠٨

 تخصيص وقت معين ألداء المجموعة  -أ

 وقت مفتوح للطلبة ليتمكنوا من انجاز المهمة على أكمل وجه  ،اعطاء-ب

 إعطاء وقت محدد إذا كانت المهام محددة ، وإعطاء وقت مفتوح إذا كانت المهام متشعبة  -ج

 المعلم ذلك   رأىإعطاء وقت مفتوح على أن يتم تحديده  متى ما  -د

 اإلجابة ) أ (  

 

 سؤال :العالم الذي استخدم مبدا المالحظة وال /4٠٩

 بتمان  -ب                                                     وكسلر -أ

 بينيه  -د                                                   بريماك  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 التي كان يسعى إلى تحقيقها :  المرجوةالطريقة واإلجراءات التي يقوم بها المعلم لتحقيق وصول الطالب إلى األهداف  /41٠س

 التنفيذ .  -ب                                                   التقويم . -أ

 التغذية الراجعة -د                                                 التخطيط -ج

 اإلجابة ) ج (  
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 المكفوفين   الخاصة التربيةمعلم الصف العادي لدية طالب دمج من طالب   /411س

 يريد جذب انتباه جميع الطالب فيستخدم إستراتيجية : 

 التعلم باالكتشاف  -ب                                                خرائط المفاهيم -أ

 ةالنمذجة المادي -د                                            مجموعة التشاور -ج

 اإلجابة ) د (  

                       

 عندما يقوم المتعلم بدراسة الوحدة التعليمية وال ينتقل منها إلى وحدة أخرى إال بعد اتقانها ، يسمى : /412س 

 التعلم  إتقانمرحلة التحقق من  -ب                                               مرحلة اإلعداد  -أ

 مما سبق  ءال شي -د                                                مرحلة التعليم  -ج

 (  باإلجابة ) 

 

 يسير التدريس كنشاط تفاعلي بين كل من المعلم والطالب والمنهج في مراحل متدرجة ومتسلسلة فأي مما يأتي يمثل ذلك ؟  /41٣س

 المراجعة   -المتابعة  -التنفيذ  -ب                                    التنفيذ المتابعة  -التهيئة  -أ

 التغذية الراجعة  -المتابعة  -العرض  -د                               التقويم  -التنفيذ  -التخطيط  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 علم إضافة إلى صعوبات القراءة على أن لديه صعوبات في الت االبتدائيشخص أحد الطالب في الصف الثاني / 414س

 إذاً الطالب سيعاني من :

 مشكالت في تعلم الرياضيات  -ب                                     مشكالت في التكيف مع أقرانه  -أ

 تأخر في مستوى الذكاء  -د                                     ضعف في المهارات الحركية  -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 واحدة مما يلي من مراحل النمو المعرفي عند برونر : مرحلة .....  /41٥س

 التمثيل العملي   -ب                                   العمليات المادية -أ

 الثقة مقابل عدم الثقة  -د                                   اإلستراتيجيات -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 يستخدمها المعلم والمتعلم داخل الصف وخارجه لنقل المحتوى بهدف تقليل اللفظية؟؟  /41٦س

 ت استراتيجيا -ب                                         تدريس أساليب -أ

 اإلجابة ) ج (                                      تقنيات تعلم -د                                             تعلم أنشطة -ج
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ساعة اليد إذا كانوا في بلد يقع   ةالقبلة بواسطعندما يطلب المعلم من طالبه القيام بمشروع جماعي بحل مشكلة كيفية تحديد اتجاه  /41٧س

 على خط االستواء، نوع التقويم الذي يستخدمه المعلم في قياس تقدم الطالب في نهاية المشروع

 نهائي  -ب                                                       بديل -أ

 تحصيلي -د                                                     بنائي -ج

 اإلجابة ) أ ( 

 

 أن يتدرب الطالب على مهارة فحص تركيب الزهرة صياغة لهدف سلوكي اجرائي : /41٨س

 دقيقة .  -ب                                                      جيدة . -أ

 خاطئة  - د                                                    شاملة . -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 اول من ادخل التعلم الشرطي هو العالم   /41٩س

 بافلوف      -ب                                 ارسطو -أ

 جانييه  -د                              واطسون  -ج

 اإلجابة ) ب( 

 

 خطوات إجرائية منتظمة ومتسلسلة بحيث تكون شاملة ومرنة ومراعية لطبيعة المتعلمين تسمى :  /42٠س

 طريقة التدريس . -ب                                          استراتيجية التدريس . -أ

 الوسيلة التعليمية .  -د                                              أسلوب التدريس . -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

اً وثيقاً بالخصائص الشخصية  مجموعة األنماط التدريسية الخاصة بالمعلم والمفضلة لديه أي أن أسلوب التدريس يرتبط ارتباط /421س

 للمعلم تسمى : 

 طريقة التدريس . -ب                                            استراتيجية التدريس . -أ

 الوسيلة التعليمية  -د                                                 أسلوب التدريس  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 استراتيجيه تستخدم مع أطفال االبتدائي هي: افضل   /422س

   األدوارلعب  -ب                                            دورة التعلم -أ

 اإلجابة ) ج (                                       خرائط مفاهيم -د                                    التدريس التبادلي -ج
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 السن المناسب حسب أنظمة وزارة التعليم لتسجيل الطفل في الصف األول  االبتدائي  إذا أكمل : /42٣س

 ست سنوات هجرية في اليوم األول  من بداية الدراسة  -أ

 ست سنوات ميالدية  في اليوم األول  من بداية الدراسة  -ب

 خمس سنوات ميالدية  واجتاز اختبارا خاص للقبول المبكر -ج

 خمس سنوات وثمانية  أشهر في اليوم األول  من بداية الدراسة  -د

 (   أاإلجابة ) 

 

المألوفة لقلم الرصاص( مثل هذه األسئلة تحفز أي مهارات  طرح المعلم السؤال التالي على طالبه )ما االستخدامات الغريبة و غير/424س

 التفكير اإلبداعي: 

 الطالقة -ب                                                           األصالة -أ

 الحداثة -د                                                          المرونة -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

 أذكري ثالث طرق لفتح كتاب دون لمسه  /42٥س

 االصالة-ب                                    الطالقة-أ 

 االفاضة -د                                    المرونة-ج

 اإلجابة ) ج (  

 

في   العصف الذهني، حيث ٔاثار استراتيجية الحديثة في التدريس اتجه ٕالى توظيف  تاالستراتيجيابعد حضور المعلم )خالد( لبرنامج  /42٦س

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 المشكالت  -ا  

 معرفة وعي الطالب بمشكالت المجتمع المحلي  -ب

 ج في عملية التعلمتحفيز الطالب على المشاركة واالندما  -ج

 تنمية اتجاهات الطالب نحو االختصاصات العلمية وفائدتها  -د

 اإلجابة ) ج (  

 

 الطالب سامي يعاني من مشكلة وال يستطيع البوح بها ألحد ، من خالل نافذة جوهري تصنف هذه الحالة : /42٧س

 مفتوحة    -ب                                              عمياء  -أ

 خفية  -د                                            مجهولة -ج

 اإلجابة ) د (  
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 / الحالةبذلك من خالل نافذه جوهري تصنف هذه  رال تشعالمعلمة سلمى سريعة الكالم وهي /42٨س

 منطقة عمياء  -ب                                              منطقه مجهولة  -أ

 منطقة مفتوحة  -د                                                 منطقه خفية -ج

 اإلجابة ) ب ( 

 

يسمى النظام الذي يضم خدمات خاصه بمقررات التعليم االلكتروني ويمّكن من الدخول واستخدام المنهج التعليمي بصالحيات    /42٩س

 محددة : 

 إدارة المحتوى  -ب                                                إدارة التعلم  -أ

 صالحيات المحتوى  -د                                         صالحيات التعليم  -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

 يقيس اهدافا تعلمية من المستوى ؟   األسئلةكتب أحد المعلمين اختبارا جاء فيه ) عرف الوضوء _ عدد فروضه ( هذا النوع من   /4٣٠س

 التذكر  -ب                                               التطبيق  -أ

 التركيب.  -د                                              التحليل  -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 النظرية التي تقسم مراحل التعلم والنمو المعرفي إلى أنشطة عملية وتصورية ورمزية :  /4٣1س

 نظرية بياجيه في النمو المعرفي -ب                                  النمو المعرفينظرية برونر في  -أ

 نظرية جانيي في النمو المعرفي  -د                                          نظرية الذكاءات المتعددة  -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

أحد أساليب العالج السلوكي الذي يعتمد على مبادئ األشراط اإلجرائي ويشتمل على تناول سلوك يحدث في موقف ما وجعل هذا /4٣2س

 السلوك يحدث في موقف اخر عن طريق التغير التدريجي للموقف األول الى الموقف الثاني 

 الكف المتبادل  -ب                                                       بط الذاتض -أ

 التسلسل  -د                                 السحب التدريجي أو التالشي  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

  ىبطاقه ذات قيمه محدده ومعروفة لد ي من القران الكريم يعط آياتتلميذ بالصف الثاني االبتدائي يحتاج إلى تشجيع، فإذا حفظ  /4٣٣س

 ...؟  العينة  المكافآتستحقه من ا التالميذ والمعلم وبعد فتره محدده يجمع المعلم البطاقات من التلميذ ثم يمنح التلميذ ما

 التشكيل -ب                                                تعزيز سلبي -أ

 اإلجابة ) د (                                                     االقتصاد الرمزي -د                                                     التسلسل -ج
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 اإلجراء الذي يعمل على تحليل السلوك الى عدد من المهمات الفرعية وتعزيزها حتى يتشكل السلوك النهائي:    /4٣4س

 تحليل المهمة   -ب                                                         التسلسل -أ

 النمذجة -د                                                        التشكيل -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 هو استخدام السلوك المحبب الذي يكثر المسترشد تكراره كمعزز لسلوك أقل تكراًرا و غير محبب إليه:  /4٣٥س

 النمذجة  -ب                                               األسلوب التوكيدي -أ

 اإلطفاء -د                                                      مبدأ بريماك -ج

 (  جاإلجابة ) 

 

 من المتعلم   تحقيقهأي مما يأتي يعد وصفاً دقيقا وواضحا ومحددا لناتج التعلم المرغوب  /4٣٦س

 الخطة التعليمية   -ب                                           عمليات التعلم -أ

 استراتيجيات التدريس -د                                    األهداف السلوكية  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 عندما يصوغ المعلم أهدافًا سلوكية تتناول الجانب االدائي  /4٣٧س

 تصنّف هذه االهداف : للطالب ، ففي أي من المجاالت اآلتية 

 الوجدانيب(                                    أ( النفس حركي 

 د( المعرفي                                       ج( االنفعالي 

 اإلجابة ) أ ( 

 

 هدف تخطيط رسم بياني للعالقة بين الجهد والتيار الكهربائي ، وهذا الهدف يعتبر :  /4٣٨س

 فهم .  -ب                                            تطبيق.  -أ

 تحليل . -د                                         معرفة .  -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

 أول مرحلة من مراحل تطوير المناهج تكون عن طريق : /4٣٩س

 تقويم واقع المناهج الدراسية  -ب                                            تطوير األساليب التدريسية -أ

 االطالع على مناهج مماثلة في دول متقدمة  -د                           إعداد الوسائل التعليمية وكتب األنشطة  -ج

 اإلجابة ) ب ( 
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 من عملية التعلم ، يسمى :  االنتهاءوصف دقيق لألداء المستقبلي الذي سيقوم المتعلم بأدائه بعد  /44٠س

 االستراتيجية التعليمية .   -ب                                 الهدف التعليمي.  -أ 

 الفلسفة التعليمية  -د                              السياسة التعليمية .  -ج

 ) أ (  اإلجابة 

 

 أن يستخدم الطالب جدول الضرب في عمليات البيع والشراء اليومية هذا الهدف يصنف على انه   /441س

 ب/ هدف تطبيقي                                         أ/ هدف استيعاب 

 د/ هدف تركيب                                           ج/ هدف تحليل

 اإلجابة ) ب (  

 

 أن يكتب الطالب تقريرا يتضمن األفكار الرئيسيّة للدرس هذا الهدف يصنف على انه : /442س

 ب/ تركيبي                                                  أ/ تحليلي 

 د/ تطبيقي                                                ج/ تقويمي 

 (   باإلجابة ) 

 

 واحدة من الخيارات اآلتية ال تعد من أسس بناء المنهج: /44٣س

 اقتصادية  -ب                                         فلسفية -أ

 اجتماعية  -د                                         نفسية -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 بين بعض الموضوعات :  أوبين المواد الدراسية  الصلةالمنهج الذي يسعى إلى إيجاد  /444س

  المترابطةمنهج المواد  -ب                             المنفصلةمنهج المواد  -أ

 منهج المحوري -د                                      منهج النشاط  -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 ة موقع غزوه احد على الخريط بإعالمهمثم قام معلم الجغرافيا  اذا قام معلم ماده التاريخ بتدريس االطفال غزوه احد /44٥س

 المنهج الذي استخدمه المعلم: 

 منهج المحوري -ب                                                  المنهج القديم -أ

 المترابطةمنهج المواد  -د                                    المنفصلةمنهج المواد  -ج

 اإلجابة ) د (  
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 أي األهداف التالية يمثل هدفاً تربوياً عاماً :  /44٦س

 الزاويةأن يرسم الطالب مثلثاً قائم  -أ

 أن يذكر الطالب أسباب التلوث البيئي  -ب

 أن يطور الطالب اتجاهاً إيجابياً نحو القراءة  -ج

 أن يربط الطالب بين الصورة والكلمة الدالة عليها -د

 اإلجابة ) ج ( 

 

 المعلم : أن تدل على  الهادفة الصفيةمشاركه المعلم المستمرة في األنشطة غير  /44٧س

 يحافظ على تراث المجتمع   -ب                                  الجديدةيتقبل األفكار  -أ

 يملك اتجاهاً إيجابياً نحو مهنه التدريس  -د                      يحرص على التطوير المهني -ج

 اإلجابة ) د (  

 

   المدرسية الزمالةمن المواقف التي يعبر فيها المعلم عن روح   /44٨س

 جو المرح والضحك عند زمالئه   إشاعة -ب                                 إجراء بحث تربوي مع احد زمالئه  -أ

 لفة مشاركه زمالئه مناسباتهم المخت -د                      تفسير مشاعر الرضا والغضب عند زمالئه  -ج

 اإلجابة ) أ ( 

 

 على تقدير غير مرضي في تقرير أدائه الوظيفي :  غير المستجدما اإلجراء المتبع إذا حصل المعلم  /44٩س

 نقله لوظيفة إدارية -ب                                                  إنهاء الخدمات -أ

 النقل إلى منطقة اخرى -د                                          الحرمان من العالوة -ج

 )ج(  اإلجابة

 

 عندما يعتمد المعلم على تقديم تحضير جاهز لمدير المدرسة يدل على أنه: /4٥٠س

 يتهرب من واجباته المهنية  -أ

 الوقت  الختصاريتبع التقنية الحديثة  -ب

 ينشر أفكار الخبراء في مجال التحضير  -ج

 ينفذ آليات التحضير الحديثة على مستوى المادة   -د

 اإلجابة ) أ (  
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 عن أحد األسئلة إجابة خاطئة فأي اآلتي يعد التعامل األمثل  الطلبةإذا أجاب أحد  /4٥1س

 أنتقل لطالب آخر مباشرة  -ب                             انظر إلى الجانب الصحيح في إجابته -أ

 أقول له : محاولة جيدة  -د                                           أقول له : إجابتك خاطئة -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 منطقة النمو الوشيك هي من المفاهيم   /4٥2س

 البنائية   -ب                                        العقلية  -أ

  االجتماعية -د                                    السلوكية  -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 أي األنشطة اآلتية تشجع عليها دعوات تطوير التعليم السائدة حالياً في العالم ؟ /4٥٣س

 أداء نشاطات التعلم  -ب                                         تحليل أوراق العمل  -أ

 التعلم الفردي والتنافسي   -د                                    التعلم ضمن مجموعات -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 يطلب من الطالب مراجعة أعمالهم السابقة ثم إعادتها أسبوع يجمع أعماله بانتظام في حقيبة وفي كل  أن طلب المعلم من كل طالب  /4٥4س

 إلى مكانها داخل الصف فما الهدف الذي يسعى إليه المعلم من هذا الطلب ؟

 إتاحة النقاش للطالب للمقارنة بين أعمالهم   -ب                                        مشاركة الطالب زمالءه في عملية التقويم  -أ

 تشجيع الطالب على التأمل في أعماله ومدى تقدمه   -د                            م مستوى الطالب في المحافظة على مقتنياتهم تقوي -ج

 اإلجابة ) د (  

 

  قام المعلم ) أحمد ( بتقسيم محتويات المنهج إلى وحدات صغيرة صمم لها برمجيات تفاعلية الكترونية توضع في شكل صفحات /4٥٥س

مع بعض بحيث يتفاعل المتعلم مع تلك الصفحات عبر ما تقدمه له من معلومات ومعارف في كل وحده   ومترابطة متتابعةالكترونية 

الدراسية التي تليها هذه اإلستراتيجية   الوحدةإلى  االنتقالبعد دراستها يمكنه  الوحدة أسئلةح عن دراسي وعند اإلجابة بنجا لموضوع 

  فالتعلم تسمى :

 التعليم المدمج  -ب                                            التعليم المبرمج  -أ

 المخرجات التعليمية  -د                                      الوحدات الدراسية  -ج

 اإلجابة ) أ ( 

 

 وذلك لتحديد الفروق بين النتائج ؛  االختبارس /يقوم على فحص أداء الطالب و مقارنة النتائج بنتائج سابقة لنفس  /4٥٦س

 ب/ محكي المرجع                                              أ/ اختبار ذكاء 

 اإلجابة ) د (                                   د/ ليس مما سبق                                        ج/ معياري المرجع
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في تقارير التقويم يستخدم المعلم رسماً بيانياً يظهر نسبة درجات كل طالب إلى متوسط درجات طالب الفصل فأي مرجعية في   /4٥٧س

 قياس استخدمها المعلم ؟ال

 أدائية -ب                                                 ذاتية -أ

 محكية   -د                                            معيارية  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

  مستعيناً بتحديد مستوى كل طالب بناًء على أداء زمالئه ،فأي انواع المراجع سوف  أدائهمشرح المعلم لطالبه طريقة إعداد تقارير   /4٥٨س

 يعتمد في إعداد التقارير ؟ 

 محكي المرجع  -ب                                                  ذاتي المرجع  -أ

 المرجع معياري  -د                                               قياسي المرجع  -ج

 اإلجابة ) د ( 

 

 بعضها ببعض   النتائجالطفل نفسه أكثر من مرة ومقارنة  أداءاالختبار فانه يرتكز على تقييم  /4٥٩س

 محكي المرجع  -ب                                         معياري المرجع  -أ

 ليس مما سبق  -د                                              قما سبجميع   -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 أسبوع نفسه بعد   االختبارثم أعاد إجراء  االختبارعلى مجموعة من الطالب ورصد درجات كل طالب في هذا  اختباراأجرى معلم  /4٦٠س

 بإنه غير :  االختبارعلى المجموعة نفسها ودلّت النتائج على أن الدرجات مختلفة بين التطبيقين ،يوصف هذا 

 صادق   -ب                                           موضوعي  -أ

 مميز   -د                                                 ثابت  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 إذا كان معامل التمييز إلحدى الفقرات االختبارية سالباً، فإنه ينصح بـ: /4٦1س

 )ب( حذفها.                                                          )أ( الحفاظ عليها.

 )د( ال شيء مما ذكر.                                                                )ج( تعديلها.

 ) ب (   اإلجابة

 

التقويم   أدواتاظهرت احدى الدراسات ارتفاع معامل االرتباط بين درجات المتقدمين على اختبارات المعلمين  و درجاتهم في  /4٦2س

 بعد التعيين فأي انواع الصدق لدافعيه النتائج؟  األداء

 صدق المحك.  -ب                                   صدق المفهوم.  -أ

 اإلجابة ) د (                                               صدق التنبؤي. -د                                  صدق العاملي.  -ج
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 الخاصية التي تطلق على االختبار الذي يقيس الشيء الذي وضع لقياسه تسمي :  /4٦٣س

 الصدق   -ب                                                     الثبات . -أ

 الموثوقة. -د                                              الموضوعية . -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

اختباراً موحداً للطالب وبعد تصحيحه لوحظ تفاوت تقدير معلمي الفصول لدرجات الطالب مما يعني انه   الثانوية المدرسةقدمت  /4٦4س

 هذا االختبار يفتقر الى ؟  

 الثبات   -ب                                                  الصدق  -أ

 الموضوعية  -د                                                ةالشمولي -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 فإن هذا يعني أن :  ٠.٧اذا كان معامل االرتباط لدرجات الطالب في اختبارين لمادتين مختلفتين هو  /4٦٥س

 العالقة القوية بين المادتين   -ب                        من الطالب نجحوا في االختبارين . % 7٠ -أ

 االختبارين يمتازان بالسهولة الشديدة . أن -د                                االختبارات تمتاز بالصدق والثبات . -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

طبق المعلم اختباراً تحصيلياً جديداً في ماده العلوم، وللتحقق من صدقه قام بتطبيق نسخة سابقة من االختبارات الدولية في العلوم  /4٦٦س

 لنفس الصف. فأي انواع الصدق هذا:

 ؤيالتنب -ب                                                  المفهوم -أ

 المحتوى  -د                                               التالزمي -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 أي العبارات اآلتية تمثل نتيجة اختبار معياري المرجع: /4٦٧س

 ٪ ٩٠ب( يكتب خالد ما يملى عليه بنسبة                                  من الصف٪٩٠أ( نتيجة أحمد أعلى من 

 كلمة بالدقيقة بشكل صحيح  ٩٠د( يكتب فهد                        أخطاءبدون   ٩و  ١ج( يجمع فيصل عددين بين  

 اإلجابة ) أ ( 

 

 الصدق و الثبات من أهم خصائص االختبار الجيد، و االختبار ........  /4٦٨س

 ثابتا. ب( ال يكون صادقا إذا لم يكن                                 أ( ال يكون ثابتا إذا لم يكن صادقا.

 د( ال يكون صادقا و ثابتا إذا لم يكن محكي المرجع.               ج( ال يكون صادقا و ثابتا إذا لم يكن موضوعيا.

 اإلجابة ) أ (  
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 أي انواع الصدق اآلتية يناسب بدرجة كبيرة االختبارات التحصيلية؟  /4٦٩س

 )ب( المحك.                                                   )أ( المحتوى

 )د( التنبؤي                                                )ج( التالزمي.

 اإلجابة ) أ (  

 

 من شروط التقويم الجيد الموضوعية وهي تعني أن : /4٧٠س

 يبرز الفوارق بين المتعلمين   -أ

 يقيس التقويم ما أعد لقياسه   -ب

 يعطي نتيجة واحده مهما اختلف المطبقون له   -ج

 يعطي نتيجة واحده مهما اختلف زمن التطبيق   -د

 اإلجابة ) ج ( 

 

خارجها والتي تهتم بالمتعلم وتعني بما يبذله من جهد عقلي أو   أوتمارس داخل حجرة الدراسة  التيهي تلك البرامج واألنشطة  /4٧1س

 بدني في ممارسة أنواع النشاط الذي يتناسب مع قدراته وميوله واهتماماته داخل المدرسة وخارجها : 

 تعليمية  أنشطة -ب                                                      تربوية أنشطة -أ

 الالصفية  أنشطة -د                                                      صفية أنشطة -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

هو كل ما يقوم به المعلم أو المتعلم من أعمال وأفعال داخل حجرة الدراسة بهدف دعم عملية التدريس وزيادة فاعليتها في إكساب  /4٧2س

 لفترات زمنية طويلة :  جال تحتاالمتعلم المزيد من الخبرات وهى 

 تربوية الالصفية   أنشطة -ب                                               تربوية صفية أنشطة -أ

 تدريبية  أنشطة -د                                                     تعليمية أنشطة -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

ويشاركون فيها من خالل جماعات النشاط،   يمارسها التالميذ خارج حجرة الدراسة لبناء الخبرات والمهارات االساسية أنشطةهي  /4٧٣س

 وهى تحتاج لفترات زمنية اطول 

 تربوية صفية  أنشطة -أ

 تربوية الالصفية   أنشطة -ب

 تعليمية  أنشطة -ج

 تدريبية  أنشطة -د

 اإلجابة ) ب (  
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 الستقبال الدرس الجديد برغبة : هي أن يستهل المعلم الدرس بنشاط ذي جاذبية إلعداد المتعلم نفسيا وذهنيا  /4٧4س

 ختامية  أنشطة -ب                                                   تنموية أنشطة -أ

 ر ما ذكجميع  -د                                              استهاللية أنشطة -ج

 اإلجابة ) ج ( 

 

 تطبيقها من خالل المواقف التعليمية المخطط لها , وربطها بالخبرات السابقة: هي أنشطة تنمي خبرات الطالب ويتم  /4٧٥س

 ختامية  أنشطة -ب                                                تنموية أنشطة -أ

 ر ما ذكجميع  -د                                            استهاللية أنشطة -ج

 اإلجابة ) أ ( 

 

 الهدف منها إثراء الطالب الذين أتقنوا المادة  ويستطيعون الوصول إلى مستوى االبتكار واإلبداع: أنشطة /4٧٦س

 استهاللية  -ب                                                          تنموية -أ

 كرذ ليس مما -د                                                        ختامية -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 هي أنشطة متنوعة تنفذ نهاية الدرس ، تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين ، وتتضمن أنشطة إثرائية ، وتعزيزية ، وعالجية:  /4٧٧س

 استهاللية  -ب                                                   تنموية -أ

 صفّية   -د                                                  ختامية -ج

 اإلجابة ) ج ( 

 

 من أساليب التقويم الذاتي ماعدا :  /4٧٨س

 ذاتي تساؤل -ب                           سجل انعكاس -أ

 اإلجابة ) ج (                                            استبانات التقويم الذاتي -د                               مالحظة  -ج

 

 أي من األسئلة التالية يمكن أن يجاب عنه من خالل التقويم التشخيصي :  /4٧٩س

 ماذا يجري خالل الموقف التعليمي .  -أ

 التي يتم التوصيل إليها نتيجة تنفيذ الموقف التعليمي .ما النتائج  -ب

 ما الذي يحتاج إلى تعديل في الموقف التعليمي . -ج

 ماذا لدى المتعلم من خبرات سابقه .  -د

 اإلجابة ) ج (  

 



 ال االستفادة المادية منه غير مسموح استخدام الملف في دورات و                                                       

 أنك تستحق ما تعمل ألجله              ، وتذكر دائماً يمتلك اإلرادة يحصل على مطلوبه ذا إرادة واجتهد من أجل تحقيق حلمك،فمنكن 
 شيري                                                                                                                                        

 

 

 جميع ما يلي من أدوات التقويم البديل ما عدا : /4٨٠س

 ب/ المقابالت الشخصية                                    أ / تقويم األقران

 د / االختبارات التحصيلية                            ج/ السجالت التراكمية

 اإلجابة ) د (  

 

 يتلخص دور المعلم في التقويم البنائي   /4٨٠س

 اعداد االختبارات التحصيلية واالدائية   -أ

 التعليقات التي تعزز تقويم  الطالب لنفسه  ابداء -ب

 درجة مناسبه   وإعطائهمتصحيح اجابات الطالب -ج

 وضع البرامج العالجية بعد كشف جوانب الضعف لدى الطالب  -د

 اإلجابة ) ب (  

 

 لهم :  الموجهةالتقييم الذي يحتاجه المعلم لمعرفة مدى استيعاب الطالب للمهارات والمعارف  /4٨1س

 التقييم القبلي -ب                                        التقييم الختامي -أ

 اإلجابة ) ج (                                        التقييم التكويني -ج

 

 

 ي المستوىوقد تم تسجيلها في التقرير ف 2٠درجات من  4قالت المعلمة إلحدى الطالبات: لقد حصلت في اختبار العلوم على  /4٨2س

 )ضعيف(. هذا االجراء ي شير إلى : 

 تقييم ثم تقويم  -ب                                        قياس ثم تقييم ثم تقويم -أ

 قياس ثم تقييم  -د                                                قياس ثم تقدير -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 تطوير األداء المهني للمعلم : من العوامل التي تتحكم في  /4٨٣س

 بالقوانين المدرسية   االلتزام -أ

 حسن التصرف في المواقف الصعبة -ب

 تنمية اتجاه ذاتي للتعلم مدى الحياه -ج

 كيفية التعامل مع الزمالء وأولياء األمور   -د

 اإلجابة ) ج (  
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على أعمالهم ثم جعل لهم الفرصة إلصدار أحكام حول تحقيقهم    تطبيقهقام معلم بإشراك الطالب في بناء محكات التقويم بغرض  /4٨4س

 :   أسلوبلهذه المحكات ،ما قام به المعلم يدخل ضمن 

 التقويم بالمحك   -ب                                          التقويم بالتواصل  -أ

 تقويم األقران  -د                                               لذاتي التقويم ا -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

 من أكثر الوسائل فعالية في تقوية عالقة المدرسة بأولياء األمور : أبنائهمأثبتت الدراسات الحديثة دور أولياء األمور في تعلم  /4٨٥س

  أبنائهمارسال تقارير دورية عن تحصيل  -أ

 األمور في وضع الخطط المنهجية   أولياءمشاركة  -ب

 األمور  أولياءاللقاءات الروتينية التي تعقدها المدرسة مع  -ج

 م العلمية والعملية  إعطاء فرصة ألولياء األمور للمشاركة بخبراته -د

 اإلجابة ) د (  

 

في درس األشكال الهندسية في الرياضيات عندما يفكر الطالب في تصنيفها إلى فئات كالمربعات والمثلثات فأي مما يأتي يمكن من   /4٨٦س

 الوصول إلى النتائج الصحيحة ؟ 

 االنتباه  -ب                                                       التخيل  -أ

 التذكر  -د                                                      الذكاء  -ج

 اإلجابة ) د (  

 

 يقصد بمفهوم ادارة الصف :  /4٨٧س

  الصفية  واألنظمة دالقواعاستيعاب  -ب                              على نحو يساعد ع التعلم  التعليميةتنظيم البيئة  -أ

 االهتمام بحل المشكالت بحزم  -د                                            دى المعلم من خبرات ل توظيف ما -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

ليصبحوا متعلمين مدى الحياة بحيث ينهمكون في تعلم تعاوني يسوده االحترام والتشجيع هذا  تهيئة الفرص لتعلم الطالب  /4٨٨س

 المصطلح يعني:

 ثقافة التعلم الصفية   -ب                                                   إدارة الصف الفعالة  -أ 

 إثارة الدافعية -د                                                        التعلم التشاركي  -ج

 اإلجابة ) أ (  
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يحرص معلم األحياء على تكليف الطالب بجمع عينات من نباتات البيئة ويتعاون معهم على تنفيذ تجارب علمية إثرائية داخل   /4٨٩س

 المعمل ،إن استراتيجية إثارة الدافعية التي يستخدمها المعلم هي : 

 الذهنية والنفسية   باالحتياجاتالدرس  ربط اهداف -أ

 ربط المفاهيم العلمية بتطبيقاتها العملية والحياتية   -ب

 تنويع البيئة التعليمية المادية داخل الفصل  -ج

 تعريف الطالب بنباتات البيئة المحلية   -د

 اإلجابة ) ب (  

 

واحد فقط أي اإلجراءات اآلتية أكثر مالئمة لمساعدته في تطوير أساليبه   أسبوع مضى على التحاق األستاذ ) طالل ( بمهنة التعليم  /4٩٠س

 في إدارة سلوك الطلبة ؟

 مناقشة الصعوبات التي واجهها مع مدير المدرسة والمرشد التربوي   -أ

 حضور حصص عند عدد من زمالئه المعلمين أصحاب الكفاية والخبرة  -ب

 جهون نفس النوع من الصعوبات  التعاون مع زمالئه الجدد حيث أنهم يوا -ج

 زيارة مكتبة المدرسة ومراجعة الكتب التي تشرح مهارات اإلدارة الصفية -د

   اإلجابة ) ب (

 

 من سمات التفكير فوق المعرفي أنه ينمو كلما : /4٩1س

 تقدم الطالب في العمر والخبرة وإعماله للعقل  -أ

 استخدم الطالب العمليات المعرفية الدنيا أو المتوسطة  -ب

 أعتمد الطالب على التفكير المعتاد في مواجهة المشكالت  -ج

 تصرف الطالب بصورة متكررة لما يقوم به من مهام تعليمية   -د

 اإلجابة ) أ ( 
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المختلفة على األرض   اةعرض معلم األشكال أدناه على طالبه وطلب منهم اختيار الشكل الصحيح الذي يمثل ترتيب سقوط الكر /4٩2س

 عند إسقاطها في الوقت نفسه 

 كاآلتي : االختباروكانت نتيجة 

 

 

 ) ج ( ) ب ( ) أ (              

 

 ) ج ( بالستيك        

 ٪ ١٥     ) أ ( 

 ٪ ٥٥ خشب           

 ) ب (    

 ٪ ٣٠    معدن         

  

 

 كيف تفسر ذلك ؟ 

 من الطالب لديهم مفاهيم بديلة  ٪٥٥ -أ

 من الطالب لديهم مفاهيم مفقودة  ٪٣٠ -ب

 من الطالب لديهم مفاهيم صحيحة   ٪١٥ -ج

 من الطالب لديهم مفاهيم غير واضحة  ٪٣٠ -د

 اإلجابة ) ب( 

 

 أي مما يلي يعد من أهم ما ينبغي مراعاته عند مقابلة ولي األمر ؟  /4٩٣س

 التهيئة المناسبة للمكان   -ب                                 مراعاة مستواه العلمي  -أ

 مدح االبن وعدم ذكر سلبياته   -د                           سؤاله عن يوميات الطالب  -ج

 اإلجابة )ج(  

 

 أي مما يأتي ال يعد من مواصفات اختيار مصادر التعلم ؟ /4٩4س

 ممتعة وجاذبة للطالب   -ب                                    تراعي قدرات المعلم وإمكاناته  -أ

 قليلة التكلفة  -د                                                الوقت والجهد  توفر -ج

 اإلجابة ) أ (  
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عقد معلمو اللغة العربية في احدى المدارس اجتماعاً لمناقشة سبل تطوير ممارساتهم التعليمية وعرض المعلم أحمد مقترحاً  /4٩٥س

 تطويريّاً وفي أثناء حديثه قاطعه المعلم نواف ساخراً من المقترح ومسفهاً لرأيه  

 ما التصرف الصحيح الذي يفكر به أحمد بصورة المعلم المتزن نفسياً ؟ 

 اعتراضاً على موقف زميله كي ال يتطور النزاع   االجتماعيغادر  -أ

 والغضب  االنفعاليتوقف عن الحوار بهدوء ويتجنب  -ب

 ويدعم رأيه بحجج داعمه  بعقالنيةيدافع عن مقترحه  -ج

 التدخل لرد اعتباره  االجتماعيطلب من رئيس  -د

 اإلجابة ) ج ( 

 

 الناقصة في الشكل اآلتي لتصنيف بلوم على الترتيب تصاعدياً : المستويات المعرفية  /4٩٦س

 

 ؟ 

 التركيب                                        

 ؟  

       تطبيق                                         

 ؟ 

 

 تذكر 

 

 

 الفهم   -التقويم   -التحليل  -أ

 التحليل   -التقويم  -الفهم  -ب

 الفهم   -التحليل  -التقويم  -ج

 التقويم   -التحليل  -الفهم  -د

 اإلجابة ) د ( 

 

 من متطلبات النمو العقلي للطالب في مرحلة البلوغ :  /4٩٧س

 تدريبة على التحكم في انفعاالته   -ب                                              احتواء آرائه وإنجازاته -أ

 توعيته بإمكاناته الحقيقية وقدراته واستعداداته  -د                      والتقدير من قبل والديه  باالحتراممعاملته  -ج

 اإلجابة ) د (  
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 القيام بها من وجهة نظر بياجيه ؟  االبتدائيأي من العمليات العقلية اآلتية ال يمكن للطالب في الصف الرابع /4٩٨س

 حل المشكالت من خالل اختبار الفرضيات المجردة  -أ

 على المحاوالت التجريبية التلقائية في حل المشكالت  االعتماد -ب

 ء لخصائصها مالم تتغير ماهيتها  حل المشكالت القائمة على إدراك حفظ األشيا -ج

 حل المشكالت التي تتطلب تصنيف المفاهيم أو األحداث تبعاً للعوامل المشتركة بينها   -د

 اإلجابة ) أ (  

 

تعليمية متنوعة ومختلفة بين فترة وأخرى حيث أنه دائماً يفاجئ طالبه بنشاط تعليمي  أنشطةيستخدم معلم الصف األول متوسط  /4٩٩س

 مختلف هذا التنويع مساعد في تحسين مستوى جميع الطالب ، أي من األهداف اآلتية يحققها ذلك التنويع؟ 

 وقت الحصة  الستغالل  مختلفةتجريب أنشطه تعليمية  -أ

 ر في انماط تعلمهم تعويد الطالب على التغير المستم -ب

 التغلب على ضعف اإلمكانات في المدرسة  -ج

 مراعاة الفروق الفردية بين الطالب   -د

 اإلجابة ) د (  

 

 جميع العوامل التالية تؤدي إلى ظهور الفروق الفردية بين الطالب ما عدا : /٥٠٠س

 العمر الزمني للطالب   -ب                                       مستوى المعلم التدريسي -أ

 البيئة الصفية   -د                                         مستوى المادة العلمية  -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

  القراءةعلى أنه لديه صعوبات فالتعلم إضافة إلى صعوبات  االبتدائيشخص أحد الطالب في الصف الثاني   /٥٠1س

 هذا الطالب سيعاني من :

 مشكالت في تعلم الرياضيات  -ب                                             مشكالت في التكيف مع أقرانه  -أ

 تأخر في مستوى الذكاء  -د                                             ضعف في المهارات الحركية  -ج

 اإلجابة ) ب (  

 

 قدرة المعلم على التخطيط وتحديد أهداف مهنية يسعى إلى تحقيقها تمكنه من :  /٥٠2س

 النمو المهني  -ب                                                  تقدير األداء  -أ

 داء تشخيص األ -د                                               التميز المهني  -ج

 اإلجابة ) ب ( 
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المملكة غنية بالمعادن الفلزية والالفلزية فمن المعادن الفلزية بالمملكة الحديد والذهب والنحاس ومن المعادن الالفلزية البترول   /٥٠٣س

 هو :  المعلومةوالغاز الطبيعي والفوسفات . الهدف السلوكي الصحيح لهذه 

 أن يعي الطالب أنواع المعادن بالمملكة   -أ

 بالمملكة معادن فلزية وال فلزية   أن يفهم الطالب أن -ب

 أن يعدد الطالب المعادن الفلزية والالفلزية بالمملكة   -ج

 أن يدرك الطالب أن المملكة غنية بالمعادن الفلزية والالفلزية -د

 اإلجابة ) ج (  

 

 أي األهداف اآلتية يمكن قياسها ؟  /٥٠4س

 أن يلم الطالب بمواضع كتابة همزة القطع  -أ

 ك الطالب مواضع كتابة همزة القطع أن يدر -ب

 أن يفرق الطالب بين همزة الوصل وهمزة القطع  -ج

 أن يفهم الطالب الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع  -د

 اإلجابة ) ج ( 

 

 التي يجب أن يلتزم بها المعلم ليحقق تعلماً فعاالً لطالبه ؟  المهمةأي مما يأتي يعد من القواعد  /٥٠٥س

 كثيراً لألنشطة غير الصفية خالل الدرس   اهتمامايعطي  -أ

  باستمراريقارن بين طالبه في مستوياتهم التحصيلية  -ب

 العقاب بأنواعه كلها   استخداميتجنب  -ج

 يكون منضبطاً في مواعيده متقناً في أدائه   -د

 اإلجابة ) د (  

 

 :  أسلوببصورة طبيعية هو تحويل المنهج إلى  اللغةأفضل أسلوب يمكن للمعلم اتباعه لتمكين الطالب من ممارسة  /٥٠٦س

                                                             السؤال والجواب -أ

 النشاط الفردي   -ب 

                                                                تمثيل األدوار  -ج

   المكثفة القراءة -د 

 اإلجابة ) ج ( 
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 المعرفة ( فإنه يستدل على المبادئ اآلتية ما عدا :نتائج المعرفة كما هي فالشكل المعطى ) هرم  /٥٠٧س

 

 

 

 من قاعدة الهرم إلى قمته  االنتقالعند  االستنباطيستخدم طريقة  -أ

 من قاعدة الهرم إلى قمته  االنتقالعند  االستقراءيستخدم طريقة  -ب

 في تدريس الحقائق وصوالً إلى النظريات هو انتقال من الجزء إلى الكل   االنتقال -ج

 في تدريس الحقائق وصوالً للنظريات هو انتقال من المحسوس إلى المجرد   االنتقال -د

 اإلجابة ) أ ( 

 

 ليتذكروا ويعرضوا ما يمتلكون من معرفة عن موضوع ما في القراءة بتعبئة النموذج اآلتي :  الفرصةعندما يعطي المعلم الطالب /٥٠٨س

 ماذا تعرف؟         ماذا تريد أن تعرف ؟       ماذا تعلمت ؟ 

 فإنه يستخدم استراتيجية : 

 تنال القمر  -ب                                                                 التعلم الذاتي  -أ

 KWL -د                                                                    KWEQ -ج

 اإلجابة ) د ( 

 

 

 

فرضيات 
ونظريات 

مبادئ وقواعد
وقوانين

تعميمات

مفاهيم

حقائق
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 وجود إعاقة عقلية لديه ،هذا المجال هو :  احتماليةيعتبر عجز الطالب في أحد المجاالت اآلتية المؤشر األهم في  /٥٠٩س

 التحليل المنطقي   -ب                                                                       السلوك التكيفي  -أ

 التفكير المجرد   -د                                                                       الطالقة اللفظية -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

 استجابة المعلم اإليجابية أو السلبية للمواقف النفسية والتربوية المرتبطة بمهنة التدريس تشير إلى : /٥1٠س

 كفايات مهنة التدريس  -ب                                               اتجاهه نحو مهنة التدريس -أ

   التدريسيةفاعليته  -د                                                  مهارات مهنة التدريس -ج

 اإلجابة ) أ (  

 

 أي من اإلجراءات اآلتية تمثل المعلم القدوة ؟ /٥11س

 مراعاة ظروف الطالب النفسية   -ب                                                      تربوية فالعقاب أساليباستخدام  -أ

 التطبيق العملي للمواقف   -د                                                             حسن التعامل مع الطالب -ج

 اإلجابة ) د ( 

 

طلب المعلم من الطالب تطبيق ما تعلموه في سياق حقيقي ومفيد أي من األنشطة اآلتية  بعد انتهاء درس )اإلعالمي الناجح (  /٥12س

 يحقق ذلك ؟ 

 محطة إعالمية مشهورة تأستوديوهازيارة  -أ

 مشاهدة نشرة األخبار والتعليق عليها   -ب

 إجراء حوار مع أحد معلمي المدرسة -ج

 جمع صور عشرة إعالميين ناجحين   -د

 اإلجابة ) ج ( 

 

يأتي الطالب ) معتصم( متأخراً عن موعد بدء الدوام في معظم األيام ناقشه رائد الفصل ونبهه أكثر من مره دون نتيجة .أي   /٥1٣س

 اإلجراءات اآلتية يلزم اتباعها اآلن ؟ 

 أقرانه لردعه  أمامعقاب الطالب  -أ

 في الحديث إلى الطالب   االستمرار -ب

 تلقائياً تجاهل سلوكه إلى أن يتوقف  -ج

 التواصل مع والده لمناقشة المشكلة  -د

 اإلجابة ) د (  
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بنزالت البرد والرشح. أي مما يأتي يمثل اإلجراء   علم األستاذ )مأمون(أن العديد من طلبة المدرسة قد تغيبوا بسبب اصابتهم /٥14س

 :  الحالةالوقائي األكثر مالئمة في هذه 

 على آليات التعرف على أعراض اإلصابة بالرشح أو نزالت البرد  الطلبةيدرب  -أ

 إلى المدرسة حتى لو كانت األعراض بسيطة  أبنائهميطلب من الوالدين عدم ارسال  -ب

   أبنائهميطلب من الوالدين ارسال ادوية معالجة نزالت البرد والرشح مع  -ج

 بإجراءات منع انتقال العدوى  الطلبةلزيادة مستوى تقيّد  الالزمةيطبق اإلجراءات  -د

 اإلجابة ) د (  

 

مهارات واتجاهات التعلم الذاتي المستمر األسلوب التعلمي األكثر مالءمة لمساعدة  يسعى األستاذ )سليمان( نحو إكساب طلبته  /٥1٥س

 المعلم في تحقيق هدفه هو :

 العصف الذهني   -ب                                                              التعلم التعاوني  -أ

 التعلم بالمشروعات  -د                                                     التعلم بحل المشكالت  -ج

 اإلجابة ) ج (  

 

في درس عن تلوث البيئة للنبات طلب المعلم من كل طالب أن يصور نباتات مع شرح للبيئة التي التقطت فيها الصورة ونشرها  /٥1٦س

 على الشبكة العنكبوتية لمناقشة هذه الصورة مع زمالئه الطالب  

 يفضل أن يستخدم المعلم والطالب :

 برامج المحادثة اإللكتروني   -أ

 ة  المدونات اإللكتروني  -ب

 البريد اإللكتروني -ج

 صفحات الويكي   -د

 اإلجابة ) د (  

 

 أي مواقف التعلم اآلتية يشتمل على عمليات تفكير ناقد ؟  /٥1٧س

 مشاري وعمر يتحاوران في منطقية تفسيراتها لنتائج تجربة الكيمياء   -أ

 حول مفهوم الالفقاريات  األمثلةيونس وداوود يكتبان أكبر عدد ممكن من  -ب

 الحراري   لالحتباس المحتملةخالد ومصطفى يقومان بعصف ذهني للنتائج  -ج

 أحمد وجمال يختبران بالتبادل حفظ كٍل منهما لمعاني الكلمات باللغة اإلنجليزية   -د

 اإلجابة ) أ ( 
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 الطريقة المناسبة للتعامل مع طالب يظهر مواقف عدائية تجاه أقرانه   /٥1٨س

 نقله إلى بيئة تعليمية أخرى لتحسين سلوكه   -أ

   واهتماماتهالحقيقي بمشاعره ورغباته  االهتمامإظهار  -ب

 أخذ تعهدات خطيه عليه بعدم تكرار هذا السلوك   -ج

 وك عقابه أمام زمالئه كي ال يتكرر منه هذا السل -د

 اإلجابة ) ج ( 

 

 من خصائص التعلم الفعال الخصائص اآلتية ما عدا : /٥1٩س

 التركيز على عملية التعلم وكيف يحصل التعلم   -أ

 التركيز على تقديم المحتوى والحقائق والمعلومات   -ب

 ومحدده قائمة على حاجات الطالب واضحةتوزيع اهداف  -ج

 وحل المشكالت   واالكتشاف االستقصاءعلى التعلم بواسطة  االعتماد -د

 اإلجابة ) ب ( 

 

 / المفهوم الخاطئ حول مجتمعات التعلم المهنية ٥2٠س

 تؤدي إلى تقدم في مستوى تحصيل الطالب  -أ

 توفر فرص التنمية المهنية داخل المدرسة -ب

 تشجع اإلبداع والمشاركة في المعارف   -ج

 تعنى بالجوانب النظرية للتعلم  -د

 اإلجابة ) د ( 

 

 / ابتعاد المعلم عن استخدام األلفاظ التقريعية يسهم في : ٥21س

 زيادة التحصيل لدى الطالب   -أ

 زيادة الفوضى في الدرس   -ب

 عدم اهتمام الطالب بالدرس   -ج

 مبادرة الطالب في النقاش  -د

 اإلجابة ) أ ( 
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 على :  االبتدائيةوفقاً لنظرية )بياجيه( في النمو المعرفي يركز بناء المناهج  /٥22س

 مفاهيم واقعية قريبة من بيئة الطفل   -أ

 تجزئة النصوص الدراسية إلى فقرات كبيرة  -ب

 دعم النصوص الدراسية بالصور واألشكال والجداول  -ج

 تنمية قدرة الطالب على إجراء العمليات المعرفية  -د

 ( اإلجابة ) ج 

اً ال يستطيع طالب المرحلة أيضدعم مناهجهم بالصور واألشكال التوضيح: المتعلم في المرحلة االبتدائية يعتمد على المحسوسات المادية فتُ 

 االبتدائية معرفة المفاهيم كمفهوم الحرية مثالً فهي لمرحلة التفكير المجرد 

 

 لضمان استمرارية استخدام التقنية بطريقة أخالقية أي مما يأتي يجب تفعيلة؟  /٥2٣س

 تطبيق عقوبات رادعة لمنتهك القانون األخالقي  -ب                                   تتبع مخالفي القوانين ومالحقتهم قضائياً  -أ

 تنمية التحكم الذاتي واالنضباط الداخلي  -د                         مراقبة المحتوى المنشور في التعليم بشكل عام  -ج

 ) د (  اإلجابة

 التي تتمثل في: تطوير الوعي وتنمية المفاهيم لدى طالبه من خالل تنمية مهارات ما وراء المعرفة على  (فيصل)يعمل المعلم /٥24س

 استدعاء المعلومات والحقائق   -ب                                              تطبيق المعلومات المترابطة  -أ

 والمراقبة الذاتية والتفكير حول التفكير  التأمل  -د            فهم العالقات بين المعلومات وتحليلها                       -ج

 اإلجابة )ج( 

لدعوتهم بين فترة وأخرى لعرض خبراتهم تخصصات أولياء أمور الطالب ومكان عملهم /يحرص معلم الرياضيات على معرفة ٥2٥س

 :. ما سبق يؤكد أن معلم الرياضيات الصفيةكما يحرص على إشراكهم في بعض البرامج غير كٍل في مجال تخصصه وتجاربهم 

 ينوع في وسائل التواصل مع أولياء األمور  -أ

 جال تخصصهم  يتعرف القدرات الخاصة ألولياء األمور في م -ب

 لمساعدته في تعلم األبناء  يوزع مهام التعلم على بعض أولياء األمور  -ج

 خبرات أولياء األمور للمساهمة في تعلم األبناء  يحرص على االستفادة من   -د

 اإلجابة )د( 

الجزئيات إلى  على جمع عناصر لبناء نظام متكامل أو وحدة جديدة فينتقل من )إدارة لتصنيف هرم بلوم يصبح المتعلم قادراً  وفقاً /٥2٦س

 إدارة الكليات( عند مستوى : 

 التذكر  -الفهم                                               ب -أ

 د(اإلجابة)                                                         التركيب -التقويم                                           د -ج

عقلياً لكي ومعالجتها والتي تتضمن استقبال المتعلم للمعلومات / من مداخل التدريس التي تركز على نظرية النشاط العقلي ٥2٧س

 : يستوعبها هو المدخل

 الفردي  -المعرفي                                       ب -أ

 السلوكي                                  د االجتماعي                                                              اإلجابة)أ( -ج
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